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Jelcinas nori derėtis 
dėl kariuomenės 

išvedimo 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, lapkričio 6 d. (Elta) 
— Baltijos Valstybių Tarybos 
posėdyje, vykusiame Vilniuje 
praėjusį ketvirtadienį, Baltijos 
šalių vadai reikalavo nedelsiant 
išvesti Rusijos kariuomenę ir 
nerišti išvedimo su rusų mažu
mų teisėmis tose šalyse. Trijų 
Baltijos šalių delegacijoms 
vadovavo jų vadai: Lietuvos — 
Vytautas Landsbergis, Latvijos 
— Anatolijs Gorbunovs ir Esti
jos — Lennart Meri. Posėdyje jie 
apsvarstė situaciją, susidariusią 
dėl Rusijos prez. Boris Jelcino 
potvarkio, kuriuo ketinama pri
stabdyti Rusijos kariuomenės iš
vedimą iš Baltijos valstybių 
teritorijos. 

Vytautas Landsbergis, Ana
tolijs Gorbunovs ir Lennart 
Meri pasirašė kreipimąsi, 
adresuotą valstybių — Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos delegacijų va
dovams, NATO generaliniam 
sekretoriui ir Europos Tarybos 
generaliniam sekretoriui, Eu
ropos Parlamento pirmininkui, 
Europos bendrijų komisijos pir
mininkui, taip pat Šiaurės At
lanto Asamblėjos prezidentui. 

Kreipimesi pabrėžiama, jog 
visiškai ir nedelsiant išvesti 
Rusijos kariuomenę yra besąly
giškas tarptautinis Rusijos, kaip 
Sovietų Sąjungos teisių perėmė
jos, įsipareigojimas. Tai neturi 
būti siejama su jokiomis vienos 
iš šalių politinėmis arba socia
linėmis aplinkybėmis. 

Tarybos posėdyje pabrėžta, 
kad Rusija privalo gerbti ir 
atstatyti tūkstančių represuotų 
ir į Rusijos teritoriją ištremtų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
piliečių pažeistas žmogaus 
teises. Kalbėta apie tai, jog 
neleistina naikinti Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos nuosavybę 
Rusijos kariuomenei išeinant iš 
jos užimamų objektų. 

Taryba pakvietė Rusijos vy
riausybę ne vėliau kaip iki 1993 
metų vasaros visiškai išvesti 
savo kariuomenę iš Baltijos 
šalių ir pasisakė priš bandymus 
išlaikyti jos buvimą po šio ter
mino. 

Pasiųstas taip pat laiškas 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Boutros Boutros-
Ghali. 

Jelcino pareiškimas 

„Nutarimas sustabdyti Rusi
jos kariuomenės išvedimą iš 
Baltijos valstybių nėra kurios 
nors šalies spaudimo rezulta
tas", pasakė Rusijos prez. Boris 

KALENDORIUS 

Lapkričio 7 d.: Ernestas, Ka 
rina, Rufas, Sirtautas, Gotautė. 

Lapkričio 8 d.: Gotfridas. 
Severas, Svirbutas, Domante. 

Lapkričio 9 d.: Teodoras. 
Paulina, Dargintas, Skirtautė. 

Lapkričio 10 d.: Šv. Leonas 
Didysis, Andrius, Trifena, Vy
gintas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:39. 
Šeštadienio rytą sninga, visą 

dieną debesuota, temperatūra 
35 F (2 C), naktį 25 F (- 4 C). 
Sekmadieni dalinai saulėta, šil
čiau. Pirmadienį dar šilčiau, 
gali lyti. 

Jelcinas spaudos konferencijoje 
lapkričio 5 dieną. „Mes išvesime 
iš ten visą kariuomenę, pažymė
jo jis, bet turime pasirašyti jos 
išvedimo susitarimus ir grafi
kus". Toks grafikas su Lietuva 
pasirašytas. 

Rusijos prezidentas pranešė 
pasirašęs kreipimąsi į visus tris 
Baltijos valstybių vadovus, 
kuriame siūloma susitikti prie 
derybų stalo kariuomenės išve
dimo klausimu. „Mes norime 
taip pat apsvarstyti rusiškai 
kalbančių gyventojų teisių 
pažeidimo problemas", pasakė 
Rusijos prezidentas, kar tu 
pažymėdamas, kad šio klausimo 
nesieja su kariuomenės išvedi
mu. Bet jis tvirtino, kad Balti
jos šalyse vyksta rusakalbių gy
ventojų diskriminacija. 

Boris Jelcinas skundėsi, kad 
kareivius iš Lietuvos tenka 
vežti į Rusijos laukus, o ten jau 
prasidėjo žiema. Todėl jis ir pasi
rašęs potvarkį. Rusijos preziden
tas prašė šios piremonės nelai
kyti politiniu sprendimu. „Ga
lutinis kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos terminas nesikeičia — 
tai 1993 metų vidurys" pasakė 
Boris Jelcinas. 

Pabaltiečių a t sakymas 

Vytautas Landsbergis, Anato
lijs Gorbunovs ir Lennart Meri 
palankiai sutiko prez. Boris 
Jelcino pasiūlymą susitikti prie 
derybų stalo kariuomenės išve
dimo klausimu. Jie tiktai nusis
tebėjo, kad prez. Jelcinas pirma 
sustabdo išvedimo procesą, o po 
to siūlo derėtis. „Tačiau mes 
manome, kat tai visoms šalims 
priimtinas pasiūlymas", pasakė 
Baltijos valstybių vadovai va
kar spaudos konferencijoje pasi
baigus Baltijos Valstybių Ta
rybos posėdžiui. 

„Nors Rusijos diplomatai 
teigia, kad Baltijos šalys ne 
visada sutaria derybų su Rusi
ja taktikos klausimais", pasakė 
Estijos prez. Lennart Meri, 
„taip iš tikrųjų nėra. Derybose 
mes būsime vieningi, laikysi
mės lanksčios taktikos. Mūsų 
tikslas yra pasiekti, kad Balti
jos jūros regionas būtų taikos, o 
ne prieštaravimų zona. Manau, 
tuo suinteresuota ir Rusija", 
pasakė jis. 

Pasirašyti susi tar imai dėl 
dujų ir naftos tiekimo 

Paskutiniajame šių metų ket
virtyje Rusija parduos Lietuvai 
1.3 bilijono milijardo kubinių 
metrų dujų ir apie 700,000 tonų 
naftos. Už 1,000 dol., kubinių 
metrų dujų Lietuva mokės po 85 
dol., už toną naftos — po 110 
JAV dolerių. Atsiskaitoma bus 
rubliais pagal jų dolerinį kursą 
Rusijos centriniame banke. 

Tokį susitarimą vakar Mask
voje pasirašė Lietuvos ir Rusi
jos vicepremjerai Bronislovas 
Lubys ir Aleksandras Šochin. 

Kitais metais Rusija sutinka 
parduoti Lietuvai tokiomis pat 
kainomis 4 bilijonus kubinių 
metrų gamtinių dujų ir 1.5 mili 
jono tonų naftos. Tuo tarpu 
Lietuvai reikia apie 6 bilijonų 
kubinių metrų dujų ir mažiau
siai 5-6 milijonų tonų naftos. 

Lietuvos vyriausybė sutiko 
pusę Mažeikių naftos perdir
bimo įmonės pajėgumų (12 
milijonų tonų per metus) 
išnuomoti Rusijos koncernui 

JAV uždės 200% 
tarifus Europos vynui 

Rugsėjo 28 d., Lietuvos AT pirmininkui Vytautui Landsbergiui lankantis Jungtinėse Tautose, 
ten tarėsi (iš k.) Lietuvos Misijos prie Jungtinių Tautų patarėjas Algimantas Gureckas, Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos ambasadorius JAV-ėms Stasys Lozoraitis, Estijos ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms Ernst Jaakson ir Lietuvos ambasadorius Jungtinėms Tautoms Anicetas Simutis. 

Nuotr. Dangės Širvytės 

„Lugoli". Už tai dalį naftos 
produktų ji paliktų Lietuvai. 
Susitarimas šiuo reikalu bus 
sudarytas kiek vėliau. 

Iškilmingai pasirašyta 
Lietuvos konstitucija 

Šiandien Aukščiausiosios Ta
rybos rūmuose iškilmingai pa
sirašyta Lietuvos Respublikos 
Konstitucija Ceremoniale daly
vavo Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo ir vyriausybės 
na r i a i , Lietuvos bažnyčių 
hierarchai, politinių partijų bei 
visuomeninių judėjimų atstovai, 
Lietuvoje akredituoti užsienio 
diplomatinių misijų vadovai. 

Konstitucijai priimti spalio 25 
dieną buvo surengtas referendu
mas. Jos projektui pritarė 
56.76% rinkimo teisę turinčių 
Lietuvos piliečių. 

Nuo šiol netenka galios Lietu
vos Respublikos Laikinasis Pa
grindinis įstatymas, kuris iš es
mės buvo pataisyta 1978 metų 
Lietuvos SSR Konstitucija. 
Įstatymai ir kiti teisiniai aktai 
ar jų dalys nuo šiol galioja tiek, 
kiek jie neprieštaraujau Konsti
tucijai, ir galios tol, kol nebus 
pripažinti netekusiais galios ar 
suderinti su Konstitucijos nuo
statomis. 

Šį darbą teks atlikti naujajam 
Seimui. Pirmajame rinkimų ra
te į jį išrinkta 80 narių iš 141. 
Antrasis įvyks lapkričio 15 die
ną. 

Tikimasi, kad pirmasis naujo
jo Seimo posėdis vyks lapkričio 
19-20 dienomis. 

Investiciniai čekiai bus 
parduodami aukcionuose 

Vyriausybė leido nepanau
dotus investicinius čekius bei 
kitas tikslines kompensacijas 
laisvai parduoti privatizacijos 
tarnybų rengiamuose aukcio
nuose. Iki šiol tai buvo lei
džiama tik tiems, kas turėjo 
pasiėmęs valstybės paskolas gy
venamajam namui statytis ar
ba gyveno neišpirktame koope
ratiniame bute. 

Investiciniai čekiai nuo 2,000 
iki 5,000 rublių vertės buvo 
išduodami kiekvienam 16 metų 
amžiaus sulaukusiam gyvento
jui 1991 metais kaip kompen
sacija butams bei kitam nekil
nojamam turtui įsigyti. Vėliau 
jie buvo kelis kartus indeksuoti. 

Iš 38.5 bilijono vertės 
investicinių čekių bei kitų 
tikslinių kompensacijų iki šiol 

Ko galima tikėtis antrame ture 
Antriniame Seimo rinkimų 

tu re iš 122 dalyvaujančių 
kandidatų, 52 priklauso Lietu
vos Demokratinei Darbo Parti
jai, 34 Sąjūdžio koalicijai, 13 
Krikščionių Demokratų Parti
jai, 5 Socialdemokratų Partijai, 
6 Tautininkų Partijai, po 2 Tau
tinės Pažangos Parajai ii Cen
tro Sąjūdžiui ir po vieną Nuosai
kiųjų Sąjūdžiui, Nepriklauso
mybės Partijai, Krikščionių De
mokratų Sąjungai, Lenkų Są
jungai. 

Dar keturi kandidatai, jų 
tarpe ir dabartinės Aukščiau
sios Tarybos deputatas Jonas 
Macys, nepriklauso jokiai par
tijai. Šiame ture kandida
tuoja 39 dabartinės Aukščiau
siosios Tarybos deputatai. 

Laisvės Radijo tyrimo centras 
rašo, jog neįmanoma numatyti 
antrojo balsvimų turo rezul
tatus, bet jei pirminiuose rin
kimuose pasirodžiusi tendenci
ja tęsis, LDDP laimės daugumą 
Seime. Tačiau visai nėra aišku, 

panaudota tik pusė. Už 5.5 bili
jonus nupirkta pramonės bei 
paslaugų sferos monių akcijų, 
6 bilijonai sumokėti už komu
nalinius butus ir apie 12 bili
jonų — privatizuojant žemės 
ūkio turtą. 

Lietuvos verslininkų 
partneriai 

Ekonomikos ministerija pra
nešė, kad verslininkai iš 60 už
sienio šalių yra įsteigę Lietuvoje 
savo arba bendras įmones. Dau
giausia jų sukurta kartu su 
Rusija (576), Lenkija (342) ir 
Vokietija (233). 

Tuo tarpu Pasaulio banko 
užsienio investicijų skyriaus 
vadovas Joseph Battat, šiomis 
dienomis lankęsis Lietuvoje 
sako, kad reik;a žymiai pato
bulinti ir išplėsti vers lą 
skatinančius teisinius aktus. 
Tai galėtų padaryti, jo nuo
mone, nepolitiniu jėgų atstovai, 
turintys vykdomosios ir įsta
tymų leidžiamosios valdžios pa
sitikėjimą. Tokia valstybinio 
lygio darbo grupe per 5-7 metus 
galėtų parengti strategines šio 
darbo kryptis. Šiam reikalui 
Lietuva galėtų gauti finansinės 
paramos iš Europos Ekonomi
nės Bendrijos specialios pro 
gramos fondų. (B.B.) 

ar tai įvyks, nes antrajame ture 
beveik visose apskri tyse 
pasirinkimas bus tarp LDDP 
pastatyto kandidato ir kuriai 
kitai partijai priklausančio. 

Pirmojo turo balsavimų rezul
tatai parodė, kad Lietuvos bal
suotojai nebuvo patenkinti 
Aukščiausiąja Taryba ir todėl 
nesirinko nei Sąjūdžio nei kitų 
partijų ar grupių pristatytų 
labiau centristinių kandidatų. 
Tačiau dabar, kai jau turėjo 
progą pareikšti nepasitenki
nimą esamąją tvarka ir pergal
voti, ar tikrai norės LDDP val
džios, visai neaišku, kaip jie 
apsispręs. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J A V Vals tybės departa
mento a t s tovas Richard 
Boucher trečiadienį painfor
mavo žurnalistus, kad JAV 
Valstybės sekretoriaus pareigas 
einantis Lawrence Eagleburger 
gavo užtikrinimą iš Rusijos am
basadoriaus Washingtone Vla-
dimir Lukin, kad Rusijos dali
niai bus išvesti iš Lietuvos 
pagal susitartą tvarkaraštį. 
Boucher pakartojo jau trečią 
kartą šią savaitę, kad Rusijos 
daliniai turi būti išvesti iš Esti
jos ir Latvijos kaip galint 
greičiau, nejungiant dalinių iš
vedimo su jų įkurdinimo proble
momis ar su rusų mažumų tei
sėmis. 

— Rusiios parlamentas, nepai
sydamas valdžios protestų, 
savarankiškai paskelbė dabar
tines sienas su Estija, Latvija ir 
Lietuva oficialia valstybės 
siena. Tai ypač kelia sunkumus 
Estijai ir Latvijai, kurios buvo 
sutarusios su Rusija, kad 
galutinės sienos bus derybų ob
jektu, nes jos vadovaujasi 1920 
m. sutartimi, pagal kurias joms 
priklauso žemės, kurias Sovietų 
Sąjunga priskyrė Rusijai. 

— Japon i j a atkūrė ekonomi
nius ryšius su Vietnamu, ne
laukdama, kol JAV nuims savo 
boikotą prekybai su Vietnamu. 

— Britanijos premjeras John 
Major, sekančią dieną po laimė
jimo pasitikėjimo iš Parlamen
to, pranešė, kad neprašys balsa
vimo dėl Masstricht sutarties 
anksčau kaip gegužės mėnesį. 

Washington, DC, lapkričio 5 
d. (NYD — JAV jau daug metų 
nesiseka išgauti iš Prancūzijos, 
kad ji sumažintų subsidijas, 
kurias moka savo ūkininkams, 
auginantiems aliejines pupeles 
Kai JAV patraukė Europos 
Bendriją į tarptautinį teismą, 
kad šiuo atveju nesilaiko pasi
rašytos tarptautinės prekybos 
sutarties, teismas palaikė JAV 
pusę, sakydamas, kad JAV rei
kalavimai yra teisėti pagal 
sutartį. Ketvirtadienį JAV „šo
vė pirmą šūvį", galbūt pradė
dama prekybos karą, pranešda
ma, kad už 30 dienų pradėsianti 
rinkti 200% muitą už visą baltą 
vyną, importuojamą iš Europos 
Bendrijos šalių. 

Šie tarifai galios iš Prancū
zijos importuotam Chablis 
vynui , kurį dabar galima 
JAV-ėse pirkti už 13 dol., Vo
kietijos ri.siing vynui, kuris 
kainuoja 10 dol. ir Italijos ver-
dicchio vynui, kuris kainuoja 
apie 9 dol. Šie tarifai taip pat 
galios iš EB kraštų impor
tuotam valgomam aliejui ir 
naminių gyvuliukų maisto 
gamybos žaliavoms, importuoja
moms iš tų kraštų. 

Šie naujieji tarifai patrigubins 
tų importų kainas pirkėjams ir 
jų poveikis pasireikš kada nors 
sekančiais metais. Balto vyno ir 
ki tų alkoholinių gėrimų 
importuotojai kraunas i 
aruodus, ruošdamiesi prekybos 
karui ir nebeduoda naujų 
užsakymų kol neišparduos 
turimų gėrimų, bijodami, kad 
pirkėjai nenorės mokėti po 30 
dol. už vyno butelį, jo vieton 
verčiau pasirinkdami Califor-
nijos, Australijos ar Pietų 
Amerikos baltuosius vynus. 

Paliko 30 dienų pergalvoti 

JAV prekybos atstovė, amba
sadorė prie GATT tarptautinės 
prekybos sutar t ies , regu
liuojančios tarptautinės pre
kybos tvarką, Carla Hills pa
sakė, kad 30 dienų laikotarpis 
prieš įsigalint naujiems 
tarifams ne tik leis jau laivu 
išsiųstoms siuntoms pasiekti 
JAV prieš naujų tarifų įsiga
lėjimą, bet taip pat duos Euro
pos Bendrijai laiko persigalvoti 
ir patenkinti JAV reikalavi
mus, kad iš viso nereikėtų 
naujų tarifų įvesti. Tačiau pra
eityje tokie laukimo periodai 
neišgavo norimų rezultatų, ir 
tarifus reikėjo uždėti. 

Bet šįkart Europai yra svar
biau, negu anksčiau, rasti 
abiems pusėms priimtiną spren
dimą, dėl to, kad šie tarifai 
liestų prekybą, kurios piniginė 
vertė daug didesnė, negu pir
miau vykusiuose nesutarimuo
se ir toms vyno firmoms netekus 
JAV rinkos, žiauriai nukentėtų 
prestižas. 

Taikoma Prancūzijai 

JAV nutarė tarifais apmo
kestinti baltą vyną (išskyrus 
burbuliuojančius, kaip šampaną, 
kurio JAV-ijose pereitais metais 
buvo parduota uš 125 mil. dol.. 
dėl to, kad iš EB kraštų, Pran
cūzija JAV-ėse parduoda dau
giausia balto vyno ir šis tarifas 
labiausiai paliestų jos ekonomi
ką. Iš visų EB kraštų Prancūzija 
buvo stipriausias priešininkas 
JAV reikalavimui mažinti val
džios subsidijas ūkininkams. 
Tai dėl to, kad Prancūzijoje 
ūkininkai sudaro didelę, gerai 

organizuotą balsuotojų grupę, o 
rinkimai Prancūzijoje vyks šį 
pavasarį. 

Pagal naujus JAV tarifus, kur 
dabar importuotojas moka tik 7 
centus muito už kiekvieną 
importuotą balto vyno butelį 
(jam kainavusį 5 dol.), pagal 
naują ratą turėtų mokėti 10 dol. 
muito už kiekvieną 5 dol. 
kainuojantį butelį. Tad pirkėjui 
krautuvėje 9.50 dol. kainavęs 
prancūziško vyno butelis jau 
kainuos apie 30 dol. 

JAV pozicija griežtėja 

Prezidento Bush pasirinkimas 
uždėti bausminius tarifus, užuot 
ieškant kompromiso su EB, 
joms atsisakant derėtis dėl 
subsidijų savo ūkininkams.rodo, 
kad JAV jau ryžtasi bausti 
kraštus, kurie atsisako savo 
rinkas atidaryti JAV gami
niams. Europos kraštų moka
mos subsidijos savo ūkininkams 
taip žemai numuša europietiškų 
pupelių kainas Europoje, kad 
niekas Europoje nenori pirkti 
JAV pupų. Tad nors formaliai 
EB rinkos yra atviros JAV 
grūdams, jų subsidijos netie 
siogiai uždaro rinkas JAV7 ūki
ninkams, kurie dėl to nukenčia. 

EB ambasadorius prie GATT 
Tran Van Thinh pasakė, kad ta
rifo įsigalėjimas žymiai *wi -
kintų tebevykstančias tarptau
tinės prekybos derybas, kurio
mis stengiamasi išsiderėti 
visame pasaulyje sumažintas 
tarifų kliūtis. 

Amb. Carla Hills taip pat pa
skelbė sąrašą kitų EB importų, 
jų tarpe kvepalų ir statybos me
džiagų, kurias JAV taip pat 
apdės mokesčiais, jei EB kietai 
laikysis savo pozicijų. 

Ar tai legalu? 

Europos Bendrija stato 
klausimą GATT teismui, ar 
legalu JAV-ėms paskelbti nau
jus muitus be GATT leidimo. 
Bet JAV tarptautinės teisės 
ekspertas sako. kad JAV pozici
ja turi tvirtą teisinį pagrindą: 
„Kadangi JAV siūlėsi šį nesu
tarimą su EB pavesti arbitražui, 
o EB pasitraukė, JAV visiškai 
teisėtai vienašališkai paskelbė 
naujus tarifus". 

Prancūzijos žemės ūkio 
ministras Jean-Pierre Soisson 
reikalavo ketvirtadienį, kad EB 
pakeltų tarifus ant tos pačios 
vertės JAV eksportų į EB šalis. 
Bet amb. C. Hills pasakė, kad 
EB neturi teisino pagrindo 
tokiam veiksmui ir nepasakė, 
ką darytų JAV. jei EB imtųsi 
savų tarifų JAV gaminiams. 

Amb. Hills taip pat priminė, 
kad būsimasis prez. Bill Clinton 
trečiadienį pabrėžė, kad šį rei
kalą tebetvarko prezidentas G. 
Bush ir kad pats Bill Clinton 
taip pat yra stiprus šalininkas 
baudimo kraštų, kurie JAV 
gaminiams uždaro savo rinkas. 

GATT tribunolai jau du kar
tus padarė sprendimą, kad EB 
pažeidžia GATT sutarties nu
rodymus, subsidijuodama savo 
ūkininkus, bet kai JAV norėjo 
gauti EB pritarimą naujiems 
baudžiamiesiems tarifams, EB 
panaudojo savo veto teisę. Amb. 
Hills sako. kad šiuo atveju tie 
tarifai iš tiesų nėra baudžia
mieji, o tik yra priemonė išgauti 
tuos pinigus, kurių JAV neteko, 
negalėdama JAV gaminius par
duoti Prancūzijoje. 

» 
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LAISVES KELIU 
Pasikalbėjimas su Ateitininkų federacijos 

pirmininke Birute Bubliene 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

(Tęsinys) Apsidžiaugę, kad visa taip 
greitai ir sumaniai sutvarkėme. 

Ar buvo daugiau netikė- sustojome turguje nusipirkti 
tumų, su kuriais ateitininkų maisto vakarienei: duonos. 

JAS stovykloje Dainavoje J. A.S. Universiteto baigimo diplomų absolventams 
jteikimas. Iš k.: — prorektorė Vija Bublytė, Lina Bublytė, Lina Juzėnaitė 
ir Simas Laniauskas. 

' " 

stovyklose Amerikoje neteko 
susidurti? 

Taip. Rytą atsikėlę, vieni ėjo 
puošti stovyklavietę, kiti toliau 
valė. Viršininkė Ivanauskienė 
tvarkė registraciją, o komen
dantas Ivanauskas ir aš spren
dėme valgyklos ir maisto pro
blemas. Kaip minėjau, stovyk
los virtuvė buvo .iššluota'. Ar
timiausias restoranas už 2 km. 
Atrodė, kad reikės visiems kas
dien po 2 km. žingsniuoti į 
atimiausią valgyklą ir 2 km 
atgal! Lyg ir to dar neužtektų, 
reikėtų dviem pamainom val
gyt i , nes valgykloje n ė r a 
užtenkamai nei kėdžių, nei 
stalų, nekalbant jau apie indus, 
peilius, šakutes , š aukš tus . 
Pakalbėjus su valgyklos šeimi
ninke, kurią pasamdėme, paaiš
kėjo, kad trūksta ne tik maisto, 
bet ir vandens. Nei ji gali virti, 
nei indus plauti. Žinote, at
vykusi visko tikėjausi, bet to tai 
tikrai ne! Bet... vandens nėra, 
nes buvo didelė sau&ia ir Ber
čiūnų miesto vandens bakas 
tuščias. O jei kur rasime maisto, 
dar vis tiek reikės dviem pa
mainom valgyti. Tokiose sąly
gose visą dieną ir pravaikščio-
sime — neliks laiko programai. 

Tuoj man kilo mintis, ar ga
lima stovykloje turimas kėdes ir 
stalus atvežti čia? Ivanauskas 
sutiko, bet kaip tai atlikti? 
„Einam per visus ūkininkus 
kaimynystėje, kol surasime 
sunkvežimį", tariau. Po valan
dos suradome Juozą, kur is 
sutiko mums padėti. Pakvietėm 
jį ir jo šeimą stovykloje lankytis 
ir valgyti su mumis. Tik jo dėka 
dabar galėsime visi kartu val
gyti. Toliau suradome Berčiūnų 
ūkvedį, kuris šeimininkei pri
žadėjo kasdien pristatyti vieną 
didele statinę vandens. Tada, 
sėdome abu į automobilį ir nu
vykome į Panevėžį tartis su 
visuomenės skyriaus vedėja dėl 
indų, valgymo įrankių ir mais
to. Čia jau komendantas šnekė
jo, bet greit paaiškėjo, kad iš to 
nieko nebus. Ji jam sako: ,,Iš 
kur tu galvoji aš ištrauksiu 
šiuos dalykus?" Staiga man 
dingtelėjo vakarykščios dienos 
pasikalbėjimas su kun. R. 
Grigu, kada jis mane pakvietė 
kalbėti Kauno televizijos pro
gramoje apie katalikišką vaikų 
auklėjimą. Tai ir sakau vedėjai: 
,,Žinote, man būtų labai ne
smagu paminėti kun. Grigo TV 
programoje, kad Panevėžio 
miesto visuomenės maisto 
skyrius neturi nei indų, nei 
valgymo reikmenų, nei maisto 
150 soty vklaujančių jaunų vai
kų". Paaiškinau, kas aš esu, iš 
kur ir kiek apgailestauju, kad 
tai turėsiu TV programoje Lie
tuvoje ir Amerikoje papasakoti. 
Tuoj ji išėjo į kitą kambarį, pasi
tarė su kažkuo ir grįžusi prane
šė, kad visko bus iki vakaro. 
Taip pat už dviejų savaičių 
parūpins vaikams net tortų ir 
vaisvandenio užbaigtuvėms! Pa
dėkoję greit išėjome, kad ji 
nepakeistų nuomonės. Iš kur 
taip staiga visko atsirado? Greit 
išmokau, kad be grasinimų nie
ko nebus. 

sūrio, daržovių, vaisių. Tad jei 
nebus indų šiam vakarui, galė
sime viską rankomis valgyti. 

Kokie atmintiniausi išgyve
n ima i stovyklai prasidėjus? 

Jų buvo keletas. Sugrįžę į 
stovyklavietę, ją radome pilną 
stovyklautojų. Jau pavakarys, 
reikia vėliavą pakelti, stovyklą 
pradėti. Visi susirinkome vėlia
vos aikštėje, sugiedojome Lietu
vos ir ateitininkų himnus. Vir
šininkė Ivanauskienė apibūdino 
susirinkusiems stovyklos prog
ramą ir vietovę. Po to dalyva
vome šv. Mišiose, kurias atna 
savo kun. R. Grigas. Kokias ne 
paprastai gražias giesmes jau 
nimas moka! Ir kaip mandagiai 
ir gražiai jie užsilaiko per Mi
šias! Lietuvoje įprasta, kad 
kiekvieną kartą, prieš einant šv. 
Komunijos, turi eiti išpažinties. 
Tad ilgai užtruko, kol visi iš
pažinties priėjo. O koks pamal
dumas Mišių laiku! Ilgai prisi
minsiu šias pirmas šv. Mišias 
Berčiūnų pušyne! Altorius buvo 
pastatytas ant laiptelių, kur 
anksčiau buvo koplyčia kuri 
buvo susprogdinta per antrąjį 
pasaulini karą. 

Po Mišių žygiavome 2 km. į 
valgyklą. Vos priėjome prie du
rų, pamačiau stebėtiną elgesį: 
150 vaikų veržiasi tuo pačiu 
laiku įeiti pro duris ir prie stalo! 
Komendantas greit atstatė tvar
ką, pabrėždamas mandagumą, 
tinkantį jaunajam ateitininkui. 
Tada išsirikiavę, mandagiai, ra
miai visi suėjo į valgyklą. Kun. 
Grigas pravedė maldą, kurią vi
si giedojo — labai gražūs maldos 
žodžiai ir melodija! 

Vėliau, man vi^na mokytoja 
paaiškino vaikų grūdimąsi. 
Kodėl stebėtis, kad jie taip 
grūdasi į valgyklą ir prie 
maisto, jei nuo pat mažens buvo 
mokomi stumtis ir veržtis į 
priekį, jei nori ką gauti ar 
pasiekti . Iš ryto veržiasi į 
autobusą, pastumdami ir senus 
ir mažus į šoną. Mokyklose ver
žiasi kuo greičiau prie stalo, kad 
tik gautų valgyti, kad kiti nesu
valgytų, krautuvėse veržiasi, 
kad pirkinių jiems liktų ir 1.1. 
„Tai čia ir yra mūsų didžiausia 
paskirtis, p. Bubliene"," — tarė 
ji . „Mums reikia išmokyti vai
kus stovykloje, kad kasdieninia
me gyvenime būtų sveiki, man
dagūs ir tikintys žmonės, o ne 
gyvulėliai, kaip komunistai mo
kė". Jos žodžius, stebint to
limesnę stovyklos eigą, teko 
dažnai tą vasarą prisiminti. 

Vakare per įvairius žaidimus, 
dainavimą vyko tarpusavio su
sipažinimas. Po to ėjome į 
Sanžylos upę nusiprausti ir pa
simaudyti, nes prausyklų sto
vyklavietėje nebuvo. Tik gaila, 
kad taip toli reikėjo eiti. o upė 
šiais metais labai nusekusi, 
vanduo nepermatomas. 

Vėlai vakare suėjome į vėlia
vos aikšte vėliavos nuleidimui 
ir vakaro maldai. Po to sugulė 
stovyklautojai ilgai nerimo, da 
lindamiesi dienos įspūdžiais bei 
gilindami draugystes. Tuo t*r 
pu pavargę vadovai susirinko su 
štabu valandai pasikalbėti apie 
gero vadovo savybes, kaip elg 

„ATEITIES' 
KONKURSO 

LAIMĖTOJAI 
Konkurso komisija, suside

danti iš JAV LB Švietimo tary
bos pirm. Reginos Kučienės, 
..Ateities" redakcijos kolektyvo 
narės Ramunės Kubiliūtės ir 
redaktorės Danutės Bindo-
kienės, š.m. lapkričio 4 d. posė
džiavo ir paskyrė premijas už 
atsiųstuosius rašinius bei eilė
raščius. Nuotraukų premijas pa
dėjo nuspręsti techninis „Atei
ties" redaktorius, fotografas 
Jonas Kuprys. 

Už eilėraščius I vietą laimėjo 
Dovilė Černaitė ir Vaidas 
Kudelis — abu iš Lietuvos; II 
vietą - Adriana Karkaitė iš 
Kanados ir Haris Subačius — 
Lietuvos studentas, dabar stu
dijuojantis JAV; III vietą - Jū
ratė Eivaitė iš Lietuvos. 

Už rašinius (moksleivių) I 
vietą laimėjo Ras?. Žalynaitė — 

Nuotr. B. Bublienės 

Lietuva; II - Baltija Udrytė — 
JAV ir Vaida Kaminskytė — 
Lietuva; III - Mildutė Bublytė 
— JAV, Algirdas Vaicieka — 
Lietuva, Gytis Vygantas — JAV 
ir Jūratė Eivaitė — Lietuva. 

Už rašinius (studentų) I vietą 
laimėjo Darius Udrys — JAV ir 
Mėta Landytė — JAV; antrosios 
vietos premija nepaskirta, o III 
laimėjo Haris Subačius — Lietu-
va-JAV. 

Už nuotraukas I premija pa
skirta Liudui Landsbergiui — 
JAV; II nepaskirta; III - Vaivai 
Vygantaitei — JAV ir Jonui Pu-
gevičiui — Lietuva. 

Premijos laimėtojams bus 
įteiktos — „Ateities" žurnalo 
vakare lapkričio 14 d. 6:30 v.v. 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

D.B. 

tis su stovyklautojais, kaip pa
dėti spręsti jų kasdienines prob
lemas. Sutarėme kas vakarą to-
iiau rinktis ir tokiu būdu tęsti 
mūsų vadovų kursus. Taip pasi
baigė pirma stovyklos diena. 
Sekančią dieną pradėjome sto-
vvklos programa. 

Kaip buvo išvystyta stovyk
los tema „Laisvės kelias"? 

Šią temą pasirinkome, norė
dami vaikus supažindinti su 
Lietuvos istorija ir liaudies 
papročiais, kultūra, pabrėž
dami asmenis, kurie per visus 
amžius kovojo už Lietuvos lais
vę. Pradėjome apibūdindami 
LDK Vytauto Didžiojo nuopel
nu- Lietuvai. Supažindinome 
stovyklautojus su knygnešių 
įnašu, kovojant su caro 
suprojektuotu Lietuvos ru
sinimu; su ateitininkais, kovo
jusiais už Lietuvos laisvę; su 
partizanų, rezistentų ir di
sidentų įnašu kovoje prieš 
komunizmą. Paįvairinimui bu
vo Kaziuko mugė. į kurią kvies
lys autentišku lietuvišku kvie
timu visus rytą sukėlė, sakyda
mas: „Kelk. svieteli margs, 
Kazimiero diena švęst susiren
gęs. Greit skubėk mazgotis ir 
plautis savo griešną kūną, idant 
galėtum rimtai ir su pagarba 
sutikti šventa dieną..." Taip pat 
pirmąkart Lietuvos stovykloje 
buvo olimpiada! Buvo ir manda
gumo pamoka, kurią pristatėme 
vaidinimo forma: nykštukai 
suvaidino, kaip reikia manda
giai ir draugiškai elgtis vi-

ATEITIES 
SAVAITGALIS 

JAU LABAI ARTI 
Artėja tradicinis Ateities sa

vaitgalis. Jis vyks ateinantį sa
vaitgalį,' lapkričio 13-15 dieno
mis, Jaunimo centre, Chicagoje, 
ir Ateitininkų namuose, Lemon
te. 

Penktadieni, lapkričio 13 
d., 7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje vyks literatūros vakaras, 
kuriame savo kūrybą skaitys 
Audra Kubiliūtė, Gytis Liu-
levičius, Artūras Tereškinas, 
Laimutė Tornau. Vakaro pro
gramai vadovaus Daiva Mar
kelytė. 

Šeštadieni, lapkričio 14 d., 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijos patalpose 10 v.r. — 
kava ir pyragaičiai. 10:30 v.r. 
Andriaus Valevičiaus paskaita 
— „Šiuolaikinės religinės ir filo
sofinės problemos". 1:30 v. p.p. 
Birutės Ciplijauskaitės paskaita 
— „Mitų, pasakų ir folkloro 
panaudojimas šiandieninėje mo
terų literatūroje". 2:30 v. p.p. 
Rasos Mažeikaitės paskaita — 
„Lietuva eina į Europą 14-me 
amžiuje — civilizacijų sandūra 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos diplomatijoje". Vakare 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
vyks metinė „Ateities" žurnalo 
šventė, kurią ruošia Chicagos 
Ateitininkų sendraugių sky
rius. Šventės metu įteikiamos 
„Ateities" jaunimo kūrybos 
konkurso premijos. Taip pat — 
šilta vakarienė, meninė pro
grama, šokiai. Ateities savait
galio dalyviai kviečiami šventė
je dalyvauti. Apie savo daly-

TIK UŽSIREGISTRAVĘ 
BUS SVEČIAIS 

„Ateities" žurnalo premijų va
karas, lapkričio 14 d. ruošiamas 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
tikrai laukia daugiau svečių, 
negu tiek, kiek iki šiol yra 
užsiregistravusių. 

Laukia jaunų, laukia pagyve
nusių, laukia ir vyresniųjų. 
Visiems bus tikrai maloni atgai
va, šaltą rudens vakarą šiltoje 
ir malonioje Ateitininkų namų 
pastogėje susitikti, pasidalinti 
akademinio savaitgalio paskai
tų mintimis, na, ir papoliti
kuoti. 

Puiki karšta vakarienė (bufe-
tinio stiliaus), gera, smagi 
programa-jaunų menininkų at
liekama, „Ateities" premijos ir 
šokiai laukia atsilankiusiųjų. 

Tik užsiregistravę iki lapkri
čio 11d. bus to vakaro svečiais, 
į ta i , ypač jaunimas, turėtų at
kreipti dėmesį, nes išimčių 
nebus. Todėl premijų vakaro 
rengėjai prašo visus nedelsiant 
registruotis pas Valę Žadeikie-
nę, tel.: 708-424-4150 ir pas 
Marytę Saliklienę, tel.: 708-598-
5051. Juk reikia žinoti, kiek bus 
dalyvių, kad visus būtų galima 
tinkamai pavaišinti. Dalyvavi
mas suaugusiems tik 15 dol., 
studijuojančiam jaunimui — 10 
dol. 

Kviečiami visi, kas tik gali! 
Kviečiami visi — ir iš arti, ir iš 
toli. 

— jdv — 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. L incoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fleld*. III. 
Tai. (708) 7 4 8 0 0 3 3 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

Raz. (1-312) 778-7879 
Kab. ( 1312 ) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnia PI. 
Orland Park, IL 

T«4. 708-349 0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Ste. B, tai. (708) 512-0084 
Wastmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

suomenėje. Viena diena buvo vavimą reikia pranešti jau da-
pavadinta ..Liaudies lobių 
diena" kurioje vaikai artimiau 
susipažino su įvairiais papro
čiais ir tradicijomis. Kitą dieną 
visi nuvykome į Panevėžio ka
tedrą šv. Mišioms. Vietiniai su

kaupimo dieną, kurioje dalyva
vo vyskupas Preikšą. Programa 
buvo pritaikyta vietos sąly
goms, tuo pačiu įgyvendinta tai, 
k a par rfem? TnetTj sukūrėme ir 
įgv v< , dnioint . JAS jaunimui 
Amerikoje. 

'Bus daugiau) 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos >r chirurgija < 
Holy Croaa, 2701 W 68 St . Oicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland Chicago Ridge I I 

Te*. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 
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UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71st St. 
312-436-5566 

4149 W. 63rd St. 
312-735-770* 
Chicago, IL 

DR. DANA M . SALIKUS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k R d . 
VVaatchaator , I L 6 0 1 5 3 

T a i . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Va landos p a g a l sus i ta r imą 

^-_^ 6321 Avondala, Ste. 102 
^Wr>w*»t<' Chicago, IL 60631 

Tol. 312-774-0042 

T o m a s Kisie l ius, M . D . 
S t e v e n Sandlsr , M . D . 
A d r i a n B ianco , M . D . 
B o z e n a VVitek. M . D . 

Vėžio l igos (Onkologi ja/hematologi ja) 
Va landos pagal susi tar imą 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medicare 

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

Tat. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 
'irm., ant r . ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Bei. (708)246-0067; arba (708)246 S5S1 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

bar, skambinant Valei Žadei-
kienei, tel. 708-424-4150. 

Sekmadieni, lapkričio 15 d., 
11 v.r. — šv. Mišios Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio koplyčioje, 
Lietuvių centre, Lemonte. Atei-

sirinke negalėjo atsistebėti šiuo ties savaitgalio pietūs ir paskai-
jaunimu, kiek ju daug ir kaip tos vyks Ateitininkų namuose, 
gražiai gieda. Turėjome ir susi- Lemonte. 12:30 — pietūs. 1:30 v. 

p.p. Artūro Tereškino paskaita 
- „Jaunoji Lietuvos poezija". 
2:30 v. p.p. Stasio Goštauto 
paskaita - „Vertimas, kaip kri
tikos priemonė". 

Ateities savaitgalio pro
gramoje dalyvauti nuoširdžiai 
kviečiami visi. 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai . 312.735-770* 

217 E I27st St 
lemont IL 60439 

Ta i . 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hllle 

Tai. (708) 598-2131 
.a a->dos pagai suS'ta^mą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Famtty Medlcal CHnlc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Priklauso Palos Commumty Hospital ir 

S'iver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (706) 257 2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave I 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
Anaatazijoa Ir afcauamo 

gydymo apoetoMatal 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tai. 708 688-8076 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR. MAOOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Ponalnlnkama nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai . (312)735-5556 

507 S. Oftbort, LaOranga. IL. 
Tai . (708) 352-4487 

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

39O0 W. 66 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir sestd. 9 v r -12 v p p 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woat A v a . , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Mar t in , Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab . t a i . (1 -312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-8533 

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. 

K a b . t a i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L IGOS 
7 7 2 2 S . K o d z i a A v a . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

6132 S. Kadzla Ava. , Chicago 
1-312) 778-8969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

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 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312)585-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-41 S9 

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

Kasdien 1 ik: 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurat. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 w 71at t t raat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa A v a . , Elgln. I I I . 60120 
Ta i . (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta R d . , Hlckory Hilla, H 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

To l . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tol. (706) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

Kablnato t a i . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 8 . Archar Ava. (prie Austm) 

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

NaporvtHa Campua 
1020 E. Oodan Ava . , Stirta 310 

H * , M afjjg . , 80663 
Tol. 1 -708-527 -0080 

Valandos pagal susitarimą 



Ar rinkimai buvo šuolis 

IŠ KEPTUVĖS Į UGNĮ 
Šios savaitės antradienis 

Amerikoje buvo lemtinga diena, 
kuriai pagaliau praėjus, didysis 
„politinis puodas" nustojo — ar
ba beveik nustojo — burbuliuo
ti. Kitais žodžiais tariant, pasi
baigė karš t l ig i ška prieš
rinkiminė agitacija, pasku
tinėmis dienomis pasiekusi 
tokią įtampą, kad nuo jos 
niekur nebuvo įmanoma 
pasislėpti. 

Kiekviena šio didžiojo krašto 
komunikacijos priemonė buvo 
pajungta tik vienam tikslui: įro
dyti, kuris kandidatas geriau
sias ir tinkamiausias užimti tas 
ar kitas pareigas. Žinoma, gal 
kuriame nuošalesniame už
kampyje gyvenimas slinko 
įprasta srove, laikraščiai rašė 
apie kasdienius nutikimus, 
gyventojai ramiai atlikinėjo 
savo nuolatinius darbus, ir jiems 
nebuvo prievarta kemšama 
rinkiminė propaganda, kaip did
miesčių balsuotojams. 

Kas ketveri metai įvykstantys 
prezidentiniai rinkimai yra 
kaip vasaros karščiai, kuriuos 
kažkaip sunku prisiminti, vidur
žiemio speigams paspaudus. 
Taip ir čia: iki kitų rinkimų visa 
ta kandidatuojančių gražbylys
tė, pažadai ir kova už kiekvieną 
paminėjimą televizijos žinių 
laidose ar laikraščių antraštėse 
liks tik miglotas, nemalonus 
prisiminimas. 

Gal kas sakytų, kad prieš
rinkiminė agitacija ir pats 
balsavimo procesas yra tikrosios 
demokratijos pažymys, kurį 
turime įvertinti, juo džiaugtis ir 
didžiuotis, gyvendami tokiame 
laisvame krašte, kur kiekvienas 
tur i teisę pare ikš t i savo 
nuomonę. Nesvarbu, ar tai yra 
kandidatas, ar balsuotojas. 
Kiekvienas kandidatas taip pat 
turi teisę mėginti balsuotojo 
nuomonę pakeisti, palenkti savo 
naudai. Tačiau, kai prieš
rinkiminė propaganda tęsiasi 
per ilgai ir labai suintensyvėja, 
kandidatų pastangos įgauna 
desperacijos atspalvį ir dažnai 
peržengia kultūringumo ribas. 

Tai buvo galima ypač paste
bėti prieš ką tik praėjusius rin
kimus. Kasdieniniam balsuo
tojų nuomonių skaičiavimui 
kasdien keičiantis vieno kandi
dato nenaudai ir populiarumui 
vis svyrant prie kito, buvo nuei
ta į asmeniškumus ir nebūtus 
kaltinimus. Prezidento vietos 
siekiantieji, užuot aiškinę, kaip 
tvarkysis, jeigu tą vietą pa
siektų, griebėsi paprasčiausių 
užgauliojimų ir koliojimų. Kai 
Amerikos prezidentas, kalbė
damas per televiziją, kur jį 
galėjo matyti ir girdėti ne tik šio 
krašto, bet ir viso pasaulio 
gyventojai, pareiškė, kad jo 
oponentas mažiau išmano apie 
užsienio politiką negu išlepinta 
Baltųjų rūmų kalaitė, net ir 
patys uoliausi respublikonų par
tijos šalininkai krūptelėjo pasi
piktinę. Tikrai prastas pavyzdys 
buvo Amerikos jaunuoliams, 
kai prezidentas, nesidrovė
damas pakartotinai vadino prie
šingos partijos kandidatus žiop
liais, klounais, kvailiais. Kitą 
kartą, kai mama ar tėtė subars 
vaiką už tokių žodžių pa-
vartojmą broliui, sesutei ar 
draugui aptarti, jis galės ramiai 
atsikirsti, kad ir prezidentas 
taip kalba, vadinasi, čia nieko 
blogo... 

Visas šis priešrinkiminis dras-
kymasis Amerikos gyventojams 
kainavo kone 180 milijonų 
dolerių, o ką bekalbėti apie pri
verstinį visų reklamų išklau
symą bei pamatymą, išspaus-

KODĖL PRALAIMĖJO SĄJŪDIS? Rimties valandėlė 

dintus atsišaukimus, plakatus 
ant kiekvieno stulpo, medžio. 
Juk ir laikraščiuose beveik su 
padidinamu stiklu reikėjo ieško
ti kokių kitų žinių — viskas 
sukosi tik apie rinkimus, tary
tum pasaulis būtų nustojęs 
egzistuoti. 

Iš tikrųjų maždaug taip ir 
buvo. Ypač užsienio politika 
buvo palikta Dievo valiai, nes 
prezidentas, viceprezidentas ir 
kiti svarbieji valdžios nariai 
lakstė nuo vieno valstybės 
krašto į kitą, aiškindami būsi
miems balsuotojams, kad per 
ateinančius ketverius metus jie 
sukurs čia tikrą rojų, tik reikia 
perrinkti prezidentą dar vienam 
terminui. Jeigu praėjusieji 
ketveri metai buvo nesėkmingi 
ir šalyje įsivyravo nedarbas, 
astronomiškai paaugo deficitas, 
buvo pralaimėtas išgarsintas 
„karas" su narkotikais, o di
džiuosiuose miestuose pasidarė 
nesaugu net šviesiausią dieną 
nuosavame kieme, tai kaltas 
kongresas, senatas ir dar 
kažkas, t ik jau ne prezidentas. 

Tuo tarpu Europoje vėl drąsiai 
pradėjo reikštis komunizmas, 
beveik įsitikinęs, kad Vakarų 
pasauliui (su Amerika prieša
kyje) visai nekelia rūpesčio jo 
atsigavimas. Tegul sau siaučia 
kruviniausios žudynės Bos
nijoje, tegul miršta badu Afrika, 
tegul daužo svetimtaučius neo-
naciai Vokietijoje, tegul 
pagaliau Jungtinės Tautos prie
kaištauja, kad Amerika 
neatlieka įsipareigojimų ir ne
sumoka savo skolų. Juk visa tai 
pelai prieš prezidentinius 
rinkimus ir jų laimėjimą. 

Kai pagaliau atėjo balsuotojų 
eilė pasisakyti, rinkimų rezulta
tai ne vieną nustebino. Jau pats 
faktas, kad prie balsavimo vie
tų nusidriekė ilgos eilės (kokių 
seniai nebebuvo), liudijo, jog 
žmonės trokšte troško parodyti 
savo nepasitenkinimą esama 
padėtimi ir pakeisti jais 
nesirūpinusią vyriausybę. 

Ar pakeitė geresne, tai jau ki
tas reikalas. Turbūt net nai
viausias pilietis netiki, kad 
kažkas bematant pasikeis: pra
nyks bedarbiai, sumažės mo
kesčiai, nukris kainos ir įsi
viešpataus visuotinė gerovė. I 
valdžią ateina neprityrę žmonės 
ir vien gerais norais nepamai
tins alkstančių, neapdengs 
benamių nuo lietaus. Iš pažadų 
košės nevirsi, nesvarbu, kad tie 
pažadai skaniai kvepia. Žmonės 
rinko net tuos kandidatus, 
kurių charakteriai nešviečia 
sniego skaistumu. Rinko, nepai
sant kai kurių nemon lių pažiū
rų (pvz., į negimusių "udymą), 
nes laikas pasikeit imui 
pagaliau atėjo. Nežinia, kas bus, 
bet aišku, kas buvo ir kas tokią 
padėtį padėjo sukurti. Galima 
teigti, kad ir čia, kaip ir mūsų 
tėvynėje, ekonomija buvo pa
grindinė pakeitimo priežastis. 
Žmonės padarė tai, ką padaryti 
galėjo: savo balsavimu pakeitė 
vyriausybę. Jeigu ir ši pasirodys 
tiek pat neveiksminga, po ket
verių metų ir ji bus pakeista. 

Balsavimo rezultatai akivaiz
džiai parodė, kad žmonių apgau
dinėti taip lengvai negali jokie 
dailus žodžiai. Žmonių nuomonę 
suformuoja ne rinkiminė graž
bylystė, o kasdienybė. Kiekvie
nas balsuotojas pirmiausia 
klausia, ar jam bus geriau. Šį 
kartą buvo nuspręsta, kad 
demokratų partija turės progą 
parodyti, ką moka. Belieka tik 
palaukti ir pamatyt i , ar 
įšokome iš keptuvės j ugnį. 

D.B. 

Vokietįjos, Austrijos ir Šveica
rijos vokiška žinių laida (ra
dijas, televizija, spauda) plačiai 
aprašė Lietuvos parlamento 
balsavimo pasekmes, kar tu 
ieškodama „Sąjūdžio" pra
laimėjimo priežasčių. Tiesa, bal-
savimo išvakarėse radijas 
pranašavo pergalę V. Landsber
giui. 

Spalio mėn. 26 d. Vokietijos 
televizija bei radijas kiekvie
nose žiniose į antrą vietą (po 
Vokietijos svarbiausių žinių) 
įkeldavo netikėtą V. Landsber
gio pralaimėjimą, rišant jį su 
Lietuvos ekonomine padėtim. 
Televizijos atstovai iš Maskvos 
ar Vilniaus komentavo netikė
tą A. Brazausko pergalę, pa-
reikšdami (pvz. televizijos 
penktas kanalas), kad V. Lands
bergio vyriausybės užsiėmimas 
buvo „raganų medžioklė" — 
buv. KGB agentų išaiškinimas, 
negu sunki Lietuvos ekonominė 
padėtis. 

Didžioji ir provincinė spauda 
(pvz. mano miestelio dienraštis) 
pirmuose psl. didelėm raidėm 
atspausdino opozicijos pergalę 
„in Litauen", o savo komenta
ruose rašė, kad prieš metus 
laiko Dovydas nugalėjo Goliotą. 
Tuo metu jis turėjo visos tautos 
stiprų užnugarį. Tačiau laikai 
keičiasi. Vis daugiau ir daugiau 
lietuviai kalba, kad laisvės 
kaina buvo labai aukšta, gal net 
per aukšta. 

Bloga ekonomine padėtim 
pasinaudojo ekskomunistai, 
gaudami didelį pelną — pergalę 
balsavime. Kaip Gorbačiovas, 
taip ir Landsbergis turi susi
taikyti su mintimi, kad jų 
laikrodžiai baigė savo dienas, 
nes po prezidentinių rinkimų V. 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

Landsbergis gali ramiai grįžti į 
muzikos profesoriaus darbą. 

Mano artimo miesto „Mann-
heimer Morgen" dienraštis 
rašo, kad V. Landsbergiui nerei
kėjo kiekviename krūme ieško
ti išdaviko, bet rūpintis eko
nomine padėtim. A. Bra
zauskas, buv. Lietuvos ko
munistų partijos sekretorius ir 
pirmas išsivadavęs nuo Krem
liaus rankų, greičiausiai ieškos 
daugiau ryšių su Maskva, ka
dangi visiškas lūžis su Krem
lium buvo didelė klaida. Jam čia 
gali padėti lietuvių kilmės vice-
ministeris G. Burbulis. Man
ding, ar ir jam pavyks įveikti 
sunkią ekonominę padėtį, šian
dieną sunku pasakyti. Artima 
žiema Lietuvoje bus vis vien 
nemaloni. 

Dar toliau savo komentaruose 
eina Miuncheno liberalinis 
„Sueddeutsche Zeitung" dien
raštis (tiražas 760 tūkst.). Lietu
vių kilmės (?) laikraščio bendra
darbė K. Kahlvveit rašo, kad 
Lietuvos nepriklausomybė 
dūžta. Tokio pralaimėjimo 
nenumatė net Galupo in
stitutas, nors simptomai buvo 
aiškiai pastebimi. Tokiu pavyz
džiu gali būti referendumas 
pavasarį. Dienraščio bendra
darbė taip pat pažymi, kad V. 
Landsbergio pralaimėjimą 
reikia jungti su bloga eko
nomine padėtimi. Be to, „Sąjū
dis" virto V. Landsbergio 
dogmatine prezidentine rinkimo 
sąjunga. 

Priešingai Algirdas Bra

zauskas. Jis turėjo „leichtes 
Spiel" — lengvą žaidimą, 
kadangi jis yra simpatiškesnis, 
laisvesnis žmogus už V. Lands
bergį. Kad jis buvo Lietuvos ko
munistų partijos šefas — gyven
tojai jam tai atleidžia, kadangi 
jis buvo pirmas KP sekretorius, 
a t sukęs , ,šaltus peč ius" 
Maskvai ir tai tuo metu, kada 
vyko kova už Lietuvos laisvę. 
Gyventojų jis yra labai mėgs
tamas, laukiant iš jo geresnių 
santykių su Maskva. Tą paste
bėjo ir Lietuvos gyventojai, ypač 
jam kalbant apie prekybinius 
ryšius. Tiesa, dar ir dabar egzis
tuoja „Russen raus — rusai 
lauk" šūkis, tačiau žmonės pra
deda skirti Lietuvoje esančią ka
riuomenę nuo Kremliaus rusų, 
kadangi pastarieji turi pilną 
galią uždaryti energijos Čiaupą. 

V. Landsbergis buvo labai rei
kalingas žmogus. Jis lietuviams 
davė pasitikėjimą savimi, savo 
užsispyrimu pasiekti tiesiog 
neįveikiamų dalykų. 

Penkių mil. tiražu leidžiamas 
,3ild" dienraštis spalio mėn. 27 
d. antrame psl. rašo, kad Lietu
voje nėra benzino, maisto pro
duktų, butų temperatūra siekia 
tik 131. C. Be to, priešingai Lat
vijai ir Estijai, balsavimo teisę 
Lietuvoje turėjo 9% rusų (ir 7% 
„tuteišų" — K.B.). Dienraštis 
savo pranešimą iš Vilniaus bai
gia trumpu sakiniu: yra ko
munistinis pavojus. 

Televizija keletą kartų nu
filmavo Gedimino prospektą, 
arkikatedrą ir pačią aikštę, prie 
krautuvės eilutę žmonių, sniegu 
apdengtas gatves, šaligatvius, 
pranešdamas, kad šaltis siekia 
— 101. C temperatūrą. Balsavo 
70% gyventojų. 

VYKSTA LIKIMINE 
KOVA 

Kunigų seminarijos kieme š.m. liepos 10 d. susitikimas su kard. Vincentu Sladkevičium (viduryje). 

Šio sekmadienio skaitinyje iš 
Senojo Testamento pranašo 
Malachijo knygos (3:19-20a) gir
dime, kas nutiks tuos, kurie įsi
vaizduoja, kad jie gali gyventi, 
nepaisydami Dievo, išnaudo
dami ir skriausdami silpnuo
sius: ateis Viešpaties diena, 
kurioje jie sudegs kaip šiaudai, 
„o jums, kurie bijotės manojo 
vardo, užtekės teis ingumo 
saulė". (Bijoti Dievo reiškia 
tikėti, kad Dievas iš tikrųjų 
egzistuoja, kad jis veikia žemėje 
ir mato, kai žmonės pažeidžia jo 
teisingumą, skriausdami kitus, 
ir tikėti, kad Dievas dėl to, kad 
jis yra teisingas ir geras, neleis 
neteisingumui klestėti, t rauks 
atsakomybėn jo teisingumą 
pažeidžiančiuosius.) 

Pagal žmogaus skaičiavimą, 
Dievas gali i lgai l auk t i , 
palikdamas žmonėms laisvę 
pasirinkti, ar jie priims Dievo 
nuolat duodamas malones 
bendradarbiauti su juo, ar jie 
atmes jo pagalbą ir malones, 
verčiau pasirinkdami siekti 
savų tikslų. Juk žemėje apstu 
silpnesnių, „kvailesnių" už juos, 
kuriuos taip lengva apgauti ar 
išnaudoti, kuriuos nesunku iš
stumti iš bendros gerovės rato 
ir užmiršti, nebematyti, kad 
„daugiau liktų man". Ir tuo 
laiku, kol Dievas duoda žmo
nėms pasirinkti, kurioje pusėje 
stos — išnaudotojų ir pasyviųjų 
jų rėmėjų ar silpnųjų ir jų 
gynėjų (Dievo valios vykdytojų) 
— daug žmonių kentės, tiek 
engiamieji, tiek jų gynėjai. 

Šiuo metu, liturginių metų 
pabaigoje, Bažnyčia kaip tik 
pasirenka Šv. Rašto skaitinius, 
kurie kalba apie Kris taus 
antrąjį atėjimą, kada jis atstatys 
teisingumą žemėje. Tada visi 
skriaudėjai bei jų šalininkai 
susilauks savo bausmės, ir 
visiems, kurie priešinosi tam 
neteisingumui — gynė silpnuo
sius, prašvis teisingumo saulė. 

Krikščionys nuolat gyvena 
Kr i s taus antrojo atėjimo 
viltimi. Tai gali skambėti keis
tai, jei manome, kad tai reiškia, 
jog turime mesti visus savo 
įsipareigojimus ir atsisėdę 
laukti Kristaus ateinant — 
pasaulio galo. Apie tokius 
žmones paskaitę, nusišypsome 
ir grįžtame prie įprastos savo 
gyvenimo vagos, tikri, kad 
antrasis Kris taus atėjimas 
neįvyks mūsų amžiuje. Bet būti 
tikriems, kad Kristus neateis, 
yra tokia pat ir gal net didesnė 
klaida, kaip įsivaizduoti, kad 

kas nors žino, kada Kristus 
ateis. Juk krikščionys yra įpa
reigoti nuolat laukti Kristaus 
antrojo atėjimo. 

Kiekvienose Mišiose po paky-
lėjimo kartojame: „Mes 
skelbiame, Viešpatie, tavo mirtį 
ir išpažįstame tavo prisikėlimą, 
laukdami tavęs ateinant" . 
Laukti Kristaus atėjimo reiškia 
suvokti, kad Dievas šiuo metu 
žemėje kuria savo gėrio ir tei
singumo karalystę ir kviečia 
mus rinktis, ar būsime jo pagal
bininkų pusėje, ar tų, kurie ne
kreipia dėmesio į šį Dievo 
veikimą ir net trukdo. 

Bet Kristus neužtikrina, kad 
jo pavyzdžiu sekantieji bus tur
tingi, populiarūs, kad juos visi 
mylės, gerbs, kad jie neturės 
vargų. Visiškai ne. Kristaus į 
žemę atneštoji Dievo karalystė 
užvedė likiminę kovą prieš 
blogį. Ir tie, kurie kartu su juo 
priešinasi blogiui, gali tikėtis to 
paties persekiojimo kaip ir jis. 
Šio sekmadienio evangelijoje 
(Luko 21:5-19) girdime, kad šios 
kovos dienomis vyks tokie 
stambūs pasikeitimai ir ženklai, 
kad žmonės sakys, jog jau prisi
artino Kristaus antro atėjimo 
metas. Kristus perspėja: „Jūs 
neikite paskui juos... ir nenusi
gąskite... dar negreit galas". 

Kristus savuosius perspėja: 
„Žmonės... ims jus persekioti... 
(bet) iš anksto negalvokite, kaip 
ginsitės; aš jums duosiu tokios 
iškalbos bei išminties, kad 
negalės nei atsispirti, nei prieš
tarauti visi jūsų priešininkai". 

Tikroji krikščionybė kviečia į 
džiaugsmingą gyvenimą, jau
čiant Kristaus pagalbą kovoje — 
pirmiausia su savo paties 
polinkiais pasirinkti lengvesnį, 
patogesnį kelią, nepaisant to 
pasirinkimo kainos kitam 
žmogui. Krikščionybė mus taip 
pat įpareigoja kovoti su 
blogybėm, padedant pagalbos 
reikalingiems, o ir tai neretai 
apsunkins mums gyvenimą. 

Bet Kristus mus užtikrina, 
kad mums visaip padės ir kad, 
ištverdami kovoje, nepabėgę 
nuo kovos, kurioje rasime ir patį 
Kristų, neieškodami lengvesnės 
išeities, mes išsaugosime savo 
gyvybę. 

a.j.z. 

Didžiosios mintys, kaip didieji 
medžiai, lėtai auga ir daug laiko 
trunka, kol pasirodo jų stipru
mas, grožis bei nauda. 

Pr. Bučys 

Vergijos pančiai tepaliečia 
rankas; t ik mintis padaro 
žmogų laisvą ar vergą. 

F'r flri11nnr?or 

Mes visada laikome žmones 
pavojingesniais, negu jie iš 
tikrųjų yra. 

CrfU>lhp 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Jos veidas staiga labai surimtėjo, ir 

nekamantinėjama (dabar negalėčiau net pasakyti, ar 
tada aš nors kiek mokėjau kamantinėti) viską atsklei
dė. Atskleidė net ašarą tarpais nusibraukdama. Ne 
visas smulkmenas, bet pačius stambiausius bruožus, 
kaip kažin kas iš kažin kur pasirenka žmogų ir kaip 
vėzdu kuolą kala ir kala, kol visą į žemę sukals. Tai 
buvo jos šnekos įžanginiai žodžiai. Gyveno šviesus, 
taurus, kultūringas žmogus, net dosnus, nes negalėjo 
pakęsti, jeigu kas į skurdą patekdavo jo apylinkėje. Ne 
jis vienas, visa šeima buvo tokia. Net ir žmoną pats 
sau užsiaugino. Dar jaunas būdamas, nusižiūrėjo vieno 
savo darbininko dukterį, išleido i mokslus ir vedė. Jis 
iš jaunystės pamėgo knygas. Tėvas labiau mėgo 
medžioti, o sūnus būdavo vis su knygomis. Ir ta mer
gaitė vis su knygomis, gal todėl ją ir pasirinko. Ir 
ūkininkas buvo geras. Žmonės sako, kad daug geresnis 
už tėvą. Užsiaugino vieną sūnų, kuriam geriau patiko 
kariniai dalykai už kaimiškus. \ karą išėjo jau 
pulkininkas. Ir žuvo. Žmona su dviem vaikais pasiliko 
Hamburge. Uošviai ragino, kvietė, kad gyventi 
atvažiuotų čia, bet ji buvo Hamburge gimusi. Ham
burge užaugusi, Hamburge norėjo ir gyventi. Atvažiuo
davo vasarą, kol gražu pabūdavo ir vėl grįždavo. Sykį 
abu, ponas ir ponia, rengėsi važiuoti į Berlyną. Į 
Berlyną ir kitur juodu dažnai važinėdavo, bet šį kartą 
į Berlyną. Prieš pat išvažiuojant, gavo žinią, kad Rytų 
fronte sūnus žuvo. Berlyne, matyti, buvo labai svar

bus reikalas, kad ponia išvyko į Hambrugą pas marčią, 
o jis pats į Berlyną. Sakė, kad, Berlyne atlikęs reikalus, 
irgi skubės į Hamburgą, bet atsitiko, kad amerikiečiai 
pirmą kartą daužė Hamburgą. Sudaužė ir ponią, ir 
marčią ir abu vaikus. Ponas krito į didelę depresiją, 
paskum ištiko širdies priepuolis. Tada ir ją parsišaukė 
j dvarą. Ji irgi tam dvare gimusi, tam dvare augusi, 
pono rūpesčiu ir mokslą ėjusi, o paskum dirbusi Liud-
vigsluste ligoninėje, bet kai taip atsitiko, pašaukė ją. 
Jos prižiūrimas ponas sustiprėjo, pradėjo vėl važinėti 
į Berlyną, o gal ir kur kitur, atvažiuodavo ir pas jį. Kar
tais, kabinete užsidarę, taip ilgai šnekėdavo, kad net 
imdavo rūpėti. Daktaras buvo įsakęs žiūrėti, kad neper
vargtų, bet kaip gali žmogus nepervargti valandų 
valandas posėdžiaudamas. Kartais net valgyti nebuvo 
galima prisišaukti. Ir vieną kartą, kai viskas, rodos, 
buvo taip aprimę, kai ponas atsigavo, net palinksmėjo, 
lyg visas nelaimes būtų pamiršęs, atvažiavo policija 
ir išsivežė. 

— Išvežamas dar pasakė, jeigu galėsi, rūpinkis 
viskuo kaip savo. Bet kaip tu rūpinsies. Pro vienas 
duris jį išvežė, pro kitas sugriuvo kiti. Viską vertė, 
viską taršė, krūvas visokių dokumentų krovė į automo
bilius, paskum atvažiavo dar kiti, pasakė, kad dvarą 
konfiskuoja valstybė ir kad štai tas ponas JĮ valdys. 
Išvedamas šeimininkas man buvo šnipštelėjęs: 

— Saugok, Trude, ką galėsi išsaugoti. Prašom 
pažiūrėti čia, — pasisuko į tuščias už stiklinių durų len
tynas. - Čia buvo, kaip jis pats sakydavo, pats didžiau
sias jo turtas. Nuo žemės ligi viršaus vien unikumai. 
Knygos, kurių kur nors tėra po vieną kitą. Kai kurios 
dar ranka rašytos. Kai suėmė liga, galvojo atiduoti į 
muziejų, bet ir vėl nusprendė, kad čia, kaime, gali būti 
saugiau, negu muziejaus spintose, kurios kiekvieną 

naktį gali atsidurti griuvėsiuose. O dabar, matai, 
tuščia. Pas naująjį poną atvažiavo kiti tokie, kaip jis 
pats, rakto nerado, tai užraktą išlaužė, viską susikro
vė ir išvežė. Ne tik tą sykį, ir kitais. Atvažiuodavo, 
rinkdavosi ir veždavo. Matai, kiek tuščių vietų, o pir
ma nebuvo nė vienos. Ten, anam kambary, — parodė 
duris, buvo prikrauta, sunešiau iš ten ir dar ne pilna. 

— Šeimininkui bus nelengva, kai grįš, — pasakiau, 
norėdamas lyg paguosti, lyg užuojautą parodyti, o ji 
pažiūrėjo, pažiūrėjo į tuščią unikumų spintą. 

— Kad jo nebėra. Išvežė ir tuoj pakorė. Sakė, kad 
jis Hitlerį norėjo nužudyti. Atsiprašau... — pasakė ir 
išbėgo. Dar pamačiau, kai ranka nusibraukė akis. 

Živilė mūsų kalbų net negirdėjo. Ji jau buvo susi
rinkusi krūvelę knygų. Vartė gražiai ant plonyčio 
popieriaus išspausdintą Tomo Manno Burtų kalną. 

— Žiūriu, ar tą įkąsiu — pasakė, kai priėjau. — 
Mokytojas sakė, kad čia jis gražiai visokius žmones 
atskleisdinėja. O ką tu radai? 

Aš dar nieko nebuvau radęs. Kiek pasidairęs, 
užtikau porą gerų žodynų, ispanų kalbos gramatiką ir 
porą trumpų pasakojimų knygučių su žodynėliais ir 
vokiškaiš žodžių ar frazių paaiškinimais. Toj pat vietoj 
užtikau anglų kalbos savamokslį, kurį dar penktoj gim
nazijos klasėje buvo paskolinusi vokiečių kalbos 
mokytoja. Ji net padėjo kai ką suvokti, ko pats vienas 
niekaip negalėjau įkąsti. Jį parodžiau Živilei. Ilgiau 
besidairydami, kaip mums tada atrodė, po neiš
semiamus žmogaus dvasios turtus, išgirdome skambalą 
pietums. 

(Bus daugiau) 
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APIE DAR VIS ŠAUNIAS 
LIETUVOS DUKTERIS 

Spalio 17 d. Jaunimo centre 
įvyko Lietuvos Dukterų draugi
jos ruoštas šio sezono tradicinis 
rudens balius. Maždaug 200 
svečių būryje ir mums po 14 me
tų pertraukos teko vėl dalyvauti 
ir kartu pasidžiaugti, kad šios 
labdarai įsteigtos draugijos po
puliarumas, lietuvybei išeivijoje 
palengva mirštant natūralia 
mirtimi, dar nedaug sumažėjo. 
Būnant svečių būryje, tą vakarą 
man prisiminė draugijos įstei
gėjo kun. dr. Felikso Gurecko 
žodžiai, užrašyti maždaug prieš 
20 metų: „Draugija kūrėsi tuo 
metu (1959 m.), kai lietuviškoji 
labdarybė buvo labai silpnai 
organizuota. Buvo ir tada 
labdarybių, bet, kai vargan 
patekės norėjo pagalbos, jis su
sidurdavo su visokiais atsikal
binėjimais (...) Taigi geri žmonės 
buvo susipynę savo pačių pada
rytose taisyklėse ir pateisino 
savo sąžinę, kad gyvena pagal 
taisykles. Tikriau sakant , 
norėjosi turėti lietuviui pagalbą 
be .taisyklių'. Tos lietuvės mo
terys, kurios irgi panašiai galvo
jo, susibūrė į Lietuvos Dukterų 
draugiją..." 

Šiandien, 33 metams praėjus 
nuo jos įsteigimo (1959.04.17 
Lietuvos Dukterų draugija užre
gistruota Illinois valstijoje 
čarteriu Nr. 1750752), kaip 
rašančiam pareiškė dabartinė 
pirmininkė dr. J. Smilgienė, 
Lietuvos Dkterų draugijos cen
trinis Chicagos skyrius turi 
maždaug 600 narių ir vėliau 
susikūrusius bei savarankiškai 
veikiančius šiuos skyrius: 
Detroito — pirmininkė J. Pečiū
rienė, Juno Beach — pirm. D. 
Augūnienė, St. Petersburgo — 
pirm. M. Andrejauskienė, Hot 
Springs — pirm. St. Jucienė, Los 
Angeles — pirm. R. Gasporienė, 
Seattle — pirm. A. Lapatinskie-
nė ir Melrose Park — pim. Z. 
Sinkevičienė. 

Pasak pirmininkės, jie veikia 
savarankiai, nes kiekvienam 
skyriui lengviau savo aplinko
je pritaikyti veiklos būdą ir 
įgyvendinti pasirinktą uždavinį. 
Lietuvos Dukterų dr-jos skyrius 
Arizonoje jau užsidaręs, tačiau 
Bronė Peters-Petravičienė, bu
vusi pirmoji draugijos pirmi
ninkė Chicagoje, kasmet prisi
mena ir didesne asmeniška 
auka paremia draugijos veiklą. 

Jei pirminis Lietuvos Dukterų 
dr-jos. pasirinkusios šūkį „Pa
galbi ranka vargstančiam", 
tikslas buvo vietinių lietuvių, 
patekusių į vargą, šalpa, tai 
dabar, kaip pareiškė draugijos 
pirmininkė J. Smilgienė, di
džiausias dėmesys skiriamas pa
ramai Lietuvai, siunčiant siun
tinius šeimoms, taip pat pasi
rinktų institucijų rėmimui, jų 
tarpe „Lietuvos Vaikų Vilties", 
kuri rūpinasi invalidų vaikų 
atgabenimu ir jų gydymu Ame
rikoje. Draugija remia instituci
jas, kurios, jos narių manymu, 
prisideda prie vargo mažinimo 
Lietuvoje. Draugija didesne 
auka parėmė „Lithuanian Mer-
cy Liit", kuris atlieka medi
kamentų persiuntimą Lietuvon, 
10,000 dol. paskyrė Lietuvoje 
statomiems „Vaiko Tėviškės 
namams". Savo nameliuose 
Chicagoje turi rezervavę du 
kambarius „Lietuvos Vaikų 
Vilčiai", kur būna apgyvendin
ti du invalidai vaikai ir jų 
globėjai, atvežti gydymui 
Shriner8 ligoninėse. 

Pakreipus dėmesį į pradinį 
draugijos tikslą — rūpestį į 
vargą patekusiais vietos lietu
viais, kaip jis dabar yra vyk
domas, pirmininkė pasakojo, 
kad LD dr-jos Chicagos skyrius 
tur i nuolatinių šelpiamųjų 
14-15 asmenų ir kas mėnesį 

jiems išsiunčia apie tūkstantį 
dolerių. Tai esą senatvės, ligų 
paliesti žmonės, turintieji labai 
mažas pajamas. Šelpiamųjų tar
pe yra du asmenys Šveicarijoje 
ir vienas Brazilijoje. Paprastai 
šelpiamųjų pavardės viešai ne
skelbiamos, bet draugijos val
dybai jos žinomos. 

Pirmininkės žodžiais: „Be to, 
draugijoje stengiamės viena 
ki tai palengvinti ne tekt ies 
skausmą išgyventi malda ir 
dalyvavimu laidotuvėse, užjaus
ti spaudoje. Šiais metais jau pa
laidojom penkis mūsų globo- I 
jamus ar visai vienišus tau- ' 
tiečius, suteikdamos seserišką ir 
lietuvišką paskutinį žemiškąjį 
patarnavimą, reikalui esant, 
padengiant visas a r dalines 
laidotuvių išlaidas. Būtų labai 
gera, kad mūsų tautiečiai, turį 
sklypus vienose ar kitose kapi
nėse ir nemaną juos panaudoti, 
padovanotų Lietuvos Dukterų 
draugijai. Tai labai lengvas pro
cesas ir kapinių administracijoje 
sutvarkomas. Tai draugijai di
delė parama laidojant vienišą ir 
beturti tautietį..." 

Apie pinigų sutelkimą pirm. 
J. Smilgienė pasakojo: „Per 
metus draugijai pinigai sutel
kiami įvairiais būdais: rengia
me pavasarinius bei rudeninius 
balius, koks ir šiuo metu vyksta," 
jų metu pravedant ir laimėji
mus, kurie žmonėse yra labai 
populiarūs ir pajamų atnešan
tys; taip pat var totų rūbų 
išpardavimai?, aukomis ir pali
kimais, kur ne vienas mūsų tau
tietis prisimena draugiją dides
ne ar mažesne auka. Esame ga
vę ir stambesnių palikimų — tai 
a.a. Janės ir Juozo Daunorų". 

Lietuvos Dukterų dr-jai po Br. 
Peters vadovavo šios pirminin
kės: a.a. Br. Dikinienė, dr. A. 
Domanskienė, a.a. E. Kučiūnie-
nė, B. Briedienė, S. Adomaitie
nė, D. Valentinaitė, E. Kielienė 
ir St. Pavilionienė. Visos kartu 
su savo valdybomis draugijai 
atidavusios daug darbo ir 
pasiaukojimo. Šiuo metu dr. J. 
Smilgienės vadovaujamą 
valdybą sudaro 16 nar ių . 
Draugijos dabartį pirmininkė 
taip aptaria: „Tai pensininkių 
labdaros organizacija, nes 
jaunosios turi kitus asmeniškus 
įsipareigojimus, dažnai gyvena 
tolėliau už miesto r ibų ir 
vyresnio amžiaus žmonių vargai 
joms sunkiau suprantami. Bet 
įstojo ir jaunesnių amžiumi 
narių, kurios galės toliau perim
ti draugijos veiklą ir rūpesčius". 
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INTERNATIONAL 

Los Angeles jaunimas viename iš daugelio „Spindulio" pasirodymų. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

Lietuviams t r ū k s t a meilės 

O apie ateitį? „Draugijos 
ateitį sunku teisingai numatyti. 
Viena tik galima pasakyti, kad 
negaliom didėjant, ir draugijos 
funkcijos didės, i š t ies iant 
pagalbos ranką artimui. Dide
liam draugijos narių skaičiui 
gyvenant aplinkinėse miesto 
vietovėse ir artimuose užmies- j 
čio rajonuose, Seklyčiai , 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Socialiniam skyriui, Margučiui, 
siuntinių Lietuvon persiuntimo! 
įstaigoms čia pat esant, ir Lietu
vos Dukterų namelių šiuolaiki
nė vieta pateisinama, ir kartu 
sudaro tą šeimos branduolį, 
kuris prisideda prie daugelio 
problemų išsprendimo", baigė 
pokalbį LD dr-jos pirm. dr. J. 
Smilgienė, o aš nuo savęs pridė
jau, kad visa tai prisideda ir prie 
dar galutinio lietuviškojo Mar-
quette Parko nepraradimo. 

Ir tą vėlų spalio mėn. vakarą, 
mums išeinant iš Jaunimo cen
tro rūmų, kur tebeskambėjo 
muzikos garsai, man prisiminė 
Lietuvos Dukterų draugijos 
įsteigėjo kun. dr. F. Gurecko 
patarimas jos narėms: „Kaip 
organizacija į politiką nesikiš
kite, bet visiems padėkite, jei 
kas ką gero daro ir prašo Jūsų 

VISI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI 

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdyba kvie
čia visus dalyvauti metiniame 
susirinkime sekmadienį, lapkri
čio 15 d., 12 vai. vyksiančiame 
Šv. Kazimiero parapijos viršu
tinėje salėje. Valdyba pateiks 
metinės veiklos pranešimą ir 
ateities planus. Bus renkama 
nauja valdyba. Ieškomi geri 
kandidatai. Taip pat bus Lietu
vių dienų ir Lietuvai Remti ko
mitetų pranešimai. Pakviestas 
dalyvauti LB JAV Krašto val
dybos pirm. Vytautas Maciūnas 
aptars Krašto valdybos veiklą. 
Informacijai kreipkitės į apy
linkės pirm. dr. Rolandą Gied
raitį, tel. 213-665-4082. 

LIETUVYBĖS 
PALAIKYMAS GIESME 

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos choro sąstatas nei savo 
amžiumi, nei balsine medžiaga 
negalėtų pasigirti. Nors auga ir 
tautiniuose drabužiuose bręsta 
jaunimas, ir naujagimių skar
dus verksmas bažnyčioje per pa
maldas pradžiugina visus, pa
rapijos choro dalyvių sąstatas 
negausėja, pasilieka vis toks 
pat. Nemažėja ir tebėra pasto
vus ir tvirtas! Choro sriprybė 
yra parapijos vargonininkas ir 
chorvedys muzikas Viktoras 
Ralys, klebono prel. Algrido 
Olšausko pakviestas daugiau 
kaip prieš trejetą metų, kai var
gonininkavimo krizė čia buvo 
pačioje viršūnėje. Viktoras 
Ralys rado chorą gerame stovyje 
ir, gavęs naujintėlaičius vargo
nus, ėmėsi darbo. Taip prasidėjo 
bažnytiniame giedojime laips
niškas kitimas. Vargonuoti ir 
tuo pačiu metu chorą diriguoti 
kurį laiką muz. Raliui buvo la
bai įdomi praktika: dešinioji 
ranka grojo melodiją, kairioji 
dirigavo, spaudomi kojomis 

, pedalai lydėjo ir papildė taip 
atliekamą muziką. Buvo triukš
mingo giedojimo iki pat dan-

: gaus... Vėliau, atsit iktinai, 
I parapijos kieme Viktoras Ralys 

sutiko viešintį iš Kanados inž. 
Paulių Vytą, kuris, šalia savo 

1 profesijos, labai myli muziką ir 
yra puikus pianistas. Ši pažintis 
privedė prie to, kad Paulius 
Vytas tapo pastovus akompa-
nuotojas choro repeticijose, o 
taip pat ir nepamainomas pa
maldose sekmadieniais. Tai 
įvyko daugiau negu prieš metus 

pagalbos. Tačiau atsiminkite, 
kad Jūsų pašaukimas tarnauti 
vargstančiam yra kur kas svar
besnis, negu daugelis kitų or
ganizacijų projektų. Lietuviams 
trūksta ne kultūros, bet meilės 
Kiek Jūs meilės turėsite, tiek 
būsite Lietuvos Dukterys". 

Vl.R. 

ir dabar abu šie talentingi jauni 
menininkai bendromis pa
jėgomis dirba labai naudingą 
darbą. 

Turėdamas abi laisvas ran
kas, maestro Viktoras Ralys 
pradėjo lavinti chorą, profe
sionaliais pagrindais. Pradžioje 
būna vokalizacija unisonu choro 
bendrai ir grupėmis trijų, pen
kių tonų skalėje su paaiškini
mais, kodėl taip labai svarbu 
„sušilti" prieš dainavimą. Kad 
balsas skambėtų laisvai, be 
įtampos būtų išdainuotas vien
tisas sakinys suprantamai, aiš
kiai ištariami skiemenys ir prie
balsės, reikia pastangų ir susi
kaupimo, ir to neleidžia dirigen
tas dabar jau pamiršti, netgi, 
. senas giesmes, giedant, kurios, 
atrodo, atmintinai ir iš širdies 
plaukia. Tos senos giesmės, 
naujos gadynės muziko požiū
riu, neturi skambėt nuobodžiai 
ir liūdnai, nelyginant, seno 
surūdijusio varpo dūžiai. Am
žiaus naštos svoris teneslopina 
mieguistu ritmu melodiją, kuri 
yra ir turi amžinai išlikti gyva. 
pakili, šviesi, malda į Dievą. 
Atidžiai sekdamas dirigento 
mostų niuansus ir tuo pačiu 
tvirtą dainavimo liniją, choras 
iš širdies meldžiasi. Giesmė yra 
sukurta maldingai nusiteikusio 
kompozitoriaus. Dirigento 
įkvėptu darbu ji pasiekia 
kiekvieną žmogų ir pripildo jj 
nauja energija. Malda, išreikšta 
giesme, yra pati gražiausia. 
„Pulkim ant kelių", „Dievas 
mūsų prieglauda", „Prieš Tavo 
altorių", „Šventas, Šventas", 
„Dievo Avinėli", „Marija, Mari
ja", „Garbė Dievo Visagalio' , 
„Malda už tėvynę", „O Kristau, 
pasaulio valdove", „Tėve mūsų" 
(suminėjus tiktai keletą čia iš 
repertuaro) lietuvių kompozito
rių — Naujalio, Šimkaus, Gau-
bo, Šukio, Kavecko, Dambraus
ko, Budriūno — kūriniai aidi 
kas sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios skliautuose. 

Chormeisteris muz. Viktoras 
Ralys pradžioje dažniau išsi-
reiškdavo angliškai. Dabar jo 
tėvelių gimtoji kalba yra kas
kart žodingesnė pokalbiuose, ir 
choras iš jo mokosi, kaip aiškiai, 
be klaidų, lietuviškai giedoti. 
Bažnytinis giedojimas savo 
esme yra, galbūt, vienintelis 
nepasikeitęs lietuvybės palai
kymo šaltinis. Žmonės susiren
ka į bažnyčią kiekvieną sekma
dienį ir kiekvienas randa atsa
kymą savo sielvartui, užuovėją 
liūdesiui ir vienatvei pilno 
religinio turinio pamaldose. 
Atitinkami pamokslų žodžiai, 
seno giesmyno maldinga gaida 
atneša palaimą susirinku
siems. Choras prisideda prie šv. 
Mišių aukos. Todėl labai svar
bu jį išlaikyti gerai paruoštą, 
kad išpažintumei bažnytiniu 
giedojimu savo, kaip lietuvio, 
Dievo paskirtį. 

CHORO SUKAKTIS 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

parapijos choro valdyba, kurios 
ilgametė pirm. yra Salomėja 
Šakienė, gruodžio pradžioje 
ruošia iškilmngą choro 50 gyva
vimo sukakties paminėjimą pa
rapijos salėje. 

Stasė V. Šimoliūnienė 

KNYGOS RYTU EUROPAI 

Washington, DC. — JAV In
formacijos agentūra (USIA) 
paskyrė 225,000 dolerių trims 
organizacijoms, kurios rūpinsis 
knygų dovanojimo projektais. 
Tos organizacijos yra: Sabre 
Foundation, Inc., International 
Book Bank, Inc. ir Brother's 
Brother Foundation. Organiza
cijų paskirtis yra išsiųsti ir 
paskirstyti maždaug 421,000 
knygų Rytų Europoje. 

The Sabre fondas gavo 
117,000 dolerių, už kuriuos 
pristatys apie 216,000 knygų 
Pabaltijo kraštams — Lietuvai, 
Latvijai, Estijai — ir taip pat 
Lenkijai, Vengrijai, Čekoslo
vakijai, Bulgarijai. Kitos dvi 
organizacijos parūpins knygas 
kitiems Rytų Europos kraš
tams. 

Knygų parūpinimo bei siun
timo projekto propaguotoja yra ir 
JAV vyriausybė, prie projekto 
prisidėjusi maždaug 150,000 
dol. Tai yra dalis bendros pro
gramos, vykdomos, stengiantis 
paspartinti Centrinėje bei Rytų 
Europoje demokratijos ir ekono
minės gerovės klestėjimą. 

KAS MĖNESĮ NAUJI IR ĮDOMŪS KEUONIŲ 
PASIŪLYMAI! 

Nuo Tėvynės Lietuvos miškų ir slėnių iki egzotiškų šiitų kraštų Karibų 
jūroje mes siūlome Jums pasirinkti iš mūsų 1992-19% kelionių. VISOS 
SIŪLOMOS KELIONĖS YRA SU PILNU APTARNAVIMU: lėktuvo 
skrydžiai, kelionės laivu (cruise), nakvynės, maistas, gidai ir palydovai. 

VĄŠAMS SLIDINĖJIMO KEUONĖ Į ŠVEICARIJĄ: Puiki proga ir tiems. 
1 M 3 m. kurie neettdineja pabūti gražioj Šveicarijoj Pilna kaina, įskaitant 

ir viešbutį, $799.00. 

KOVAS CANCUN, MEKSIKA: Pabėkite nuo pilkų, Sartų dienų į puikiau-
1003 m. sią Meksikos kurortą. Pilna savaitė po palmėmis! 

BALANDIS ,VV VELYKOS LIETUVOJ: Prisikėlimo šventė Tėvynėje. Kelionė su 
S—201003 m. ar be viešbučių, pigiausia kaina. 

GEGUŽE GRAIKIJA — CIVILIZACIJOS LOPŠYS: Atėnai, Rodos sala, 
1993 m. Delphi, trijų dienų kelionė laivu po salas. Neužmirštama kelionė 

— 12 dienų. 

TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg. 4—17 
TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg. 6—22 

VISĄ PAVASARĮ IR VASARĄ KELIONĖS BEI SKRYDŽIAI [ LIETUVĄ PIGIAUSIOM 
KAINOM. PASIRINKIT IŠ 14,10 ir 7 DIENŲ PILNŲ TURŲ, SUSTATYTŲ NORIN
TIEMS GERIAUSIOMIS SĄLYGOMIS APŽIŪRĖTI VISAS (DOMiAUSIAS 
LIETUVOS ATRAKCIJAS. JUS APTARNAUTI PASIRUOŠĘ PROFESIONALAI, 
G.T. INTERNATIONAL DARBUOTOJAI VILNIUJE. 

RUGPJŪTIS ALASKAJ ALASKA1 ALASKAl Daugeliui klientų pagetdauant. 
1993 m. organizuojama 14 dienų kelionė į Alaską. Plauksim laivu. 

keliausim traukiniu ir gėrėsimės nuostabia gamta! SUSIDOMĖJĘ 
PRAŠOME SKAMBINTI 

ALL COPY RIGHTS RESERVED 

ATSTOVAUJAME VISAS ORO LINUAS, JŲ TARPE LUFTHANSA, SAS, 
AUSTRIAN AIR, SWISS AIR, LOT. MALEV, UTHUANIAN AIR. DIRBAME SABRE 
KOMPIUTERIAIS. ŠIŲ, IR VISŲ KELIONIŲ REIKALAIS, PRAŠOME KREIPTIS: 

G.T.INTERNATIONAL, INC. 
9S2S S 791h AVE. 

HICKORY MILLS, IL 90457 
TEL. 709-430-7272 
FAX 70S-430-5783 

Member 

Atatficon Soctoty 
odrmlAgMts 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Tel. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

(708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAftOO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
223 Katvarife gatvė 
VHnlua, Lietuva 
Telefoną* 350-115 Ir 778-392 

9525 Soutti 751h Avenu* 
Htcfcory HM, MttnotS S04S7 
Telefoną* (70S) 430-7272 

£r 

f \ $ midlcind fcdcrcil 
Saviogs- and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

įsnc <s> 
fOUKI 
LEN0ER 

l 



Redaguoja di. K. A. Dagys 

TE GYVUOJA MONARCHIJA! 
Tik ką pergy venom du žemės 

drebėjimus, t.y. rinkimus, čia ir 
tenai. Nuo šiol, aišku, bus 
geriau gyventi. Juk kandidatų 
pažadai virs tikrove: kiekvienas 
už jį balsavęs gaus arba dvarelį, 
arba alaus fabriko direktoriaus 
kėdę. Tik reikia manyti, kad 
medaus mėnuo baigsis greitai, 
ir bus kaip buvę, o liaudis vėl 
tvirtins: valdžia negera. O kada 
ji buvo gera? Jei ir angelai 
valdytų, vis vien bus negerai. 
Taip buvo nuo pasaulio pra
džios, nuo Kaino ir Abelio, taip 
bus iki pabaigos, t.y. iki Swift-
Tuttle kometos pasirodymo ,kai 
ji 2126 metais liepos 11 palies 
Žemę (žiūr. Chicago Tribūne, 
X,18, Sec. 1,6). 

Tai kas daryti? Ar visą laiką 
ir kamuosimės demokratiškais 
rinkimais ir tokiais pat nusivy
limais? Ar nėra geresnės, tobu
lesnės išeities? Yra: 

MONARCHIJA! 

kai Ilgais rudens vakarais, 
prie televizijos nusibosta stebėti 
tešlos svaidymus į veidą, prade
di svarstyti politinius triukus ir 
prieini išvados, kad anais lai
kais, kai valstybes valdė monar
chai ar vadukai, buvo kur kas 
geriau. Nereikėjo rinkimų, 
agitacijos lapelių į laiškų 
dėžutes kaišiojimų, „akių mui
linimo". Tik reikia ne tokios 
monarchijos kaip Anglijoj arba 
Švedijoj, kur ministerio rašti
ninkas pateikia prirašytą popie
rėlį, kokiais žodžiais monarchas 
turi pasveikinti net tarną. Ne, 
reikia tokios monarchijos, kokia 
buvo carų ar Liudviko XIV lai
kais. Vadas, caras, diktatorius, 
viršyla pasakė — ir amen! 

Monarchija geras išradimas. 
Tai žino ne tik valdovai, bet ir 
visi, kurie apie vainiką galvoja. 
Vienas nepatogumas, bėda, kad 
jų dinastija nei iš šio nei iš to 
kažkaip gali baigtis. Tik japonai 
didžiuojasi, kad jų imperatoriš
koji giminė, prasidėjusi prieš 
pustrečio tūkstančio metų, nie
kad nesibaigs. Romanovų baigė
si po trijų šimtų metų, Gedimi
no dinastija valdė Lietuvą ir ne 
Lietuvą pustrečio šimto mete
lių. Bet iš kur ištraukti mo
narchą dabartiniais laikais? 

Pasirodo, kad nedidelė bėda. 
Girdėjom, kad atsirado Gedimi
no pro pro pro anūkas, išsaugo
jęs pro pro pro senelio pentiną; 
kitas pasigarsino, jog tik jis 
turįs neginčijamus įgaliojimus 
iš savo dėdės Mindaugo II, Ura
cho, jo skrybėlaitės plunksną, 
todėl įgaliotas sėdėti Gedimino 
bokšte. Ir dar, ir dar turime kitų 
pusiau rimtų kandidatų į sostą. 

Už vis daugiausia galime 
rekomenduoti ir pritarti staiga 

atsiradusiam tvirčiausiam kan
didatui. Kas jis toks? Tai tas, 
kuris vadovavo ir neleido ki
tiems net kalbėti apie vadova
vimą. Kai jis ir kiti (su jo 
pritarimu ar be jo), savo tikslą 
pasiekė, kai liko be pareigų ir 
darbo, pasinešė toliau. Kodėl 
nepratęsti vadovavimą visiems 
laikams? Pirmiausia reikia pa
siekti kuklią tautos atstovo 
kėdę, paskui žingsnį ar du 
aukščiau, iki pat viršūnės. Po jo 
tą patį turėtų daryti ir gimi
nės įpėdiniai. Ar čia nebūtų jau 
monarchijos pradžia? Ko vertas 
grandinis, jei kariuomenėj ne
svajoja būti generolu? 

Sako, įstatymai neleidžia 
s iekt i valdžios tam k u r i s 
negyveno Lietuvoje. Čia kaip 
tik Jis ir parodė savo ypatingus 
sugebėjimus, kai būdamas dar 
neišrinktas įstatymų leidėjas 
sugebėjo pakeisti įstatymą taip, 
kad galėtų būti išrinktas. Nei 
pats Saliamonas geriau nesu
galvotų. Ar tai nereiškia, kas iš 
mūsų tautiečių labiausiai tinka 
į monarchus? 

Šių laikų monarchija būtų ki
tokia. Jų vaikai būtų vadinami 
sosto įpėdiniais, princesėm, 
karalaitėm, tik negalėtų gatvėje 
su kitais bendraamžiais mėtytis 
akmenimis, iš „ragatkės" į 
svetimus langus šaudyti. Juk jų 
laukia kilnios pareigos: valsty
bės turtų globa, medžiojamų 
valdų lankymas, gražuolių rin
kimų prižiūrėjimas, etc. Ubagė
liai ir tie svajoja: „Jei būčiau 
karalium, neklausyčiau Adoma
vičiaus ir kasdien valgyčiau 
lašinius, padažytus į taukus". 
Kitas vėl: „Jei būčiau... liepčiau 
Šaudyti moticiklistus, lenkty
niaujančius miestų gatvėmis", 
trečias lieptų visų karčiamų 
duris laikyti atdaras dvidešimt 
penkias valandas per par&. aš
tuonias dienas savaitėje. Ir 
Hennesey būtų pilstomas ne
mokamai. 

Tikrai, paveldimoji ir dar ab
soliuti monarchija būtų patogi 
valdymo sistema. Svarbiausia — 
ji išvaduotų rinkėjus nuo grau
žaties, kai po balsavimo pradeda 
aiškėti, kad ne už tą kandidatą 
ar bloką balsavo. Ar ne geriau 
buvo anais senais laikais, kai 
žmonės gyveno urvuose, ar vė
lesniais, kai reikėdavo klausyti 
tik tų, kuris turi galingesnį 
balsą ar stipriau suduoda kumš
čiu į stalą. Grįžkime į šviesius 
praeities laikus, pritarkim tiem, 
kurie kas antrą naktį sapnuoja 
raudono pliušo aukštą kėdę. 
Kas čia blogo? Pagaliau kandi
datuojančių į karališką kėdę yra 
ir daugiau. Visų čia nesuminėsi. 
Tegyvuoja monarchija! 

Anarchistas 

CENZŪRA 
Žiniomis iš Lietuvos, rinkimų 

į seimą kampanijos metu per ra
diją ir televiziją buvo uždrausta 
transliuoti dainas: „Atskrend sa
kalėlis", „Turėjo bobutė žilą 
oželį", „Lipo žydas kopėčiom", 
„Atbėgo kariūnai — sušaudė 
Brazauską", „Oi tu, karve, kar
veli, tu puikus paukšteli", 
„Pragėriau biudžetą ir kam 
man jo reik" ir dar vieną kitą 
panašią. 

KOKS KLAUSIMAS, TOKS 
IR ATSAKYMAS 

Klausimas. 
Didžiojoj Amerikos spaudoj (ir 

Drauge) buvo skelbta, jog spalio 
28 d. turėjo būti pasaulio pabai
ga. Australietis Newman pasta
tė ar ne keturias gelbėjimosi 
arkas. Į jas pirmiausia sulindo 
žiurkės ir pelės, paskui atsivijo 
ir katės su kačiukais. Tai kaip 
iš tikrųjų buvo? Buvo ar nebuvo 
pasaulio pabaiga, dar toliau 
reikia ar nereikia gyventi? Jei 
nereikia, tai ku r pasidėti? 

Atsakymas. 
Spyglių astrolcg:' \ė ->ei gastro-

loginė tarnyba dar laoai jauna, 
savanoriškas štabas nedidelis, 
tai greitomis neklystamai at
sakyti negalime. Geriausiai pra
šome kreipt is į poetiškai 
atrodantį jaunikaitį, kurį visi 
paprastai vadina Apolonu. Jis 
jau daug kartų skelbė pasaulio 
pabaigą, po to sugebėdavo labai 
įtikinančiai paaiškinti, kodėl 
buvo ne taip, kaip turėjo būti. O 
mums prašome tokių sunkių 
klausimų neduoti. 

NUGIRSTA P E R RADIJĄ 

Altas išsikvies Butkevičių iš 
Lietuvos ir aptars kaip išvesti 
rusų kariuomenę iš Lietuvos. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 7 d. \ 

Balys Pavabalys 

Iš Meksikos spaudos 

— Būk drąsus. Jie buvo pasišiaušę 
ir prieš mane, ir aš vos netekau savo 
kėdės. 

Iš prancūzų spaudos 

Ak, jei mes būtumėm tokie 
taikūs ir paprastai išmintingi 
kaip mūsų karvutės. 

Šiaurės Atėnai 

Kai užvedė į Šatrijos kalną, 
tai man pasakė, kad čia buvo 
įkopę ir trys garbingi piliečiai: 
Vytautas, Jogaila ir Nainys. 

B. Nainys 

— Turtinga našlė yra antros 
eilės vertybė, už kurią gauna
me pirmos eilės kainą. 

Galų gale laisvą Lietuvą pri
pažino ir Vlikas. 
R. Stakauskas įvade į „Antrą 
kaimą". 

Ogoniok, Maskvos žurnalas 

Iš užsienio spaudos 

NESIBAIGIANTYS 
ANEKDOTAI 

Stalinas lanko sergantį Le
niną. 

— Blogai jaučiuosi, matyt, 
greitai mirsiu, — skundžiasi 
Leninas. 

— Tai perduok valdžią man— 
spiriasi Stalinas. 

— Bijau, kad liaudis nenorės 
klausyti tavęs. 

— Nieko tokio. Bus kas klau
sys manęs ir eis paskui mane, 
o tie, kurie neklausys, nueis 
paskui tave. 

* 

100-jų Puškino mirties proga 
projektuojamas paminklas. Bu
vo paskelbtas konkursas ir pre
mijuoti trys projektai: trečioji 
premija — Puškinas skaito Sta
lino raštus, antroji — Stalinas 
skaito Puškino eilėraščius, o pir
moji — Stalinas ?kaito Stalino 
rpštus. 

Kodėl Leninas dėvėjo pusba
čius, o Stalinas aulinius batus? 

— Prie Lenino Rusijoj buvo 
purvo iki kulnų, o prie Stalino 
iki kelių. 

1980 metai. Iš kolchozo bėga 
kiškis į mišką ir sutinka kitą 
kiškį. 

— Kur taip bėgi? Argi kolcho
zo pustynėj jau taip bloga? 

— Kaip gi nebėgsi. Girdėjau, 
kad kupranugariams žada odą 
lupti. 

— Bet gi tu ne kupranugaris. 
— Na, tai kas? Pagaus, gy

vam nulups, o paskui įrodinėk, 
kad esi ne kupranugaris. 

IEŠKO GYVENIMO 
DRAUGO 

Ji 42 metų, energinga, labai 
mėgsta juoktis (o kai juokiasi, 
akių atplėšti neįmanoma), turi 
daug draugų, nes ji mažų pobū-
viukų „karalienė". Supran
tama, kai turės Jus, galės ir ko 
nors atsisakyti. Mėgsta staig
menas (malonias) ir nuostabiai 
šūkčioja — arba iš pasigėrėjimo, 
arba iš pasipiktinimo. Labai 
nuoširdi — šnekutis. 

„Ūkininkas, 38 metų, nori 
susipažinti su simpatiška, ne 
daugiau kaip 35 metų moterimi, 
kuri turi traktorių. Kartu su 
laišku prašau atsiųsti trakto
riaus foto nuotrauką". 

Ūkininkų patarėjas 

Spaudoje pasidairius 
VERTAS P R E M I J O S 

LEIDINYS 

Lietuvos Kultūros fondo Uk
mergės taryba 1993 metams 
išleido labai svarbų neabejotinai 
vertingą, aukštos literatūrinės, 
kultūrinės ar pranašiškos ver
tės sieninį ASTROLOGINI KA
LENDORIŲ (nesumaišykite su 
astronominiu). Tuo tikrai verta 
didžiuotis tokiu Kultūros fondo 
leidiniu, kokio neturėjom turbūt 
90 ar kiek mažiau ar daugiau 
metų nuo Šiauliuose leidžiamų 
Jakavičiaus kalendorių. Būtų 
gera, kad Lietuvos Kultūros 
fondas ar jo padaliniai išleistų 
seniai matytą Sapnininką, 
Michaidos pranašystes, vietoj to, 
kad kitos leidyklos pinigus išlei
džia beverčiams literatūros kla
sikams ar mokykliniams vado
vėliams. Pasitaisykite. 

GERIAUSI RECENZENTAI 

Scenos darbininkai su vadina
maisiais, „mašinistais" Augūnu 
ir žvaliu Budreika priešaky 
man buvo tikrieji pranašai, ku
rie įspėdavo premjeros liūdną ar 
džiugią ateitį. Gal ta i atrodo 
prasimanyta, perdėta, tačiau 
bandau teigti, jog t ie vyrai, 
drauge su velioniu Kupreišiu, 
turėjo ypatingą galią: spręsti 
apie veikalo ar vaidintojo pasi
sekimą. Pirmosios generalinės 
repeticijos metu tarytumei 
pasamdyti iš visų plyšių visi 
sekdavo vaidinimo eigą. Jei per 
antrąją generalinę tematyda-
vau t ik tris prievolės prirakin
tus scenos darbininkus, o kiti 
buvo nuo scenos pasitraukę — 
parūkyti, pasišnekėti ar, pailsė
ti, — žinojau, kad spektaklis bus 
trumpaamžis. Jei vaidinimas 
kėlė susidomėjimą, nė vienas, 
scenos darbininkas per visas 
generalines repeticijas apie 
poilsį ar rūkymą, atrodo, net 
nepagalvodavo: kaklus ištempę 
sekė veiksmą. O darbo tie 
scenos darbininkai turėjo ne tik 
iki ausų, bet ir iki paties 
pakaušio. 
Stasys Pi lka, Literatūra ir 

menas 

TAS CIRKAS, KAD JĮ ŠIMTAS, 
NEI PIRMAS, NEI DEŠIMTAS 

"Yra toks cirkas, kaip žinai, 
Kur klaunais virsta milžinai. 
Štai vienas asilą balnoja, 
O kitas drambliui kausto koją. 

Prieš prezidento rinkimus 
Nesi nei rimtas, nei ramus. 
Tas cirkas taip tave nuteikia, 
Kad net juokies, kada nereikia. 

Bet štai balsavimo diena, 
Ir jau komedijų gana. 
Gana ir tų komedijantų, 
Ir asilų, ir elefantų! 

Praeina metai ketveri, 
Ir vėl į cirką tu žiūri, 
Kuris nei pirmas, nei dešimtas, 
Tačiau juokingas, kad jį šimtas! 

IŠ SKAISTYKLOS 
KRONIKŲ 

Skaistykloj vos tiktai išvydęs, 
Nikitą puola Leonidas; 
Abu vadai lig šiol negali 
Pasidalint tuščių medalių. 
Juos viens iš kito 
Čiumpa, grobia, 
Skubėdami prisegt prie grobų. 

MILŽINAI 

Parlamente amžinai — 
Deputatai milžinai: 
Iš tuščio į kiaurą pilsto — 
Niekad nepailsta... 
B. Medvedevas Titnagas, 

Šiauliai 

TEN VISI VAIDINA 
Mane nustebino Lietuvos te

atro aukštas lygis. Dabar 
suprantu. Visa tauta jau pen
kiasdešimt metų kasdieniniame 
gyvenime vaidina. Mokytojai 
vaidina, kad moko, studentai 
vaidina, kad rimtai studijuoja. 
Gydytojai vaidina, kad gydo. 
Administratoriai vaidina, kad 
jie sąžiningi. Laikas baigti šią 
komediją. 

Linas Sidrys, MD 
* 

H o n o r a r a s : Fros tburge 
(JAV) gyvenantis profesorius J. 
Genys, Panevėžio vyskupo K. 
Paltaroko paminklo statybos 
komisijos pirmininkas, atsidė
kodamas už .Auksinėje varpo
je" gražiai aprašytas paminklo 
atidarymo iškilmes Pamūšyje, 
Pakruojo žurnalistams atsiuntė 
vieną dolerį-

Respublika 

Lietuviškuose suvažiavimuo
se, per keturias (PLB seimo, 
Spyg.) dienas išryškėjo ir 
keletas nuolatinių (sakytum, 
„profesionalų") klausėjų, kurie 
(-ios) iš tikrųjų dažniausiai 
nieko neklausia, savo retorika 
bei „poetika" pranoksta pačius 
pranešėjus ir turi įprotį viską 
pradėti jei ne nuo Adomo ir 
Ievos, tai bent nuo karaliaus 
Mindaugo laikų. Galbūt kaip 
tik dėl jų, netekęs kantrybės, 
penktadienio pavakary, staiga 
trinktelėjo mūsų senovės dievas 
Perkūnas... nugąsdindamas sei
mo ir PLC šeimininkus, paragi
nusius publiką valandėlei persi
kelti į sales rūsyje. 

A.T. Antanaitis, Akiračiai 

Burka, murka... kiek bus du 
minus du. Spot tyli, nes du 
atėmus yra nulis, niekis. Mat 
koks gudrus gyvulys — nieką 
išreiškia tyla. O mes kartais 
apie nieką rašome i lgus 
straipsnius, net poemas. 

Pr . Visvydas, Akiračiai 

'/ 
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1492 metai 
— Mano sūnau, tas viskas. ka aplink matai, bus jų. 

I i anglų spaudos 

STEBUKLAI KERNAVĖJE 

Būdamas Lietuvoje liepos mė
nesį, girdėjau gandą, kad nese
niai prie Kernavės piliakalnio 
Zigmui Vaišvilai pasirodė žmo
gus su ilgu apsiaustu, barzda ir 
ilgais plaukais. Dešinėje ranko
je jis laikė žemės ūkio ir pramo
nės reikmenis, o kairėje, pri
spaudęs prie krūtinės, raštus. 
Išvydęs šį vaizdą, Zigmas puolė „ 
an t kelių iš išgąsčio. 

„Kelkis, sūnau, nebijok, imk 
šiuos reikmenis ir išlygink 
viską. Su pjautuvu nupjauk 
visus naftos karaliukų daigus, 
o kiečiausius įkalki į žemę su 
šiuo kūju!" — pasakė senis. Ir 
toliau tęsė: „Paimk šiuos raštus 
ir skelbk Lietuvoje. Pirmiausia 
bandyk siūlyti fariziejui s i e t u 
vos aidui", o jei nepasiseks, 
eik į bulvarinę pilkų masių 
„Respubliką". 

Kernavės gyventojai sako, 
kad per paskutinį mėnesį daug 
kas iš jų pasveiko. Vienas 
atsisakė blaivybės, kitas vėl 
pradėjo vogti fabrike, trečias, 
visą amžių sąžiningai dirbęs 
įstaigoje, staiga užmigo prie 
stalo. Dar stebuklingiau — 
Kernavės klebonas savo pilaitę 
pavertė našlaičių prieglauda. 
Žinios apie stebuklus pritraukė 
daug lankytojų ir verslininkų. 
Jau atsidarė dietinis restoranas 
„Leninas", knygynas „Das Ka-
pital", viešbutis „Penkmetis" 
(dar nebaigtas). Netoli Kerna
vės mafijozai atidarė turgų 
„Kari Mara": 

AT sudarė komisiją stebuk
lams ištirti- AT pirmininkas 
pareiškė, kad visa tai — prieta
r a i , išsigalvojimas, noras 
apgauti sergančius žmones, ku
rie dar nepraradę vilties, kad 
seni laikai grįš-
Kazys KEMEŽYS, Australija 

Respublika 

Laiškas Spygliams 

PASIGEDO LENINO 
Šeštadienį, X-10, Vašingtone 

įvyko Lituanistikos instituto 
suvažiavimas, kuriame... Tomas 
Remeikis skaitė paskaitą apie 
V. Krėvės - Mickevičiaus rolę 
Laikinojoj vyriausybėj. Pat i 
Remeikio paskaita — tai visai 
kita tema, tačiau įvadas į ją... 
Prelegentas pradėjo su teigimu, 
kad būtinai reikia istorinės 
tiesos. Čia nieko blogo, net 
tauru! Čia pat jis pacitavo 
pavyzdį ar įrodymą:. kai jis 
dabar lankėsi Lietuvoje, pasige
do Lenino paminklų (nenuvir-
skite nuo kėdės!). Pagal jį, yra 
negerai, kad griaunami Leni
no paminklai, kad keičiami' 
gatvių pavadinimai. Šie daiktai 
yra Lietuvos istorijos dalimi... 

A. D. 

' 
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KORP! NEO-LITHUANIA MINI 
70 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ 

ANTANAS JUODVALKIS 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę ir Kaune įsteigus 
universitetą 1922 m., studentai 
būrėsi į korporacijas ir dalyvavo 
visuomeninėje veikloje. Viena iš 
pačių pirmųjų naujo universi
teto organizacijų buvo įregist
ruoti ir Lietuviai studentai tau
tininkai, vėliau prie organiza
cijos pavadinmo pridėję žodį 
Neo-Lithuania. Tuo laiku Lietu
vos universitete vyravo iš Rusi
jos ir Vakarų Europos universi
tetų sugrįžę studentai, kurių 
didelę dalį sudarė kitataučiai. 
Studijas pradedantieji iš žalio
jo kaimo kilę lietuviai studen
tai jautėsi nejaukiai, girdėdami 
tik rusų ar lenkų kalbas. Lietu
vių studentų įsteigtos ideolo
ginės korporacijos ir draugijos 
daug prisidėjo prie lietuvių 
kalbos stiprinimo universiteto 
rūmuose. Buvo ir kietų susi
dūrimų su įsitvirtinusiais,iš 
kitų universitetų atsikėlusiais 
studentais. Dabartiniu metu 
gali pasikartoti panašūs įvykiai 
ir Vilniaus universitete, nes len
kai reikalauja net lenkiško uni
versiteto. 

Korp! Neo-Lithuania įsta
tuose, kuriuos paruošė Heidel
bergo universitete, Vokietijoje, 
studijavęs Valentinas Gus
tainis, pabrėžiama stiprios ir 
valingos asmenybės svarba ir 
darbas Pro Patria. 

Lietuvoje Neo-Lithuania augo 
nariais ir plėtė kultūrinę veiklą. 
Baigę mokslus, neolituanai jun
gėsi į filisterių sąjungą ir rėmė 
kolegas studentus ekonomiškai 
bei kultūriškai. 

Atrodė, kad Lietuva, atsikū
rusi ant karo griuvėsių, 
neįstengs pakankamai sustiprė
ti ir išlaikyti savo valstybin
gumą, bet įvyko stebuklas, ir 
Lietuva buvo viena iš gai-
valingiausių pokario valstybių. 
Ji suklestėjo ūkiškai ir kultū
riškai. Buvo įvestas privalomas 
pradinis mokslas, steigėsi 
gimnazijos ir akademijos, 
kurias užpildė lietuviai mokslei
viai ir studentai. 

Taip gražiai besitvarkančią 
Lietuvą vienas po kito užgulė 
ultimatumai. 1938 m. Lenkija, 
žvangindama ginklais, privertė 
užmegzti diplomatinius san
tykius. Po metų hitlerinė nacių 
Vokietija atplėšė Klaipėdos 

kraštą, o dar po metų, Stalinui 
ir Hitleriui susitarus, Maskvos 
bolševikų Raudonoji armija 
okupavo ir likusią Lietuvą. 

Po karo vos atsigavusią 
Lietuvos ekonomiką ir išsiplė
tusią kultūrinę veik'ą sužlug
dė komunistinis okupantas. 
Nusavinta privatinė nuosavybė: 
žemė, namai, pramonės įmonės, 
prekyba. Uždarytos veikusios 
lietuvių organizacijos ir nu
savintas jų turėtas turtas, 
vadovai ir veiklesnieji nariai 
suimti ir uždaryti į kalėjimus, 
o vėliau ištremti į amžino įšalo 
Antarktikos žemes, į Vorkutos 
kasyklas ar Sibiro taigas lėtai 
bado ir šalčio mirčiai. Verkė 
Lietuva KGBistų terorizuo
jama, netekusi geriausių savo 
vaikų. 

Tarp kitų uždraustų organi
zacijų buvo ir Korp! Neo-Lithua
nia, kurios likusių narių dalis 
jungėsi į rezistenciją, kovojo 
prieš okupantus ir iš dalies prieš 
savus kolaborantus. Prasidėjus 
vokiečių puolimui, pogrindžio 
dalyviai aktyviai dalyvavo 
kautynėse ir prisidėjo prie grei
tesnio išsilaisvinimo. 

1941 m. birželio 23 d. buvo 
paskelbtas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas ir sudaryta 
laikinoji vyriausybė, kurią po 
poros mėn. civilinė nacių admi
nistracija išvaikė ir paskyrė sau 
palankius tarėjus. 

Naujoji nacių okupacija Lietu
vai nežadėjo nieko gero, o norėjo 
tik talkos mušti komunistus. 
Korp! Neo-Lithuania nariai 
išėjo į pogrindį ir per Lietuvos 
Laisvės Kovotojų sąjungą ska
tino priešintis vokiečių užma
čioms ir nestot i į jų or
ganizuojamą SS legioną bei 
vykdomą mobilizaciją. LLKS-ga 
leido pogrindžio spaudą — Lais
vės Kovotoją bei kitus leidinius, 
kuriuose buvo a iškinama 
vokiečių nacių politika ir ra
ginama visais būdais priešintis 
jų užmačioms. 

Nepasisekus nacių vykdo
miems planams, buvo uždarytos 
aukštosios mokyklos, o įtakin
gesni lietuvių vadai suimti ir 
uždaryti į Stutthofo koncent
racijos stovyklą. Vokiečių nau
dotos priemonės ir bausmės lie
tuvių nepalaužė, ir vykdoma mo
bilizacija bei kiti reikalavimai 
nepasisekė. 

Rytų frontą pralaužus, rau
donasis tvanas vėl užliejo Lietu
vą ir buvo laukiama dar di
desnių represijų. Nenorėdami 
tarnauti Kremliaus komunis
tams, dalis lietuvių pasitraukė 
į Vakarus, o jaunimas išėjo į 
miškus ir tęsė pasipriešinimą. 
Jų tarpe buvo kariai, studentai 
ir kaimo bei darbo jaunimas. 

Po penkerių stovyklinio gyve
nimo metų Vokietijoje kai ku
rios valstybės, jų tarpe ir 
Amerika, pravėrė vartus ir sto
vyklose vargstančius žmones 
pradėjo įsileisti pastoviam gyve
nimui. Korp! Neo-Lithuania na
riai, gyvendami stovyklose, pra
dėjo organizuotis ir sušaukė su
važiavimą, bet prasidėjusi 
masinė emigracija į Ameriką ir 
kitus kraštus, sutrukdė pradė
tą darbą. Tik 1955 m. Korp! 
Neo-Lithuania sušaukė tautinių 
korporacijų suvažiavimą To
ronte, Kanadoje, kur iame 
priėmė įstatus, nustatė veiklos 
gaires, o filijos ir neolituanai 
susijungė ir sudarė vieną korpo
raciją. 

Persiorganizavusi Korp! Neo-
Lithuania išvystė stebėtinai 
gražią veiklą. Didesnėse lietu
vių vietovėse steigėsi padaliniai, 
ir studijuojantis lietuvių jau
nimas mielai jungėsi į veiklą 
Pro Patria. 

Porą dešimtmečių gražiai 
veikusi Korp! Neo-Lithuania 
pradėjo silpnėti, o šiuo metu yra 
belikę tik keli veikiantys 
padaliniai. Nėra abejonės, kad 
prie veiklos silpnėjimo daug 
prisidėjo ir prisideda svetima 
aplinka, menkas jaunimo lietu
vių kalbos mokėjimas ir per di
delis išsisklaidymas. Pavyz
džiui, Chicagos Marąuette Par
ke puikiai veikęs Neo-Lithuania 
padalinys, išsikėlus lietuviams 
į priemiesčius, dėl didelių atstu
mų pradėjo silpnai veikti, nes 
susirinkti darosi sunkiau. 

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę ir prasidėjus netruk
domam vienų pas kitus apsi
lankymui, nuotaikos tarp jau
nimo pagerėjo, ir lietuvių kalbos 
reikšmė sustiprėjo. Bet tas 
truko neilgai, ir vėl viskas grįžta 
į senas vėžes. Jaunimo entuziaz
mas pradeda atslūgti, o seimo 
rinkimus laimėjus buvusiems 
komunistams, atsiranda kartus 
nusivylimas. 

Tuoj po Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo paskelbimo 
ir Vytauto Didžiojo universite
to Kaune atidarymo savo veiklą 
atgaivino ir Korp! Neo-Lithu
ania. Tik, gaila, esamoji valdžia 
dar negrąžino korporacijos 
rūmų, buvusių Parodos 22, 
Kaune, o leidžia naudotis tik 
pora kambarių. 

Korp! Neo-Lithuania, išau
gusi narių skaičiumi ir davusi 
žymių mokslininkų, kultū
rininkų, politikų ir visuomeni-

TAUTINIAI ŠOKIAI 1994 METŲ 
DAINŲ ŠVENTĖJE LIETUVOJE 

1924- metais Kaune buvo su
rengta pirmoji Dainų šventė. 
1993 ir 1994 metais bus 
švenčiamos Dainų švenčių 70 
metų sukakties jubiliejus. 1993 
m. numatoma surengti Jau
nimo, o 1994 m. — Pasaulio 
lietuvių dainų šventes. Į jas 
kviečiami Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių chorai bei šokių viene
tai . 

Rugpjūčio 24 d. Dalia Dzikie-
nė, Lietuvių Tautinių šokių ins
tituto pirmininkė, Vilniuje susi
t iko su Dainų šventės di
rektorium Juozu Mikutavičium, 
ir Laima Kisieliene, Šokių 
dienos meno vadove. Buvo kal
bama apie išeivijos tautinių 
šokių vienetų dalyvavimą 
Dainų šventėje. Išeivijos šokėjų 
meno vadove pakviesta Toron
to „Gintaro" ansamblio vadovė 
Rita Karasiejienė, kuri šią 
vasarą taip pat lankėsi Lietu
voje ir tarėsi su Šventės meno 
vadovais apie programos sudėtį. 

Šventė numatyta 1994 metų 
liepos 1-3 dienomis. Išeivijos 
vienetai kelionės išlaidas į 
Lietuvą turės padengti patys; 

ninku, pradėjo silpnėti, ir jos 
veikla blėsta. Kaip mūsų jauni
mą paveikė vietos gyventojų 
papročiai ir gyvenimo būdas, 
taip ir laisvę atgavusioje Lietu
voje jaunimas yra giliai paveik
tas okupantų įbrukto komu
nizmo bacilų ir skirtumas tarp 
jų yra didelis. Tik ilgesnis laikas 
ir gilesni bei glaudesni ryšiai 
galės atsverti komunizmo įdieg
tą neigiamą filosofiją ir nelais
vėje augusio žmogaus pro
tavimą. Ateina laikas išeivijos 
neolituanų veiklą koordinuoti 
su atsteigta VDU Korporacija 
Neo-Lithuania, nes ten yra tau
tinės versmės^ kurios gaivina 
tautinę lietuvių veiklą. Tautos 
dvasios klestėjimui būtina tau
t inė dirva ir prabočių dvasia, 
šaukianti tautą kūrybiniam 
darbui. 

Korporacijos Neo-Lithuania 
70 metų veiklos sukaktį pa
minėti ryžtasi Chicagos viene
tas š.m. lapkričio 7 d. Lietuvių 
tau t in iuose namuose. Pro
gramoje numatyta filisterės iš 
Miuncheno Eglės Juodvalkės 
paskaita, įteikimas Simo Kaše-
lionio premijos „Di rvos" 
konkurso laimėtojui, tautinių 
šokių grupės „Pro Patria" pasi
rodymas, vakarienė ir šokiai. 

Korporacijai Neo-Lithuania 
žengiant į 71-sius metus, jos 
tolimesnė veikla Amerikoje 
kelia rūpestį, bet džiugina VDU 
Kaune atsisteigusi Korporacija 
i r iš komunizmo vergijos 
išsilaisvinęs jaunimas. 

rengėjai tikisi, kad nakvynėmis 
ir pragyvenimu galės aprūpinti. 
Pramatoma išeivijos šokėjams 
įsijungti bendrai į kelis šokius, 
o taip pat ir atlikti atskirą šokių 
programą. JAV, Kanados, Pietų 
Amerikos ir Australijos 
studentų ir veteranų tautinių 
šokių vienetai prašomi užsi
registruoti iki 1992 m. gruodžio 
31 d. pas Lietuvių Tautinių 
Šokių instituto vicepirmininką 
Juozą Karasiejų, 2364 Adeną 
Court, Mississauga, Ont. L5A 
IRI, Canada. 

Prašome pateikti šias žinias: 
1. vieneto pavadinimą, 2. adre
są, 3. vadovo,-ės vardą, pavardę, 
4. šokėjų skaičių, 5. pažymėti ar 
veteranai, ar studentai. 

Gyvenimas yra komedija 
tiems, kurie galvoja. Tragedija 
tiems, kurie jaučia. 

H. Walpole 
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cotmmRciAL 

HEATMG 

AIR COHOmOMNG 

Ohr. atNMHS . Ine 

Why Gamble w i th "NO HEATT 
Make a Sure Bet! 

Be WARM this Winter! 
It's time for your professional 15 point check-gp! 

•'. 

1 chimney 
? ' -«• ope 
3 Oorncrs 
4 o.io-
5 prf<XM<tty 

6 tr>ermocouo'e 
7 winng 
8 b»ower 
9 oit Wower motor 

10 oil Wower besrinęs 

11 Oeits 
12 *eat excftanger 
13 adjusr Dy">crs 
14 «d|u$t tnemoftat 
15 ch«ck all safety 

«a*S?S» 
c * * ' 

SPECIAL 
$40.00 S A y e $5.00 

>> >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> 
C A L L (708) 

4 9 6 - 1 2 1 0 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

• W E ACCEPT •LICENSED & INSURED 
VISA, M/C & DISCOVER Ę X P 12/31/92 
7550 ARCHER ROAD JUSTICE. IL 6045* (708)496-1210 FAX (708)496-1404 

Naujausios politikos ekonomikos, kultūros, sporto žinios iš Lietuvos, in
formacija apie Jūsų verslo ir poilsio galimybes Lietuvoje, Jums svarbūs 
Lietuvos įstatymai bei vyriausybes nutarimai bus kas savaitę Jūsų 
rankose, kai užsiprenumeruosite vienintelį anglų kalba Vilniuje specialiai 
Jums leidžiamą savaitraštį 

Korp' Vytis tėvūnas naujųjų senjorų tarpe I.Sk. - senį Andrius Utz. tėvūnas 
fil ps Vytens Kirvelaitis. senj Andrius Panaras Klūpo senj. Tadas 
Misiūnas. 

^Juotr Nidon Bichnevidiūtee 

mraff 
W E 

Geriausia kalėdinė dovana Jūsų vaikams bei anūkams! 

12 mėnesių prenumeratos kaina (įskaitant pristatymą oro paštu) — US 
$36, CAN $42, AU $50. 

čekius arba money order siųskite P.O. Box 533.2024, Vilnius, Lithuania. 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysi te, pirkdami čia jų 

reikmenis. Pas inaudok i te patogiu 

planu at idedant pasir inktus reik

menis y p a t i n g a i progai Pi lnai 

užbaigtų fo to nuotraukų aptarna

vimas A t i d a r y t a p i rmad ien į ir 

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan

dos. Antratf..ir t rečiad. susikalbėsit 

lietuviškai. 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Ar turite problemų su namu? 
Sąžiningai, kvalifikuotai ir greitai at
liekame įvairius namų išorės bei vi
daus remonto darbus. Skambinti: 

Aleksui arba Tadui tel. 
1-312-523-7289. 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Harmls Deckys 

T«l S8S-6624 Nuo 8 ryto Hcl 6 v.V. 
Kalbėti lietuviškai 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS 

J . BUBNYS 
737-5168 

CLASSIF9ED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RACINE KEPYKLA IR 
D E L I K A T E S A I 

Atidaryta 7 d ienas savaitėje Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Cater ing 
6 2 1 6 S. Archer Ave. 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
T e l . 5 8 1 - 8 5 0 0 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai. 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

. RE/MAX 
REALTORS ««* -

(312)588-5958 B 
(708)425-7161 ^ m ' 

RIMAS U STANKUS 

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

• Pensininkams Nuolaida.' ." _, 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6526 S. Kedzle Ave. , 
CNcago, IL 80828 

(312)7^8-2233 
IMCOME TAX — INSURANCE 

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

> * ^ . 

Ontuifc 

FOR SALE 
Motei by owner; 16 nice brick 
units; 2 bedrm. home off inter-
state. Motei and home 8175,000 
cash. Cali 815-265-4172 

-a «* o**. 21 

REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chicago, IL 60629 
312-583-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja (vairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971 

21 
KMIEC1K REAITOT-

7922 S. Pulaski . - :-
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . Ji 
p / o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tu i . 

<•»-

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA K R I Š Č I Ū N A I T Ė 

P A D A L I N O 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. «7th StrMt, CNcago, IL 60629 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 ' 
Res. 706-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

Carrte J . Savickas Rsal Estata Co. 
For Sala 

2 bedrm. 1 Vi bath tovvnhome with fireplace; 
1 car garage; aeross from gorf course, mi
nutes from Medina country dub and Indian 
Lakęs. $106,900. Call: bus 706-236-1269, 
res 706-250-6154. 

Parduodamas mūrinis namas arti Pu 
laski ir 70 St. Tik $75,000 2 ar 3 mieg 
kamb., cent. šald. Labai švarus; 2 auto 
garažas. Skambinti: 

Rimas Stankus 
R E/M A X Rasutts, 312-586-5959 

2 

MI8CELLANEO0S 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
-oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 

3208V2 W68t 95th Stret 

Tai. — (7C8) 424-8654 
(312) 581-8854 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

~ r = — 3 H T 

HELP VVANTED 

Reikalingi frazavimo staklių 
mašinistai. Kreiptis adresu: 

6025 S. Oak Park Ave. 
Chicago, IL 60638 

IEŠKO 

Studentė su 3 mažamečiais vai
kais nori pirkti pigų, senesnio 
modelio automobili, gerame sto
vyje. Skambinti nuo 7 v.v. arba 
savaitgaliais. 

Tol. 708-863-2816. 

FOR RENT 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 VV. 69 St. 
Tel. 776-1486 

Išnuomojamas saulėtas, ra
mus 4 kamb. namukas vyr. am
žiaus žmonėms. Arti krautuvių, 
gera susiekimas. Prieinama kaina. 

Tel. 312-767-2680 

FOR SALE 

MASTER PLUMBING 
COMPANY . 

Liceresed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius^ 

[ B E N SERAPINAS 708-636-2960 

V. T . ELECTRIC CO. 
L.icensed. Insured — Bonde•: 

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elektros f namų apši ldymo 

s is temų pataisymai 
. V y t a u t a s Taras 

B. A . R. 
MASONRY RESTORATION & 

WATERPROOFING 
Residential & Commercial 

Hi-Rises 24-hour service 
• Complete Masonry repair service 
• Waterproofing 
• Exterior Restoration 

7 0 8 - 7 6 9 - 0 2 3 2 

LAIKO PAGRĖBSTAI 

Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

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

DRAUGAS 
4545 W 83rd St. 

Chicago. IL 60629 

* » 



ATSIMINTINOS 
DATOS 

L. T U L A B A 

Spalio mėnesį p r i s imenama 
Ivi svarbios Bažnyčios gyve-
įime datos. 
1962 metų spalio 11 d. buvo 
škilmingai pradėtas Va t ikano 
I susirinkimas. Buvo pradė tas 
škilmingomis apeigomis Šv. 
3etro bazil ikoje V a t i k a n e . 
3opiežius Jonas XXIII iškilmin
goje procesijoje nuo Portone di 
3ronzo, nešamas dar in sede 
?estatoria, pasiekė baziliką. 
Procesija buvo nepaprastai įspū-
iinga: ėjo arti trijų tūkstančių 
vyskupų. Iškilmingų šv. Miš ių 
sigoje pop iež ius p a s a k ė 
pamokslą ir paskelbė, jog susi
rinkimas yra pradėtas, p r a šan t 
šv. Dvasios, kad ji lydėtų susi
rinkimo darbus ir įkvėptų Susi
rinkimo Tėvų svars tymus bei 
nutarimus. 

Šiemet spalio 11 d. suėjo 30 
metų nuo šio istorinio įvykio. 
Sušaukti visuotinį Bažnyčios 
susirinkimą jau buvo galvojęs 
popiežius Pijus XII. Tačiau nesi
ryžo, nes bijojo, kad ga lė tų 
įšaukti per didelį i r pavojingą 
sukrėtimą Bažnyčioje. Išdrįso 
Jonas XXIII. 1959 sausio 25 d. 
iškilmėse šv. Pauliaus bazilikoje 
nelauktai paskelbė, jog y r a nu
sprendęs sušaukti Va t ikano II 
Bažnyčios susirinkimą. D a u g 
kam tai buvo staigmena. Bet , 
matyt, tai buvo Dievo planuose. 
Nedelsiant buvo imtasi a t l i k t i 
parengiamuosius darbus. Buvo 
sudarytos komisijos paruoš t i 
medžiagą susirinkimo svars
tymui. Komisijos in tensyviai 
dirbo dvejus metus . 

Pagaliau visa buvo paruoš ta . 
Buvo taip pat n u m a t y t i ir 
asmenys, kurie sus i r ink imui 
turė jo v a d o v a u t i . P i l n a s 
optimizmo Šv. Tėvas manė , kad 
susirinkusieji vyskupai paruoš
tą medžiagą be didelių diskusijų 
priims, ir visa kelių mėnes ių 
l a iko ta rpy je b u s b a i g t a . 
Popiežius jau žinojo, k a d y ra 
nepagydomas ligonis, bet norėjo 
ir tikėjo susirinkimą pradė t i ir 
užbaigti. Deja, turėjo apsivi l t i . 

Pirmoje sesijoje spalio 13 d. 
kard. Lienart, Lille arkivys
kupas, ir kard. Fr ings, Koelno 

gonis : neturėjo ne i jėgų, nei 
nus i t e i k im o eiti į k ivirčus. Bu
vo per geras , kad galėtų į ta r t i 
ž y m i u s ka rd ino lus noru pa
d a r y t i revoliuciją Bažnyčioje, o 
n e papras t ą a ts inauj in imą bei 
pagyvin imą . Nusileido. Vado
va i s pagal re ika lavimą paskyrė 
k a r d i n o l u s Doefner, Sunenz, 
Le rca ro ir Agagian ian . T ik šis 
p a s t a r a s i s buvo pa t i es Šv. Tėvo 
n u m a t y t a s . Kar tą paėmę į savo 
r a n k a s sus i r ink imo kontrolę, 
s v a r s t o m u s k l aus imus p i rma 
apsvars tydavo privačiuose posė
džiuose su savo pa tarė ja is — 
įvairiais Kueng, Congar, Šchen-
lebeeks ir k., pasku i visa propo
nuodavo sus i r ink ime , kur iame 
j a u t ė s i esą t ikr i viešpačiai . 

Popiežiaus sve ika ta ėjo vis 
ž e m y n , i r j i s j a u nepajėgė 
kont ro l iuo t i , k a s dėjosi susi
r i n k i m o posėdžiuose. Bažnyčią 
t a č i a u valdo pa ts Kr i s tus . Joną 
XXIII Viešpats pašaukė pas 
save . P r i e Pe t ro vairo buvo 
p a š a u k t a s kard. Montini-Pau-
l ius VI. J i s a t idžia i sekė susi
r i n k i m o eigą ir asmeniškai 
kont ro l iavo svars tomą medžia
gą bei daromus nutar imus . Taip 
Vat ikano II susirinkimo nuosta
t a i visai nekelia jokių abejojimų 
pr incipuose. J ie p i lnai a t i t inka 
t radic in į Bažnyčios mokymą 
paga l Apre išk imo šal t inius . 

Pavyko reformator iams įves
t i g u d r i a i apga lvo tų naujų 
t e rminų , kur ie leidžiasi įvairiai 
a i šk inami , paliečiant net pačius 
principus. Vietoj šv. Mišių atna
šavimo atsirado šv. Vakarienės 
ce lebrav imas . Vietoje sakra
m e n t i n ė s kun igys tės a ts i rado 
kun ig i ško j i t a r n y s t ė . Vietoj 
Atgai los s a k r a m e n t o a ts i rado 
Susi ta ikymo apeiga. Ir eilė kitų 
p a n a š i ų t e r m i n ų be i išsi
re i šk imų, kur ie buvo pradėti 
a i šk in t i įvair iaip ir pavojingai. 

Sus i r ink imas iškėlė ekume
nizmo klaus imą. Ekumenizmo 
va rdan buvo išdr įs ta šal int i li
turgijoje, kas sk i r i a nuo protes
t an tų , ir pradėt i įvesti, k a s ar
t i n a pr ie jų. Bandy ta riboti 
Eucharis t i jos k u l t ą ir mažint i 
p a m a l d u m ą į Mariją. P radė ta 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 7 d. 

k u r i e plačiai vartojami JAV 
m i e s t u o s e . Juos y p a t i n g a i 
domino projekto vadyba, rezul
t a t ų matavimo metodai, bei pa
s lauga klientams — santykiai 
t a r p piliečių ir valdžios demo
krat inėj sistemoje. Visi dalyviai 
re i škė didelį susidomėjimą bei 

pasitenkinimą visomis prele
gentų pristatytomis temomis, jų 
pravestais pra t imais ir suteik
tais pavyzdžiais. Tikimasi toliau 
vystyti seminaro m e t u iškilu
sias mintis laiškų pasikeitimais 
bei per susitikimus ir bendra
darbiavimą ateityje. 

Chicagos lituanistinės mokyklos mokiniai su tėveliais meldžiasi jėzuitų koplyčioje Vėlinių šventės 
p r o g a - Nuotr. M. Vidzbelio 

SEMINARAS LIETUVAI pasiekta . Sus i renkame, bro
l iškai kalbamės, drauge pasi-
meldžiame. Bet t a i ir viskas. Uni ted Sta tes Information 
Protes tantai ir kiti krikščionys Agency (USIA) ir Lietuvos Di-
i š mūsų p r a k t i š k a i n i eko džiųjų Miestų sąjungos suruoš-
nepasisavino, o iš jų į Bažnyčią tas viešosios administracijos se-
pro atvirus langus ir at idarytas minaras miestų savivaldybių 
dur is įėjo į Bažnyčios vidų daug nar iams įvyko spalio 19-30 d. 
liberalizmo bei palaidumo dūmų Programą aktyviai planavo 
ir dulkių. Ypač l i turginė re- Viktoras Sidabras, Jungtinių 
fo rma s u s i r i n k i m o v a r d a n Amerikos Valstijų Ambasados 
a tnešė ne lauktų pozityvių Lietuvoje Viešųjų reikalų ve-
dvasinio atgimimo vaisių, o dejas; Susan Crystal, USIA 
verčiau nelauktų didelio nuo- programų vedėja Europos reika-
smūkio rezultatų. Laimingu lų skyriuje, Helen Sebscow, 
b ū d u popiežius Pau l iu s VI USIA programų išvystymo ve-
pagaliau įsitikino, kad visa ta i deja; Alfonsas Balutis, Lietuvos 
galėjo paeiti iš piktojo ir padėjo Didžiųjų Miestų sąjungos primi-
pagaliau ant re ikiamai nepa
ruoštos ir neišmintingai praves
tos reformos tašką. 

Dabartinis popiežius Jonas 
Paul ius II stengiasi duoti t ikrą 

ninkas, ir Ginta Palubinskaitė, 
Viešosios administracijos kon
sul tantė . 

Seminaras buvo vykdomas 
Šiauliuose, Kaune bei Vilniuje. 

a rkivyskupas , pa re i škė , jog 
Susir inkimo Tėvai s a v i n a s i 
teisę pasir inkt i sus i r ink imo 
vadovus ir paruošti naują pro
gramą svarstymui. Kai popie
žiaus paskirtos komisijos ruošė 
susirinkimui medžiagą Romoje, 
Vokietijos, Prancūzijos, Belgi
jos, Olandijos ir Austrijos kar
dinolai tarėsi t a rpe savęs ir su 
kai kuriais teologais p a i m t i 
susirinkime vadovybę į savo 
rankas ir pr is tatyt i savo pro
gramą svarstymui. Atvy'-co į 
susirinkimą karingai nus i te ikę 
ir apsiginklavę medžiaga bei 
apsirūpinę patarėjais. Visi buvo 
daugiau mažiau l ibera l i škai 
nusiteikę. Popiežius buvo li-

ne t teigti klaidų dėl kunigystės: 
t ikint ie j i y ra Bažnyčia ir kuni
gystė ir j ie , o ne Dievas, tiesiog 
pa šauk i a ir paski r ia kunigų 
pare igoms, o šie j a s a t l ieka t ik 
tikinčiųjų, ne Kr i s t aus vardu ir 
gal ia . N e t ir d a b a r v ienas iš 
sus i r inkimo dalyvių ir vadovų 
šiomis dienomis drįso pareikšti , 
k a d ne kuniga i , o tikintieji su
daro Bažnyčią. Ta i pareiškė bu
vęs Vienos a rk ivyskupas kard. 
Koenig. O tai y ra klaidingas tei
g imas . Bažnyčia nėra nei kuni
gų, nei t ikinčiųjų, o Kr is taus . 
Kr i s t u s y ra Bažnyčia. J is ją 
valdo per savo pašauktą, paskir
tą ir pašvęstą hierarchiją. 

Ekumen izmu , tiesa, šis tas 

susirinkimo nuostatų aiškinimą 
ir grąžinti, nuo ko bereikalo 
buvo nukrypta, o ta ip pat pa
taisyti, kas negerai buvo supras
t a ir įvykdyta. 

Spalio 16 d. šv. Tėvas Jonas 
Paulius II įžengė į 15-sius savo 
popiežiavimo m e t u s . Visas 
katal ikiškas ir net nekatalikiš
kas pasaulis šią sukaktį su 
džiaugsmu mini. Šv. Tėvas Jo
nas Paulius II yra t ikra dangaus 
dovana žmonijai. Ypač mes, 
l i e t u v i a i , t u r i m e dėko t i 
Viešpačiui už popiežių Joną 
Paulių II. J i s mums, mūsų tau
ta i , yra daugiau negu dangaus 
dovana. Skundėmės, kad netu
r ime kardinolo. J a u jį turime ir 
tokį mielą. Priekaištavome dėl 
Vilniaus arkidiecezijos padėties. 
J a u ji sutvarkyta. Lietuva jau 
tu r i dvi metropolijas — Vilniaus 
ir Kauno. Vilniuje turime naują 
arkivyskupą Audrį Bačkį. Jį Šv. 
T ė v a s p a ė m ė iš s v a r b a u s 
Bažnyčiai posto Olandijoje ir 
pasiuntė valdyti Vilniaus arki
vyskupiją. Šiuo metu jis rengia
si istoriniam vizitui Lietuvoje, 
kur is turėtų įvykti 1993 metais 
rugsėjo mėnesį. Kaip Šv. Tėvui 
Jonui Pauliui II Lietuva yra jo 
širdyje ir maldose kasdien, taip 
mes jį privalome turėt i mūsų 
širdyse ir savo maldose, kad 
Viešpats jį sve iką laikytų, 
laimintų ir leistų aplankyti ir 
palaiminti mūsų Tėvynę. 

Be tų miestų savivaldybių narių 
susirinko administratoriai iš 
Klaipėdos, Marijampolsė, Aly
taus ir Panevėžio. 

Vilniuje seminarą savo daly
v a v i m u pagerbė J u n g t i n i ų 
Amerikos Valstijų ambasado
rius Lietuvai Darryl Johnson. 
Šiauliuose ir Kaune seminaro 
dalyviai turėjo progą ar t imiau 
susipažinti su Viktoru Sidabru, 
o Vilniuje progą susipažinti su 
Algirdu Rimu, Jungtinių Ame
rikos Valstijų ambasados pata
rėju ekonomikos klausimais. 

Seminaro programos vadovė 
Ginta Palubinskaitė pristatė 

savo programos dalį lietuviškai 
Jos temos buvo: „Projektų vady 
ba", „Rezultatų matav imas" ir 
,,Sumažinimas valdžios išlaidų 
per visuomenės įgalinimą". 

Kiti du paskaitininkai, Frank 
Grigas ir Edward Bercofski, taip 
pat Amerikos lietuviai, atvežė 
Lietuvai savo gilią patirtį ir 
kalbėjo per vertėjas. 

Frank Grigas, King County, 
Washington finansinis vadovas, 
pristatė tris temas . Jos buvo: 
„Biudžetas: planavimo ir valdy
mo įrankis", „Sąskaitininkystės 
sistemos miestų valdžioms" bei 
„Viešųjų paslaugų finansavi
mas per tiesioginius vartotojų 
mokesčius". 

Edw. Bercofski, Philadelphia 
Gas Works klientų paslaugų 
skyriaus vedėjas, kalbėjo šiomis 
temomis: „Skirtumai tarp vals
tybinio ir privataus vadovavimo 
viešosioms įmonėms", „Visapu
siškas kokybės valdymas" ir 
„Patenkinimas visuomenės rei
kalavimų: paslauga klientams". 

Techninį ruošos darbą Lietu
voje seminaro metu vykdė Vili
ja Jonkaitytė, Arvidas Bendo-
rius, Danutė Gerviene ir Jonas 
Vanagas. 

Seminaro dalyviai, visi viešo
sios administracijos specialistai, 
džiaugėsi proga susipažinti su 
biudžeto numatymo bei viešųjų 
patarnavimų pateikimo būdais. 

M i e l a m 

A.tA. 
ALFONSUI J. SIMONAIČIUI 

m i r u s , ž m o n a i A L D O N A I , d u k r a i A U D R O N E I 
G A I Ž I Ū N I E N E I su š e i m a i r v i s i e m s g i m i n ė m s 
i r a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e n u o š i r d ž i a u s i ą 
užuo jau tą . 

Danguolė ir Stasys Surantai 

A.tA. 
ZENONUI KRASAUSKUI 

mirus, dal inamės skausmu su žmona STASE, sūnum 
ALGIRDU, su g iminėmis ir d rauga is k a r t u l iūdime: 

E. V. Artmonai O. A. Lee 
VI. Bielinis N. A. Matuliai 
P. P. Guzikauskai L. J. Mežinskai 
B. S. Kedaičiai E. J. Zubrickai 

Hot Springs, A r k a n s a s 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

46054)7 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741*1 

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

Sibiro-Igarkos kankin iu i 

' A.tA. 
VYTAUTUI GRIGUI 

Lietuvoje mirus, jo broliui JONUI bei VISIEMS GIMI
N Ė M S nuoširdžią bičiulišką užuojautą re i šk iame. 

Aldona ir Vytautas Markevičiui 
Aleksandras Dundulis 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

We Shlp UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (caterlng) 

talman 

312-434-9766 

deUcatcsscn 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Dr. >Iaris J . Laits 
announces the opening ofhis office for the 
General Practice of Dentistry 
Marlow Heights Shopping Center 

4165 Branch Avenue, Suite 201 
Marlovv Heights, MD 20748 

Š.m. liepos 10 d. KJKDM p-
dalyvavusių iškilmėse. 

kunigu seminarijos buvo pašventintas kryžius. Cia dalis d v asini n K14, 

(301)423-3031 
įformerly the office ofDr. Aaron Stcner) 

48 Hour Complr*** Denture 
Service A* įlable 
by appr - ent 

L a b t echn ic i an on p r e m i s e s 
F r i d a y s a n d S a t u r d a y s 

for š a m e day rel ines a n d r epa i rs 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
70*652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoįe ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V:;-;s l a ido tuv ių n a m u s gal i te pas iek t 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 
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x „Mūsų vienintelis dien
raštis „Draugas" nereikalauja 
kraujo aukos, o tik dolerio", taip 
rašo žurnalistas Juozas Zygas. 
Pritarkime jam ir šio vajaus pro
ga dosniai paremkime „Drau
gą", už ką bus dėkingas ne tik 
vajaus komitetas, bet ir visa 
šviesioji lietuviška visuomenė. 

x A m b a s a d o r i u s S tasys 
Lozoraitis ir Danielė Lozorai
tienė š.m. lapkričio 7 d. Lietu
vos ambasadoje ruošia priėmi
mą j VVashingtoną atvyku
siems humanitarinės paramos 
Lietuvai konferencijos daly
viams. Konferencijos organiza
toriais yra Lietuvos ambasada 
prie JAV-ių ir JAV LB Socia
linių ir Visuomeninių reikalų 
tarybos. 

x Laimutė Tornau yra Aloy
zo Barono novelių konkurso lau
reatė. Rašytoja dalyvauja Atei
ties savaitgalio literatūros 
vakare, kuris bus Jaunimo cen
tro kavinėje 7:30 v.v., penkta
dienį, lapkričio 13 d. Ateities sa
vaitgalio paskaitos šeštadienį 
vyks Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje, o sekmadienį — Atei
tininkų namuose Lemonte. 

x Ona Šulaitienė iš Cicero 
liet. kolonijos, kuri yra Chicagos 
lietuvių teatro „Vaidilutės" 
direktorė, daugiau negu tris sa
vaites viešėjusi Lietuvoje, grįžo 
atgal į namus. Ji nemaža laiko 
praleido Klaipėdoje, kur buvo 
Klaipėdos dramos teatro vyr. 
rež. Povilo Gaidžio viešnia, ste
bėjo to teatro pastatymus, tarėsi 
dėl galimybių šiam režisieriui 
vėl atvykti į Chicagą ir čia dirb
ti kartu su „Vaidilute". Dėl 
..Vaidilutės" teatro gastrolių 

x Dr . Pe t ras Vytenis i r 
Daiva (Žymantaitė) Kisieliai 
laimingai susilaukė pirmosios 
dukters Žaros Pranciškos Ste
fanijos. Naujagime džiaugiasi 
jaunieji tėvai, seneliai Pranė ir 
Stasys Žymantai bei dr. Petras 
ir Stefa Kisieliai. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
tre — Seklyčioje, lapkričio mėn. 
11d., trečiadienį 2 vai. p.p. dr. 
Arvydo Vanagūno, vidaus ligų 
specialisto, paskaita. Po paskai
tos — pietūs. Kviečiame gausiai 
dalyvauti ir pasiklausyti, įsigyti 
daugiau vertingų žinių sveika
tingumo reikaluose. Atvykite! 

x Išvykoje į Candlelight 
Dinner Playhouse teatrą, kurią 
organizuoja Vyrės, lietuvių cen
tras, lapkričio 18 d. pamatyti 
muzikinį veikalą „Phantom of 
the opera", dar yra keliolika 
vietų. Susidomėję vykti drauge 
prašomi kreiptis į Soc. Reikalų 
skyrių. 

x A l d a s Na r i s , paskolų 
parūpintojas (mortgage broker), 
po daugelio metų patirties su 
didele bendrove, atidarė savo 
įstaigą Hinsdale, IL. Šiuo metu 
jis užsiima namų paskolų per
rašymo mažesniu nuošimčiu pa
tarnavimu. Taip pat parūpina ir 
naujas paskolas. 

x Aldona Buntinaitė, Bro
nius Mačiukevičius ir Genovai
tė Mažeikienė, kurie Lietuvių 
Operos chore yra išdainavę 25 
ir 10 metų, bus pagerbti lapkri
čio 14 d. Operos baliaus metu 
Jaunimo centre. 

x Antradienį, lapkričio 10 
d-, dar keturi vaikai atvažiuoja 
iš Lietuvos gydytis Chicagos 
Shriners ligoninėje. Gabrielė 
Gervickaitė, Andrius Liegis, 
Povilas Norkūnas ir Deimantė 
Žukaitė, kartu su atvyks
tančiomis mamomis, bus glo
bojami Lietuvos Vaikų Viltis 
komiteto. Taigi iš viso Chicagoje 
bus devyni Lietuvos Vaikų 
Viltis į JAV gydytis atvežti 
vaikai. 

Uždekime žvakelę artimųjų mirusiųjų atminimui, 
švenčia Vėlines. 

Chicagos lituanistinės mokyklos mokiniai 

Nuotr. M. Vidzbelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VĖLINĖS MOKYKLOJE 

Šeštadienį, spalio 31 d., su
jungtos Chicagos Lituanistinės 
mokyklos mokiniams buvo su
ruoštos Vėlinių apeigos. Dar 
klasėje mokiniai lapeliuose su
rašė mirusių artimųjų bei tau
tai pasiaukojusių vardus. Tada 
klasėmis su mokytojais ir auklė
tojais mokiniai nuėjo į koplyčią. 
Prie durų visi gavo po žvakutę. 
Visiems susirinkus koplyčion, 
kiekvienas mokinys savo žvaku
tę ir lapelį su mirusių vardais 
nunešė prie altoriaus. Prie 

Dievo altoriaus mirgėjo šimtas 
liepsnelių, o dvasinio auklėjimo 
mokytojas Valdas Aušra trum
pai aptarė Vėlinių reikšmę ir 
sukalbėjo maldą už mirusius. 
Vargonais grojo ir giesmes pra
vedė mokytojas Ričardas Šokas. 

Antra apeigų dalis vyko 
Jaunimo centro sodelyje. Moky
tojas Aušra su trim mokiniais, 
nešančiais po geltoną, žalią ir 
raudoną žvakę, išlydėjo visus 
pasimelsti prie paminklo žu
vusiems Kražių skerdynėse. Po 
to sustojo prie kryžiaus ir 
sukalbėjo maldą už a.a. kun. 

x Artėja didžiosios metinės 
šventės. Daugelis galvojame 
apie dovanas savo artimiesiems. 
Ta proga nepamirškime ir lietu-

Lietuvoje sekančiais metais ji viškų reikalų, ypač savo spau-
kalbėjosi su Švietimo ir Kul- dos. Neleiskime sustoti vie-

x Operos balius bus lapkri
čio 14 d. Jaunimo centre. Jame 
meninę dalį at l iks Operos 
choras, kuri diriguos Ričardas 
Šokas. Solo partiją dainuos sol. 
A l g i r d a s B r a z i s . J iems 
akompanuos Manigirdas Mo-
teka i t i s . Girdėsime naujus 
kūrinius, kurie čia dar nebuvo 
dainuoti. Baliaus pradžia 6:30 
vai. vak. Čia bus išrinkti ir 
penki laimingieji bilietai, tad 
jau pats laikas grąžint i 
laimėjimu bilietų šakneles. 
Šok iams gros Ričardo Šoko 
orkestras. Jaunimo centre visą 
naktį mašinas saugos policija. 
Kviečiame dalyvauti baliuje ir 
tuo padėti išsilaikyti mūsų 
Operos vienetui. Stalus arba tik 
vietas prašome užsisakyti pas 
Operos vicepirm. Jurgį Vidžiū
ną šiuo telefonu: 312-767-5609. 

(sk) 
x Klientų p a g e i d a v i m u , 

kalėdinių siuntinių į Lietuvą 
pr iėmimas pratęsiamas iki 
lapkričio 10 d. Kaina laivu nuo 
58 et už svarą, lėktuvu nuo 
$2.50 už svarą. Atlanta I.E., 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
80629. tel. 312-434-2121; iš 
toliau tel. 1-800-775-SEND. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTJ PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

tūros ministeriu D. Kuoliu bei 
kitais aukštais pareigūnais. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,500 Irena Kai
rytė, po $200 Vincas ir Dana Ba-
ziai. Raimundas Grigaliūnas, 
dr. Petras Ironis ir Elena Jo-
kubkai (pakartotinai), Vaclovas 
ir Margarita Momkai, po $100 
Juzė Ivašauskienė, Birutė Mali
nauskienė, Sofija Plenienė. 
Dėkojame ir prašome aukas 
siųsti ir bilietus įsigyti lapkri
čio 21 d. jubiliejiniam pokyliui 
LF būstinėje - 3001 W. 59th 
St.. Chicago, IL 60629, tel. (312) 
471-3900. 

x Svarbu žinoti, kas vykstav 

kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park , IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd. penkt. 1 v. p.p-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. i r antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

ninteliam išeivijos dienraščiui 
„Draugui" dėl savo šykštumo ir 
apsileidimo. Atsiliepkime į va
jaus komiteto prašymą ir neiš-
meskime vokelių. Už kiekvieną 
atsiųstą auką „Draugo" vajaus 
komitetas iš anksto dėkoja. 

x Rūta Juškienė, Standard 
Federal banko viceprezidentė, 
jau ne kartą yra parėmusi 
Lietuvių operos darbus. Daly
vaus ji su savo svečiais ir šiais 
metais Operos pokylyje, kuris 
įvyks lapkričio 14 d. Jaunimo 
centre. Lietuvių opera nuošir
džiai kviečia visus savo bičiulius 
atvykti į šį pokylį ir paremti jos 
plačius užmojus. 

x Viešbutis „Šarūnas" Vil
niuje. Naujausias, moderniš
kiausias su vakarietiškais pa
tarnavimais Šarūno Marčiu
lionio statytas viešbutis laukia 
Jūsų! Informacijai skambinkite 
„collect" Danute i Ankai-
tienei, tel. 510-943-1666. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Nuo $675 iki $735 skry

džiai ten ir atgal iš Chicagos į 
Vilnių! Bilietus reikia įsigyti iki 
lapkričio 30 d., o juos panau
doti - iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: American Travel 
Service, tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos j amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x Lietuvos T a r p t a u t i n i o 
Teatro festivalio (LIFE) pasi
sekimas priklausys ir nuo mūsų 
paramos. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių: IRS N. 36-377-3014 
LIFE, P.O. Box 3567, Chica
go, IL 60657. 

(sk) 

x ŽAIBAS ketvirti metai 
garantuotai ir pat ikimai ruo
šiasi užsienietiškas ma i s to 
prekes pristatyti Lietuvoje į 
namus laiku Kalėdų šven
tėms! Penkiolikos pakietų pasi
rinkimas! Kalėdiniai užsaky
mai priimami iki gruodžio 
10-tos dienos. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60457, te l . 
708-430-8090. 

(sk) 

x Video juostas iš Lietuvos 
perrašome į amerikietišką sis
temą arba amerikietiškas į 
europietiška su naujausia digi
tal aparatūra. Tik $20.00 už 
juostelę! Video juostas ir čekį 
siųskite: Film & Video Opus , 
P.O. Box 1593. Nor th River-
side, IL 60546. Tel.: 708-795-
4152. (sk.) 

x „SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška Valgykla su daugybe 
skaniausių l ietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-5980685. 

(sk) 

Raibužio vėlę. Galiausia visi ap
supo didįjį paminklą žuvusiems 
už tėvynės laisvę. Pasimeldę ir 
sugiedoję „Lietuva brangi", visi 
išsiskirstė į klases. Mokiniai 
buvo paveikti apeigų rimties ir 
nuoširdžiai dalyvavo maldoje 
bei giesmėje. 

Sveikiname mokyklos vado
vybę ir apeigų rengėjus, kad 
mokiniams akivaizdžiai parodė 
gražią lietuvišką šeimos tradi
ciją. 

v.v. 

VĖLINĖS ŠV. KAZIMIERO 
KAPINĖSE 

Tautinius ir religinius papro
čius puoselėjant, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Chicagoje 
ka sme t v isuomeniškomis 
iškilmėmis prisimenami ir pa
gerbiami visi mūsų tautos miru
sieji. Šią tradiciją, daugiau negu 
prieš 20 metų, pradėjo ir tebe
tęsia Bendruomenės Pasau
liečių komitetas ir Kapų Sklypų 
savininkų draugija, į iškilmes 
tankiomis gretomis jungiantis 
uniformuotiems šauliams ir 
šaulėms, gausiai dalyvaujant 
Chicagos ir apylinkių lietu
viams. Iški lmės vykdomos 
artimiausią Vėlinių šventei 
sekmadienį. 

Šįmetinės iškilmės vyko Visų 
Šventųjų dieną, sekmadienį, 
lapkričio 1 dieną. Oras minėji
mui atvirame lauke buvo ypač 
nepalankus, bet tai nenugąs
dino rengėjų ir tautines tra
dicijas gerbiančios visuomenės. 

12 vai. kapinėse, prie jų Stei
gėjo paminklo garbės sargyboje 
išsirikiavus Vytauto Didžiojo 
rinktinės šauliams ir šaulėms, 
iškilmes pradėjo Kapų savi
ninkų draugijos pirmininkas 
Stasys Valinskas. Religinėje 
dalyje kun. Vytautas Bagdana-
vičius, MIC, filosofiškai ir poe
tiškai aptarė mirtį. Pasauliečių 
vardu kalbėdamas Algis Regis 
gvildeno mūsų tautoje giliai 
įsišaknijusio gyvųjų bendra
vimo su mirusiais prasmin
gumą ir būtinumą išlaikyti šią 
kilnią tautinę-religinę tradiciją. 
Žmogaus gyvenimą aptarė kaip 
Dievo dovaną, naudotiną taip, 
kad išėję amžinybėn nemir
tume, bet savo gyvenimo pavyz

džiu kalbėtume ainiams, kaip 
praėjusios kartos kalba į mus. 

Pagerbiant visus mūsų tautos 
mirusius , puošnų taut inių 
spalvų gėlių vainiką prie Stei
gėjų paminklo padėjo Kapų 
sklypų savininkų atstovė Vera 
Valinskienė ir jaunimui atsto
vaujantis Petras Valinskas. 
Kun. Vyt. Bagdanavičius 
pala imino Vėlinių žvakės 
liepsnelę, įžiebtą Paulinos 
Šukytės ir St. Valinsko. 

Iškilmių vedėjui padėkojus vi
siems dalyvavusiems, giesme 
„Marija, Marija" ir Lietuvos 
himnu buvo užbaigtas šis trum
pas, bet prasmingas mirusiųjų 
pagerbimas, kuriame, skėčiais 
nuo lietaus prisidengę, dalyvavo 
arti 150 asmenų, gi antra tiek, 
stebėjo iškilmes iš automobilių, 
klausydami puikaus perdavimo 
garsiakalbiais. Žvarbus vėjas ir 
sodrus lietus, deja, šįmet nelei
do žvakutėmis papuošti 
artimųjų kapų ir ilgiau pabuvo
ti kapinėse, lankant ten besi
ilsinčius gimines, draugus ir 
nusipelniusius mūsų tautai 
pasauliečius ir dvasiškius. 

Pagarba šių iškilmių rengė
jams — Bendruomenės Pasau
liečių komitetui, Kapų sklypų 
savininkų draugijai, ištvermin
giems Vytauto Didžiojo 
rinktinės šauliams,-ėms, vado
vaujamiems pirm. Alf. Paukš
tės, ir mūsų tautines-religines 
tradicijas gerbiančiai visuo
menei. 

IR 

rodo, jog lenkų mažuma Lietu
voje žymiai mažesnė. 

Po šių pranešimų buvo 
publikos paklausimai. Prof. B. 
Račkauskas pabrėžė, kad Lietu
voje lenkų mažuma žymiai 
mažesnė, negu prof. Kulczycki 
nurodė. 

Prel. J. Prunskis paklausė 
prof. Senną, ko Lietuva gali 
tikėtis iš naujojo prezidento 
Clintono ir jo administracijos. 
Taipgi paklausė, ką manytų 
apie kai kurių lietuvių siekimą 
prijungti ir Karaliaučiaus sritį 
prie Lietuvos. 

Prof. Sennas atsakė, kad rei
kia žiūrėti viltingai į naujos 
JAV administracijos paramą 
Lietuvai, o dėl Karaliaučiaus 
srities, tai priminė, kokią audrą 
buvo sukėlęs Lietuvos atstovo S. 
Lozoraičio pareiškimas ta kryp
timi. Nei Lenkija, nei Vokietija 
tam prijungimui nebūtų 
palanki, nekalbant jau apie 
Rusiją, o pačių lietuvių skaičius 
ten nėra gausus. 

Pažymėtina, kad į renginį 
buvo susirinkę gausiai dalyvių, 
ne vien lietuvių, bet ir lenkų, 
gudų, latvių bei kitų. Pabaigoje 
visi buvo pavaišinti. 

J . Pr. 

CHICAGOS ŽINIOS 

PASITRAUKIA MOKYKLŲ 
SUPERINTENDENTAS 

Chicagos mokyklų superin
tendentas Ted D. Kimbrough 
pareiškė, kad, kai pasibaigs jo 
terminas birželio mėnesį, jau 

Balzeko lietuvių kultūros pasitrauks, nebepasiliks nau-
muziejuje lapkričio 5 d., įvyko jam terminui. Tokį sprendimą 

SPECIALISTAI APIE 
LIETUVOS ATEITĮ 

Keturios kartos Chicagos esamų ir busimų visuomenininkių (iŠ kairės): Adelė 
Juškienė, Adelė Lietuvninkienė, Žibutė (Lietuvninkaitė) Pranckevičienė ir 
Emilija Pranckevičiūtė. 

diskusijos tema: „Naujoji Vidu 
rio ir Rytų Europa". Jas atidarė 
Eileen Mackiewich, kuri dirba 
Endovvment for Humanities su 
Illinois General Assembly. Šios 
institucijos finansavo diskusijų 
surengimą. 

Muziejaus studijinių renginių 
vedėjas dr. D. Fainhaus apibū
dino kiekvieną paskaitininką ir 
pravedė visą vakaronę. 

Pirmasis kalbėjo „Chicago 
Tr ibūne" redakcijos narys 
James Yuenger. Jis išryškino 
Sovietų Sąjungos subyrėjimą ir 
Rusijos anarchiją. Ten trūksta 
užsienio investavimų, fabrikai 
užsidaro. Lenkijoje irgi dar 
gausu sunkumų — per metus 
pasikeitė trys premjerai. Nei 
Jugoslavijos, nei Čekoslovakjos 
jau nebebus — jos skyla. Pran
cūzija, Vokietija taipgi turi 
savų sunkumų. Savo rūpes
čiuose Europos šalys net krei
piasi į Japoniją, bet ir ši turi 
savų skaudulių. Kyla Sudetų 
vokiečių problema. Vokietija 
stipri, bet jau ir nebenori pri
glausti gausių pabėgėlių. 

Prof. Senn daugiau sustojo 
prie svarstymų — kaip Lietuva 
įtilps į besikeičiančią Europą. 
Pasidžiaugė gausiais užsienio 
valstybių Lietuvos pripažini
mais. Lietuvoje nebus tautinių 
mažumų priespaudos. Didelė 
problema Sovietų įgulos. Rusi
joje iškyla stiprių norų atgai
vinti Maskvos imperiją. V. 
Landsbergis baiminasi, kad 
rusų įgulos poros metų laiko
tarpyje gali sustiprinti savo 
akciją. Lietuviai jaučiasi Vaka
rų dalimi. Gali džiaugtis Nor
vegijos, Danijos palankumu, kai 
Suomija linksta į Estiją, o san
tykiai su rytų kaimynu dažnai 
nukrypsta į kritišką padėtį. 

Illinois univ. prof. Kulezycki 
priminė, kad Lenkija pasku
tiniais dešimtmečiais yra per
gyvenusi 6 karus, kas sunkino 
kaimyninių santykių išvys
tymą. Bet visgi kaimynai ir 
Lenkija priima naujas ribas. Su 
Lietuva pas i rašy ta drau
giškumo su ta r t i s . Kyla 
problemų dėl mažumų. Lietuvių 
mažuma Lenkijoje siekia gal 
apie 18,000, o lenkų Lietuvoje 
esą netoli 200,000. 

Papildydamas pranešimą, 
prof. Senn atkreipė dėmesį, kad 
Lietuvoje esančių mažumų 
mokyklų lankytojų skaičiai 

padaręs, vadovaudamasis savo 
šeimos reikalais. Chicagos švie
timo vadovybė jau pradeda 
ieškoti naujo švietimo vadovo. 

CHICAGOS SUSISIEKIMO 
RŪPESČIAI 

Chicagos miesto susisiekimui 
trūksta lėšų. Susidaro arti 25 
mil. dolerių deficito. Jei 
nesusilauks iš niekur paramos, 
planuoja kelti vėl važmos 
mokestį ir mažinti autobusų, 
traukinėlių kursavimą. 

RADO DAUGYBĘ 
PAVOGTŲ RANKINUKŲ 

Policija Chicagoje, Margaret 
Striblin bute, rado ištisas krū
vas pavogtų moeriškų rankinu
kų, kurie buvo pavogti, pagrob
ti iš moterų. Rankinukuose 
rasta net 124 asmenų dokumen
tai, daugiausia iš užmiesčio, vy
resnio amžiaus: 60-70 m. Ranki
nukai pagrobti krautuvėse, 
aerodrome. Pora kaltininkų jau 
areštuota. 

RAGINA PIGINT 
ELEKTRĄ 

Komercijos komisija paskelbė 
raginimą, kad Commonvvealth 
Edison bendrovė sumažintų 
elektros kainą net 59 mil. dol. 
per metus. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai 
šeštad 

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

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

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


