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Rusija sumažino naftos 
tiekimą 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Sausio 28. (Elta) -

Lietuvoje sparčiai senka 
turimos kuro atsargos, nes Rusi
ja nuo š.m. sausio 27 d. dar 
kartą sumažino naftos tiekimą 
mūsų Respublikai. Lietuvos 
Respublikos vyriausybė leido 
Energetikos ministerijai vidu
tiniškai 25 procentais sumažinti 
šilumos, energijos bei dujų su
vartojimą. 

Esant palankioms oro sąly
goms, 5-10 laipsnių sumaži
nama termofikacinio vandens, 
naudojamo patalpų šildymui, 
temperatūra. Dėl to patalpose 
oro temperatūra nukris 2-3 
laipsniais. 

Kvietimas į pasaulinį forumą 
Aukščiausiosios Tarybos pir

mininkas Vytautas Landsbergis 
pakviestas į pasaulinį ekono
mikos forumą Genevoje. Jis 
išvyksta sausio 30 dieną. 

Sudaryta vyriausybinė 
komisija 

Siekdama išvengti staigaus 
gamybos nuosmukio bei 
stabilizuoti ekonominę būklę, 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė sudarė laikinąją vyriau
sybinę ypatingosios ekonominės 
būklės komisiją. Jai vadovauja 
Ekonomikos ministras A. Šimė
nas. 

Dėl incidento Baltijos jūroje 
Lietuvos Respublikos Aplin

kos apsaugos departamento 
laivas „Vėtra", kontroliuo
damas žuvies gaudymą Baltijos 
jūroje, sausio 23 dieną, netoli 
Nidos, aptiko St. Petersburgo 
srities laivus, kurie žvejoja be 
atitinkamo Lietuvos Respubli
kos leidimo. 

Dėl šio incidento Lietuvos 
Respublikos Ministro pir
mininko pavaduotojas Z. 
Vaišvila Rusijos Federacijos 
Vyriausybei ir Nepriklausomų 
valstybių sandraugos karinių 
pajėgų vyriausiajam vadui J. 
Sapošnikovui nusiuntė tele
gramą. 

Valstybės sienos reikalai 
Sudaryta valstybinė komisija 

Lietuvos Respublikos valsty
binės sienos atsteigimo darbams 
organizuoti. Jai vadovauja 
krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius. 

Labdaros siunta iš Kanados 
Radijo bangomis astskriejo 

žinia iš Kanados: su labdaros 
kroviniu — klausos aparatais j 
Lietuvą atvyksta Arvydas Vil
jamsas ir audiologė Susan 
Schlacht. 

Visą savaitę Vilniaus univer
sitetinėje Santariškių ligoninė
je bus konsultuojami ligoniai, 
patyrę audiotraumas per tra
giškus praėjusių metų sausio 
įvykius. Specialistai tirs jų 
būklės dinamiką. Labiausiai 
nukentėjusiems žmonėms bus 
į teikt i Lietuvai dovanoti 
klausos aparatai. 

Vilniaus universiteto Ausų, 
nosies ir gerklės ligų klinikoje 
šiuo metu gydoma 13 ligonių, 
sužalotų praėjusių metų sausio 
mėnesį. 

Pasitarimas mažumų 
apsaugos klausimais 

Sausio 28-29 dienomis Stras-
bourge Europos Tarybos žmo
gaus teisių koordinavimo komi
tete bus svarstoma Europos 
konvencija mažumų apsaugos 

klausimais bei kitų dokumentų 
projektai. Lietuvai šiame 
pasitarime atstovaus Tautybių 
departamento Generalinė direk
torė Halina Kobeckaitė. 

Uostamiesčio verslininkai 
Klaipėdoje įkurta bendra Lie

tuvos ir JAV firma „Semba In
ternational". Jos steigėjai — 
uostamiesčio konservatorijos 
liaudies muzikos instrumentų 
laboratorijos darbuotojai ir 
lietuvių išeivijos atstovas — 
Kalifornijos privačios firmos 
APC savininkas Aloyzas Pečiu
lis. J ie numato pas ta tyt i 
liaudies instrumentų įmonę. 
Medžiagos bus klaipėdiečių, o 
technologija, įrankiai — ameri
kiečių. 

Keturios žvaigždutės 
„Lietuvos" viešbučiui 

Lietuvoje viešėjo firmos 
„Scanotell", turinčios didelį 
viešbučių kompleksą Danijoje, 
generalinis direktorius 
Pouias-Erikas Hopfneris. Su 
valstybine turizmo bendrove 
„Lietuva" jis pasirašė ketinimų 
protokolą dėl tolesnio bendra
darbiavimo. Jame aptartos gali
mybės įkurti bendrą „Scano
tell" ir „Lietuvos" įmonę, 
kurios tikslas pagerinti vieš
bučio valdymą, aptarnavimą 
taip, kad jis pasiektų 4-5 
žvaigždučių lygį pagal tarptau
tinę viešbučių vertinimą skalę. 
Apsilankiusiųjų Danijos specia
listų nuomone, „Lietuvos" vieš
bučio pertvarkymui ir rekon
strukcijai pakaktų vienerių 
metų. 

Vilniaus universiteto svečiai 
Vilniaus universitete lankėsi 

Švedijos ir Suomijos aukštųjų 
mokyklų rektorių konferencijų 
pirmininkas. Tartasi dėl Rytų 
Baltijos kraštų universitetų in
tegracijos į Šiaurės valstybių 
universitetų veiklą dėl 
paramos. Susitikime taip pat 
buvo apsvarstytas keitimasis 
dėstytojais ir studentais , 
pagalba Vilniaus universiteto 
Skandinavistikos centrui. 

Estijoje: „Mes kaip kaliniai, 
išleisti iš kalėjimo..." 

Kroatijos vietovėje Debelo Brdo buvo rasti šie apdeginti žmonių kūnai masinėse žudynėse. Ser
bai teigia, kad tai jų žmonės iš Gospic miestelio, kuriuos nužudė kroatai. 

Senatoriai už sveikatos apdraudą 
visiems amerikiečiams 

Chicago.-Daug kartų buvo 
keliamas sveikatos apdraudos 
klausimas visiems amerikie
čiams, bet niekada taip inten
syviai, kaip dabar, kai demo
kratai sutartinai pasisako už šį 
labai opų ir svarbų reikalą kiek
vienam šio krašto gyventojui. 

Pirmadienį Chicagoje senato
riai — Alan Dixon iš Illinois 
valstijos ir Senato daugumos 
vadas George Mitchell - pravedė 
apklausinėjimus žmonių sveika
tos draudimo klausimais ir po jų 
abu senatoriai sutiko, kad JAV 
sveikatos apdraudos sistema 
yra reikalinga skubių reformų. 
O Chicagos meras Richard 
Daley pareiškė, jog turtingiausia 
pasaulio šalis turi sveikatos ap
draudą kaip Trečiojo pasaulio 
kraštai, kurie yra dar tik 
kūrimosi stadijoje. Apklausinė-
tojų tarpe buvo daug įvairių 
žmonių. 

Sen. G. Mitchell yra pagrin
dinis HealthAmerica įstatymo 
projekto au tor ius , kurį 
praėjusią savaitę priėmė Senato 
komitetas . Šis į s ta tymas 
reikalautų, kad darbdavys 
turėtų mokėti 80% mokestį už 
savo darbininkus arba į bendrą 
iždą, iš kurio vyriausybė 

finansuotų sveikatos draudimą 
tiems, kurie jo neturi. 

Šen. Alan Dixon yra vienas 
iš dešimt senatorių, kurie 
pasirašė už tokio įstatymo 
priėmimą, kurį pasiūlė Senato 
daugumos vadas Mitchell. 
Sakoma, kad Amerikoje yra 40 
milijonų žmonių, kurie neturi 
sveikatos draudimo. 

Įdomu, kad kongresmenas 
Marty Russo Chicagoje pasisako 
už Kanados draudir - - pavyzdį ir 
yra Atstovų rūmuose pasiūlęs 
savo sveikatos draudimo pro
jektą įstatyminiu keliu. Jam 
pritaria daugelis žmonių, kurie 
tu r i suorganizavę koaliciją 
„Better Health Care". Jie 
pasisako už Russo siūlomą sis
temą. 

Illinois senatorius Alan Dixon ir JAV Senato daugumos vadas sen. George 
Mitchell klausosi žmonių pranešimų Chicagoje sveikatos draudimo 
klausimais, kuris norima įvesti visose valstijose federaliniu įstatymu. 

Jelcinas ruošiasi 
kelionei 

Maskva. Sausio 28. — Reuterio 
žinių agentūra paskelbė, jog 
Rusijos prez. Jelcinas atšaukė 
susitikimą su Japonijos 
Užsienio reikalų minis t ru 
Michio Watanabe. Jis taip pat 
nustebino diplomatus, kai 
atsisakė dalyvauti Vidurio Rytų 
taikos pasitarimų atidaryme. 
Tuoj prasidėjo spėliojimai apie 

jo sveikatos stovį, nes jis daug 
dirba, o jo širdis esanti ne visai 
stipri. Vėliau buvo iš jo įstaigos 
pranešta, kad jis yra išvykęs į 
poilsio vietą ir ruošiasi 
pasitarimams, nes šią savaitę 
išvyksta į Londoną, Jungtines 
Tautas New Yorke, Washingto-
ną ir Ottawą Kanadoje. Jo svei
kata esanti šiuo metu gera, pra
nešė jo spaudos sekretorius 
Maskvoje. 

Naujas Estijos 
ministras 

pirmininkas 
Talinas. Sausio 28. (RFE/RL) 

— Estijos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumas sausio 27 dieną 
septyniais balsais, vienam prieš 
ir trims nariams susilaikius, 
pasisakė užTiit Vahi į ministro 
pirmininko postą. Šis 45 metų 
vyras buvo anksčiau transporta-
cijos ir komunikacijos ministru 
dar prieš Savisaaro vyriausybę 
ir buvo jo pakviestas tom 
pačiom pareigom į kabinetą. 
Vahi, kuris yra mechanikos 
inžinierius, priklauso Estijos 
koalicinei partijai — stipriai 
grupei, kurią sudaro buvę 
komunis ta i funkcionieriai, 
įskaitant ir šešis ministrus iš 
buvusios Savisaar vyriausybės. 
Jis pasakė, jog naują vyriau
sybę suformuos iki ketvirtadie
nio. Vahi pasisako už greitus 
rinkimus į naująją valstybinę 
asamblėją ir už naują piliečių 
įstatymą. 

Maskva nori bazių 
Baltijos valstybėse 
Ryga. Sausio 27. (RL) - Čia 

žinių agentūros paskelbė, jog po 
Baltijos asamblėjos sesijos 
Estijos parlamentaras Indrek 
Toome ir Latvijos parlamenta
ras Juris Dobelis reiškė didelį 
susirūpinimą, jog majoras 
generolas Vladimir Lopatin 
išleido pareiškimą, kad Rusija 
nori turėti savo karines bazes 
Baltijos valstybėse strateginiais 
sumetimais. Dobelis pastebėjo, 
jog yra aišku, kad tokie argu
mentai, kaip kad butų nebūvi-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VV'ashingtone sekmadienį 
ABC David Brinkley programo
je kalbėjęs Baltųjų rūmų nau
jasis viršininkas Samuel K. 
Skinner gynė prezidento darbo 
programą, kurio , ,pirmas 
klausimas programoje yra dar
bai ir ekonomija". 

— Prez. G. Bushas siūlo Kon
gresui išleisti 873 milijonus 
dolerių AIDS ligos tyrinėjimui 
1993 metais. Tai yra mažiau, jei 
turima prieš akis infliacijos 
padidėjimą, negu kad buvo pra
ėjusiais metais. 

— Maskvoje prasidėjusiose 
Vidurinių Rytų taikos pasitari
muose palestiniečiai nutarė 
dalyvauti, pasiųsdami savo 
delegaciją. Ši konferencija žada 
svarstyti palestiniečių pabė
gėlių klausimą. 

— New Yorke laukiama 
šiemet neteisėtai įvažiavusių į 
šį kraštą imigrantų maždaug 
10,000, kurie paprastai užplūsta 
John F. Kennedy Tarptautinį 
aerouostą, praneša Imigracijos 
tarnybos skyrius. 

— Lenkijoje iš esamų sovie
tinių dalinių šį rudenį į Rusiją 
sugrįš maždaug 39,000 karei
vių, o visa kariuomenė bus 
išvesta iš ten iki 1993 metų 
galo, pranešė tų dalinių vadas 
gen. V. Dubynin. Neišspręstas 
yra bazių turto klausimas, skel
bia AP žinių agentūra. 

— Lisabonoje įvyks kita šių 
Vakarų valstybių konferencija, 
kai bus praėjusi žiema ir koks 
pusmetis, kad būtų galima 
toliau apspręsti paramos tei
kimą Sandraugos valstybėms. Į 
šią konferenciją jau bus 
kviečiamos ir tos 12 naujųjų 
valstybių. 

— Konferencijoje 47 
valstybių atstovai VVashingtone 
svarstė, ką reikia daryti, kad jų 
siunčiama parama nebūtų pava
giama, nes jau pasiųstos pagal
bos dideli kiekiai, kaip buvo 
gauti pranešimai iš Maskvos ir 
St. Petersburgo, buvo pavogti. 

mas ir kad dėl to kareiviai 
negali grįžti, yra tik mažas prie-
danginis rusų karių reikalavi
mas. Jei būtų pastatyti namai, 
tai jie galėtų pasitraukti iš 
Baltijos kraštų. Tai tik apgaulė 
Vakarams — tikrasis tikslas — 
pasilikti Baltijos valstybių kraš
tuose su savo karinėm bazėm. 
Baltijos asamblėja pakartojo 
savo reikalavimą, kad būtų 
visiškai išvestos visos karinės 
sovietų karių pajėgos iš Lie
tuvos, Estyos ir Latvijos. 

Pilietybės įstatymas 
T a l i n a s . Sausio 22. — 

Užsienio korespondentai rašo, 
jog Estijoje yra labai sunki eko
nominė padėtis. 

Estijoje nėra kuro lėktuvams, 
kad galėtų skristi du sovietinės 
gamybos lėktuvai, pažymėti 
žodžiu: „Estonian", arba šilimos 
sostinei Talinui. Gyventojai, 
kaip ir estų kaimynai latviai ir 
lietuviai, išgyvena didesnius 
sunkumus, negu kad jie manė 
anksčiau, rašo ir „New York 
Times" biuro vedėjas S. Schme-
menn. Maisto krautuvės esan
čios tuščios, Parlamentas esąs 
suparalyžuotas vidaus ginčų, o 
vyriausybė pakrikusi. Ministras 
pirmininkas Edgar Savisaar, 
kuris kelias savaites buvo kri
t ikuojamas už autoritarinį 
stilių, su savo vyriausybe pasi
traukė, nes jo pastangos suda
ryti reformoms vykdyti galutinį 
planą, buvo užblokuotos. Pasi
t raukdamas iš pareigų, jis 
pasiūlė pačiam prezidentui Ar-
nold Ruutel pasiimti ministro 
pirmininko pareigas, nes jis yra 
populiarus politikas, nežiūrint 
jo vadovaujančių funkcijų 
Komunistų partijoje, kai parti
ja dar egzistavo. 

P ro plyšį į Vakarus 
Bet ne tik Estija išgyvena 

sunkumus; juos panašiai turi ir 
kitos dvi respublikos, „atsisky
rusios iš imperijos, kuri neno
romis pripažino joms laisvę, bet 
ją varžo savo paliktais dali
niais", rašoma toliau minėtame 
reportaže. Estai, tačiau, visad 
turėjo truputį daugiau vakarie
tiško žvilgsnio su atstatyta 
gotiška architektūra ir galėjo 
pažvelgti pro plyšį į Vakarus — 
Talinas galėjo stebėti suomių 
televiziją. Nežiūrint sovietų ir 
vokiečių priespaudos, kiek
viena estų šeima perdavė savo 
jaunajai kartai tautinį estų 
tikėjimą, kad Estija vėl bus lais
va ir vėl gyvenanti gal skandi
navišku sitiliumi protestantiš
koje aplinkoje tauta. 

Kaip išleisti kaliniai... 
Estįjos Ekonomikos ministras 

Jaak Leimann, kai rugpjūčio 
mėnesį subyrėjo Sovietų 
Sąjunga, padariusi Estiją laisva 
valstybe, sako, jog daugelis 
žmonių vis dar negali tuo tikė
ti. Bet jis esąs optimistas, ir 
mano, kad kito amžiaus pradžio
je nebebus sunkumų, tačiau 
kaip išbristi šiuo metu iš šios 
krizės. „Mes esame kaip kali
niai, išleisti iš kalėjimo: mes 
ginčijamės, mes kalbame kaip 
buvo prieš kalėjimą, ką turė
jome prieš tai ir kai ėjome dirb
t i " . Maskvos režime būta 50 
metų. Estija gavo pigią naftą 
ir pigius grūdus ir už tai „im
perijai" siuntė mėsą, kasdie
nines prekes, tekstilę ir žuvį. 

Kai buvo atgauta nepriklau
somybė, apšildymo dujos pasi
darė brangesnės, tona priartėjo 
prie 100 dol. kainos, maždaug 
kaip pasaulinėje rinkoje. Sausio 
mėnesį butai neapšildomi visą 
mėnesį, tik praėjusią savaitę 
padidėjo viltis, kai Suomija 

— Makedonija įsakė savo 
personalui pas i t r auk t i iš 
Jugoslavijos Užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojų tarpo ir 
grįžti į tėvynę, o savo vyrams, 
tarnaujantiems jugoslavų-serbų 
kariuomenėje, sugrįžti į namus 
ir įsijungti į savo Respublikos 
gynimą. 

ir „rusų klausimas" 
sutiko parduoti alyvos skolon. 
„Mes gyvenome, gaudami pigią 
naftą ir dar blogesnius grūdus. 
Dabar mes neturime naftos, 
neturime pinigų, mėsos, vaistų, 
net nei smulkių pinigų. Klausi
mas yra, ką daryti toliau", 
kalbėjo ministras. Jis sako, jog 
daugelis nori viską sugrąžinti, 
kas buvo prieš 1940 metus. Tai 
beveik nebeįmanoma. Tada 
buvo 142,000 mažų ūkių, bet da
bar juos reikėtų dar labiau 
išdalinti. O ką daryti su indus
t r in ia is pastatais, kuriuos 
pastatė sovietai? Fabrikai ir 
maisto apdirbimo įmonės? 
Dabar dar iškyla ir „rusų 
klausimas" visoje respublikoje. 
Tautinis jausmas valdė visą 
Estiją, bet ką daryti reikia su 
rusų tautybės žmonėmis, kurie 
per 50 metų važiavo į Estiją. Po 
perversmo daugelis rusų jau 
nori pasilikti Estijoje. 

Estijos įstatymai suteikia 
pilietybę automatiškai tiems, 
kurie buvo piliečiai prieš 1940 
metus, kartu ir teisę turėti savo 
nuosavybę. Kiti turi laukti dve
jus metus ir išlaikyti kalbos 
egzaminus. Yra daug rusų. 
kurie niekada negyveno Rusi
joje, ir pilietybės klausimas — 
jautrus dalykas. 
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Estų kultūros išlaikymas 
Estijos sąjūdžio veikėjas Tiit 

Made ir Parlamento narys sako: 
„Mes norime išgelbėti savo 
tautą. Tai yra mirt ies ir 
gyvenimo klausimas". Jis nori 
nutraukti ryšius su Rusija, 
nežiūrint kokios iš to būtų 
pasėkos. „Iš penkių besilau
kiančių moterų kūdikių, trys 
yra rusės, tad yra klausimas, 
kaip išlaikyti Estijos kultūrą ir 
papročius". Estijos Parlamente 
šiuo metu iš 101 parlamentaro 
25 yra rusai. Jis mano, kad 
naujųjų valstybių bendrija 
išsiskirstys. 

Estija nebuvusi dar pasiruo
šusi nepriklausomybei. „Mes 
planavome dvejų metų perėjimo 
sistemą, ir staiga įvyko rugpjū
čio perversmas. Mes šiandien 
dar nežinome, kiek turtingi, ar 
kokie vargšai esame", tačiau 
imant sovietinį standartą, mes 
dar nesame tokiame blogame 
stovyje. Daugiau negu 1,200 
užsienio kompanijų pradėjo 
prekybą Estijoje", pasakojo 
minėtasis ministras. 

KALENDORIUS 

Sausio 29 d.: Pranciškus sale
zietis, Girkantas, Valerijus, Ži
butė. 

Sausio 30 d.: Ipolitas, Jacin
tą, Banguolė. Liudvika, 
Milgaudas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:07. leidžiasi 5:01. 
Temperatūra dieną 40 1., 

naktį 26 1. 
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„KERNAVĖS" PAUKŠTYČIŲ 
PRIEŠKALĖDINĖ SUEIGA 

Praėjusių metų pabaigoje 
„Kernavės" tunto „Dubysos" 
draugovės paukštyčių metinė 
sueiga vyko svetinguose sesės 
Marytes Utz namuose. Šios su
eigos t iks las buvo, ne t ik 
išmokti, kaip padaryti ir pa
puošti sausainių namukus, bet 
uždegti advento vainiko žvake 
ir pagalvoti apie tikrą šventų 
Kalėdų prasmę. 

Sueiga prasidėjo iškilminga 
rikiuote, kurios metu mažosios 
paukštytė raportavo dtauginin 
kei. Po to, skurdūs vaikišk' 
balseliai u : pildė v isus namus -
skambėjo kalėdinės giesmės 
Giedojiman jungėsi ir mamos, 
jau seniai išaugusios iš pauk" 
tyčių amžiaus , tačiau savu 
širdyse išlikusios skautėmis 

Smagu buvo žiūrėti, su kokiu 
entuziazmu ir energija paukš 
tytės skubėjo prie >ausaininių 
namelių -Jas viliojo ne tik įdomi 
namelių forma, bet ir kalnai 
spalvotų saldainių, sausainių, 
dažų ir kitokių gėrybių, skirtų 
namelių puošimui. Ir nameliai 
ėmė didėti, atsirado stogai, ka
minai, langai, durys... Išaugo 
eglės, pražydo pasakiškos gėlės, 
namų sienos pasidengė sidabru 

ir auksu. Iš kažin kur atsirado 
rogės, seniai besmegeniai.. . 

Kiekvienas darbelis buvo ne
pakartojamai gražus, origina
lus, o svarbiausia, kad vaikai 
galėjo lavinti savo vaizduotę ir 
ilgai džiaugtis darbo rezultatais. 

Net nepastebėjome, kaip pra
lėkė pusdienis ir teko skirstytis 
namo. Iš šios sueigos parsine
šėme, ne tik nuostabų namelį 
atminimui, bet ir gerą jausmą 

„Kernavės" tunto „Dubysos" draugovės paukštytės prieškalėdinėje sueigoje su vadovėmis vsl. 
Danute Ankute ir s. Maryte Utz. 

širdyse, kad pabuvome ka r tu su 
sesėmis — mažomis, ir didelėmis. 

Ačiū, jums, sesės! 
S.P. 

AUSTRALIJOS RAJONE 

..Kernavės'" tunto tuntininkė ps Irena Meilienė spalio 5 d. Jaunimo centre 
apsilankiusiems Lietuvos gamtos apsaugos departamento direktoriui Evaldui 
Vėbrai įteikia Chicagos lietuvių skautijos sveikinimą ir pažadą talkinti 
Lietuvos gamtos svarinimui. Stebi Kęstutis Žala ir „Nerijos" tunto tuntininkė 
jps Violeta Paulienė. 

Geelong, Vic. 

Geelongo skautų „Židinys", 
rugpjūčio 19 d. buvo surengęs 
Lietuvos Patriarcho dr. Jono 
Basanavičiaus prisiminimą-pa-
gerbimą. Paskaitą skaitė žid. 
Vytas Bindokas. Programą su 
dainomis i r pasakomis atliko 
Melbourno foklorinis an
samblis. Renginys praėjo la
bai sėkmingai. 

S.v. L. B u n g a r d a 

Spalio 12 d. geelongiškis v.s. 
Algirdas Karpavičius, žinomas 
Australijos skautų vadovas, at
šventė savo amžiaus 70-metį. 

Melboure , Vic. 

„Džiugo" tunto tradicinė sto
vykla vyko 1992 m. sausio 2-5 

valandos nepradeda perštėti, 
neatsiranda išbėrimo, gali val
gyti, nenuodinga. Cia pat pa
bėrė ant stalo gerą saują sausų 
uogelių, lapų ir pakvietė para
gauti. Paklydus tai būtų jau pie
tūs ar vakarienė. 

Peter Pool aiškino ką reikia 
turėti prie savęs keliaujant bai
da re a r l a ive l i u : vandens 
nebijantį žibintą, gelbėjimosi 
liemenę, antrą mažesnį žibintą 
ir, jei į m a n o m a , bent dvi 
s i gna l i ne s r a k e t a s . Vieną 
dienai, kitą — nakčiai. 

Dar pakalbėję, svečiai atsi
sveikino, o mes pasi l ikom 
planuoti sekmadienio iškylą; 
keliausim nuosavom kojom ar 
laivais? 

(Pri t . sk . si. A. Bieri) 
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STOVYKLOS 

L i e p o s 11-25 d. — Chicagos 
s k a u t ų , - č i ų s tovykla Rako 
s t o v y k l a v i e t ė j e , C u s t e r , 
Michigan. 

L i e p o s 24 - r ugp jūč io 1 d. — 
Europos skautų ir skaučių sto
vykla „Sodyboje", Anglijoje. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

KERNAVIEČIŲ GERASIS 
DARBELIS 

Šv. Kalėdos ta i didelė taikos 
ir šeimyniškos meilės šventė. 
Į tempta i bes i ruošdamos i r 
nekantriai laukdamos artėjan
čių Kalėdų, stengėmės surasti 
būdą prasmingai įgyvendinti ir 
su k i t a i s p a s i d a l i n t i t u o 

nė . L y d ė d a m o s į k e t v i r t ą 
aukštą, jos aiškino, kad šiame 
a u k š t e g y v e n a dv ideš imt 
l ietuvių, jų t a rpe y ra keli 
nebepajėgiantys išeiti iš savo 
kambarių. Pajėgesni gyventojai 
— lietuviai ir k i t i , buvo susi-

šventišku džiaugsmu. Nutarėm rinkę šio aukšto bendravimo 
kambary j e . P r i s i s t a č i u s i o s 
l i e tuv i ška i i r a n g l i š k a i , 
pradėjom savo p a r u o š t ą 
kalėdinę programėle Lietuviai 
seneliai prisidėjo prie g esmių 
giedojimo, o ki ta taučia : savo 
plojimu. Norėdamos įjungti bei 
pralinksminti ir ki tus susirin-

giesmėmis ir savo sukurta is 
ka l ėd in ia i^ s v e i k i n i m a i s 
pasveikinti lietuvius senelius, 
gyvenančius „California Gar

d e n s " - e n e l i ų n a m u o s e . 
Sueigose lapkričio ir gruodžio 
mėnesį mokėmės lietuviškų 
ka lėdin ių piesmių ir sava 

Rugsėjo 8-sios minėj imo 
(9.9.91) pamaldose „Aušros" 
tuntas dalyvavo organizuotai, 
su savo vėliava, drauge su ki
tomis organizacijomis. 

ASS Sydnejaus skyriaus su 
eiga įvyko gruodžio 1 d. Be ei
namųjų reikalų svarstymo, sve
čias, psl. V. Šliogeris, kalbėjo 
apie savo pa t i r tus įspūdžius 
tėvynėje. 

„Aušros" tunto skautė, Audrė 
Venclovaitė, yra priimta į vals
tyb inę N .S .W. krepš in io 
komandą. 

Liepos 21 d. Lietuvių na
muose. Bankstovvne. .Atžalos" 
teatro pastatytoje komedijoje, 

„Laisvės" stovykloje, Australijoje, ps. Arvydas Zdančius teikia nurodymus K. Simon „Kalinys tarp dango-
iškylon pasiruošusioms se3ėms. 

kūryba ruoš -me ka lėd in ius kusius gyventojusj3Ugiedojome 
keletą amerikietiškų kalėdinių sveikinimus, kalbėjome apie 

savo g\ vus ir mirusius senelius, 
ir tuos, kurie negali gyventi su 
savomis šeimomis. 

Šeštadieni, gruodžio 21 d., 3 
valandą po pietų „California 
Ga rdens" senelių namuose 
susirinko būrys „Kernavės" 
tunto paukštyčių ir skaučių, 
lydimos vadovių — vyr. si. 
Danutė? Ankutės ir s. Marytės 
Utz bei geradarių tėvelių — 
sesės Dainos Aukštuolienės ir 
pono Dainio Visoms susirinkus, 
mus =utiko šioje įs taigoje 
dirbančios dv i tautietės — P. 
Tuskenienė ir ponia Bagdonie-

giesmių ir dainų. Baigusios 
kalėdoti, sesės visiems įteikė 
savo s u k u r t a s s v e i k i n i m ų 
korteles ir saldainių lauktuves. 
Po to ėjome lankyti lietuvius 
senelius, kurie nepajėgė bend
rauti su kitais. Sesių giedri nuo
taika pralinksmino senelius, 
kurie retai tur i progos pabend
rauti su jaunimu. 

Artimo meilės išraiška vaiz
džiai išryškino gerojo darbelio 
naudą seneliams ir skautėms. 
Pas ižadė jome g re i t vėl 
apsilankyti. 

Sesė M. 

STOVYKLA K A N A D O J E 

Vasara dar tolokai, bet Toronte 
jau dabar pradedama ruoštis atei
nančios vasaros stovyklai. Apie 
stovyklą buvo tariamasi gruodžio 
9 d. vykusiame „Rambyno" skau
tų tunto posėdyje. Stovyklon 
vykti pasižadėjo visi tunto va
dovai. Planuojant ° l' -sti ir iš 
kitur. Stovyklr .omuvoje" 
rugpjūčio 1-15 dienomis. 
Tikimasi turėti daugiau negu 300 
stovyklautojų. Registracija pra
dedama sausio mėn. pabaigoje. 

N'uotr. D. U ž u b a l y t ė s 

d., Gilwell Parke, Vic. 
Rugpjūčio 31 d. įvykęs „Džiu

go" tunto Skautų tėvų komiteto 
ruoštas balius buvo sėkmingas. 
Jauk ią nuota iką suda r ius i 
gražiai išpuošta salė ir šaunus, 
lietuviškas orkestras. Baliaus 
metu pravesta turtinga loterija, 
kurios pelną? ($300) ] asiųstas į 
Lietuvą nelaimingi ms vai
kams bei skautams paremti per 
Danutę Baltutytę, — praneša 
tunto skautu tėvų komitetas. 

Kovo 1 d. — Cnicagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė 
J a u n i m o centre. 

• t u n t . . .-*••m Ca l i f o rn i a Gardens senel ių namuose (rieda ka lėd ines giesmes. 
N u o t r P. Tu«kon ienė8 

Sydney, N.S.W. 

Liepos 7 d „Aušros" tunto 
viduriniojo a nžiaus grupė susi
tiko mėnesinei sueigai Lietuvių 
klube. Ši sueiga skyrėsi nuo 
kitų. Mokėmės kaip nepražūti , 
paklydus australiškam miške. 
Pašnekesius pravedė šios srities 
specialistai -večiai Colin Scott 
ir Peter Poo! Colin Scott aiški
no ką reikia neštis einant į 
tolimesnį žygį per mišką, pa
brėždamas. Vad vanduo svar
biau negu maistas todėl, kad jį 
sunkiau miške rasti . Perkant 
prie diržo nešiojamą metalinį ar 
odinį buteli, reikia žiūrėti, kad 
nebūtų per mažas. Maisto net ir 
nykiausiame „buše" įmanoma 
susirasti jei tik moki atskirt i 
nuodingai ogas, šaknis ir 
lapus nuo nenuodingų. O atskir
ti nėra taip jau sunku: patrini 
augalu jautresnę kūno dalį, 
pažastį ar lūpą ir jei per pusę 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
V U (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez (?08)246 0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 7795533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

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

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

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

Pirm . antr ketv ir penki 
pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirtnd 3 v. p.p-7 vv . antrd 12 30-3 v p p 
trecd. uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penkta 

ir seStd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

raižių", didesnę dalį artistų 
sudarė skauta i : svarbiausią 
vaidmenį . .vežė" židinietis 
Vytautas Bukevičius, vienoje 
„seserų" rolėje žid. Aldona 
Adomėnienė, kitoje — aušrietė 
Rasa Blansjaar. Veikalą iš 
anglų kalbos išvertė žid. Elena 
Jonaitienė. O prie technikinės 
pagalbos dirbo žid. Irena Dudai-
tienė (suflerė) ir žid. AIĮTIS 
Dudaitis (šviesos). 

Spalio 19-20 d. su šiuo pasta
tymu" gastroliuota Melbourne 
vykusiame teatro festivalyje. 
Abu pastatymai labai pavykę. 

Sudarė B. Ž. 

A U S T R A L I J O S R A J O N O 
V A D I J O J E 

Rajono vadija planuoja va
sario mėn. suruošti rajono skau
tų vadovų kursus . Bus pradėta 
ruoštis 1993 m. stovyklai Lietu
voje — tikimasi, kat ten vyks 
nemažas būrys rajono skau 
tų,-čių. 

Rajonas yra užmezgęs artimas 
įyšius su Lietuvos skautais ir jų 
vadovais. Kiek anksčiau ten 
buvo nuvykęs rajono vadas, s. 
N. Ramanauskas , o Pasaulio 
lietuvių sporto šventės metu 
skautų stovyklas lankė ir su 
vadovais ar t imus ryšius užmez
gė atstovas v.s. H. Antanaitis, 
atstovė s. R. Statkuvienė ir kt. 
T)c Adela idės į V i ln i " 
nuvykusi ps. D. Baltutyte, kuri 
dirba Vaikų sveikatos psichi
niame centre, taip pat padeda ir 
skautams. (P.D.) 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji paclantai priimami ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1 312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 80120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

952S S 79th Ave.. Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tai. kabtnato Ir buto: (708)652 41S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

90S6 t . Robertą Rd.. Hickory HIHa, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 6*8-4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba Iietuv *.kan 

Tikrina akis. pritaiko asinius 
2618 W. 71 »t St. 

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

Paloa Vlalon Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v. 

Tai. (7081 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N Michigan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chleaao. IL 

81 St. Ir Kaan Ava. , Juatlce. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEitigott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PlAUČIŲ LIGOS 

15300 Wsst Ava.. Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Napervltla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Strset 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VI2INAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

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

ARAS ŽLIOBA, M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Csnter-

Napervllla Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310. 

NepervmS IL 60563 
Tel. 1 708-537 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ar įsigali 

NAUJOJI PASAULIO 
TVARKA? 

Griūvant Sovietų Sąjungai ir 
V a k a r a m s nepa la ikant jokios 
ki tos tau tos , siekiančios nepri 
k lausomybės, išskyrus Izraelį. 
kažka ip jdomu vėl perl>ėgti per 
V a k a r ų filosofiją ir politiką. 
Visur dalykai nuriedėjo nesu 
l a i k o m a i , v i s i ška i nebojant 
v a k a r i e t i š k ų i n t e r e sų . Ne
t r u k u s prisidėjo dar viena pro
b lema, tai Jugoslavijos suby
rėj imas ir t a u t ų noras ten būti 
savimi , o ne kažkokia dirbtinai 
suklijuota Sąjunga. Ir čia iš pat 
p r a d ž i o s b u v o n u s i p l a u t o s 
r ankos , vis re ikalaujant „tai 
k a u s sprendimo, susėdus prie 
bendro s ta lo" , nepasimokant iš 
sovietiško subyrėjimo pavyzdžio 
i r vis vėluojant padaryti spren
d imus ir pripažinti t au tų teisę 
pa t i ems apspręsti savo likimą. 

Čia sus idur iame ne t iek su 
amerikiečių lėtu sprendimu, 
kiek su visiškai pasikei tusia 
galvosena, ku r i gal kiek pa
a išk ina tokią politiką. Sakoma, 
kad dabart inis prezidentas susi
rūpinęs tik dviem klausimais — 
atominių g inklų daugėjimu ir 
ne tek imu pasaul io r inkų savo 
gaminiams. Matėme komediją 
Japonijoje, k u r j a m buvo labai 
tiksliai atsakyta, kad Amerikos 
problema n ė r a tai , kad japonai 
neperka amerikiet iškų automo
bilių, bet kad patys amerikiečiai 
neperka amerikiet iškų automo
bilių. Šventa tiesa. 

Atrodo, Amer ika t raukias i 
nuo iliuzijų, kad jie gali diktuo
t i naująją pasaul io tvarką, o 
nori skubiai prieš r ink imus 
sudaryt i įspūdį, jog jie rūpinasi 
savais namais . Pas idarė nebe
svarbios p i rmiau ta ip rūpimos 
Somalijos, Afganistano, Hai t i . 
Kambodijos problemos, nebesi-
sielojama pasaul io prieauglio, 
pabėgėlių nuo karo , bado ir 
sveikatos problemomis. Visas 
dėmesys daba r nukre ip iamas į 
naujus r ink imus namie. 

O pasaul io spauda ypač kelia 
J u g o s l a v i j o s j a u b a i g i a m ą 
subyrėjimą i r vis dar kojas vos 
velkančios Amerikos nusista
tymą nepripažinti tų nacionalis
tų, nuo senų laikų palaikant ko
munistines santvarkas Kinijoje. 
Kambodijoje, Sovietuose, Afriko
je ir Europoje, t a rs i dar gyven 
t u m e antrojo pasaulinio karo 
metu . Nemanau , kad siekiau 
tieji laisvės tą grei tai užmirš. 

KLAIPĖDOS 1923 METŲ 
SUKILIMO PRASMĖ 

• * * 

pelnu suinteresuota filosofija: 
jspudžio padarymas svarbiau, 
negu turinys, žinios perdavimo 
būdas svarbiau, negu pati žinia. 
Tokiu būdu bandoma sulipdyti 
vienodai galvojančią gyventoju 
masę, kuri tada ir politįne 
prasme bus patikimesnė terito
rija. 

Per t rumpą laiką programos į 
ta ip subanalėjo. kad žiūrovui 
nėra jokios vilties pasirinkti jam 
įdomesnę programą — visur ro
doma tas pats tuo pačiu laiku, 
skir iant dėmesį ne svarbioms 
temoms, o perkraunant vadi
namu pal inksminimu ir kvai
lystėmis. Vienoje knygoje tokias 
programas perdudančios stotys 
buvo pavadintos „Trys aklos 
pelytės — kaip TV prarado savo 
paskirtį". Ten pažymima stočių 
s tu lb inant is bana lumas , su
mautas žurnalizmas, milžiniška 
biurokratija. Vietoj bandę kon
kuruoti su naująja technologija, 
video kasečių populiarumu, sto
tys pasidavė pelno pagundai, pa
metę informacijos lygio kėlimo 
užduotį. Žodžiu, kuo kvailiau, 
tuo įdomiau. Į žinių perdavimą 
buvo nustota žiūrėti kaip į aukš
to lygio profesionalizmą, bet tik 
kaip į biznį. 

Kadangi dauguma žmonių 
kasdienos žinias semiasi iš telo 
vizijos, kur vaizdai vra žymiai 
ry škesn i i r s u p r a n t a m e s n i , 
negu l a ik raš t in inkų žodžiai, 
t e n k a vėl a tk re ip t i dėmesį į vis 
žemesnį lygį krentančias pa
grindinių stočių programas. Dau
gumai žiūrovų ne paslaptis, kad 
t rys pagrindinės stotys — CBS. 
ABC ir NBC — ne per seniau
siai buvo per imtos naujų savi
n inkų su labai ryškia vien 

* * * 

Dabar, ypač artėjant prezi
dentiniams r inkimams, įdomu 
sekti ir vietos spaudą. Demok
ra tų vil tys a t imt i sostą iš 
respublikonų kasdien didėja, 
nors tuo keliu e inant reikės 
j iems atsisakyti kelių labai jau 
demokratų partijai charakterin
gų bruožų, sukiet inant savo 
politiką didėjančių nusikaltimų 
klausimais, liberalių konversa-
cijų reikalu, o pareikalaujant iš 
visų piliečių didesnės individo 
atsakomybės, didesnio darbš
tumo ir a tsakingumo. 

Reikalaujama lygaus sveika
tos d r aud im o v is iems , bet 
vengiama kalbėti apie pastovią 
šeimą, ne t ik apie benamius ir 
daugėjančius nevedusių ir ne
dirbančių moterų vaikus. Tas 
ypač pašiaušė norinčius dirbti, 
be t n e g a u n a n č i u s darbo 
piliečius, kurie nori darbų, o ne 
pašalpos, sakydami, kad vi
suomenė, kuri remiasi vien 
pašalpomis, niekad neužaugins 
laisvų, lygių piliečių. 

L ie tuv iško je visuomenėje 
nepastebima jokia panika, o 
greičiau susivienijimas. Dabar 
visi daugiau susirūpinę pa
rodyti savo jaunimui Lietuvą, 
pasiųsti ten juos stovyklauti, 
sportuoti, susipažinti su tau 
tiečiais. O beveik kiekvienas iš 
ten grįžta žymiai pasikeitęs, op
timistiškas ir susiradęs naujus 
draugus. Kai buvusioje ir labai 
suskilusioje Sovietų Sąjungoje, 
vėl viešai organizuojasi kieta
sprandžiai, netekę savo privile
gijų, tai mūsų tautiečių, atrodo, 
neatšaldė net kieta žiema. 

RKV 

700 su viršum (1226-1945) 
metų Kryžiuočių Ordino bei jo 
palikuonių Prūsijos karalystės 
ir Vokietijos Reicho vykdyta 
okupacija nepajėgė Mažosios 
Lietuvos autochtonų, lietuv
n i n k ų p i lna i suvokie t in t i . 
1709-1711 m. maro metų Mažo
sios L ie tuvos branduolyje 
„Lietuvos Provincijoje" (kurią 
tada sudarė Klaipėdos, Tilžės, 
Ragainės, Įsručio ir Labguvos 
apskritys), iš 300 tūkstančių gy
ventojų išmirė apie 160 tūks
tančių, t.y. 53%. 1710-1736 m. 
„Lietuvos Provincijoje", kur iki 
tol vokiečių ūkininkų visai ne
buvo, „karaliaus žemėse" buvo 
apgyvendinta apie 23 tūks
tančiai vokiečių kolonistų. Bet 
ir po to „Lietuvos Provincijos" 
ūkininkų pagrindinę dalį, apie 
80%, sudarė lietuviai. Po pa
grindinės kolonizacijos užbai
gimo tose žemėse, vokiečių kolo
nijos sudarė 8.7% ūkininkų, 
maišyti kaimai sudarė 37.3%, o 
54% (iš viso 946 kaimai) liko 
grynai lietuviški. Tas žemes slė
gė vokiečių valdymas, kuris 
siekė visus savo valdinius ne-
vokiečius suvokietinti. Tam 
lietuviškų žemių vokietinimui į 
talką ėjo baudžiava. Lietuviai 
valstiečiai nebebuvo laikomi 
žmonėmis, asmenimis, o tik 
vokiško valdovo ir ponų žemėms 
dirbti. J ie turėjo dirbti šias 
žemes t r is dienas savaitėje su 
savo a r k l i a i s , vežimais ir 
reikalingais įrankiais. Jiems 
nebuvo leidžiama nei bičių 
miškuose laikyti, nei žuvų 
gaudyt i , nei medžioti savo 
naudai . Be priverstinio neap
mokamo darbo, lietuviai bau
džiauninkai turėjo mokėti dar 
mokesčius nuo žemės, nuo 
galvos ir kitokius. 

Devynioliktame šimtmetyje 
„Rytprūsiuose" (nes „Lietu
viškos Provincijos" vardas jau 
buvo išnykęs) prasidėjo lietuvių 
ne tik kultūrinis, bet ir politinis 
atbudimas, iš karto susilaukęs 
d ide l io pas ip r i e š in imo iš 
vokiečių tarpo. Tas vokiečių 
agresyvumas labai padidėjo po 
Vokietijos laimėto 1870-71 m. 
karo su Prancūzija. 1872 m. 
buvo paskelbti nauji nuostatai 
mokykloms tvarkyti, kuriais 
lietuvių kalbos mokymas buvo 
paša l in tas iš mokyklų. Čia 
nieko nepadėjo jokios lietuvių 
pastangos, prašymai, nes Vokie
tijos vyriausybė buvo užsibrėžu
si visus Vokietijos gyventojus 
savo pavaldiniais suvienodinti. 

Tač iau l ietuviai nesidavė 
lengvai paklusti tiems vokiečių 

J O N A S DAINAUSKAS 

tikslams. Devynioliktojo bei dvi
dešimtojo šimtmečio sąvartoje 
„Rytprūsių", pirmon eilėn to 
krašto kaimo, lietuviškumas 
buvo ryškus. Ypač lietuviš
kumas buvo stiprus toje Mažo
sios Lietuvos dalyje, kuri vėliau 
gavo „Klaipėdos krašto" pava
dinimą. Pagal vokiečių valdžios 
1912 metų statistiką, Klaipėdos 
krašte lietuviai sudarė 48.3%, o 
vokiečiai arba suvokietintieji 
50.8% visų gyventojų. Tačiau 
tais pačiais metais išleistas 
evangelikų klebonijų almana
chas duoda duomenų, kalbančių 
lietuvių naudai. Pagal jį visame 
Kla ipėdos kraš te l i e tuv ia i 
sudarė 51.9%, o vokiečiai 48.1%. 
Minėtos vokiečių valdžios statis
tikos duomenimis Klaipėdos 
krašte iš 575 sodybų lietuviai 
sudarė daugumą 390, o pvz. 
Šilutės aps. lietuvių net 92%; 
Klaipėdoje išėjo 74 periodiniai 
leidiniai lietuvių kalba. 

Pi rmasis pasaulinis ka ras 
Mažosios Lietuvos l ie tuvių 
klausimą iškėlė į pasaulinę 
plotmę. 1918.XI.16 d. lietuv
ninkų suvažiavime išrinktoji 
Mažosios Lietuvos taryba, ku
rios 1918.XI.30 d. nutar imu 
p a r e i k a l a v o „p r ig l aud imo 
Mažosios Lietuvos prie Didžio
sios Lietuvos'*, o 1919.IV.8 d. 
raštu Versalio Taikos konfe
rencijos pirmininkui G. B. Cle-
menceau pateikė reikalavimą, 
kad „Rytprūsių l ietuviškos 
žemės iki Labguvos upės, t.y. 
Įsručio, Gumbinės, Darkiemio ir 
Goldapės sritys būtų priskirtos 
prie Lietuvos Respublikos. Ver
salio taikos sutartimi, kaip 
lietuvių žemė. buvo atskirtas 
tik Klaipėdos kraštas. Tos su
tarties 99 str. pasakyta: „Vokie
tija išsižada susijungusių ir susi
t a r u s i ų didžiųjų va l s tyb ių 
naudai visų savo teisių ir t i tulų 
į sritis, gulinčias tarp Baltijos 
jūrų, šios sutarties II dalies 28 
straipsnio Rytprūsių šiaurės 
rytų sienos ir buvusios vokie-
čių-rusų s ienos . Vokie t i ja 
pasižada pripažinti susijungusių 
ir susitarusių didžiųjų valstybių 
sp rend imus , k u r i e b u s jų 
padaryti dėl šių sričių, ypač dėl 
jų gyventojų pilietybės". 

Vokiečių spauda dėl šių nuo
s t a t ų pakėlė t r i u k š m ą , o 
Vokiečių delegacija dėl jų įteikė 
savo protestą. Tačiau nugalėju
sios Vokietiją valstybės to pro
testo nepaisė. Taikos konfe
rencijos pirmininkas, prancūzų 
ministeris pirmininkas Clemen-

ceau atsakė: „Susijungusios ir 
susitarusios valstybės nesu
t inka pripažinti, kad Klaipėdos 
krašto cesija prieštarauja tau-
tybiniam principui. Kalbamasis 
kraštas visada buvo lietuviškas, 
jo gyventojų dauguma kalbos ir 
kilimo atžvilgiu y ra lietuviška. 
Tas faktas, kad Klaipėdos mies
t a s didžia dalimi yra vokiškas, 
negalė tų pa te i s in t i viso to 
k r a š t o pa l ik imo Vokietijos 
suverenume, ypač jau dėl to, 
kad Klaipėdos uostas yra vie
nintelis Lietuvos išėjimas į jūrą. 
Yra nutar ta , kad Klaipėda ir 
aplinkinis kraštas bus perduo
t i susijungusioms ir susitaru
sioms valstybėms, nes lietuvių 
teritorijos s ta tu tas dar nėra 
nustatytas". Vokietija tą sutartį 
pasirašė. 

Sąjunginės valstybės nutarė 
pavesti Klaipėdos kraštą lai
k i n a i va ldy t i P rancūz i j a i . 
1920.11.15 d. to krašto valdymą 
parėmė prancūzų karinis de
santas, vadovaujamas generolo 
Odry, kaip to krašto gubernato
rius. Vėliau buvo įvesta prancū
zų civilinė administracija, vado
vaujant prefektui Petisne. Pra
sidėjo „žaidimas" dėl Klaipėdos 
krašto priklausomybės. Visų 
pirma to krašto „ l ikimu" susi
rūpino Lenkija, remiama Pran
cūzijos. Buvo net pasiūlymas, 
kad Lietuva tą kraštą gausian
ti be jokių sąlygų, jei ji „susiriš" 
su Lenkija, kuri 1920 m. spalio 
9 d. klasta užgrobė Lietuvos sos
t inę Vilnių. Nors Lietuvos vals
tybė buvo ne tik įsikūrusi, gink
lu apgynusi savo sienas nuo 
bolševikų bei bermontininkų, 
bet ir sąjungininkų pripažinta 
„de facto", tai yra ,J-.ietuvos sta
tusas jau buvo nustatytas", 
tačiau Klaipėda Lietuvai vis 
nebuvo perduodama. Lenkija 
stengėsi įsitaisyti Klaipėdos 
uoste, buvo įsteigusi savo veiklų 
konsulatą ir per prancūzus 
Klaipėdos krašto at idavimu 
šantažavo Lietuvą. Nepasisekus 
priverst i Lietuvą nusileist i 
Lenkijos užmačioms, sąjungoje 
su vok ie t in inka i s a t s i r ado 
Klaipėdos „Freištato" planas, 
kurį rėmė vokiečiai, prancūzai 
ir lenkai. 

Akivaizdoje š i tok ių są
jungininkų užmačių.Klaipėdos 
krašto lietuviai ėmė burtis į 
„Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
k o m i t e t u s " , k u r i e turėjo 
suruošti krašto sukilimą prieš 
sąjungininkų pastatytą komisa
rą, prefektą Petisne (ypatingai 
rėmusį „Freištato" planą) ir jo 
valdžios organus. Sių komitetų 

veiksmams derinti ir sukilimui 
vadovauti buvo sudarytas „Vy
riausias Mažosios Lietuvos gel
bėjimo k o m i t e t a s " , k u r i a m 
t rumpu laiku reikėjo turė t i 
žmonių , mokanč ių v a r t o t i 
ginklą ir tą ginklą turinčių. 
P a r a m a atėjo iš Didžiosios 
Lietuvos savanorių kar ių bei 
šaulių, kuriems t ik reikėjo pa
dėti laiku atsirasti Klaipėdos 
krašte. 

Kauno šaulių būryje pasi
rengimai vykti į Klaipėdą, 
prasidėjo 1922 metų gruodžio 
mėn. antroje pusėje. Tarpe to 
būrio narių pasiruošusių vykti 
į Klaipėdą buvo gana daug pir
mos Kauno gimnazijos (1923 m. 
rudenį pavadintos „Aušros" 
gimnazija), ypač 6 ir 7 klasės 
mokinių. Savanoriai vykti į 
Klaipėdą telkėsi dviem grupėm. 
Puolimui iš š iaurės r inkosi 
Šiauliuose 8 pėstininkų pulko 
k a r e i v i n ė s e , g r u p ė g a v u s i 
uždavinį įžygiuoti į Klaipėdos 
kraštą iš pietų — Panevėžyje, 4 
pėstininkų pulko kareivinėse 
Patekau į pietinę grupę. Tą 
grupę sudarė 3 kuopos, kurių 
pirmos dvi buvo mišrios: karių 
bei šaulių, o trečią kuopą sudarė 
veik vien šauliai, jaunimas. Tai 
grupei vadovavo k a p i t o n a s 
„Bajoras" — M. Kalmantas . Po 
dviejų dienų apmokymo buvo 
nustatyta kuopų sudėtis. Pa
tekau į trečios kuopos trečią 
būrį. Iš Panevėžio t raukiniu iš
vykome sausio 9 d. Transpor
tiniai vagonai su civiliai apsi
rengusiais savanoriais nuke
liavo iki Požėrūnų geležinkelio 
stoties, o toliau pėsčiomis t ies 
Lauksargiais pereidami Lietu-
vos-Klaipėdos krašto sieną ir 
sausio 10 d. atėjome į Pagėgius, 
niekur nesutikdami jokio pasi
priešinimo. Vyriausias Mažo
sios Lietuvos gelbėjimo komi
t e t a s saus io 9 d. n u t a r ė 
sukilimą pradėti sausio 10 d., 
tad ir mūsų grupė tą dieną 
užėmė ja i numatytą kraš to 
ruožą. Krašto policininkai buvo 
pasitraukę į Klaipėdą. Tą pačią 
dieną buvo užimtas ir Tilžės 
t i l tas, k u r Vokietijos pusėje 
pasų kontrolės būdelėje mūsų 
grupės pirmos kuopos kariai 
rado (vokiečių paruoštus ir 
paliktus) 34 šautuvus, kuriuos 
pasiėmė kaip „karo grobį". Iš 
vyriausio sukilėlių kariuomnės 
vado J. Budrio buvo gautas 
į s akymas pirmą kuopą su 
grupės vadu permes t i pr ie 
Klaipėdos, kur nuo sausio 12 d. 
vyko susišaudymas ir Klaipėdos 
, j ė g ų " s t ū m i m a s į mies to 
vidurį. Petisne turėjo 21 Elzaso 
atskirą batalioną, apie 200 
krašto policininkų, daugiausia 
vokiečių, buvusių p u s k a r i 
ninkių ir apie 150 vokiečių 
savanorių. Prancūzų esminį 

pasipriešinimo centrą prefektū
rą paėmė Bajoro vadovaujamas 
junginys, paimdamas į nelaisvę 
63 kar ius prancūzus su keliais 
kar ininkais ir Petisne. Tai buvo 
sausio 15 d. apie vidudienį. Pre
fektūroje buvo pasirašytos pa
liaubos. Tą pačią dieną, Mažo
sios Lietuvos gelbėjimo komite
to sudaryta E. Simonaičio direk
torija perėmė krašto valdymą ir 
kreipėsi į Santarvės valstybes 
notomis, išdėstydama įvykius ir 
p ra šydama a tšaukt i Petisne, 
n e n o r ė j u s i s k a i t y t i s su 
daugumos gyventojų valia, taip 
pat a t šauk t i prancūzų įgulą bei 
karo laivus, kur ie atvyko po 
poros dienų Klaipėdą užėmus. 
San ta rv in inka i į tą notą neat
sakė, todėl Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komitetas sausio 19 d. 
Šilutėje paskelbė deklaraciją, 
kad Klaipėdos k raš tas jungiasi 
su Lietuva, autonominės dalies 
teisėmis. 

Po to prasidėjo gąsdinimai, 
reikalavimai a tšaukt i „savano
r ius" į Lietuvos Respubliką. 
Suki lė l i ams nenusi le idžiant , 
prasidėjo derybos tarp Lietuvos 
ir sąjungininkų. Po ilgų derybų 
Tautų Sąjungos tarybai tarpi
n inkaujant . 1924 m. gegužės 8 
d. Lietuvos vyriausybės buvo 
pasi rašyta su ta r t i s su didžio
siomis sąjunginėmis valstybė
mis, — Anglija, Italija, Japoni
ja ir Prancūzija, — pagal kurią 
visos jų tu r imos teisės į Klaipė
dos kraštą buvo perleistos Lietu
vos R e s p u b l i k a i . Klaipėdos 
k raš tas tapo Lietuvos sudėtine 
dal imi , t u r inč i a autonomiją 
Lietuvos ir su ja susitarusių di
džiųjų valstybių nustatyto sta
tu to ribose. Nors maža dalis 
l ietuviškos žemės susijungė su 
s avo t a u t o s k a m i e n u . To 
sukil imo metu žuvo 20 suki-
lėlių-savanorių (jų tarpe du 
karininkai), 2 prancūzai ir 1 vie
tos policininkas. 

Nors Clemenceau Versalio 
derybose buvo pareiškęs, jog 
Klaipėdos k raš t a s visada buvo 
l ie tuviškas ir Lietuva galėjo 
t ikėtis , kad k raš tas teks Lietu
vai, betgi Lenkija visaip sten
gėsi, kad tas k raš t a s netektų 
Lietuvai. Lietuviai turėjo grieb
t is ginklo ir laimėjo. Klaipėdos 
k r a š t o a t v a d a v i m a s tu rė jo 
nepapras ta i didelės reikšmės 
Lietuvai. Jei 1918.11.16 d. Lietu
vių t a u t a paskelbė pasauliui , 
kad ji y ra gyva ir yra pasiryžusi 
g y v e n t i s a v a i m i n g a i , t a i 
1923.1.15 d. susi jungdama su 
K l a i p ė d a , j i pab rėžė savo 
nepa l auž i amą norą gyvent i 
savitu, nepriklausomu gyve
nimu. 1918.11.16 ir 1923.1.15 d. 
yra du svarbiausi įvykiai Ne
pr ik lausomos Lietuvos isto
rijoje. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Prie Lietuvių Bendruomenės būstines Washingtone, D.C. Iš kairės: A. Gečys, 
A. Banionytė ir pirm. V. Maciūnas. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

56 
— Mano ginklo akivaizdoje ir jis turėjo prašytis 

globos. Mat', jei jis sugrįžtų namo be manęs, jis 
rizikuotų... Būtų tardomas ir tąsomas po kalėjimus ir 
jam prikirptų, ko gero, dar ir bausmę, kaip mano 
suokalbininkui... Niekas jam netikėtų, kad bėgau tik 
aš, o jis ne... Nors jis ir komunistų partijos narys, bet 
aplinkybių priverstas pasidarė irgi bėgliu... 

— O kur jis dabar? 
— Liko Danijoj. Žadėjo ten apsigyventi... Amerikoj 

neturi giminių. 
— Ar tave ilgai laikė Danijoje? 
— Visą laiką gyvenau laisvai, bet jutau, kad esu 

nuolat sekamas... Retkarčiais mane kviesdavo Ameri
kos atstovybė Kopenhagoje. 

— Iš kogi gyvenai Danijoje? 
— Dirbau fabrike. Pragyvenimui užteko. Turėjau 

neblogą fizinį darbą kartonažo fabrike. Net gaila buvo 
palikti važiuojant į Ameriką... Tai šitaip ir atsiradau 
čia! 

— Amerika tave labai greit įsileido! net keista! Gal 
tu j iems ką nors pažadėjai? 

Stepas apsidairo, tarytum bijodamas, kad sienos 
neišgirstų. Virtuvėje Aušra su Arūnu jau senokai 
klausėsi tėvo pasakojimo. 

— Nežadėjau, tik išsipasakojau... Juk aš daug žinių 
iš anapus atsivežiau... Tokie, kaip aš, jiems labai nau
dingi. Nebijok! Mokėjau pasibranginti! Privedžiau prie 

to, kad j ie patys man pažadėjo leisti apsigyventi 
Amerikoje... 

Birutė žiūri į vyrą. Ji pati nežino, ar tikėti keis
tais Stepo pasakojimais, ar tik stebėtis. Nujaučia, jog 
tokią laimę patekti į Ameriką nedaug kas gauna. 

— Na, gerai... O ką tu pramatai daryti Amerikoje? 
Stepas juokiasi. Ir šią minutę jis jai atrodo toks 

pat nerūpestingas, kaip ir anuomet Lietuvoje, kai 
pogrindyje veikdamas viską svėrė lengvai, tikėjo jog 
grius Smetonos „kruvinasis" režimas... Tada jis nesi
rūpino kasdieniniu gyvenimu ar duonos parūpinimu. 

— Kaip tai — ką? Gyventi! Gyventi pramatau! 
Taip, kaip čia milijonai laisvų žmonių gyvena! 

— Laisvi žmonės čia samdosi, parsiduoda tam, kad 
užsidirbtų dolerių. O be dolerių šiame kraš te 
gyvenimas sunkiai įmanomas. Kiekviename žingsnyje 
jų reikia... Ar jau kiek pramokai anglų kalbos? 

— Danijoje šiek tiek mokiausi. Lankiau specialius 
kursus, kur dėstė vokiškai. Tuo būdu abi kalbas 
prisiminiau. New Yorke karsčiausi į universalinius 
magazinus ir bandžiau pirktis niekniekius. Neblogai 
sekėsi. Juoba, kad čionai prekes perkant daug nereikia 
kalbėti, net nė žodžio ištarti — paėmei daiktą, padavei, 
sumokėjai kiek kasa rodo, gavai įvyniotą ar į maišelį 
sudėtą — ir šventa! Netaip, kaip pas sovietus... Ten 
prekių labai nedaug ir jas pačiupinėti nevisada 
galima... O dažniausia turi pastovėti eilėje, kad gau
tum tai, kas tuo laiku masiškai parduodama. Nes jei 
nenupirksi, tai vėliau visiškai nebegausi! Ir perkasi 
žmonės net visai nereikalingus daiktus... O dirbti, aš 
manau, kad visada suspėsiu! 

— Na, Amerikoje bet kokį juodą darbą gauti nebus 
sunku. Tik ar norėtum fizinį darbą dirbti? 

— Pradžioje manau pradėti dirbti kokiame fabrike, 
panašiai, kaip Danijoje dirbau. Kai geriau kalbos 

pramoksiu, tada imsiuos kokios prekybos. Vienas 
danas man taip patarė . J is sakė , kad Amerikoje iš 
blogiausio verslo ar prekybos galima geriau pragyventi, 
kaip iš geriausiai apmokamo fabriko darbo. 

— Sunku tuo patikėti... Nors biznis čia tikrai kles
ti, tik smulkūs verslininkai sunkiau prasimuša. Dideli 
trestai ir korporacijos t ikrai klest i . Puikia i verčiasi ir 
maisto prekybininkai. J ie sudaro kompanijas ir vieną 
po kitos steigia didžiules maisto krautuves, vadinamas 
supermarketais. Tokių krautuvių grandžių biznis gerai 
eina. Neblogas verslas yra ir karčiamos. Tai aukso 
kasyklos, nes alkoholį šiame kraš te labai daug žmonių 
vartoja. Daug kas ir iš naujųjų ateivių prasimušė vien 
dėka karčiamų. Bet... t am re ik ia pasiryžimo ir. svar
biausia — kapitalo. Be kapitalo čia niekas neįmanoma. 

— O kaip prekyba namais? 
— Hm... Manau, kad ne t a ip gerai. . Reikia tam 

tikro žinojimo, mokslo. Turė tum dar praeiti specialius 
kursus, gauti žinių... 

— Man labai pat iktų prekiaut i namais, sklypais... 
— Negyvenk svajonėmis... P i rmiau apsidairyk, 

pagyvenk ir pailsėk po „rojaus" gyvenimo. Susipažink 
ir su mūsų t remtinių gyvenimu. 

— Tiesa, girdėjau, kad čia daug lietuvių gyvena. 
— Pats pamatysi. Na, aš jau pavargau.. Nors rytoj 

šeštadienis ir į darbą neinu, bet esu įpratusi gulti apie 
dešimtą valandą. 

Stepas pažvelgia į savo rankinį laikrodi. 
— Dar t ik devynios trisdešimt.. . 
— Kol susiruošime... Va ikus reikia varyte varyti 

miegoti. Rytoj jiems į lietuvišką mokyklą... O tau paklo
siu salone. Matai, Arūno lova siaura, o mudvi su Aušra 
atskirai miegam jos kambaryje. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. sausio mėn. 29 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
LIETUVIAI FLORIDOJE 

V E I K L O S P R I P A Ž I N I M A S 
VALSTYBINIAME LYGYJE 

1991 m. spalio pabaigoje, tar
pininkaujant Lietuvos ambasa
doriui St. Lozoraičiui, Bostono 
„S.O.S. Vaika i" organizacijai 
suteikti teisiniai įgaliojimai: „1. 
A t s t o v a u t i L ie tuvos va ikų 
(esančių vaikų namuose arba 
gyvenančių šeimose) reikalus 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se; 2. Padėt ugdyti ir išvystyti 
visokeriopą pagalbą tų Lietuvos 
vaikų, kuriems tos pagalbos rei
kėtų" — sakoma oficialiame 
Lietuvos Ministro pirmininko 
rašte, pasirašytame Vyriausy
bės sekretoriaus Kęstučio Či-
linsko ir Lietuvos ambasado
r iaus Washingtone St. Lozorai
čio. Nuo to laiko į Bostono 
„S.O.S Vaikai" valdybą plaukia 
informacija apie nepagydomai 
sergančius vaikus, ieškančius 
medicininės pagalbos užsienyje. 
Daug tų vaikučių t u r i or
topedines, t.y. kaulų ir sąnarių 
problemas, kurių šiuo metu 
Lietuvoje esamomis priemonė
mis n e į m a n o m a p a g y d y t i . 
T a č i a u Amer iko je ir k t . 
išsyvysčiusiose šalyse, tokių 
ligų pagydymas tapo medicinos 
ru t ina . Pvz., 5.5 metų Jus t ina 
Paunksny tė iš Kauno dvejus 
metus gydoma įvairiais būdais, 
s iekiant pagydyti kelio sąnario 
t raumą, bet niekas nepadeda, 
liga progresuoja. Kai kurie 
gydytojai siūlo net amputuoti 
kojytę , p ranašau ja sąnar ių 
paralyžių. Žiežmarių miestelio 
žmonės.kur gyvena jos seneliai, 
pasiryžę sumokėti kelionę į 
JAV, jei mergaitę sutiktų ištirti 
i r n u s t a t y t i d iagnozę bei 
gydymą. Susidomėję Justinos, 
ar kitų vaikučių likimais, gali 
k re ip t i s : „S.O.S. Vaikai — 
Li thuanian Children's Relief, 
Inc.", P.O. Box 497. South 
Bos ton , MA 02127 t e l . 
617-268-6030; 617-821-4451, 
pirm. Daiva Veitaitė-Nedhardt; 
vicepirm , adv. Marija Tovares 
Ashmanskas; sekr. adv. Jū r a 
Strimaitis, narės: Reda Vei-
tienė. Irena Galinienė, Marytė 
Goštautienė ir kt. 

SĖKMINGA ŠEIMŲ IŠKYLA 

Tradicinis šeimų slidinėjimas 
vyko sausio 9-12 savaitgalį 
King Pine Ski area, White 
Moutains kalnuos. NH. Iš Bos
tono ir apylinkių, Cape Codo. 
Worcesterio, MA. Maine ir New 
Hampshire atvyko arti 90 jaunų 
lietuviškų šeimų narių. Šio 
spor to mėgėjai i šnaudojo 
kiekvieną dienos ir nakt ies 
laiką smagiai slidinėdami. Pra
dedantieji galėjo imti pamokas 
pas prityrusius instruktorius. 
Po vakarienės visi susirinkdavo 
į viešbučio salę pabendrauti . 
šokti taut inius šokius ir padai
nuoti. Išvyką organizavo Bosto
no Tautinių šokių šokėjų grupė 
,,Sambūrys'". vadovaujant Vy
tau tu i Jurgėlai. 

. . J O N I O " K O N C E R T A S 

Liaudies muzikos ansamblio 
iš Lietuvos ..Jonis" koncertas 
šeštadienį, vasario 15 d., 7 v.v., 
Lietuvių Piliečių klubo 3 a. 
salėje Rengia klubo valdyba. 
Įėjimas - auka 

B O S T O N O ATSTOVĖS 
P A S A U L I O J A U N I M O 

KONGRESE 

VTI-me Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongrese, kuris vyko nuo 
1991 m. gruodžio 18 d. iki 1992 
m. sausio 13 d. Pietų Ameriko 
je (Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje) iš Bostono dalyvavo 
5 jaunuolės: Sigutė Šnipaitė, 
JAV LJS pirm.. Rūta Kalvai
tytė, sekr., Elytė Kazlaitė, Nida 
Veitaitė ir Gitą Zikaitė. { Kon
gresą vyko ir ,,SOS Vaikai" val
dybos narė Reda Veit ienė. 
Pirmą kartą, svarstant veiklos. 

statuto ir ateities planų klausi
mus, dalyvavo jaunimo atstovai 
iš Lietuvos. Svarbus pakeitimas 
s t a t u t e , vietoje „išeivijos 
lietuviai" naudoti „užsienyje 
gyvenantys lietuviai" įgalins 
priskirti prie pasaulinio jauni
mo Punsko srityje, buvusios 
Sovietų Sąjungos teritorijoje 
(pvz., Sibire) gyvenančius lietu
vius. Į naują Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybą iš
rinktos bostonietės Rūta Kal
vaitytė — vicepirm. ir Sigutė 
Šnipaitė — sekretorė. 

BOSTONIEČIŲ MOKSLINĖ 
TALKA LIETUVAI 

Metams nuvykę šiuo metu 

Juno Beach, FL 
K O N C E R T A S 

West Palm Post d ienraš ty 
sausio 12 d. buvo straipsnis apie 
pet rą Geniušą iš L ie tuvos , 
laimėjusį pirmą vietą Sixth An-
nual Palm Beach Invi tat ional 
International Piano Competi-
tion Miami. Po savaitės varžybų 
prieš 15 kitų žymių varžovų 
finale nugalėjęs joguslavą Alek-
sander Serdar, Pe t ras Geniušas. 
31 m.,išsikovojo pirmąją vietą. 
Premija — 15,000 dol. ir koncer
tas Lincoln Center New Yorke. 

Formaliose iškilmėse Henry 
Morrison F lag le r muziejuje 
Palm Beach įteikta premija, kur 
laureatas atliko pianino kon
certą. Sekant i s ž ingsnis — 

Lietuvoje dirba profesinį darbą I J a u pasaulinio masto pianino 
kilę iš Bostono dr. Tomas Gir- varžybos. 
nius (dėsto taikomąją matema
tiką Vytauto Didžiojo universi
tete), dr. Živilė Gimbutaitė (ten 
pat dėsto anglų kalbą ir litera
tūrą), Audronė Kubiliūtė-Mi-
siūnienė dirba Soros kultūrinio 
fondo Baltijos skyriuje. Palikę 
tėvai laukia žinučių iš savo 
vaikų, kurių darbo ir gyvenimo 
tikslas — padėti atsikuriančiai 
Tėvynei. 

P O L K Ų POPIETĖS 

Lietuvių piliečių dr-ja sek
madieniais, vasario 2 ir kovo 22 
d. rengia polkų popietes. Šo
kiams gros Joe Pasiekos muzi
kinė grupė. Įėjimas 7.50 dol. 
a s m e n i u i . į ska i t an t šal tų 
užkandžių bufetą. Popiečių 
t rukmė nuo 2-6 v. p.p. Visi 
kviečiami. 

IŠKILMINGAS VĖLIAVŲ 
PAKĖLIMAS 

Vasario 14 d., penktadienį, 11 
v.r. prie State House ir 12 vai. 
City Hali Plaza Bostone vyks 
Vasario 16 proga iškilmingas 
valstybinių vėliavų pakėlimas. 
Kalbėtojais pakviesti miesto 
meras R. Flynn ir kiti miesto ir 
valstijos pareigūnai. Dalyvaus 
latvių ir estų bendruomenių 
atstovai. Visi kviečiami šiose 
iškilmėse dalyvauti. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

V a s a r i o 16 d., 10:30 v. ryto, 
Šv. Petro bažnyčioje So. Bostone 
kun. A. Kontautas aukos iškil
mingas šv. Mišias. 

1 vai. p.p. Lietuvių Piliečių 
klubo 3a salėje So. Bostone 
įvyks minėjimas, skirtas Lie
tuvos Nepriklausomybės Die
nai, Vasario 16. 

P rogramą ruošia Bostono 
skyr iaus Lietuvių Jaunimo 
sąjunga, pirm. Regina Kulbytė, 
JAV LJS pirm. Sigutė Šnipaitė, 
Antanas Kulbis, Vytautas Bazi-
kas, Kristina Kirkilaitė. Pro
gramoje bus apžvelgti lietuvių 
už Lietuvos ribų nuveikti dar
bai, siekiant Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 1990-
1991 m. Visa tai atsispindės 
skaidrių, dokumentų ir pasako
jimų montaže: „Kas mes buvo
me ir kur eisime". 1918-20 m. 
Nepriklausomybės kovų daly
vis, savanoris St. Griežė-Jurge-
levičius, pasidalins savo prisi
minimais, palygindamas ano 
meto įvykių raidą su dabartine 
padėtimi Lietuvoje. Pašnekovu 
pakviestas Lietuvos Ambasado
riaus Washingtone asistentas 
ekonominiams ir prekybos rei
kalams Gailius Draugelis. 

Tuo pat metu pirmo aukšto 
salėje vyks Jaunimo minėjimas, 
kurį kar tu rengia Bostono 
skautai . Lituanistinė mokykla 
ir „Sambūrio" tautinių šokių 
šokėjai. Menine programos dalį 
atliks „Sambūrio" šokėjai ir 
Lituanistinės mokyklos moki
niai. Visam renginiui vadovauja 
Bostono ALTo skyrius, pirm. 
Gintaras Čepas. 

L.Ž. 

Pr ieš i švykdamas į New 
Yorką P. Geniušas koncertavo 
Juno Beach l ie tuviams. Jaudi
nanti žinia gana plačiai per porą 
dienų nuskambėjo, kad daug 
tautiečių susirinko pasiklausyti 
ir iš tolimesnių vietų. Pro
gramoje at l ikta Wagner-Liszt 
„Isoldos Liebestod" iš Tr is tan 
und Isolde, Prokofiev — Sar-
casms, Schumann — Novelette, 
F-sharp minor, Op.21. Po per
traukos antroje dalyje Chopin -
Nocturne in B Major, Op. 62, 
No.l , Chopin — Three Mazur
kas, Chopin - Scherzo in B 
minor, Op. 20, Debussy — Feux 
d'artifice, Debussy — les sons et 
les parfums tournen t dans l 'air 
du soir, Rachmaninov - Two 
Preludes, Op. 32, No.5, Op.23, 
No 2. Sužavėta publ ika negai
lėjo audringų plojimų ir atsisto
j imu gerbė laureatą . 

Po koncerto Olive Gardens 
r e s t o r a n e vyko v a i š ė s . 
Gausiems da lyv i ams svečią 
pristaė renginio iniciatorius 
muz. L. Stukas. Maldą sukalbė
jo kun. V. P ik tu rna . Sveikino 
LB pirm. A. Augūnas , Balfo c. 
valdybos pirm. M. Rudienė. Šia 
proga laureatas pakviestas į 
Chicagą k o n c e r t u o t i Balfo 
direktorių suvažiavime spalio 
mėnesį. Sveikino Lietuvos Duk
terų pirm. D. Augūnienė , rašy
tojas P. Ju rkus , kur i s čia atos
togavo, Balfo J u n o Beach sk. 
pirm. A. Olis, dr. A. Prunskie
nė, sol. J. Šalnienė. J a u t r i a i s 
žodžiais išreikštas l au rea tu i 

dėkingumas , pagarba, džiaugs
mas ir linkėjimai garsinti Lie
tuvos vardą pirmaujant muzi
kos pasaulyje 

Pabaigoje kalbėjo laurea tas 
Pe t ras Geniušas. Jis dėkojo vi
siems, papasakodamas išgyve
nimus , įspūdžius varžybose ir 
naujame pasaulyje. 

I lgas popietis praleistas pasi
gėrėtinoj nuotaikoj.bendraujant 
su svečiu. Išeivija džiaugiasi 
Lietuvai skiriamu dėmesiu pa
saulyje, didžiuojasi tėvynainiu 
laimėjimais. Lietuva — mažas 
taškelis žemėlapy ir, nežiūrint 
kaip sužalota pusšimčio nežmo-
niškiausios vergijos, neklups ir 
n e ž l u g s . Per daug šv ies ių 
žvaigždžių — Landsbergis, Sa-
d ū n a i t ė , Gen iušas — k a s 
suskaičiuos!? Kiti laukia altorių 
garbės... 

A t o s t o g a s p ra l e ido J u n o 
Beach Balfo c. valdybos pirm. 
Marija ir inž. Antanas Rudžiai 
iš Chicagos ir rašyt. Paulius Jur
kus iš New Yorko. 

A l d o n a B i l i ūn i enė 

Neapykanta nieko nesukuria. 
J i na ik ina save ir ki tus. 

Z. Krasinski 

KLAIPĖDA 
(Atkelta iš 3 psl) 

Šiandieną likimas Mažosios 
Lietuvos žemių, 1919 m. lie
tuvių prašytų priskirti prie 
Lietuvos Respublikos, dabar 
K a l i n i n g r a d o sr i t ies pava
dinimu valdomų rusų, vėl tur i 
gyvybinės reikšmės Lietuvos 
Respublikai. Dabartinis tos sri
t i e s p r i k l a u s y m a s Rus i ja i , 
Lietuvos Respublikai sudaro 
nesaugų užnugarį. Kai Kali
ningrado sritis priklauso Rusijai 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybė visuomet yra pa
vojuje. Lietuvos Respublikos 
saugumui būt ina, kad tą sritį 
perimtų Lietuva. Tarptautinės 
teisės požiūriu Sovietų buvo 
užvaldyta ir šiandieną yra Rusi
jos valdoma vien „okupanto jė
gos teise", nes iki šiol nėra 
jokios ta ikos sutart ies ta rp 
Vokietijos bei sąjungininkų. To
j i s r i t i s p r i e Rusijos buvo 
p r i s k i r t a , p a s i r e m i a n t vien 
Stalino parėdymu. 

300 N E P A L A I D O T Ų 

Dar 18-je Chicagos kapinių 
vyksta streikas. Susidarė apie 
300 nepalaidotų mirusiųjų. 

f" CLASSIFIED GUIDE 

D Ė M E S I O 
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
LIETUVOJE! 

1991 metų biržel io 18 d ieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
islikusĮ nekilnojamąjį turtą Uetuvoje, kaip: 

i • fcSmę 

2. Miškus 
4. Ūkinius-komercinius pastatus 
4. Gyvenamuosius namus 

Prašymams paduoti laikas pratęstas. 

šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė Agentūra 
„JusCon" Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. Visi dokumentai pri
statomi į vietines savivaldybes, pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 
dienas nuo jų užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis: 

tel . (416)767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
6500 SOUTH PULASKI ROAD, CHICAOO, IL 60629 PHONE 312-735-6677 

FAX 312-735-8793 

REMKIME LIETUVOS ATSTATYMO REIKALUS 

Šiais metais minint Lietuvos Nepriklausomybės 74 metų atkūrimo sukaktį, reiškiame 
didžią pagarbą Lietuvos žmonėms ir Lietuvos Respublikos vyriausybei, Lietuvai vėl 
atsikėlusiai laisvam, nepriklausomam, demokratiniam gyvenimui ir atgavus tarptautinį 
pripažinimą. 

Pirmieji Lietuvos Valstybės atsikūrimo žingsniai yra nelengvi. Lietuvai ir toliau rei
kalinga visokeriopa Amerikos lietuvių parama visose srityse, taip pat tęsiant politinę veiklą 
ir Amerikoje. 

Kai iš pagrindų Lietuvoje pertvarkomas visas valstybinis, ekonominis ir kultūrinis 
gyvenimas, mūsų pareiga nuolatos palaikyti glaudžius santykius su Lietuvos vyriausybe 
ir jos atstovybėmis, derinant mūsų pagalbinę veiklą. 

Amerikos Lietuvių Taryba, pats pirmiausiai įsisteigęs Lietuvos laisvinimo veiksnys, 
kuris sudarytas iš įvairių ideologinių ir politinių demokratinių organizacijų, užsibrėžė 
kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo jos istoriškai etnografinėse sienose, siekti 
visose srityse demokratizacijos ir dabar toliau tęsti ir plėsti savo veiklą. 

Naujomis Nepriklausomos Lietuvon gyvavimo sąlygomis, vadovaujantis ALTO 
51-mojo suvažiavimo nustatytomis gairėmis, Amerikos Lietuvių Taryba savo veiklą plečia. 
Jau prieš porą metų užmegztas ryšys su Lietuvoje atsikūrusiomis demokrarnėmis organiza
cijomis, su Lietuvos Respublikos vyriausybes nariais veiklos suderinimui palaikomas ryšys, 
o vykstant VUKO veiklos baigiamajai stadijai, Vašingtone plečiamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovavimas — šiais metais ALTas pirmininkauja Amerikos Pabaltiečių Komi
tetui Vašingtone — visuomet dalyvauja kartu su Amerikos delegacijomis tarptautinėse 
konferencijose, stengiamasi ir toliau Kongrese ir valstybės įstaigose propaguoti Lietuvos 
pagalbos reikalus, pravedant mums palankias rezoliucijas ir kt. Tam tikslui ALTas išplė
tė informaciją ir jos technikines priemones, palaikant ryšį JAV-bėse ir su Lietuva. 

Taigi, visa tam reikalinga dar daugiau lėšų. Tikimės, kad visuomenė Vasario 16 pro
ga gausiai parems ALTo pastangas savo aukomis. 

Sveikiname visus Vasario 16 minėjimo proga, reiškiame padėką už ankstyvesnę ALTui 
paramą ir būsime visuomet dėkingi už visas aukas Lietuvos politinei bei Lietuvos pagalbos 
veiklai, kurią ALTas jau tęsia šeštas dešimtmetis. 

Tegyvuoja Nepriklausoma demokratine Lietuva! 

REAL fcSTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

JnT 
nįS 

~» 

^ * *« 
d. _ _ . 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 8. Kadzie Ava., 
Chlcago, H. 80629 

(312) 778-2233 
INC OME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtsi agentai kalba Uetuvtikal 
• Nuolaida pensininkams 

Gzntuij£ 21 
• a MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

Bus. 312-585-6100, rev 312-778-3971 

• ĘILS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reaitor 
Irsna BHnstruMana, 

Reaitor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*, 

5953 8. Kedrie Ava. 
Tai. 436-7878 

_ i _ 
MISCELLANEOUS 

FOR RENT 

Apšildomas 5 kamb., 2 mleg. 
butas. $445 į mėn. Suaugusiems. 

Kreiptis; tai. 312-767-1571 

PAŠAUKĖ MANE... 

Ši knyga — tai dabartinio Po-
ptežtaua Jono Pauliaus" biografija, 
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvrtė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m Kaina 4 dol. Su per
siuntimu — 6 dol. Illinois gyventojai 
dar pridi-da 32 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 83rd St. 
Chlcago, IL 60629 

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

J9i. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudąnuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* Waat 95th Strst 
Tai . - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

turiu Chungos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąž»^ 
nmgai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. SSS-8624. Nuo 8 ryto * ! * * . * . 

Kalbėti lietuvi*** • 

• -i 
SUTINKAME JŪSŲ GIMINES 
Miami aerouoste ir atvežamo į 
jūsų namus pigiau, negu 
lėktuvu. Tokias pat paslaugas 
teikiame ir išvykstantiems atgal. 
Aptarnaujame tik Floridos 
ribose. 

Kreiptis: 812-922-3449 

Petras Bučas, 
v icep i rm. f i nans in iams re ika lams 

G r a ž v y d a s Lazauskas, 
ALTo pirmininkas 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

PER GIEDRĄ IR AUDRĄ, atsiminimai. My
kolas Vaitkus. 272 psl $3.00 

PAVASARIO LIETUS, romanas, Aloyzas 
Baronas. 261 psl $3.00 

SAULĖS GRĮŽIMAS, novelės. Aloyzas 
Baronas. 141 psl $3.00 

TARP DANGAUS IR ŽEMĖS, feljetonai. R. 
Spalis. 142 psl $1.50 

MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas 
Miškinis. 192 psl $3.00 

VIKTUTĖ, apysaka. Šatrijos Ragana. 143 psl- $2.00 
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Mykolas 

Vaitkus. 297 psl $3.00 
LAIMĖS IEŠKOTOJAI, noveles. Irena Joerg. 

262 psl $3.00 
VYSKUPO P. BUČIO ATSIMINIMAI, I dalis. 

320 psl $1.00 
VYSKUPO P. BUČIO ATSIMINIMAI, II dalis. 

284 psl $1.00 
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. . $5.00 
TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI, kelionių įspūdžiai. 

Ava Saudargienė. 336 psl $4.00 
VILNIAUS MIESTO PLANAS $9.00 
BUKOLIKOS IR GEORGIKOS. Publijus Vergili

jus Maronas. 427 psl $3.00 
BAUSMĖ, novelės. Jurgis Gliaudą. 151 psl... $3.00 
SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. My

kolas Biržiška. 178 psl $3.00 
KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas. Fe4ix Tim-

mermans. 189 psl $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



Rita Dapkutė, Lietuvos Aukščiausiosios tarybos informacijos vedėja, pager
biama Lietuvos Vyčių vasario 2 d. 

RITAI DAPKUTEI -
LIETUVOS VYČIŲ 

PREMIJA 
Sekmadienį, vasario 2 d., Lie

tuvos Vyčių Amerikos Vidurio 
Vakarų apygarda įteiks 1992 
metų „Pasižymėjimo premiją" 
Ritai Dapkutei, Lietuvos par
lamento Informacijos biuro ve
dėjai, užjos pasišventimą Lietu
vos žmonėms. Tuo metu, kai 
pasaulio vadai žiūrėjo į kitą 
pusę, ji pasiryžo a ts isakyt i 
Amerikoje turimos laisvės ir 
saugumo ir tuo rizikavo savo 
gyvybe, dirbdama padėti įkur
t i d e m o k r a t i š k ą va ldž ią 
Lietuvoje. 

Rita Dapkutė yra gimusi 1961 
m. rugsėjo 20 d. Chicagoje, nuo 
labai jaunų dienų rodė savo 
didžiavirffasi lietuviškumu. Jos 
moksliniai ir kultūriniai pasie
kimai visuomet buvo švytintis 
pavyzdys ki t iems Amerikos 
lietuviams. Vaikystėje dvejus 
metus Rita lankė „ V a r n o " 
Montessori mokyklėlę, 1975 m. 
baigė Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklą ir 1979 m. 
Marijos aukštesniąją mokyklą. 
Lankydama Kris t i jono Do
nelaičio lituanistines mokyklas 
ji dalyvavo mokyklų choruose ir 
tautinių šokių ansambliuose. 
1985 m. Rita baigė Illinois 
universitetą Chicagoje, įsigy-
dama du bakalauro laipaj^us — 
vieną biologijoje, kitą žurnalis
tikoje. Šiuo metu Rita y ra 
magistro laispnio kandidatė Il
linois universiteto lituanistikos 
katedroje lietuvių kalbos ir 
literatūros srityje. 

Jos da lyvavimas l i e tuv ių 
kultūrinėje veikloje yra įspū
dingas. Ji mokėsi baleto G. Pa-
roko ir J. Puodžiūno baleto stu
dijose, o pianino su muzikais D. 
Lapinsku ir A. Kučiūnų. Jos su
gebėjimai grojant klarnetu Švč. 
M. M. Gimimo mokyklos or
kestre užtarnavo jai 1975 m. 
premiją, skirtą „Nacionalinės 
katal ikų mokyklų orkes t rų 
vedėjų draugijos". Rita taip pat 
priklausė „Aušros" taut in iam 
ansambliui, kanklių ir birbynių 
orkestrui ir Chicagos Lietuvių 
operos chorui. Ji buvo „Kerna
vės" skaučių tunto narė ir nuo 
1978 iki 1980 m. buvo vadovė 
Kernavės tunte. 

1982 m. ji buvo išrinkta Lietu 
vių Studentų sąjungos pirmi
ninke ir dalyvavo IV ir V Pasau
lio Lietuvių Jaunimo sąjungos 
kongresuose. 

Rita Dapkutė buvo aktyvi 
lietuviškoje veikloje JAV-ėse iki 
savo išvykimo Lietuvon 1986 m 

gruodžio 1 d. Įsikūrusi Vilniu
je, studijavo Vilniaus universi
tete, tuo metu redaguodama 
naują Lietuvių-anglų kalbos žo
dyną ir t uo pačiu metu buvo 
JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
administracinė darbuotoja. Pra-
tęsdama savo vizą dar ketu
riolikai mėnesių, Rita įsijungė 
į po l i t inę veiklą . 1988 m. 
birželio mėn . įs ikūrus Lietuvos 
Pe r s i t va rkymo Sąjūdžiui, j i 
buvo paprašy ta padėti ruošti 
Sąjūdžio steigiamąjį kongresą, 
vyksiantį spalio mėnesį. Šiuo 
metu ji darbavosi Sąjūdžio spau
dos centre ir viešųjų santykių 
raštinėje. 

1988 m. pabaigoje ji buvo 
t rumpam sugrįžusi Amerikon 
kaip Sąjūdžio įgaliotinė Šiaurės 
Amerikoje. Čia j i įkūrė pelno 
nesiekiančią įstaigą Sąjūdžioln-
fo, veikusią 1989 metais. 1989 
m. baigiant is , ji buvo a t šauk ta 
Lietuvon padėti rengtis parla
mento r i nk imams . Grįžus Lie
tuvon 1990 m. sausio 1 d. ji buvo 
paskir ta Sąjūdžio informacijos 
agentūros direktore Vilniuje. 
Kai kovo 11 d. pasirodė, kad 
daugelis Sąjūdžio seimo tarybos 
narių buvo išr inkti deputatais 
į Aukšč i aus i ą j ą t a rybą , j i 
talkino AT-oje ir nutarė dar 
pasilikti . 

Nuo to laiko ji eina Lietuvos 
Par lamento informacijos biuro 
direktorės pareigas ir Lietuvoje 
jau yra išgyvenusi ketverius 
metus. Sovietinio perversmo 
metu 1991 m. rugpjūtį, po kurio 
suiro komunis tų partija, Rita 
glaudžiai bendradarbiavo su vy
riausiais Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos nar ia is , imtinai ir 
prez. Vy tau tu Landsbergiu. 

Tad Lietuvos Vyčių Amerikos 
V i d u r i o V a k a r ų a p y g a r d a 
jaučiasi pagerbta , galėdama jai 
įteikti 1992 metų „Pasižymė
jimo premiją", kad jos ir visų 
p a s t a n g o s L i e t u v o s nepr i 
klausomybę padaryti realybe 
nuolat l iktų mūsų širdyse ir 
mintyse. -įr 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Racine, WI 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
74-ių metų minėjimą švęsime 
v a s a r i o 16 d. 9 v a i . ryto 
pamaldos už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės šv. Kazimiero bažny
čioje. Giedos parapijos choras, 
ved. muz. J. Grimskio. Kalbės 
v i s u o m e n i n i n k a s V y t a u t a s 
Janušonis. Meninę programą 
at l iks vietinės meno pajėgos. 
Pradžia 3 vai. p.p. parapijos sve
tainėje, 815 Park Ave., Racine, 
Wis. 

Po minėjimo užkandžiai ir 
vakaronė. Minėjimą ruošia vie
tos Altos skyrius. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

RETĖJA IŠEIVIJA 

1992.1.5 mirė Veronika Kaz
lauskaitė Kasparaitienė. Buvo 
gimusi Raginėnų km., Šeduvos 
parapijoje. 1930 m. apsivedė su 
Lietuvą belankančiu Martynu 
Kasparaičiu, žymiu Amerikos 
l i e t u v i ų veikėju, m i r u s i u 
1976.XI. 1. Abu išaugino ir 
išmokslino dukteris Danute ir 
Mildą, kurios turi savo šeimas. 

Veronika kaip ir jo s vyras 
Mar tynas neužmiršo t o krašto, 
iš kurio atvyko į Ameriką. 
Pr iklausė Šv. Kazimiero pa
rapijai ir jos chorui, eilei tau
t inių organizacijų, kurios rėmė 
lietuviškus reikalus. 

Laidotuvės įvyko iš Šv. Kazi
miero bažnyčios. Šv. Mišias 
aukojo kun. Antanas Nockūnas, 
MIC. J is ta ip pat paskaitė 
evangeliją lietuviškai i r pasakė 
pamokslą. Su juo koncelebravo 
Anicetas Tamošaitis, SJ , Kaspa
raičių šeimos žemietis. Giedojo 
Šv. Kazimiero parapijos choras, 
ved. muziko J . Grimskio. 

Palaidota Šv. Kryžiaus kata
likų kapinėse Racine, Wis. Su 
Veronika atsisveikinta Marija, 
Marija giesmės žodžiais. 

I lsėkis ramybėje, atgulusi 
šalia savo mylimo vyro Marty
no! 

J u r g i s Milas 

PASAULINĖ 
PREMJERA 

METROPOLITAN 
OPEROJE 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. sausio mėn 29 d. 

P . PALYS 

Pasaul in į garsą pasiekusi 
Metropolitan opera 'populiariai 
vadinama „Met") New Yorke 
praėjusių metų gruodžio 19 
dieną pastatė amerikiečio kom
pozitoriaus John Corigliano 
sukurtą operą „The Ghosts of 
Versa i l i e s" . šios jo operos 
pastatymas buvo pirmoji pasau
linė premjera Met operoje po 
23 metų! 

1979 metais Met operos mu
zikos direktorius James Levine 
kompozitoriui John Corigliano 
pasiūlė, kad jis Met operos 
100-tojo sezono proga parašytų 
operą. Kompozitorius J . Cori
gliano pasiūlymu susidomėjo ir 
pagal dramaturgo William Hoff-
man parašytą libretą pradėjo 
operą kur t i . Operą kurdamas, 
kompozitorius užtruko net 12 
metų. Dar kiti 8 metai užsitęsė 
operos pastatymą beruošiant. 
Per tą laiką du numatyti opero
je dainuoti solistai mirė, o 
vienas išėjo į pensiją. Vėliau, 
jau operą pradėjus ruošti, opero
je užangažuotiems solistams 
pageidaujant, buvo dar daroma 
kai kur ie pakeitimai, kad būtų 

patogesni solistų turimiems bal
sams. Tokie pakeitimai buvo 
padaryti mezzo sopranui Mari-
lyn Horne, sopranui Teresa 
S t r a t a s i r bar i tonui Gino 
Quilico. 

M E D I C I N O S KNYGOS 
LIETUVAI 

Kauno Medicinos akademija 
yra įsteigusi Caritas skaityklą, 
kurioje laikomos anglų kalba 
knygos medicininėm temom. 
Skaityklai tūkstančius žurnalų 
yra paaukoję American Chemi
cal Society ir šimtus knygų 
Catholic Medical Mission Board 
ir Sabre Foundation. Antra 
panaši Caritas skaitykla yra 
steigiama Vilniaus universiteto 
ligoninėj dr. Aleksandro Lauce
vičiaus pastangomis. Šiomis die
nomis Lietuvą turi pasiekti 
LKR šalpos konteineris, kuria
me yra 3,000 papildomų medici
nos knygų, paaukotų Catholic 
Medical Mission Board, kuriam 
vadovauja didelis Lietuvos 
d raugas jėzuitas kun.James 
Yannarell. LKR šalpos specialių 
projektų vedėjai Rasai Razgai-
t ienei pasisekė išgauti per Pro-
ject Hope iš Amerikos valdžios, 
1,400 dol. nupirkti d a r 5,600 
medicinos knygų iš Internatio
nal Book Bank. Knygų atranką 
su t iko padaryt i dr. Juozas 
Laukait is iš Washingtono. 

NEW JERSEY. NEW YORK — ,,U«tuvo» Atsiminimai", 
MkmadUnla ls nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i S«ton H a l Untorsl-
ta to s to t lM , 89.5 FM banga. „Mušte of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios ttotlos, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius, 234 SunNt Dr., Watchung, 

N. J. 07060. Tel. 908-753-563*. 

Operoje „The Ghosts of Ver
sailies" modernus šiandieninės 
muzikos stilius yra jungiamas su 
klasikiniu (iš Rossini ir Mozart 
periodo) stil iumi. Joje yra gan 
melodingų arijų, kurios nesun
kiai įsimintinos, 

Operos siužetui įdėja buvo 
paimta iš Beaumarchais „Figa
ro" triologijos trečiosios dalies. 
Operoje dominuoja karal iaus 
Liudviko XVI Versalio rūmuose 
vaiduokliai, karal ienė Marie 
Antoinet te , į s ivaizduojamas 
18-to šimtmečio t ea t ras sukur
tas Beaumarchais su Figaro, 
Prancūzų revoliucija, teismai ir 
karalienės egzekucija. 

Dviejų veiksmų opera užsitę
sia tr is su puse valandų. 

Stipriame operos „The Ghosts 
of V e r s a i l i e s " s ą s t a t e y r a 
Stratas, Horne, Clark, Quilico, 
Hagegard. Diriguoja J a m e s 
Levine. Šio sezono metu, kuris 
baigiasi balandžio 17 d., ši opera 
buvo arba bus matoma 7 kartus. 
Saus io 4 d., š e š t a d i e n į , 
popietinis šios operos pastaty
mas buvo įrašytas į vaizdajuostę 
ir ateinančio sezono metu bus 
parodyta televizijoje. Premje
rinė „the Ghosts of Versailies" 
opera žiūrovų y ra entuziastin
gai priimama. 

Kompozi tor ius J o h n Cor
igliano yra kilęs iš muzikų 
šeimos: motina pianistė, o tėvas 

L 

A.fA. 
Dipl. Agrn. Elzbieta Jasevičiūtė 

Stankuvienė-Bumelienė 
Gyveno Ormond Beach, FL. 
Mirė 1992 m. sausio 27 d. 12:30 vai. ryto, sulaukusi 83 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Jokubiškiuose. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Ignas, brolis Algirdas 

su šeima Lietuvoje, sesers vyras Julius Paulėnas ir vaikai — 
Romas ir Žibutė su šeimomis; posūnis Algimantas su šeima 
ir brolio žmona dr. Irena Jasys. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Daytona Lietu
vių klubui Floridoje. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 30 d. nuo 4 iki 8 
v.v. Haigh-Black koplyčioje, Ormond Beach, Florida. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 1 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse, Chicagoje.po atsisveikinimo kapinių koplytėlėje 11 
vai. ryto. 

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

Nuliūdęs vyras. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

y ra buvęs New Yorko Philhar 
monijos simfoninio orkestro 
kapelmeisteris. Kompozitorius 
dar gana jaunas. J a m tik 53 
metai, bet jis itin kūrybingas. 
J a u yra parašęs didoką kiekį 
kūrinių įvairiems muzikos in 
s t rumentams. Didelio susido 
mėjimo ir pripažinimo susilaukė 

A.tA. 
ELENA CHMIELIAUSKAITĖ 

Gyveno Putnam, CT. 
Mirė 1992 m. sausio 24 d., sulaukusi 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas-krikšto sūnus 

Algirdas O'.is su šeima, dukterėčios a.a. Ritos Grinienės šeima, 
sūnėnas Algimantas Chmieliauskas su šeima Lietuvoje; 
pusseserė Aldona Mačiulaitienė su šeima Toronte; 
giminaičiai: Vladas ir Romas Stropai su šeimomis Lietuvoje. 

Laidotuvės įvyko sausio 28 d. Velionė palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje šalia savo brolio 
Stepono. 

Nuliūdę Olių ir Grinų šeimos. 

Visas auklėjimas prasideda 
nuo paklusnumo. 

Fr. Nietzsche 

A.tA. 
dr. KĘSTUČIUI VALIŪNUI 

mirus, jo žmonai ELENAI , sūnums, broliui i r visiems 
giminėms re išk iame gilią užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Algirdas ir Gražina Petruliai 
Adolfo^ ir Elena Miliai 

jo „Symphony N o . l " , k u r i ą 
jrekordavo Chicagos simfoninis 
orkestras, o New Yorko Philhar-
monijos orkestras at l iko saus io 
9, 10, 11 ir 14 dienomis. Šią 
simfoniją kompozitorius dedi
kavo mirusiems nuo AIDS l igos 
ir tiems, kurie jau tos ligos 
bacilų yra paliesti. 

A.tA. 
SOFIJA GRAUŽINIENĖ 

PETRAUSKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, prieš tai 10 metų — Kolumbijoje. 
Mirė 1992 m. sausio 27 d. 
Gimė 1904 m. vasario 22 d. Žagarėje, Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, brolis Alfon

sas su šeima Lietuvoje, mirusių seserų ir brolio vaikai su 
šeimomis Lietuvoje ir Amerikoje, pusbrolis Ignas Petrauskas 
su šeima, vyro sesuo ir brolis su šeima ir kiti giminės. 

Priklausė Korp! Neo-Lithuania, Lietuvių Fondui, 
BALF'ui, Lietuvos Dukterų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 30 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 31 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta i Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Šeima prašo gėlių nesiųsti. 

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

Nuliūdę vyras Juozas ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA ffi CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marųuette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

C'hicago. Illinois 6t6W 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
I0201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 9 M Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

/ 

I • ' 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. sausio mėn. 29 d. 

x Ingeborga Dapkūnaitė 
kalbės Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje vasario 3 d. pir
madienį, 7 v.v. Aktorė Dapkūnai
te šiuo metu vaidina Steppen-
wolf o teatre, Dusty Hughes ,,A 
slipof a tongue". Pasikalbėjimą 
su artiste praves Nijolė Mar
tinaitytė. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. 

x Jaunimo centro metinis 
narių susirinkimas, kviečiamas 
vasario 9 d. 11 vai. mažojoje 
salėje. Bus duota praėjusių 
metų apyskaita ir peržvelgti 
rūpimi klausimai. Bus rinkimai 
į tarybą ir revizijos komisiją. 
Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. 

x Bronius Juodelis pakvies
tas Vilniuje išleisto reprezen
tacinio žurnalo „Lietuva" 
įgaliotiniu Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Žurnalas bus 
mėnesinis, nors pradžioje išeis 
metų ketvirčiais lietuvių, 
anglų, vokiečių, lenkų ir rusų 
kalbomis. Prenumeratos 
sąlygos bus paskelbtos vėliau. 

x LB Cicero apylinkė ren
gia Vasario 16-tos minėjimą 
sekmadienį, vasario 9 d. Mi
nėjimas prasideda 11 vai. r. Mi-
šiomis Šv. Antano bažnyčioje, o 
12 vai. bus programa parapijos 
salėje. Pagrindinis kalbėtojas 
bus ..Pasaulio lietuvio" redak
torius inž. Bronius Nainys, o 
muzikinę programą atliks sol. 
Algimantas Barniškis. 

x Charis Air aviacijos pa
tarnavimo ir vadovavimo 
bendrovė, esanti Red Hood, 
N.Y., deda pastangas sukurti 
Lietuvai naują oro liniją kelei
vių ir prekių transportui. Su 
Lietuva derybos vyksta nuo per
nai rudens, po susitikimo New 
Yorke. Charis Air aviacijos 
bendrovė tikisi pradžioje 
lėktuvą išnuomoti, o paskui 
parduoti Lietuvai. 

x Patikslinimas. Parašas po 
penktadienio, sausio 24 d., 
„Draugo" laidos 4 psl. atspaus
dinta jaunavedžių nuotrauka 
turėjo būti Vida (Ožinskaitė) ir 
Giedrys Jankančiai. Už korek
tūros klaidą atsiprašome. 

x Bronius Keturakis, Mil 
waukee, Wisc. sporto vete
ranas, Kazimieras Kučinskas. 
Rochester, N.Y., Aušra Gar-
bauskas. Huntington, N.Y., 
Craig Hardy, Secane, P. Vincas 
Dovydaitis-Datis, Los Angeles. 
Cal., už kalėdines korteles ir ka
lendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

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

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

Tel. (T08) 301-4866 
Valandc- pagal -užtarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo y iki 7 va! \.ik 
ŠeStad <•> \ r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden A ve.. Ste. 1ft-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Solistai Dana Stankai-
tytė ir Algirdas Brazis giedos 
Vasario 16-tosios minėjime 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
r LB apylinkėje vasario 9 d. Jie 
giedos 10 vai. šv. Mišiose, kurios 
>us Lietuvos Nepriklausomybei 
prisiminti. Minėjimas daromas 
anksčiau, kad nepakenkus pa
grindiniam minėjimui, kuris 
bus vasario 16 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. 

x Š iandien , t reč iad ien į , 
„Jonio" ansamblis atvyksta į 
Chicagą. Pirmoji sustojimo 
vieta — Seklyčia. Margučio ir 
LB Socialinių reikalų tarybos 
rengiamas „Jonio" koncertas 
bus vasario 2 d. 3 vaL p.p. Jauni
mo centre. Visi kviečiami atsi 
lankyti. 

x Lietuvos Respub l ikos 
parlamento informacijos biuro 
vedėja Rita Dapkutė supažin
dins Chicagos lietuvių vi
suomenę su biuro darbais ir var
gais, ypač paskutiniųjų dvylika 
mėnesių laikotarpyje. Susi 
tikimas su R. Dapkute bus šį 
penktadienį, sausio 31 d., 7:30 
vai. vak. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 

x Minint dr . agr. Juozo 
Briedžio vienerių metų mirties 
sukaktį, šv. Mišios bus atna
šaujamos sekmadienį, vasario 2 
d., 9 vai. ryte Marijonų 
koplyčioje Chicagoje. Giminės ir 
draugai prašomi tą dieną 
velionį prisiminti. 

x Alfonsas Alkas, Tampa. 
Florida, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 20 dol. 
auką su prierašu: „Siunčiu čekį 
už puikias sveikinimo korteles 
ir kalendorių. Geriausi sveiki
nimai Jums ir ,Draugo' štabui, 
linkiu laimingų švenčių". Labai 
dėkojame už auką ir linkėjimus 

x Vasario 16 d. — Nepri
klausomybės atstatymo mi
nėjimas rengiamas vasario 15 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. Bus J. 
Pabedinsko paskaita ir meninė 
dalis. Nebus renkamos aukos 
politiniams reikalams. Rengia 
Jaunimo centras. 

x Vytauto Didžiojo rinkti
nė ir kitos organizacijos su 
vėliavomis vasario 9 d. 10 vai. 
dalyvaus iškilmingose Mišiose 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Vasario 16-tos minėjimo aka
demija bus 11 vai. parapijos mo
kyklos salėje. Kviečia LB Brigh-
ton Parko apylinkės valdyba. 

x Dalios Kisieliūtės su Sar-
gon Azzo užsakai prieš su
tuoktuves eina Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x Sol. Stasys Baras, buvęs 
Standard Federal banko vyres
nysis viceprezidentas, yra susir
gęs ir paguldytas ligoninėn. Li
gonis pamažu sveiksta ir tikisi 
greitai grįžti namo. 

x Regina Kučienė, JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkė, 
dalyvavo Lietuvių Bend
ruomenės posėdyje Philadelphi-
joje pereitų metų pabaigoje. Ji 
padarė platų pranešimą visiems 
apie Švietimo tarybos darbus, 
mokyklas, l i tuanist inius 
užmojus, audiokasetes ir kt 

x Lietuvos Gen. konsulas 
Vaclovas ir Asta Kleizai, Chi
cago. 111., Edvard Šileikis, To
ronto. Kanada, Eleonora 
Rastenis. Philadelphia, Pa., J. 
Kudirka, Forest Hill, Md„ Dalia 
Sudavičius, Omaha, Nebraska, 
Kazys Gricius, Santa Monica, 
Cal., Stasė Kazlienė, Chicago, 
111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Vacys Rociūnas, Indepen-
dence, Ohio, „Draugo" bendra
darbis, Vaidotas Vaičiūnas, 
Freelton, Ont., Kanada, Mag 
delena Stankaitis. Delhi, Ont., 
Kanada, Jonas Riauba. Toron
to, Kanada, Ant. Garkūnas, 
Dundas, Kanada, Petras Augai-
tis, Delhi, Kanada, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dr. George H. Volodka, 
Largo, Fla., VVilliam J. Alonis. 
Lake Ozark, Mo., Jonas Rinkū-
nas, New Buffalo, Mich., Maria 
Mogenis. Belleville, 111., Teklė 
Bogušas, So. Boston, Mass., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Jonas Kardokas , Balti-
more, Md., Ona Jesiunas, 
Phillip, Wisc., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo po 40 dol. 
aukų — „Draugui" ir už kalė 
dines korteles ir kalendorių.r 

bai dėkojame. 
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills. Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk> 
x BALTIA EXPRESS se

niausia lietuviška transporto 
kompanija siunčia siuntinius į 
Lietuvą per trumpiausia laiką 
ir už geriausias kainas. Svaro 
kaina tik $1. o jei siuntinys virš 
80 sv., svaro kaina tik 90 centų. 
Siųskite viską nauja ir naudo 
ta. Siuntinius iš toliau siųskite 
per UPS. Mūsų adresas; 3782 
W. 79th St., Chicago, IL 
60652. Tel. 1-800-SPARNAI, 
1-800-772-7624. , . , 

'sk) 
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Vytukas Karalius savo seneliui Vincui 
žvaigždutėje" atspausdintus rašinėlius. 

Pavilčiui skaito „Tėvynės 

GALVOSŪKIO NR, 56 
ATSAKYMAS 

Kada Jėzus gimė, danguje 
pasirodė Angelas piemenims 
laukuose, kuri ganėsi gyvuliai. 
Piemenys išsigando. Angelas 
liepė jiems nebijoti, bet džiaug
tis, nes gimė pasaulio Išgany
tojas. Jis guli tvartelyje suvys
tytas ir paguldytas ėdžiose. 
Dalis piemenų skubėjo pama
tyti. Visi negalėjo eiti, turėjo 
likti gyvulių priežiūrai. 
Piemenys viską rado, kaip ange
las pranešė. Jie pirmieji ap
lankė ir pagarbino gimusį Kū
dikėlį Jėzų. Kristaus Gimimas 
aprašytas Mato ir Luko evan-
gelijose. Gal nuo tų pirmųjų lan
kytojų ir prigijo Jėzui pavadi
nimas „Gerasis ganytojas". 

GALVOSŪKIO NR. 57 
ATSAKYMAS 

Popieriaus lankstymo menu 
pasižymi japonai. Jie tą meną 
vadina Origami. 

Inbieras (ginger), kurį mes 
valgome,yra gaminamas iš to 
augalo lapų. Taip ar ne? (5 
taškai) 

x Leokadųa ir Juozas Žvy-
niai, St. Petersburg Beach, Fla., 
Stasys Mažulis, Wildwood, 111., 
Anthony ir Angelą Zablockai, 
Willowbrook, 111., Ignas Ban-
dziulis, Los Angeles, Cal., B. Pa-
paurelis, Montreal, Kanada, E. 
Grigaliūnas. Palos Hills, 111., 
Julius Nesavas, Detroit, Mich., 
A. P. Jasas, Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
dr. Kazys Šidlauskas, St. Peters
burg Beach, Fla., Jonas V. 
Prunskis, Barrington Hills, 111., 
Aldona Buntinas, Chicago, 111.. 
M. Ragauskas, Hamilton, Ont., 
Kanada, Anelė Knezėnas, New 
Britain, Conn., Antanas 
Bakšys, West Hartford, Conn.. 
P. Bielskus, Hinsdale, 111., 
Aldona Kamantas, Dovvners 
Grove, 111.. P. Rulis, Beverly 
Shores, Ind. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū. 

x J ū s ų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba VVashington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą: siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(ak) 

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir ki 
tų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant atvyksta į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, accountant, tel. 
708-371-2184. 

(sk) 

ANTANAS VANAGAITIS 
i Pabaiga) 

1934.07.19 per Pasaulinę 
parodą Chicagoje Vanagaitis 
surengė simfoninį koncertą, kur 
dalis programos buvo 
lietuviška. 

Vanagaitis, vos atvykęs gal
vojo, kad Amerikos lietuviai 
daug davė atsikuriančiai Lietu
vai, todėl reikia jiems kuo nors 
atsilyginti. „Priminsime mes 
jiems paliktą tėvynę, žalias pie
vas, gir ias, upelius, žven
giančius žirgus. O mes nepražū
sime, pamatę pasaulį, grįšime 
atgal!" Jis norėjo sustiprinti ry
šius tarp tėvynės ir išeivijos. Be 
to, jis žinojo, kad daugelis 
Amerikoje prigyti negalėjo. 

Apleisti tėvynę ir vykti į užjū
rį buvo didelis įvykis žmogaus 
gyvenime. Čia atkeliavęs, jis 
rado dar daug senosios išeivijos 
lietuvių, kurie palaikė lietu
viškas tradicijas. Jaunoji karta 
Lietuvą pažino tik iš tėvų 
pasakojimų, kurie pa l iko 
Lietuvą dar skurdžią ir tamsią. 
Vanagaičiui atvykus, išeivių or
ganizacijos buvo nusistovėję, su-
kultūrėję, bet susiskaldę. 

1928 metais pradėjo leisti 
žurnalą „Margutį". Vanagaitis 
vis daugiau įsitraukė į žurnalis
tiką. . .Margutį" pavadino 
muzikos, dainų juoko, teatro 
metraščiu. 1931 metais pradėjo 
„Margučio" radijo laidą, kurią 
perduodavo net į Lietuvą. Jis 
pats vienas ar s i kitais yra įdai
navęs dainų i plokšteles. Jo 
kūryba yra labai šakota. 

Antanas Vanagaitis mirė nuo 
širdies smūgio 1949-ais metais 
Gulfporte, Missssippi. kelionės 
metu. 

Zigmas W odward , 7 kl. 
Donelaičio ?mkšt. lit. m-los 

7 kl. mokinys 
K 

RAUPSI OTASIS 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

is krikščionių 
įpdamasis pra-
— Mano tėvas 

— Brangiau-
Jėzau, - taip kr 
dėjo savo malds 
yra, — čia tą žori; jis ištarė tyliai, 
savyje. — Brangiausias Jėzau, 
močiutė sak" *ad Tu buvai 
mažas vaike. Purėjai mylimą 
motiną. Jei b . um matęs, kad 
jai gresia did ė nelaimė, bū
tum, man rod'-- norėjęs mirti už 
ją. Teikis tad. erasai krikščio
nių Dieve, pa' i ryti, kad mano 
tėvas pasveiktų, o aš už tai vi
suomet būsiu iėkingas ir my
lėsiu Tave. k; r> mano močiutė 

myli. Aš liksiu taip pat krikščio
niu, kad jie mane už tai ir 
užmuštų. Aš mylėsiu Tave 
visuomet ir niekad daugiau ne
būsiu blogu vaiku. Geriausias 
Jėzau, išklausyk manęs ir pa
da ryk , kad mano tėvas 
pasveiktų. 

Močiutei riedėjo ašara po aša
ros iš akių. Vaikas pakilo ramus 
ir su šypsena veide. 

— Močiute, aš jaučiuos čia la
bai gerai, — tarė dėdamas savo 
ranką prie širdies. — Aš jaučiu, 
lyg kas man būtų pasakęs, kad 
viskas buvo tik sapnai, kad 
tėvas ne..., — nedrįso užbaigti 
savo žodžių. 

— Aš prašysiu Jėzų kasdieną, 
iki mano tėvas nebus visiškai 
sveikas, — tarė jis. — Tu, močiu
te, mane pamokysi, kaip likti 
krikščioniu. 

— Dabar eik namo, — tarė 
močiutė. Vaikas visą močiutės 
namelį apšvarino ir padėjo pasi
gaminti maistą. — Tavo motina 
yra reikalinga tavo pagalbos. 
Turi labai saugotis, kad ne
kalbėtum su niekuo bereikalin
gai, nes gali greitai išduoti 
paslaptį. 

Chanas prižadėjo. Nuoširdžiai 
pabučiavo savo močiutę ir 
pasileido greitai namo, su leng
va širdimi ir su nauja drąsa, nes 
Dievo balsas yra girdimas ne 
audroje, bet ramybėje ir susi
kaupime. Chanas kartojo savo 
maldą ištisą dieną. Jis neap
sakomai stebėjosi iš to ramaus 
džiaugsmo, kuris pripildė jo 
širdį. Jis ramino ir stiprino savo 
tėvą ir motiną. Išreiškė savo 
tvirtą tikėjimą krikščionių 
Dievui ir pasiryžimą likti krikš
čioniu tą pačią dieną, kai tiktai 
tėvas pasveiks. Nors tas jo pasi
ryžimas nelabai patiko jo tėvui 
ir motinai, bet nekreipė į tai 
dėmesio. Manė sau, kad čia tik
tai vaikiška svajonė. Jie netu
rėjo jokios pasveikimo vilties. 
Jie stebėjo tūkstančius žmonių, 
tarp jų daug turtingų, kurie ati
davė visus savo turtus, kad at
gautų sveikatą ir niekas negel
bėjo. 

Slinko diena po dienos. Bjau
rios žaizdos atsidarė ant tėvo 
kojų. Sunku buvo išsisaugoti, 
nesukėlus kokio nors įtarimo. 

— Ar tai čia tavo sveiku
mas? — Tarė motina karčiai 
Chanui. — Aš tau sakau, kad 
nėra jokio Dievo, kaip sako 
krikščionys. Visa tai melas. Jei 
jis ir būtų, jis nepadarytų, ko iki 
šiol niekuomet nepadarė. 

(Bus daugiau) 
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GALVOSŪKIS NR. 76 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Žiūrėkite piešinėlį. Skirtumai 
pažymėti dideliais juodais taš
kais. 

GALVOSŪKIS NR. 78 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

< • • 

Yra du nupiešti veidai, tik be 
burnų. Jūs pripieškite jiems 
veidus, kurie yra nupiešti šalia. 
Iki dešimt nupieštų veidų su 
burnomis, gausite 5 taškus. 
Daugiau dešimties veidų — 10 
taškų. Veidų galite pasigaminti 
xerox mašina, o burnas prikli
juoti. 

GALVOSŪKIS NR. 79 

Pasižiūrėję į Pietų Amerikos 
žemėlapį parašykite, kurios 
Pietų Amerikos valstybės yra 
palei tropikų Capricon zoną. Jų 
yra keturios (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 80 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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Pasižiūrėkite į šios moters 
veidą ir parašykite kokio 
maždaug amžiaus galėtų būti. 
Gerai įsižiūrėję į piešinėlį, gal 
pamatysite ir kitą moterį 
žymiai skirtingo veido. Suraski
te tuos skirtumus ir aiškiai 
pažymėkite. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 77 

Nors jūs esate ne ūkininkų 
šeimos nariai, bet noriu duoti 
keletą ūkiškų uždavinių, apie 
kuriuos enciklopedijose surasi
te žinių ir parašysite. 

1. Kalendoriniuose metuose 
vasariniai kviečiai yra 
pjaunami anksčiau už žiemi
nius. Taip ar ne? 

2. Podirvis (gilesnis žemės 
sluoksnis nuo paviršiaus) yra 
geriausia dirva (žemės dalis) 
išauginimui didžiausio ir ge
riausio derliaus. Taip ar ne? 

Buvo penki žaidėjai: Antanas, 
Darius, Pilypas, Liudas ir 
Jonas, kurie žaidime dalyvavo 
ne tokia eile. Jie vartojo šiuos 
žaidimo į rankius: raketę 
(tenisui), kamuolį (krepšiniui), 
lazdą (beisbolui), plaktuką 
(kroketai) ir sviedinį (futbolui). 
Taip pat buvo kiti penki žaidėjai 
ar žaidimų vadovai, kurie tuos 
žaidimus pralaimėjo: Paulius, 
Mikas, Pranas, Sigitas, Stasys. 
Naudodamiesi šiais keturiais 
paaiškinimais ir brėžinėliu, 
paaiškinkite, kuris žaidėjas kurį 
nugalėjo ir kokiu įrankiu; 1. 
Mikas ir Pranas buvo pralaimė
tojai. Nors Jonas vartojo futbolo 
sviedinį ir jis kai kurį nugalėjo. 
2. Stasys buvo nugalėtas, bet ne 
beisbolo lazda. 3. Liudas nevar
tojo sviedinio ir berniukas, 
kuris nugalėjo Praną, nevarto
jo beisbolo lazdos, nei teniso 
raketės. 4. Antanas nenaudojo 
įrankio, tačiau Darius vartojo 
sporto įrankį, bet nenugalėjo su 
juo Prano ir Pauliaus. 

Už teisingą šio galvosūkio iš
sprendimą gausite 10 taškų. 

Poteriai — ne kleckai, 
nesurūgs. 

Siūlijama prekė ne per daug 
gera. 

Ranka ranką mazgoja — abi 
baltos pastoja. 




