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Aukščiausioji Taryba 
baigė darbą 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, lapkričio 20 d. (Elta) 
— Lapkričio 19 d. Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji Taryba 
baigė pirmojo šaukimo sesijos 
darbą ir savo veiklą. Baigiamąjį 
žodį deputatams taręs parla
mento vadovas Vytautas Lands
bergis pažymėjo, jog ir pasku
tinis posėdis priminė ir parodė, 
kokia buvo plati jausmų, disku
sijų, problemų skalė. 

„Tai, ką veikėme, buvo Lie
tuvos, o kai kada — dar didesnio 
masto politiniai ir teisiniai dar
bai. Visa tai yra gyvenimas Lie
tuvai labai reikšmingu laikotar
piu. Mums teko laimė gyventi 
nors ir labai sunkiu, bet labai 
įdomiu ir turiningu metu", pa
brėžė Vytautas Landsbergis. 
„Tai, ką mes patyrėme per mė
nesį, savaitę ar vieną naktį — to 
dažnai netenka patirti dešimt
mečiais''. 

„Tikiu, kad Lietuvos Respub
lika bus visada, o Aukščiausioji 
Taryba —jau niekada", pasakė 
Vytautas Landsbergis. „Užver
čiame didelį puslapį savo veik
loje. Užverčiame ramiai — atli
kome mums skirtą pareigą". 

Vytautas Landsbergis padė
kojo kolegoms už kartu praleis
tus metus, palinkėjo geros 
kloties. 

Deputatai sugiedojo Lietuvos 
himną. 

Lietuvos gynybos sistema 
veikia 

Paskutiniame Aukščiausio
sios Tarybos posėdyje deputatai 
vienbalsiai priėmė vieną svar
biausių krašto gynybos sistemos 
dokumentų — Lietuvos Respub
likos Kariuomenės atkūrimo 
aktą. 

Pristatydamas šio dokumento 
projektą, krašto apsaugos mi
nistras Audrius Butkevičius 
pažymėjo, jog suformuotos pa
grindinė krašto apsaugos sis
temos struktūrinės dalys. Gry
nai karinė yra tik viena penkto
ji jos dalis. Kitos turi ką veikti 
ir taikos metu. Tai sienos apsau
gos, svarbių valstybinių objektų 
apsaugos dalys, civilinės saugos 
ir gelbėjimo tarnybos. Pasak 
Audriaus Butkevičiaus, tokie 
darbai kitose pasaulio šalyse 
nėra finansuojami iš gynybos 
biudžeto. 

Per dvejus metus užmegzta 
daug Lietuvos saugumui svar
bių ryšių su užsienio šalimis. 
Nustatyti geri dvišaliai san
tykiai su Vokietijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos gyny
bos tarnybomis, itin geri santy
kiai — su Vyšebrado trikampio 
valstybėmis — Lenkija, Čekija, 
Slovakija, Vengrija. 

Tarp svarbiausių darbų, 
kuriuos teko atlikti krašto ap
saugai, Audrius Butkevičius 
paminėjo ir tai, jog buvo kont
roliuojamas buvusios Sovietų 
Sąjungos, dabartinės Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos 
procesas. Atsižvelgiant į pa
sirašyta sutartį tarp Lietuvos 
ir Rusijos bei numatytus termi
nus ir tvarką, galima tikėtis, jog 
iki ateinančių metų rugpjūčio 
31 d. Rusijos kariuomenė turės 
būti išvesta iš Lietuvos. 

Reikia spartinti privatizaciją 

Kolegialiai dirbusio vyriau
sybės kabineto veiklą premjeras 

Aleksandras Abišala įvertino 
stipriu trejetu. Lapkričio 19 d. 
įvykusioje spaudos konferenci
joje paklaustas, ar sutiktų 
dirbti būsimojoje vyriausybėje 
Aleksandras Abišala atsakė, 
kad tokių pasiūlymų negavęs, ir 
bet kuriuo atveju atsisakytų. 
Galbūt jam ir vertėjo kelti kan
didatūrą į Seimo deputatus, 
tačiau yra taip, kaip yra. 

Perduodamas savo pareigas 
būsimajam premjerui, A. Abiša
la pasirengęs pareikšti nuomo
nę dėl kai kurių pradėtų darbų 
tęstinumo ir problemų spren
dimo. Reikėtų toliau spartinti 
privatizaciją ir daug ką keisti 
žemės ūkio reformoje. 

Į klausimą, ar nepavėlavome 
įsivesti nacionalinę valiutą, 
premjeras atsakė, kad litui dėl 
to blogiau nebus. O kol kas apy
vartoje neblogai laikosi ir lie
tuviškas talonas. Nutraukimas 
subsidijų superkamai žemės 
ūkio produkcijai neturėtų labai 
skaudžiai atsiliepti vartotojams: 
jų intersus gins antimonopolinis 
įstatymas. Kita vertus, kainas 
reguliuos pasiūla ir paklausa. 

Inc identas Lazdijų pas ienio 
kontrolės poste 

Gautas Krašto Apsaugos 
Ministerijos pranešimas, jog 
lapkričio 18 d. 13 vai. pro 
Lazdijų pasienio kontrolės 
punktą be dokumentų į Lenkiją 
mėgino pravažiuoti Rusijos 7-os 
Oro Desanto divizijos artilerijos 
pulko vadas pulkininkas Niko-
laj Lialin. Kartu su trim ka
riškiais jis automobiliu atvyko 
į Lietuvos - Lenkijos pasienį. 

Neblaivus pulkininkas elgėsi 
agresyviai, keikėsi ir grasino 
susidoroti su pasieniečiais, jei 
šie nepraleis Rusijos kariškių 
per sieną. Tik pasitelkus į 
pagalbą daugiau Krašto Apsau
gos pareigūnų, pavyko išgauti 
aršaus pulkininko dokumentus. 

Beje, kartu su šiais kariškiais 
į pasienio punktą buvo atvykęs 
ir autobusas, kuriame sėdėjo 
didelis būrys įkaušusių Rusijos 
karininkų, taip pat norėjusių 
išvykti į Lenkiją. Po kurio laiko 
kariškius pavyko įtikinti grįžti 
atgal. 

Prasidėjo tarptaut inio 
t ea t ro festivalio d a r b a i 

Sudaryta preliminarinė festi
valio LIFE programa. Šis Lietu
vos tarptautinis teatro festivalis 
vyks Vilniuje, 1993 m. gegužės 
mėnesį. Atrinkti aštuoni dideli 
ir keturi-penki maži spektak
liai, reprezentuojantys Švedijos, 
Japonijos, Ispanijos, Didžiosios 
Britanijos, Vengrijos, Rusijos, 
Izraelio, Prancūzijos, Suomijos, 
Šveicarijos, Norvegijos teatro 
meną. Lietuvos teatrų spektak
lius festivalio rengėjai atrinks 
prieš pat jo pradžią. 

LIFE festivalio sąmata — 
200,000 dolerių, tačiau nei iš 
Vilniaus miesto, nei iš Lietuvos 
biudžeto šiam tikslui nebus 
paimta nė vieno cento. Surasta 
daug rėmėjų — akcinių bendro
vių, firmų, bendrų įmonių. Pre
liminarios bilietų kainos — nuo 
3 iki 9 JAV dolerių. Jos keisis 
pagal tai, kiek dar pavyks 
surasti sponsorių. Planuojamos 
nuolaidos socialiai remtiniems 
žmonėms. 

Patarimai naujai 
administracijai dėl Rusijos 

Rusijos prez. Boris Jelcinas lankydamasis Pietų Korėjoje ir tikindamas Korėjos valdžią Rusijos 
taikumu, perdavė Korėjai Rusijos lėktuvo, nušovusio Korėjos keleivinį lėktuvą 1983 m., , juodąją 
dėžutę", kur įrekorduoti tų lakūnų radijo pasišnekėjimai Korėjos lėktuvo nušovimo metu. 
Užtikrindamas, kad toks „kriminalinis veiksmas'" nepasikartos, jis pareiškė užuojautą žuvusių
jų šeimų nariams. 

Clinton tariasi su 
Kongreso vadais 

Wasbington, DC, lapkr. 19 
d. (NYT) - Ketvirtadienį, po pa
sitarimų su JAV Kongreso de
mokratų ir respublikonų vadais, 
būsimasis prezidentas Bill Clin
ton pareiškė, kad prezidento 
Bush politika Kinijos atžvilgiu 
buvo taikli ir rodė ženklų, kad 
dabar jau ten mažėja žmogaus 
teisių pažeidinėjimai. O savo 
rinkiminės kampanijos metu jis 
kaltino prez. Bush pataikavimu 
Kinijos diktatoriams. 

Bill Clinton nepaaiškino šio 
staigaus tono pasikeitimo, tik 
vieną dieną po ilgo pasikalbėji
mo su prez. Bush, daugiausia 
užsienio politikos klausimais. 
Daugelis politikos žinovų jo 
kampanijos metu perspėjo, kad 
jam teks sušvelninti daugelį 
savo idealistiškų pozicijų užsie
nio reikalų klausimais, norint 
nepažeisti santykių su svarbiais 
užsienio kraštais. 

Jam tariantis su JAV Kong
reso vadais, tiek demokratai, 
tiek ir respublikonai pažadėjo 
užbaigti neveiksmingumo 
„dvikovą". 

Pavalgęs pusryčius netoli 
Baltųjų rūmų esančiame McDo

nald's, B. Clinton pietus valgė 
su Kongreso galingaisiais, o 
vakarienę su Washingtono 
„grietinėle", turtingos Demo
kratų partijos lėšų teikėjos 
Pamela Harriman namuose, 
Georgetovvn priemiestyje. 

Clinton taip pat valandą 
tarėsi su Jungtiniu Stabų vadu 
gen. Colin Povvell — pirmą 
kartą su juo susitikęs po to, kai 
generolas perspėjo apie Pen
tagono priešinimąsi Clinton'o 
planui panaikinti Pentagono už
draudimą priimti homoseksu
alus į karo tarnybas. Po pasi
tarimo B. Clinton pareiškė, kad 
jam „labai pa t inka" gen. 
Powell, nes jis aiškiai išdėstė 
savo poziciją apie vieną jų 
nesutarimo punktų ir nebandė 
skirtumų „vynioti į vatą". „Jis 
pasakė lygiai, ką jis galvoja, bet 
tada pridėjo ,bet Jūs — bosas' ", 
pasakė B. Clinton. 

Santūriau žiūri į šalpos 
programas 

Kalbėdamas Kongreso va
dams, Clinton'as švelniai 
argumentavo savo siūlymus 
ekonomijos ir sveikatos prie

žiūros sistemos pertvarkymui, 
pridėdamas dar kelias taiklias 
pastabas apie staigiai kylančių 
valdžios išlaidų dėl sveikatos 
programų. 

Du Kongreso nariai, kurie 
buvo susitikę su B. Clinton ket
virtadienį, sakė, kad buvo pa
siekta bendro sutarimo Kongre
so vadų tarpe, kad neaptram-
džius valdžios fonduojamų auto
matinių išmokėjimų programų 
— jų tarpe Medicare, Medicaid, 
Socialinis draudimas, maisto 
pirkimo talonai ir subsidijos 
ūkininkams — gali būti neįma
noma Clinton'ui rasti lėšų savo 
siūlomoms programoms ir tuo 
pačiu sumažin t i valdžios 
biudžeto deficitą. 

Nors Clinton nepadarė jokių 
konkrečių pasiūlymų sumažinti 
ar mokesčiais apdėti šias šalpos 
pogramas ir pabrėžė, kad jo nuo
mone, geriausia vieta pradėti, 
tai sukontroliuoti sveikatos 
priežiūros teikimo kainas , 
susidarė vaizdas, jog jis linkęs 
apsvarstyti ir tuos pasiūlymus, 
jei nerastų geresnio lėšų šaltinio 
savo programoms pravesti. 

Dėl p r ekybos su Kinija 

Žiema be daržovių? 

Didžiausia Lietuvoje Vilniaus 
šiltnamių įmonė „Vilinta", po 
stogu turinti 26 hektarus, šią 
žiemą daržovių neaugins. Šilt
namių šildymo sistemos jau 
išjungtos, šiluma tiekiama tik 
gėlynams. Įmonės administraci
ja iš darbo atleido aštuonis 
šimtus žmonių. 

Vienuolikos įmonių žieminiai 
šiltnamiai Lietuvoje užima apie 
šimto hektarų plotą, kuriame 
išaugindavo 14,000 tonų dar
žovių per metus. Dabar šios 
įmonės dėl didelių kainų už du
jas, elektros enegiją atsidūrė 
ties bankroto riba. Nors kai ku
rioms vyriausybė šiuos mokes
čius sumažino, o realizuotai pro
dukcijai paskyrė subsidijas, tai 
mažai gelbėjo. 

Žieminiai š i l tnamiai yra 
blokiniai ir sniegas negalės 
ištirpti ar nušliaužti, todėl įlauš 
šiltnamių stogus. Nuostoliai 
gali būti milžiniški. 

Lietuvos-Tatarstano sutartis 

Rusijos Federacijos Respubli
koje Tatarstane su oficialiu vizi
tu viešėjo Lietuvos vyriausybinė 

delegacija, vadovaujama vice
premjero Bronislovo Lubio. Su
sitarta dėl dvišalio prekybinio-
ekonominio, mokslinio-techni
nio ir kultūrinio bendradarbia
vimo. 

Pavyzdžiui, susitarta, jog ne 
mažiau kaip 1.5 milijono tonų 
Tatarstano naftos bus perdirba
ma Mažeikiuose. Tai leis eks
portuoti ir naftos produktus. 
Salys pareiškė, kad Tatarstanas 
ketina investuoti kapitalą į 
Klaipdėdos jūrų uostą, o Lietu
va — į Tatarstano naftos pramo
nę. Lietuva taip pat suinte
resuota įsigyti didelių tanklai
vių, kurie bus statomi Zeleno-
dolsko laivų statykloje. 

Rokiškėnai užsispyrė ir vėl 
surengė teatrų festivalį 

Šiandien Rokiškio kultūros 
rūmuose prasideda tradicinis, jau 
trečiasis mėgėju teatrų festiva
lis „Interrampa". Svečiai iš Lat 
vijos, Baltarusijos ir kelių Lietu
vos miestų teatrai parodys vie
nuolika spektaklių. 

Pasak šventės orginizatorių, 
festivalis tikrai neįvyktu, jei jo 
neremtų rajono valdyba, akci
nės bendroves. (R.G.) 

Buvęs JAV diplomatas 
George Kennan lapkričio 9 d. 
Washington Post laikraštyje 
kvietė JAV valdžią „imtis 
didesnę dalį naštos" Rusijoje 
butų statymo Rusijos karinin
kams, kurie dabar yra Baltijos 
valstybėse. Kennan rašė, kad 
šiuo veiskmu JAV nebūtų vie
nos, rodant „geravališkumą 
Rusijos ir Pabaltijo tautoms ir 
prisidedant prie Baltijos regiono 
stabilumo". 

Buvęs JAV prezidentas 
Richard Nixon lapkričio 19 d. 
New York Times laikraštyje, 
ragino būsimą Clintono administ
raciją kreipti daugiau dėmesio į 
pagalbą Rusijai, nes žlugus 
Jelcino vyriausybei, yra pavo
jus, kad kraštą perims buvusių 
komunistų ir ultra-nacionalistų 
koalicija, pasivadinusi Naciona
liniu Išgelbėjimo Frontu. 

Tame straipsnyje jis rašo: 
„Vienas efektyviausių būdų, 
kaip mes galime padėti Jelcinui 

Ar Landsbergiui 
pasiūlytas postas 

Seime? 
Viln ius , lapkričio 19 d. 

(RFE/RL) — Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir Lietuvos Demo
kratinės Darbo Partijos pir
mininkas Algirdas Brazauskas 
atsisakė spaudai pranešti apie 
ką jie tarėsi lapkričio 18 d.,bet 
abu apibūdino savo pasitarimą 
„maloniu" ir naudingu. Pa
klaustas, a r Brazauskas jam pa
siūlęs Seimo pirmininko pava
duotojo postą, Landsbergis pasa
kė, jog to nekomentuosiąs, kol 
nebus gautas oficialus pasiū
lymas. 

Kiti LDDP pareigūnai neofi
cialiai patvirt ino, kad 
Brazauskas tokį pasiūlymą yra 
padaręs, bet dar negautas at
sakymas. Vietas Seime laimėję 
LDDP statytieji kandidatai 
t u rės pirmąjį savo posėdį 
lapkričio 20 d. ir tikimasi, kad 
po jo bus daugiau žinių apie 
Seimo vadovybę ir valdžią. 

išsilaikyti yra ginant teises 25 
milijonų Pabaltijy ir kitose bu
vusiose Sovietų Sąjungos respub
likose gyvenančių rusakalbių, 
tiek JAV santykiuose su Rusi; 
ja, tiek ir tarptautiniuose foru
muose. Rusų tauta turi jausti, 
kad jų žmogaus teisės yra pir
maeilės svarbos Amerikos 
diplomatijoje. Tai bus konstruk
tyvus būdas atsiliepti zenofo-
biškiems rusų nacionalistams, 
kurie yra paranoiški ir nepasi
tiki Vakarais ir kurie stipriai 
priešinasi prezidentui Jelci-
n'ui". 

Nixona'as taip pat siūlo pa
tenkinti Jelcino finansinės 
pagalbos prašymus ir gausiai in
vestuoti Rusijoje, o visos pagal
bos Rusijai koordinavimą paves
ti vienam aukšto rango pareigū
nui, kuris būtų atsakingas tik
tai prezidentui. Jis užtikrina, 
kad tai užtikrins ir JAV saugu
mą, nes po Jelcinu, JAV-ėms ne
bereiks rūpintis dėl karinio 
pavojaus iš Rusijos. 

Energetikos sutartis 
su Rusija 

Vilnius, lapkričio 9 d .— 
Lietuvos Energetikos ministro 
pavaduotojas Tamošiūnas, 
grįžęs iš Maskvos po naftos ir 
dujų tiekimo sutarčių pasira
šymo, pasakė, jog Lietuva klydo, 
tardamasi su Rusijos valdžios 
įstaigomis, užuot tarusis tiesiog 
su alyvos tiekėjais. Rusija tiktai 
sutiko ieškoti galimybių Lietu
vai tiekti tarp 600 ir 650 tūks
tančių tonų naftos (už 110 dol. 
už toną) ir apie 1.2 milijonų ku
binių metrų dujų 1992 metams 
bei 1.5 mil. tonų naftos ir 4 bil. 
kubinių metrų dujų 1993 me
tais. Lietuva taip pat galėsianti 
pasilaikyti 20% Mažeikiuose 
perdirbamos Rusijos naftos. 

Lietuva derybose tačiau buvo 
priversta pripažinti turinti 2.6 
bilijonų rublių skolos už dujas 
bei 1.6 bilijonų rublių skolos už 
alyvą, jau pristatytą šiais me
tais. 

Spaudos konferencijoje vienas 
žurnalistas priminė, kad Senato 
daugumos vadas sen. George 
Mitchell buvo pavadinęs prez. 
Busho laikyseną Kinijos atžvil
giu „nemoralia", reikalauda
mas atšaukti Kinijai palankios 
prekybos statusą. Gub. Clinton 
į tai atsakė: „Su pasitenkinimu 
pastebėjau per praėjusius kelis 
mėnesius, kad Bush administ
racijai, nežiūrint dėl kurių prie
žasčių, gal dėl besikeičiančio po
litinio klimato, imantis kietes
nės pozicijos dėl gaminių paga
mintų kalinių darbu, a r dėl 
neteisingos (mums nuostolingos 
— unfair) prekybos praktikos, 
dabar jau susilaukėme nuosai
kumo". 

„Kinija dabar turi 15 bil. dol. 
prekybos perteklių su mumis", 
kalbėjo B. Clinton. „Aš žinau, 
kad mūsų prekyba su Kinija su
kuria daug darbų, bet jie turi 15 
bil. dol. perteklių. Jiems tai yra 
labai svarbu. Mums yra labai 
svarbu neizoliuoti Kinijos, rū
pintis kad Kinija tebevystytų 
rinkos ekonomiją. Bet mes taip 
turime reikalauti, mano many
mu, kad būtų daroma pažanga 
žmogaus teisių ir žmogiško pa
dorumo atžvilgiu. Ir aš manau, 
kad yra ženklų per paskutinius 
kelis mėnesius, kad mūsų val
džios stipri ranka gali tai pa
skatinti". 

Kongresas žada kooperuoti 

Kalbėdamas su Kongreso va
dais, Clinton sakė, kad jo sutikti 
žmonės, jam valgant pusryčius 
McDonald's ir vaikštant Wa-
shingtono gyvenamų rajonų 
gatvėmis, visi davė suprasti, 
kad „jie nesitiki stebuklų, bet 
jie tikisi pažangos. Jie nori, kad 
vienų į kitus pirštais rodymas ir 
kaltinimas liautųsi". 

Ketvirtadienį visiems Kong
reso vadams besikeičiant komp
limentais ir pažadais kooperuo
t i — nuo Respublikonų mažu
mos vado sen. Bob Dole iki 
paties būsimo prezidento Clin
ton, dvipartiškos vienybės 
dvasia viešpatavo. 

Daugelis Kongreso narių 
teigiamai komentavo Clintono 
gerą orientaciją įvairiais vidaus 
reikalais. Net ir sen. Dole, ku
ris Clinton'ui laimėjus rinkimus 
žadėjo blokuoti jo „baisias 
programas" , ketvirtadienį 
parešikė: ..Turėsime daug 
sričių, kur mes sutariame, 
turėsime ir kai kurių nesu 
tarimų. Bet mūsų bendras in
teresas yra kraštą pajudinti pir
myn — tiek darbus, tiek ekono
miją, sveikatos priežiūrą, defi
cito mažinimą — įvairiose sri
tyse". 

— Lietuva ir Latvija nebeper-
transliuos Rusijos Ostankino te
levizijos programų, nuo 1993 m. 
pradžios. Motyvavo tą veiksmą 
pertransliavimo kainų pakilimu, 
nors visų trijų Baltijos valstybių 
pareigūnai paskutiniaisiais mė
nesiais skundėsi, kad Ostankino 
programų tonas yra per stip
riai antibaltietiškas. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 21 d.: Švč. M. Ma
rijos paaukojimas. Honorijus. 
Demetrijus, Dainė. 

Lapkričio 22 d.: Kristaus 
Karaliaus šventė, Cecilija, Filo
menas, Dargintė. Steikintas. 

Lapkričio 23 d.: Šv. Klemen
sas, Šv. Kolumbanas. Lukreci
ja, Doviltas, Liubarte. 

Lapkričio 24 d.: Šv. Andrie
jus Dung Lac. Krizogonas. 
Mantvinas, Žybarte. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 6:45, 
leisis 4:27. Temperatūra dieną 
55 F (13 C), debesuota, gali
mybė lietaus. Naktį 40 F (4 C). 

Sekmadienį saule teka 6:46. 
oras šiek tiek vėsesnis, apsi
niaukę, galimybė lietaus su per 
kūnija. 

Pirmadieni dalinai saulėta, 
panaši temperatūra. 
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APDŪMOJIMAI GRĮŽUS 
IŠ KELIONĖS 
KUN. DR. V. C U K U R A S 

Pastaruoju metu žymiai pa
daugėjo kelionių į Lietuvą, ypač 
po to, kai buvo a tkur ta nepri
klausomybė ir buvo panaikinti 
varž ta i , pusš imt į metų ge
ležine siena apsupę mūsų tėvų 
žemę. Šių metų liepos mėn. bu
vo ypatinga, unikal i kelionė į 
Lietuvą. Ją suorganizavo Ame
rikos lietuvių Kunigų vienybė. 
J i ypat inga tuo, k a d josios tiks
las buvo ne ekskursija ar gimi
nių lankymas, bet religinis — 
panaši į viduramžiais daromas 
šventkel iones — piligrimus. 
Kunigai norėjo asmeniškai pa
matyti, ka s vyksta išsilaisvinu
sioje Lietuvoje, kokia yra josios 
religinė tikrovė, pradėti dialogą 
su ten gyvenančiais ir sielova
dinį darbą dirbančiais kunigais. 
Del to pačioje pradžioje buvo 
numatyta dalyvauti Rekolekci
jose Kauno tarpdiecezinėje Se
minari joje . Tai buvo t a r s i 
nuostabus preliudas, davęs toną 
visam kelionės planui. 

Didžioji piligriminės kelionės 
dalyviu dalis buvo Amerikoje 
gimė antros ir trečios kar tos 
kunigai, pajutę „savo šaknis" ir 
panorėję savo akimis pamatyti , 
rankomis paliesti tėvų žemę, 
išgirsti autent iškai skambantį 
lietuvišką žodį. Su savim jie 
vežėsi didžiulį kryžių, kurį 
ketino pastatyt i ant Kryžių 
kalno, netoli Šiaulių miesto. 

Bandymai Rekolekcijų metu 
arčiau susipažinti su broliais 
kunigais ir pradėti su jais 
dialogą nebuvo pakankamai 
sėkmingi — buvo jaučiamas 
kažkoks atsargumas, noras tik 
klausytis, domėtis, ką t i e at
vykėliai pasakys, bet nesisku
binti su savo nuomone. Dar 
gana stipri „katakombų dva
sia". Kas mums, piligrimams, 
nušvito kaip saulė, tai kelionėje 
j Marijampolę Pal . Jurgio Ma
tulaičio atlaidų proga susitiktie
ji vaikai — moksleiviai ir paau-
guoliai. jųjų tyr i krištoliniai 
balsai pamaldų metu. bet ypač 
po to pasipylęs jų būrys švento-

DAUMANTO/ 
DIELININKAIČIO KUOPOS 
DĖMESIUI 

Daumanto/Dielininkaičio jau
nučių ate i t ininkų kuopos susi
rinkimas Ateitininkų namuose, 
Lemonte, šaukiamas gruodžio 6 
dieną, tuoj po 9:00 vai . r. 
vaikams šv. Mišių Pal. Matulai
čio misijoje. 

Kiekvienas vaikas prašomas 
atnešti po drabužėlį, kur i s bus 
perduodamas mūsų broliams ir 
sesėms Lietuvoje. Atnešti dra
bužiai turi būti geram stovyje, 
arba nauji. Pageidaujami šiltes
ni rūbeliai, pvz. — treningai, 
švarkai, megstinukai, apatiniai 
drabužėliai, botai. Taip pat bus 
priimami saldainių pokeliai, 
pvz. — ..Tootsie-rolls". Nestle 
šokoladėliai. kieti saldainiai 
ir kt. 

Mūsų kuopa paruoš siuntinį, 
kad jis nueitų po Naujųjų Metų, 
o bus išdalinti vargstantiems 
per Lietuvos atei t ininkus. Pra
šome visus pagalbos! 

Iki pasimatymo gruodžio 6 d. 
susirinkime. 

Iš anksto širdingai dėkojame. 
Daumanto/Diel ininkaičio 

kuopos globėjos 

riuje, giedamos i r dainuojamos 
dainos, skaidrios akys, besi
šypsantys veidai, ka i jie apsupo 
kardinolą, vyskupus ir mus , da
l indamiesi su visais duona ir 
spindinčiu, nemeluotu , tyru 
džiaugsmu. Tai būsimoji Lietu
va . Džiugu buvo maty t i didžiulį 
būr į su j iems būdingomis Mari
jos melsvos spalvos kaklaskarė-
m i s ateitininkus, kurie, Arvydo 
Žygo ir seselės Daivos vadovau
jami , buvo pi l igr imams t ikra 
dvasios atgaiva. 

Panašius jausmus mes išgyve
nom ir Šiauliuose Šv. Pet ro ir 
Povilo bažnyčioje po pamaldų ir 
svetingoje vysk. Antano Vai
čiaus globoje Telšiuose. Tas 
giedrių veidų jaunimo pasitiki
m a s su rožėmis pasikartojo ir 
Panevėžy prie katedros. Tačiau 
ga l giliausiai paveikęs ameri
kiečių piligrimų širdis buvo im
promptu įterpta kelionė į sto-
vykl netoli Klaipėdos esančiuo
se Giruliuose. T e n jaunieji lie
tuviai pranciškonai buvo suk
vietę a r t i 500 j a u n ų žmonių ir 
pavadinę „tikinčiosios Lietuvos 
jaunimo stovykla". Buvo ne 
vien tik l ietuviai , kurių tarpe 
buvo atvykę net iš Novosibirsko 
ir Azerbeidžiano, taip pat iš 
Prancūzijos ir Estijos. 

Pamaldos vyko trim kalbom: 
l ietuvių, prancūzų ir rusų. 
Stebinančiai j aud inan t i s visų 
dalyvių pamaldumas, neužmirš
tama liks šv. Mišių auka. kurios 
metu per aukojimą buvo pak
viesti a r patys savanoriškai 
prisiart inę prie mikrofonu, reiš
kė savo p ra šymus jauni balsai: 
ypač vienos mergaitės, kur i per 
ašaras: prašė: „Dievuli, padaryk 
kad mano mamytė atsiverstų..." 
Čia pajutom, k a d Lietuva liko 
gyva. nors josios dvasia žiau
riausiomis pr iemonėmis buvo 
apgaubta nepermatoma pluta. 

Šie vaizdai ir pergyvenimai, 
dėmesingai l a n k a n t ir besi
meldžiant ne vien prie Pal. 
Jurgio Matulaičio sarkofago 
bet ypač Šiluvoje, Aušros Var
tuose ir prie Kankin ių koplytė
lės Telšių apylinkėje, buvo pili
gr imams šviesios vilties spin
dulys. Amerikiečiai kunigai šį 
religinį subangavimą pajuto, 
kai savo rankom apkabinę per 
Atlantą atvežtąjį 8-nių pėdu 
kryžių nešė į Kryžių kalną ir jį 
įleido giliai į žemę. prie pat 
pagrindinio įėjimo centre. Ant 
kryžiaus buvo visų keliautojų 
vardai, data i r intencija. Žvel
giant į kul tūrinį , intelektualinį 
bei socialinį t ikinčiosios Lietu
vos veidą, mums atrodė, kad ji-

Buvęs čikagietis dr. Arvydas Žygas, dabartinis Lietuvos Ateit ininkų sąjungos pirmininkas, va
sarą Lietuvoje gastroliavusių Chicagos tautinio ansamblio „Grandis" šokėjų tarpe. 

APIE GYVENIMO 
SUNKUMUS LIETUVOJE 

Rašo prof. d r . J u s t a s P i k ū n a s 

Mieli Bičiuliai, Nesiųskite man, aš esu apsi
rūpinęs ir dar galiu paremti 

Štai jau spalio vidurys, o aš vis gimines ir kitas skurstančias 
dar Lietuvoje. Šalta ir daug šeimas, o tokių šeimų a t randu 
lietingų drėgnų dienų — saulė v is daugiau. Joms 20 a r 30 
nešildo, o niekas krosnių nekū- dolerių kone stebuklus pada-
rena, namų šildymas laukia rytų. Daug kas galėtų išlįsti iš 
kietos žiemos šalčių. Dažnai skolų naštos. Kas gali neremti 
naktį temperatūra 32-27 laips., lietuvių Tėvynėje jų sunkiau-
o dienos metu 50-55 laips. s į 0 j e ekonominėje padėtyje? 
Negeriau ir su vandeniu, t ik Visur mažina etatus, visur 
penktadienį ir šeštadienį šiltas, atleidžia nuo darbų, o ekono-
o buvo dienos, kai jokio vandens minio dugno vis dar nesimato, 
nebuvo . Je i nori m a u d y t i s Siųskit giminėms, siųskit drau-
dažniau, lįsk į šaltą vonią. g a m s . Jiems bus didelis džiaugs-
Atrodo, lyg veiktų nepaskelbta m a s , n e s tai sumažins jų vargą, 
rusų blokada, vis mažiau naftos y p a č tų šeimų, kurios turi du ar 
produktų ir dujų, vis aukštesnės daugiau vaikų. Jie yra tiesiog 
kainos — nežmoniškos iš šios p r į e žemės prispausti, nes buvu-
pusės žvelgiant. Apmokėjus s įo s lengvatos daugiavaikėms 
bu tą ir šiokį tokį mais tą , šeimoms kone išnyko. J u k rei-
žmonėms nieko nelieka, o dau
gelis vien iš algų gyvena. Apmo
kėti k i tas sąskaitas a r ką nors 
nusipirkti , reikia dolerių pagal
bos. 

sai dar taip labai sužalotas, 
užverstas buvusio režimo ske
veldromis. Kažkas panašu į 
vokiečių teologo Hans Kueng 
pastabą viename šią vasarą 
sutelktame tikinčiųjų simpoziu
me. J i s pavadino tai ,.intelek
tualine dykuma"'. Šito labai dar 
reikia atgimusiam atei t ininkų 
sąjūdžiui Lietuvoje. Taip, yra 
nemažai tikrai gabių ir kūrybin
gų asmenų, bet. atrodo, jų asme
niniai laimėjimai šiose srityse 
dar neįstengia spinduliuoti į 
aplinką, pasiekti tuos dvasios 
gelmių pasiilgusius jaunuolius, 
kur ie jau taip nuostabiai spin
di religingumu. 

Pil igrimai grįžo pilni geriau
sių įspūdžių, gyvai pajutę Lie- žmonių, kuriems viršnorminiai 
tuvą po kojų ir pasiryžę sekan- finansai laimę būtų nešę... O gal 
čioje kelionėje pakviesti idėjos tokių ir visiškai nėra? kaip ne-
brolius ir seseris į vaisingą gal ima iškar t dviejų pietų 
dialogą, kuris praturt intų ir valgyti, ar po du kostiumus 
vienus ir kitus, tuo būdu tap- dėvėti, taip ir čia — kiekvienam 
darni veikliais dalyviais, ku- turėtų pakakti tiek. kiek šeimai 
r ian t ir Kristuje atnaujinant ir reikia. 
apjungiant visa kas kilnu, ne- Duodu antrašą, telefoną, jeigu 
n u s a k o m a i brangu į a te i t i tik atsirastų proga - susitikime 
žengiančioje Lietuvoje. veidas į veidą. 

kia aprūpinti invalidus, vete
ranus, sunkius ligonius. Tauta 
buvo žiauriai paliesta karo, 
trėmimų, partizanų veiklos. 

Vytauto Didžiojo universitete, 
kaip ir Detroito un-te, studentai 
yra vieni į kitus stebėtinai 
panašūs. Iki šiol jokių sunkumų 
neturėjau, kiek pavargstu la
biau apkrautom dienom; gi 
mokslo metų pabaiga dar toli už 
kalnų. Įdomu (ir reikalinga) 
prisidėti prie šio universiteto 
pakilimo ir jo ateities. Esu 
keliose komisijose — darbo ne
trūksta, nes čia viskas keičiasi. 
Su Dievo palaima pernešiu 
šiuos metus ir tuo pačiu atsaky
siu dažnai matomą šaukimą žu
vusiems už Tėvynę ir laisvę pa
minklo papėdėje: „Redde, quod 
debes" — atiduok savo skolą, 
padaryk savo įnašą ir jausiesi 
laimingesnis. Nedaug a t radau 

Socialinių mokslų fak. 
Vytauto Didžiojo un-tas 
Daukanto 28 
Kaunas 3000 
Gyvenu V. Putvinskio 66—1 (į 

šiaurę nuo Karo muziejaus) 
222-751 

Spalio 12-13 d. snigo ir stipriai 
šalo, vaikai bėgiojo ledu apsi
dengusiomis balutėmis. 

Visad Jūsų , 
Just inas 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flalds. III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. PulMkl Rd., Chicago, IL 

Raz. (1-312)770-7679 
Kab. (1-312)002-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnia PI . 
Ortand Parfc, IL 

Tai. 700-340-0007 
Priklauso Christ ir Palos Comm ligoninėms 
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DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Cermak Rd. 
We«tchester , IL 6 0 1 5 3 

Tel . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitar imą 

^ ^ 6321 Avondale, St*. 102 

M 312-774-0042 

T o m a s Kisiel ius, M . D . 
S teven Sandler , M . D . 
Adr ian B ianco, M . D . 
Bozena Wl tek , M . D . 

Vėžio l igos (Onkologi ja/hematologi ja) 
Valandos 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 Į Medicare 

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

T a i . (1-312) 434-8040 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr, ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400 J 
Brtdgevlew, IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Cro«», 2701 W 68 St Ch.cago 

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

T*t. (706) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tel. 312-735-7709 

217 E I27st St 
Lemont IL 60439 

Tel. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarta Road 
Hlckory Hllla 

Tai. (70S) 598-2131 
valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Fsmlty Mo>dIc*l CMnlc 
217 E. 127 St. — Lamont, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Siiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (706) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1 312) 707-7575 
5780 Archer Ava. 

i6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
Aneeteztfoe Ir akauemo 

gydymo apacleaetel 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tel. 

Kak. (1-312) 738-4477; 
Re*. (708)240-0087; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

8440 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

ir šeštd 9 v r-12 v p p 

6132 S. KEDZIE Ave. , Chicago 
(1 -312) 7788089 arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

"GYDO ODOS AUOUUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė \ daus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

0525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagnl susitarimą 

Tai. kabinate Ir buto: (708)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . , Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Detroito Ateit ininku arbatėlėje. iŠ k. - Ateitininku federacijos pirm H Bubliene, (J Kriaučių 
mene, Detroito sendraugiu valdybos pirm J Ūdriene ir dr. K Kriaučiūnas, MAS v.ulovokomi 
teto pirmininkas 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAOOAUEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslnlnkame nuolaida 

4007 W. 50 St. 
Tel . (312) 735-5556 

50-r S. Gllbart LeGranoe, IL. 
Tel. (708) 352-4487 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
S83S S. Pulaskl Rd.. Chicago 

312 585 1955 
172 Schlllsr St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te! 708-834-1120 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2838 W. 71st St. 
312-438-5888 

4140 W. 63rd St. 
312-738-7700 

Chicago, IL 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adame 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Oria n d Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Naparvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tel . (1-312) 588-0348; 
Ra*. (1-312) 770-5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4268 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. t a i . (1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L I G O S 

7722 S . Kadz la A v a . , 
Chicago, III. 6 0 6 5 2 

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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla Chicago, I I I . 
Tel. (1-312) 925-2670 
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Vis nauja 

IR VIS TA PATI 
Mes jau esame taip įpratę, kad 

kas ketveri metai laukiam nau
jo prezidento ir daugelio tautos 
atstovų. Kai kurie kartojasi, kai 
kurie ateina nauji su naujais pa
žadais ir naujo gyvenimo vaiz
du. Bet iš tikrųjų pažangą daro 
liaudis, žmonės, fabrikai. Čia 
taip jau yra, kad nuo žmogaus 
prasideda geresnis gyvenimas ir 
nuo žmogaus jis pradeda men-
kėti. Nepaisant, kad naujas pre
zidentas ateina į valdžios viršū
nes, kad naujas kongresas susi
renka spręsti savo valstybės ir 
kartais kitų reikalus. Nei pre
zidentas, nei atstovų rūmai ne
gali vieni padaryti — tai pri
klauso nuo daugelio politinių, 
ekonominių, auklėjimo veiks
nių, kurie tuo metu turi dau
giau ar mažiau įtakos. 

Šiame krašte tas gyvenimas 
eina savo keliu, nors kandida
tai į prezidentus ir tautos 
atstovus ar senatorius prižada 
aukso kalnus, daugiau darbų ir 
geresnių uždarbių, sutvarkyti 
irstančią ekonomiją, pagerinti 
santykius su kitais kraštais, su 
kuriais reikia prekiauti. Pa
žadai yra lengva duoti, kaip 
lengva atiduoti tai, ko neturi. 
Bet tautai, visiems žmonėms 
jau atsibosta gyventi tik paža
dais, tik laukimu ir perkėlimu 
savo atsakomybės ant naujų 
pečių. Tik prisiekę partijų 
nariai išsilaiko prie savo parti
jos. Daugelis jau ieško kitų 
aukų, nors jų pažadai taip pat 
yra apgaulingi, kaip ir buvusių. 

Pakeitimas valdžios iš vienos 
įsigalėjusios partijos į kitą gal 
nėra blogas. Ypač, kad čia yra 
tik dvi partijos, kurios išdrįsta 
imtis valdžios ir viso gyvenimo 
naštos. Tačiau tikėtis iš naujų 
vadų ar naujų pažadų tik geres
nio pastovumo, tik gyvenimo 
pasikeitimo gerojon pusėn dar 
sunku. Bet po ateinančių ketve
rių metų tai paaiškės, kai nau
ji vadovai įrodys sugebėjimą pri
sitaikyti prie pasaulio politikos, 
pataisys vidaus gyvenimą, su
ras priemonių patenkinti dides
nę valstybės žmonių dalį. 

Amerikoje visi jaučia gyveni
mo pasikeitimus, ypač ekonomi
niu atžvilgiu. O nuo ekonomijos 
priklauso geresnis ar blogesnis 
gyvenimas. Nieko nepadarysi, 
kad šiame krašte viskas pagrįs
ta ekonominiu gyvenimu, eko
nomine pažanga arba grįžimu 
atgal, primityvesniu gyvenimu 
negu įpratę. 

Dažnai žmonės kaltina tik 
valdžios viršūnes, lyg viskas 
nuo jų priklausytų. Nežiūri, kad 
kartu su vienu kraštu eina ir 
kiti kraštai, kad geresnis gyve
nimas priklauso ir nuo bend
rosios ekonominės politikos, ne
skaitant „trečiojo pasaulio", ku
ris tikrai yra labai atsilikęs savo 
gamyba, savo darbštumu, išsi
auklėjimu ir tarpusaviu sugyve
nimu. Tai verta tik pažiūrėti į 
tokius Afrikos kraštus, kurie 
badauja, bet tarp savęs kariau
ja. 

Vakarų politika nėra atskir
ta nuo pasaulio politikos, ypač 
dabar, kai pasaulis yra susiau
rėjęs ir sumažėjęs. Amerika 
negali būti tik susikivirčijusių 
sargyboje ir taikyme, nes ji turi 
tvarkyti ir savo vidaus gyveni
mą. O tas vidaus gyvenimas yra 
susijęs ir su kitų kraštų pažan
ga, kultūriningumu, ekonomi
niu augimu ir mažėjimu. „Tre
čias pasaulis" — neturtingieji 

LAPKRIČIO DVIDEŠIMT TREČIOJI 

taip pat priklauso Amerikai ir 
kitiems Vakarų kraštams. Jie 
yra senesni, jau labiau įsigy
venę, turi daugiau gėrybių ir 
moka išnaudoti neturtinguosius 
savo gerui. Dabar jie turi grą
žinti tik skolas, kurių susidarė 
labai daug. Bet apie tai savo pa
žaduose nei viena ir turtingųjų 
valstybių nekalba, nebent nu
mato pelną. 

Valdžios pasikeitimas Jungti
nėse Amerikos Valstijose ne
pakeis pasaulio politikos, 
nepakeis ypač pasaulio ekono
mijos. Šiuo metu pelnas yra di
desnis negu pragyvenimo lygis, 
ir to pelno nori visi kraštai, ne
paisant rinkimų, juo labiau to 
pelno žiūri Amerika, kuri pir
moji po karo išvystė pramonę, 
kad galėtų stiprinti savo buvu
sius priešininkus, kad galėtų 
padėti atsistatyti sugriautoms 
Europos valstybėms ir suteikti 
darbų tiems, kuriem darbų na
muose neužteko. Šiandien buvę 
partneriai nori taip pat tik 
pelno, nepaisant ankstyvesnės 
pagalbos. 

Vieni džiaugiasi naujos partijos 
atėjimu valdžion, kiti liūsta dėl 
pozicijų praradimo partijos, kuri 
tą pat žadėjo, bet tik prieš rin
kimus žmones apgaudinėjo. 
Tiek kandidatai į prezidentus, 
tiek kandidatai į tautos atsto
vus rinko tik balsus, nieko 
nežadėdami šiam kraštai, o tik 
saviems žmonėms. Ir tas pasi
keitimas yra tik paprasta cere
monija, kurią jau išgyvename 
kas ketveri metai. 

Nauja valdžia, kuri turės tvar
kyti valstybės vidaus ir santy
kių su kitomis valstybėmis rei
kalus, bet bus ta pati kelionė ir 
tie patys pasisekimai ar nepasi
sekimai. Daugiausia visi lau
kia, kad pagerėtų vidaus gyve
nimas, kad saugumas būtų stip
resnis, kad įstatymai būtų žmo
giškumo, o ne nusikaltėlio pusė
je. Juo labiau laukia daugelis, 
kad pagerėtų ekonominis gyve
nimas, nuo kurio priklauso 
kiekvieno žmogaus gyvenimo 
lygis. 

Tačiau vadinamasis „trečiasis 
pasaulis" — tie laukiniai ir 
neturtingieji — turės būti naujo
sios Amerikos valdžios dėmesy
je. Juk ir ten gyvena žmonės, 
galima sakyti, žmonijos ateitis, 
kuria jau dabar reikia pradėti 
rūpintis, pagalbą teikti, moky
ti gyventi ir dirbti. Jie gali už
sidirbti duoną ir prie duonos, bet 
neturi leistis išnaudojami nei 
savųjų, jau prakutusių, nei sve
timųjų, kurie iki šiol juos 
išnaudojo. Žemės turtais jie yra 
kai kur net pranašesni, bet tuos 
turtus reikia protingai sunaudo
ti, paversti duona. Amerika pir
moji turės pagelbėti, jei nenorės 
sudaryti pavojaus pačiai sau. 

Taip pat nauja valdžia turi 
žvelgti ir į išsilaisvinusius, bet 
dar nevisiškai laisvus Rytus, ką 
sugriovė Sovietų Sąjunga. Ten 
buvo suorganizuotos valstybės, 
kultūringi žmonės, turėję savo 
pažangą ir gamybos ateitį. Da
bar tie kraštai yra sugriauti, 
daugumas žmonių paversti nu
sikaltėliais. Tik pagalba iš 
Vakarų yra jų viltis atsikurti, 
išsilaisvinti, keisti auklėjimą, 
prilygti kultūriniam pasauliui. 
Tai stovį naujai valdžiai prieš 
akis uždaviniai, kuriuos vienu 
ar kitu būdu jau reikės spręsti. 

Pr. Gr. 

Tai tik viena data ilgoje lietu
vių tautos ginkluotos kovos is
torijoje. 1918 m. lapkričio 23 d. 
buvo išleistas pirmas įsakymas 
pradedančioms organizuotis at
gimstančios Lietuvos ginkluo
toms pajėgoms. 

Ginkluota kova už būtį yra 
lietuvių tautos likimo dalis. J i 
prasidėjo tada, kai lietuvių pro
tėviai įsikūrė Baltijos pietų ir 
pietryčių srityje. Lietuvių gyve
namą vietą labai taikliai apibū
dino prof. Kazys Pakštas: „Lie
tuva yra šalis, kurioje pavojinga 
gyventi". Dar prieš rašytos is
torijos laikus lietuviai jau orga
nizavosi gintis nuo skandinavų 
puolimų iš jūros, ką rodo eilė pi
liakalnių pajūryje. Saulės ir 
Durbės mūšiai jau yra įėję į Eu
ropos XIII amžiaus rašytą isto
riją. Jau XIII amžiuje prasidėjo 
kovos su į rytus besiveržiančiais 
vokiečiais, kurios labai alino 
lietuvių jėgas ir kliudė normalų 
valstybės augimą. Ir vėlesnių 
laikų lietuvių karo žygiai yra 
tapę rytų Europos istorijos da
limi. 1410 metais įvykęs Žalgi
rio mūšis ilgam laikui pakreipė 
vidurio ir rytų Europos istoriją. 

Nelemtos unijos su Lenkija 
laikotarpiu, vis stiprėjant lenkų 
įtakai Lietuvos gyvenime, Lie
tuvos kariuomenė išlaikė savo 
savitumą ir nepriklausomumą 
nuo Lenkijos, tačiau tai buvo 
jau tik formalus savarankumas, 
nes kariuomenę faktiškai suda
ranti bajorija jau buvo visai pa
sidavusi lenkų įtakai, besirūpi
nanti išlaikyti ir plėsti tik savo 
teises bei privilegijas, nusilėba-
vusi ir moraliai sugniužusi. Ati
tinkamai buvo nusilpęs ir ka
riuomenės kovinis pajėgumas. 
XVIII amžiaus pabaigoje Lietu
vą okupavus rusams, bajorija 
dar dukart griebėsi ginklo prieš 
okupantus. Tie sukilimai savo 
tikslo nepasiekė, nes sulenkėju
sių bajogų engiamas lietuviškas 
kaimas nematė tikslo prie suki
limų plačiau prisidėti. Lietuviš
koji kovos dvasia reiškėsi kaimo 
kova už lietuvišką spaudą, už 
protėvių tikybos išlaikymą. 

1914 m. prasidėjusio I Pas. 
karo metu suiro Lietuvą okupa
vusių didžiųjų kaimynų galia. 
Daug lietuvių buvo mobilizuo
ta į Rusijos kariuomenę, kurio
je jie turėjo progos įsigyti 
karinio įgūdžio. Ligi tol lietu
viams buvusios neprieinamos 
karo mokyklos pradėjo priimi
nėti ir lietuvius, juos rengti ka
rininkais. Karai tęsiantis, jie 
įgijo ir fronto patirties. Į karo 
pabaigą, pradėjus silpnėti Rusi
jos valstybei ir jos kariuomenei, 
joje tarnavę lietuviai būrėsi į 
savo dalinius. Organizuotai į 

Lietuvą grįžti jiems, deja, ne
teko. 

Jaunoje, vos atsikuriančioje 
Lietuvos valstybėje nebuvo ra
mu ir saugu. Jai grasino kaimy
nų kariuomenės ar jų likučiai, 
siautė plėšikų gaujos. 1918 m. 
antroje pusėje, pradžioje pa
mažu, o vėliau ir gausiai pradė
jo rinktis vyrai, pasiryžę gyven
tojus ginti nuo plėšikų bei nuo 
užsilikusių demoralizuotų oku
pantų ar jų naujai organizuo
jamų gaujų. Tai buvo savano
riai, iš kurių pradėtos organi
zuoti pirmosios kariuomenės da
lys. Pradėjus iš nieko, kariuo
menė augo, stiprėjo ir per trejus 
kovų su bolševikais, bermonti
ninkais ir lenkais metus suge
bėjo apginti ir išsaugoti Lietu
vos nepriklausomą gyvenimą. 
Nors ir neįstengusi prieš žymiai 
stipresnį priešą apginti valsty
bės sostinę Vilnių, Lietuva per 
22 metus visose gyvenimo srity
se padarė didžiulę pažangą, iš 
nuskurdintos Rusijos provinci
jos išaugdama į šviesią, moder
nią valstybę. 

Kovoms pasibaigus, savano
rių buvo beveik 12,000 karių. 
Jie susilaukė tautos pripažini
mo, pagarbos; jiems buvo su
teikta tam tikrų privilegijų, 
buvo duota žemės. Bet ne vi
siems — dalis jų už atgaunamą 
Tėvynės laisvę kautynių lau
kuose sumokėjo savo gyvybe ar 
prarado sveikatą. 

Po I Pas. karo persitvarkiusio
je Europoje vis dar buvo nera
mu, buvo daug nepasitenkini
mo. Nebuvo saugu ir Lietuvai. 
Kovose nepriklausomybei ginti 
kovojo apie 60,000 karių, o joms 
pasibaigus, ginkluotose pajėgo
se nuolat tarnavo nuo 30 iki 33 
tūkstančių įvairių laipsnių ka
rių, kurie buvo suorganizuoti į 
9 pėstininkų, 4 artilerijos, 3 
kavalerijos pulkus, 8 aviacijos 
eskadriles, karo technikos dalis, 
tarnybas. Šalia karinio mokymo 
kariuomenė vykdė ir platų ben
drojo švietimo darbą. Kietai tau
pant lėšas, kariuomenei išlaiky
ti ir ginkluoti būdavo viduti
niškai išleidžiama apie 17-25% 
biudžetinių išlaidų. Kariuome
nės darbe talkino beveik 60,000 
vyrų ir moterų šaulių. 

Antrojo pasaulinio karo ka
tastrofoje daugeriopai stipres
nių kaimynų grumtynėse buvo 
sutrypta ir Lietuvos nepriklau
somybė. Tam atsispirti Lietuva 
neturėjo nei politinės atramos 
pasaulyje, nei jos ginkluotos pa
jėgos neturėjo galios. Toks pat 
likimas ištiko ir daug valstybių, 
nepalyginamai stipresnių už 
Lietuvą. 

Lietuvos kariuomenei II Pas. 

karo veiksmuose dalyvauti ne
teko, bet lietuviai kariai buvo 
įtraukti į karo veiksmus vienų 
ar kitų okupantų priversti. Ka
rui pasibaigus, dar apie 7 metus 
lietuviai ginklu kovojo parti
zanų eilėse. 

Šiandien, nors Lietuvoje dar 
yra Rusijos kariuomenės, jau 
kuriasi savos kariuomenės dali
niai. Pradžią sudarė laisvėjan
čios valstybės gyvybinius cent
rus ginti spontaniškai susirinkę 
savanoriai, vyrai ir moterys. 
Dabar jie yra suvesti į Savano
rišką krašto apsaugos tarnybą 
— SKAT. Jau yra įvairiuose 
centruose komendantūros, orga
nizuojama „Geležinio vilko" 
vardu pavadinta lauko kariuo
menės brigada, greito reagavi
mo daliniai. Dar daug ko stinga, 
bet jau žinoma, kad ginkluotos 
pajėgos apima sausumos, jūros 
kranto ir oro erdvės virš 
Lietuvos apsaugą. Jau veikia 
Karo mokykla karininkams 
rengti. Visos ginkluotos pajėgos 
bus integruojamos į NATO gy
nybos sistemą. 

Kaip ir visose kitose gyveni
mo srityse, per praėjusius 50 m. 
įvyko labai gilių pasikeitimų. 
Pasikeitė taktika, karo dokt
rina, ginkluotė. Naujoji Lietu
vos kariuomenė nebeatpažįsta
mai skiriasi nuo kariuomenės, 
buvusios prieš 50 metų. Joje jau 
nėra ir nebus nejudrių pėstinin
kų divizijų, arklių jėga judan
čios artilerijos, kavalerijos ir 
gurguolės. Kariuomenės organi
zavimo darbą dirba civilio Aud
riaus Butkevičiaus vadovauja
ma Krašto apsaugos ministeri
ja. Kariuomenė yra civilinių 
institucijų kontroliuojama. 

Šiuos aukščiausią žmogišką 
auką paaukojusius karius, par
tizanus, šaulius ir kitus kovoto
jus šią dieną prisiminkime su 
meile, pagarba ir ryžtu, kiek 
mūsų jėgos bei ištekliai leidžia 
remti Lietuvos laisvės kovą. 

- VS 

Rimties valandėlė 

KOKS JIS KARALIUS? 

TAKSIŲ VAIRUOTOJAI 
IR DINGE VAIKAI 

Chicagos miesto taksių vai
ruotojai sutiko padėti policijai 
ieškoti pagrobtų ar šiaip bin
gusių vaikų. Vairuotojams iš
dalinti atsišaukimai su vaikų 
nuotraukomis ir aprašymais. 
Kadangi taksiai kasdien išmai
šo mylių mylias miesto gatvių, 
vairuotojai gali pastebėti vaikus 
ir pašaukti policiją savo radijo 
siųstuvais. Programa bus 
laikoma sėkminga, jeigu nors 
vienas dingęs vaikas būtų 
atrastas. 

Yra žmonių, kurie piktinasi, 
Kristaus Karaliaus (ar Kristaus 
Valdovo) švente, sakydami, kad 
tai yra anachronizmas pasauly
je, kuriame monarchijas pakei
tė demokratijos. Sakoma, kad 
šventės paskelbimas tik šiame 
šimtmetyje rodo, jog tai tik nos
talgija praėjusios eros ir tad 
moderniems žmonėms ši šventė 
nieko pozityvaus nesako. Prie
šingai — tik papiktina, Dievą 
pastatydama į žiaurių, kitų sąs-
kaiton prabangiai gyvenančių 
monarchų rolę. 

Bet tokios kritikos kyla iš at
bulinio Bažnyčios ir jos simbo
lių supratimo: iš žiūrėjimo, kaip 
žmogiški karaliai elgiasi, ir 
manymo, kad šios šventės išta
kai yra tų institucijų pompoje. 
Priešvatikaninės popiežiškos 
apeigos savo išvaizda gal ir 
sugestionavo tokias išvadas. Bet 
nors krikščioniškos šventės daž
nai prisiima daug elementų iš 
žmonių kultūrų, jų pagrindai yra 
Kristaus mokyme ir jo moky
mas bei gyvenimo pavyzdys yra 
vienintelis matas krikščionš-
kam gyvenimui ir šventėm bei 
apeigom. 

Kristaus Karaliaus šventė 
visuomet užbaigia liturginius 
metus, bet ji ypač tinka užbaigti 
vadinamuosius „C ciklo" litur
ginių metų skaitinius, kai eili
nių sekmadienių evangelijose 
girdėjome šv. Luko ypatingai 
iškeliamą Kristaus rolę, kaip 
Dangaus karalystės žemėje 
įvedėjo. (Šv. Lukas žmonijos is
toriją žemėje dalina į tr is tarp
snius: 1. prieš Kristaus atėjimą, 
2. Kristaus buvimo žemėje lai
kotarpis, kai Jėzus savo veiks
mais ir mokymu rodė, kad Die
vo karaliavimas žemėje jau pra
sidėjo, ir 3. po Kristaus dangun 
įžengimo iki Kristaus antrojo 
atėjimo, kurio mes tebelaukia
me, Dievo karalystei plintant ir 
augant šventosios Dvasios vei
kimu per Kristų priėmusius, juo 
įtikėjusius žmones — Bažnyčią.) 

Todėl Kristus Karalius su
prastinąs ne Europos viduram
žių karalių įvaizdžiu, o Nau
jajame Testamente ir ypač šv. 
Luko evangelijoje aprašomo 
varguolių šeimos sūnaus atvaiz
du, kuris žemėje skelbė Dievo 
karalystę, kuris savo išgelbė
jimo darbais parodė, kad jis yra 
tikrasis Dievo karalystės įpėdi
nis, tad ir karalius, pagal Dievo 
Izraeliui žadėtą karaliaus Do
vydo įpėdinio matą. 

Tą girdime pirmajame skaiti
nyje (2 Sam 5:1-3) iš Senojo Tes
tamento. Dievo s iųs tas i s 
karalius pasižymi sugebėjimu 
savo žmones išvesti į sėkmin

gą kovą su juos sunaikinti grasi
nančiu priešu ir juos saugiai 
parvesti. Jis pasižymi sugebė
jimu ganyti Dievo tautą — 23-oji 
psalmė klasiškai nurodo Dievo 
karalystės įpėdinio valdymo 
bruožus: jis saugiai perveda per 
mirties slėnį į žalias ganyklas 
prie gaivaus vandens. Jis yra 
pavojingoje aplinkoje gyvenan
čių žmonių gynėjas ir gelbėtojas. 
Kristaus Karaliaus įvaizdis yra 
itin svarbus žmonėms, kurie 
kovoje su žmones žudančiais 
žemiškais valdovais yra reika
lingi stiprios, išmintingos, 
drąsos duodančios Dangiško 
karaliaus vadovaujančios ran
kos, jiems stengiantis nugalėti 
blogį. 

Jis taip pat yra svarbus norin
tiems blogį nugalėti savyje. 
Evangelijoje girdim, kaip, Kris
taus karališkumo neatpažinę, 
praeiviai tyčiojasi iš ant kry
žiaus kenčiančio Dievo išrinkto
sios tautos karaliaus iš Dovydo 
namų (Luko 23:35-43). Tačiau 
net ir mirdamas, Jėzus pasirodo 
dovydiško tipo išgelbėtoju 
tiems, kurie jį atpažįsta ir 
pripažįsta jo galią juos išgelbėti, 
būtent, šalia jo ant kryžiaus 
kenčiančiam latrui. Nepaisant 
latro viso gyvenimo nusikalti
mų, Jėzus savo karališkumą pa
rodo, jį atvesdamas į savo 
karalystę danguje. Kristus yra 
karalius, kuris savo karalystėje 
turi vietos visiems. 

Šv. Paulius laiške Kolosie-
čiams (Kol. 1:12-20) išsako ir 
kiekvieno mūsų paveldėjimą 
per krikštą: mes buvome pada
ryti tinkamais paveldėti tai, kas 
buvo galima tik Dievo išrinktie
siems, pašvęstiesiems — šven
tiesiems. Per savo mirtį ant 
kryžiaus Jėzus ir mus išgelbėjo, 
tad mes jau dabar, dar žemėje 
būdami, galime gyventi jo kara
lystėje. 

Nors Dievo karalystė pilnai į 
žemę ateis tik po Kristaus antro
jo atėjimo, kurio dar laukiame, 
ji jau dabar, nuo Kristaus atė
jimo į žemę, plinta per kiek
vieną žmogų, kuris prašo Dievo 
pagalbos nugalėti baimę ir at
likti artimo meilės darbą; per 
kiekvieną žmogų, kuris nepa
lieka senelio prieglaudoje, 
neparodęs jam, kaip Dievas jį 
myli,nori jo išklausyti, jo vieni
šumo valandas išblaškyti; ji 
matoma, kai žmonės bendromis 

jėgomis aukojasi, kad našlaičiai 
turėtų rūbelių, vitaminų ir 
mokslo priemonių, kad badau
jantieji gautų valgyti, kad 
kovojančios grupės susitaikytų. 

a.j.z. 

Jau iš prigimties mes ne
turime tokių ydų, kurių nebūtų 
galima perdirbti į dorybes, ir ne
turime tokių dorybių, kurių ne
galėtume paversti ydomis. 

J. W. Goethe 

Geras liežuvis yra tas, kuris 
vietoj susilaiko; gera kalba ta, 
kuri rimtai apgalvota. Kai tu 
kalbi, tavo žodžiai turi būti ge
resni už tylėjimą. 

Arabų išmintis 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Atsigręžęs į prie mašinėlės sėdinčią mergaitę, jau 

vokiškai pasakė: 
— Duok jam, — parodė į pirmininką, — lenkų 

skaičių ir po kiek gramų ko yra skirta vienam 
asmeniui. 

Vėl atsisukęs į pirmininką, pridėjo:: 
— Raktą nuo sandėlio turi? 
Turiu. 
— Tai viskas. Pasimatysim. 
Pakilo nuo stalo, ržsidėjo šalmą ir išėjo pro duris. 

Tuoj išgirdom ir motociklą. 
Mergaitei nedaug laiko tetruko viską paruošti 

pirmininkui. Lenkai pasitraukė į kampą, tyliai 
šnibždėjosi. Pirmininkas, gavęs popierius ir kiek po juos 
pasižvalgęs, priėjo prie jų ir pasakė: 

— Tikrai geriau būtų, jeigu tas kruopas, maka
ronus, bulves ir visą kitą susvarstytumėm šiandien. 
Rytoj noriu anksčiau nuvažiuoti, kad virėjai turėtų 
daugiau laiko. Šiandien visi netikėti rytmečio reikalai 
labai suvėlino. 

— Mes turim dar pasitarti su savo žmonėmis, — 
atsakė tas pats su drugeliu pasmakrėj. 

— Man vis tiek, — pirmininkas truktelėjo pečiais, 
— bet svarstysim tik tada, kai grįšiu su maistu. 

Lenkai dar norėjo pamatyti, kiek ko vienam žmo
gui yra skirta. Pirmininkas ir jie sukišo nosis į 
popierius, o aš išslinkau lauk. Pakeliui pamačiau su 
vyrais besišnekučiuojantį Miką. Pamojau, kad eitų su 
manim. 

— Šauni į aukštybes? — pasakė priėjęs. 
— Niekur nešaunu ir negalvoju kur šauti. 
— Bet su komendantu kaip du lašai vandens. 
— Tik tiek, kad esu prasitrynęs angliškai. Ir tik 

vienas visoje tautų maišalynėje. 
— Bet jis kalba vokiškai. 
— Daug blogiau, negu aš angliškai. Jam gerai — 

turi vertėjų, man gerai angliškai daugiau pasilavinti. 
O kartais ir dar šio to. Einam, pamatysi. 

Daržinėje Živilę radom įnikusią į anglų vadovėlį. 
Tėvai, sakė, nuėję prie vežimo. 

— Ar žinai, kur vežimas? 
— Kaip nežinosiu. 
— Tai einam. 
— Kur? 
— Pas tėvus. 
— Negaliu visko palikti. 
— Nepaliksim. 
Netoliese moteris savo guolį saugojo. Paprašiau, 

kad ji ir Živilės turtą pažiūrėtų. Ji sutiko. Išsitraukiau 
sektą iš po antklodės, Živilei šnipštelėjau, kad 
nepaliktų šokolado. Mikas nebuvo net matęs, kad iš 
pasivažinėjimo grįžau su buteliu. Jis net akis išplėtė. 

— Iš kur tas — paklausė. 
— Kartais neblogai vieną kitą kalbą viršaus 

mokėti, — nusijuokiau. 
— Už vertėjavimą? 
— Gal ir už. Pagaliau dabar niekas neklausia, kas 

kam iš kur ateina. 
Tėvus radom ant vežimo susėdusius. Mus pamačiu

si, motina šoko barti Živilę, kam guolį paliko pastirą, 
bet kai pasakiau, kad jį saugo kaimynė, atsileido, tik 
norėjo tuoj bėgti pati. Kai pasakiau, kad atėjau pažiū
rėti, kas tam butely, nebebėgo. Ir ji norėjo pažiūrėti, 
kas slepiasi tokiam kupliam butely. Tėvas ištraukė 

skardinį puoduką. Sektas buvo apšilęs, su triukšmu 
išmušė kamštį ir putomis ėmė dribti per butelio kaklo 
kraštus, net iš puoduko kilo aukštyn. Živilė sulaužė 
šokolado plytelę. Dalino visiems ir pati neišsilaikė: 
gabaliuką įsidėjo į burną. Papasakojau, kaip komen
dantas gražiai sudorojo lenkus, o paskum apie visko 
pilnus nacių sandėlius. Tėvui ir Mikui iš kišenės iš
traukiau po stikliuke uždarytą cigarą. Mikas tuoj užsi
rūkė, o tėvas ilgai vartė rankose. Pirma visą stikliuką, 
paskum išsiėmė, apuostė, sprindžiu ilgumą pamatavo. 

— Juos turbūt terūko Hitleris ir jo generolai, o 
mano pypkutei užteks visai savaitei, — prašneko akis 
pakėlęs į mane. — Tik reikės prasipjaustyti, — ėmė 
graibytis peilio. 

Kišenėje dar turėjau porą, tai vieną išėmiau ir 
padaviau. 

— Susipjaustysi tą, o aną rūkyk. Va, užsirūkysiu 
ir aš. Reikia dūmais paleisti vokiečių galybės likučius. 

Užsirūkėm visi trys. Moterys skonėjosi šokoladu, 
o mes, vyrai, karstelėjusiu dūmu. Tėvas ir Mikas dūmą 
labai gyrė, bet man, savo gyvenime tik antrą kartą tokį 
daiktą burnon teįsikišusiam, jis vis tiek buvo kartus. 
Kelis dūmus paleidęs, užgesinau ir padaviau tėvui. 

— Susipjaustyk ir tą, — pasakiau, — mano pirštai 
labiau linkę į šokoladą. 

Netoliese ganėsi du dailūs sarčiai. 
— Jūsų? paklausiau Živilę. 
— Mūsų. Juodbėris su Obelmuše pasiliko namie, 

o sarčius pasikinkėm. Kur važiuodamas, tėvas į porą 
juodu ir tekinkydavo. Abu tokie panašūs, kad ganyk
loje net ir aš ne visada galiu atskirti, kuris yra kuris. 
Bet aš pasigendu obelmušės. Kažin kas ja jodinėja? 

(Bus daugiau) 
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Lietuvos ambasadorius VVashingtone St. Lozoraitis š.m. spalio 16 d. atsi
sveikina su į San Francisco išsikeliančia Margarita Samatiene. 

HORIZONTAI 
MINTIMIS Į 

WASHINGTONĄ 
SUGRĮŽTANT 

Kai rytais atsikėlęs išgeriu 
kavos iš balto puoduko, ant 
kurio skrenda du geltona-ža-
lia-raudona spalvų paukščiai 
ir maty t i ryškus užrašas 
„Freedom for Lithuania" (tą 
puoduką, sužinojus, kad esu 
lietuvis, prieš kelis metus man 
dovanojo viena ilgamečio 
kongresmano iš Arizonos vals
tijos Udell štabo narė-ameri-
kietė), mintys dažnai skrenda į 
sostinę Washingtoną. O ypač 
dabar po JAV prezidento 
rinkimų, kuriuos laimėjo jau 
nebe respublikonų, bet 
demokratų partijos atstovas. 
Tai reiškia, kad Washingtone 
bus didelių pasikeitimų ypač 
valdžios įstaigose, nes pagal čia 
esančią tradiciją keli tūkstan
čiai aukštesnio rango pareigūnų 
yra prezidento pasirenkami ir 
jam pasikeitus visi turi paduo
ti atsistatydinimo iš pareigų pa
reiškimus. Žinau, kad tai palies 
buv. mūsų kaimynę, gyvenan
čią sostinės Cleveland Parko ra
jone ir Švietimo ministerijoje 
dirbančią Ritą Bureikaitę, 
palies Valstybės departamento 
pareigūną Arūną Pemkų, JAV 
Informacijos agentūroje tar
naujantį Algį Šilą ir aukš
čiausiai pareigose JAV admi
nistracijoje iškilusią lietuvaitę 
— HUD ministerio J. Kempo 
vieną iš trijų pavaduotojų — 
Skirmą Kondratienę, jeigu ji 
tose pareigose tebedirba. O gal 
dar ir kitus lietuvius, kurių pa
vardžių nežinau. 

M. SAMATIENE -
SUKAKTUVININKĖ 

Spalio mėn. antrojoje pusėje 
buvęs lietuviškas Cleveland 
Parkas Washingtone dar 
sumažėjo, į San Francisco 
miestą pas savo dukrą išsikėlus 
buv. mūsų kaimynei, 1980 m. iš 
New Yorko Washingtonan 
atsikėlusiai ir čia ilgesnį laiką 
Vliko ir Eltos įstaigos vedėjos 
pareigas ėjusiai, o 1988 m. 
perėjusiai dirbti į Lietuvos pa
siuntinybę, Margaritai Sama
tienei. Kadangi Margarita lap
kričio 24 d. švenčia apvalią am
žiaus sukaktį, tad ir drįstu šia 
proga vienu kitu brūkšniu ją 
pristatyti skaitytojams, tikė
damas, kad ji už tai nepyks. 

Margarita Staknytė-Sama-
tienė gimė 1917 m. lapkričio 24 
d. Bloomfielde, New Jersey vals
tijoje. 1922 m. tėvai parsivežė į 
Lietuvą, kur mokėsi Palangoje 
ir Šv. Kazimiero gimnazijoje 
Kaune. Karo metu pasitrukė į 
Vakarus ir jau 1947 m., kaip 
Amerikos pilietė, grįžo į gimtąjį 
kraštą, kur išėjo banko paskolų 
ir administracijos mokslus ir 
dirbo toje srityje. 1948-52 m. dir
bo NCWC įstaigoje, rūpin
damasi lietuvių pabėgėlių įkur
dinimu JAV, NCWC įstaiga 
vyresnioji lietuvių karo pabė
gėlių karta gerai atsimena, nes 
daugeliui teko, jos malone 

pasinaudojant, atvykti į šį 
kraštą. 

Vėliau dirbdama banke, M. 
Samatiene įsitraukė į Lietuvių 
Moterų klubų federacijos veiklą, 
1978-81 m. būdama jos pirmi
ninke. Šiose pareigose ji atsto
vavo lietuvėms moterims tarp
tautiniuose suvažiavimuose 
Japonijoje, V. Vokietijoje, Cedar 
Rapids, Iowa valstijoje ir kitur. 
Pastarasis suvažiavimas vien
balsiai priėmė M. Samatienės 
pasiūlymą paremti JAV komisi
jos Europos Saugumui ir 
Bendradarbiavimui nominaciją 
keturių Helsinkio grupės narių, 
jų tarpe ir Viktoro Petkaus— 
1981 m. Nobelio Taikos 
premijai. 

M. Samatienei apsigyvenus 
Washingtone ir mums gan ar
timai susidraugavus (jos vyras 
a.a. Steponas buvo vienas iš tų 
laimingųjų, kuris karo metu 
mane ir dar šimtinę lietuvių 
savo laimės dėka išvedė vėl į 
gyvenimą), viena proga ir 
paklausiau, kodėl ji ryžosi keltis 
į sostinę? Ji papasakojo, kad 
tuometinis Tautos fondo pirm. 
J. Giedraitis kreipėsi, ar ji nesu
tiktų vykti į Washingtonan 
persikėlusią Vliko-Eltos įstaigą 
jos vedėjos pareigoms. Po il
gesnio svarstymo sutiko važiuo
ti į Washingtoną vieneriems 
metams, o jose išbuvo net 8 
metus, kai dėl susidariusių 
aplinkybių Vliko įstaigoje įvyko 
pasikeitimų. Prieš atsisvei
kindama su šia įstaiga, 1987 m. 
per Tautos fondą M. Samatiene 
paskyrė 10,000 dol. auką įsi
taisyti Vliko-Eltos įstaigoje 
modernius aparatus — kompiu
terį ir faksą. Kaip už tą auką 
sukaktvininkė buvo įvertinta, 
gal kada nors atskleis istorija. 
Prisimintina, kokiu aršiu Vliko 
ir ypač jo pirmininko priešu 
tapo kurį laiką Vliko valdybos 
nariu pabuvęs J. Vitėnas, 
anksčiau buvęs nepalaužiamas 
Vliko rėmėjas. 

S. Lozoraičiui perėmus iš dr. 
St. Bačkio Lietuvos atstovo Wa-
shingtone pareigas, M. Sama
tiene, jo kviečiama, mielai 
sutiko pereiti į Lietuvos 
pasiuntinybę raštinės vedėjos 
pareigoms. Čia bedirbdama, ji 
drauge su kitais lietuviais 
sulaukė istorinės 1990 m. kovo 
11 d., kada. kaip kartą pasako
jo: „Pradėjo skambėti telefonai 

ištisai. Didžiosios pasaulinės 
spaudos atstovai, TV stotys, 
radijo p a r e i g ū n a i iš viso 
pasaulio ieškojo mūsų atstovo 
Stasio Lozoraičio — jo žodžio, 
nuomonės, minčių, pasisakymų. 
Esant tokiam dideliam skaičiui 
norinčiųjų su Lietuvos atstovu 
pasimatyt i , balandžio 3 ir 
gegužės 29 (1990 m.) teko su
ruošti pasiuntinybėje didelio 
masto spaudos konferencijas, 
dalyvaujant šimtui ir daugiau 
media atstovų. Dvi telefonų lini
jos, iki kovo 11 gerai aptarna
vusios pasiuntinybę, pasidarė 
visiškai nepakankamos. Per 
tuos kelis mėnesius tekdavo at
sakyti mažiausia šimtą skambi
nimų per dieną, o šiuo .atoslū
gio metu' tenka Lozoraičiui per 
dieną perduoti apie 20-40 įvai
rių paklausimų..." 

Tokiam didžiuliu susidomė
jimui Lietuva esant, o tuome
tiniam atstovui S. Lozoraičiui 
dalį laiko skiriant ir Lietuvos 
atstovo pareigoms prie Šv. Sos
to, M. Samatienei Washingtone 
talkininkavo E. Sakadolskienė, 
G. Palubinskaitė, o vasarą pora 
stažuotojų. 

1991 m. biržlio 30 d. M. Sama
tiene dėl sveikatos pasiprašė at
leisti ją iš raštinės vedėjos 
Lietuvos pasiuntinybėje parei
gų, o Lietuvos atstovas S. Lozo
raitis, už poros mėnesių amba
sadorium tapęs, M. Samatienei 
parašė padėkos laišką: „Jaučiu 
pareigą išreikšti gilią padėką už 
visa tai, ką Tamsta atlikai ne 
tiktai įstaigos, bet ir mūsų kraš
to labui. Pere i ta i s meta i s 
nepaprastai padidėjus darbo 
krūviui, Tamsta mokėjai prisi
taikyti prie naujų sąlygų ir at
likti sudėtingus uždavinius... 
Man tarnybos re ikalais iš
važiuojant iš Vaš ing tono , 
Tamsta turėdavai dar didesnę 
atsakomybę, kuri pareikalau
davo patyrimo ir orientacijos..." 

Ir š.m. spalio 16 d. Lietuvos 
ambasadorius Washingtone jau 
gal su 12-kos ambasados tar
nautojų štabu į San Francisco 
pas dukterį apsisprendusiai per
sikelti M. Samatienei Lietuvos 
ambasadoje suruošė išleistuves, 
dalyvaujant apie 70 jos draugų 
bei pažįstamų su ambasa
doriaus žmona Daniele Lozorai
tiene ir ambasados pareigūnais, 
kur visų vardu su būsima 
sukaktuvininke šiltai atsi
sveikino pats Lietuvos ambasa
dorius St. Lozoraitis. 

Taip ir mano mintys šindien 
vėl keliauja į vis tuštėjantį 
buvusį lietuvišką „Marąuette 
Parką" Washingtone, t.y. į 
Cleveland Parko rajoną, kur 
v.eko beveik 14 metų išgyventi 
ir nemažai naujų draugų įsigyti. 
Jų tarpe ir sukaktuvininkę 
Margaritą Samatiene. 

VI. R. 

* Ina Balsytė, PLJ sąjungos 
ir skaučių veikėja Toronte, Ka
nadoje, šešiems mėnesiams yra 
išvykusi į Lietuvą ir vyr. ekono
miste dirba Aplinkos apsaugos 
departamento ekonomikos sky
riuje. Yra įsijungusi į oro taršos 
mažinimo projektus. 

- Rūta Marc inkevič iū tė re
daguoja „Meno savaitę" — nau
ją savaitraštį, kurį pradėjo leisti 
Lietuvos teatro sąjunga ir bend
rovė „Langas". 

Jaunavedžiai Vytautas ir Rūta (Musonytė) Braziūnai 

SUSIJUNGĖ JAUNOS 
ŠIRDYS 

Per išleistuves Lietuvos ambasadoje Washingtone M. Samatiene (vidury) su 
ambasadoriaus žmona D Lozoraitiene (dešinėje) ir ambasados pareigūne M. 
Mickiene (kairėje). 

Vieną gražią vasaros dieną 
Michigano ežero pakrantėje 
susirinko grupė lietuviško jau
nimo džiaugtis vasaros grožiu, 
poilsiauti, pasibaigus sunkiem 
mokslo metams, ir tarpusavyje 
pabendrauti. Jų tarpe buvo ir 
vienas studentas, prieš metus 
atvykęs iš Lietuvos JAV-se 
įsigyti magistro laipsnį iš elek
tros inžinerijos. Tai Vytautas 
Braziūnas. Tam pačiam būryj 
buvo veikli lietuviškoj visuo
menėj Rūta Musonytė. Jie pasi
kalbėjo, Rūta jam aiškino, kad 
ruošias i vykti kelionėn į 
Lietuvą. Vytas paprašė perduoti 
laišką jo tėveliams. Rūtai grįžus 
iš kelionės, jie vėl susitiko ir 
kalbėjosi apie Lietuvą. Taip 
prasidėjo jų pažintis, nuoširdi 
draugystė ir meilė. 

Rūta Musonytė, Genovaitės ir 
Vytauto Musonių jauniausia 
duktė, ir Vytautas Braziūnas, 
sūnus Irenos ir Antano Braziu 
nų iš Kauno, suvienijo savo 
gyvenimą šių metų rugsėjo 5 d. 
Vestuvėse dalyvavo ir Rūtos 
krikšto tėveliai — dr. Aldona 
Juozevičienė ir dr. Juozas Makš-
tutis. Pulkas, sudarytas giminių 
ir draugų, iš lietuvišku sto
vyklų, mokyklų, šokių grupių 
ir ateitininkų. Pamergės buvo 
Rūta Stroputė, Dalia Lietuvnin-
kienė, Aleksandra Gražytė, Ada 
Vodopolaitė, Gaja Bliūdžiuvie-. 
nė ir Daina Fernandez. Pabro
liai — Petras Vodopolas, Gytis 
Liulevičius, Keith Dukavičius, 
Tauras Bublys, Paulius Bagdo
nas ir Kazys Motekaitis, Vy
riausia pamergė buvo Dalia Mu
sonytė, o vyriausias pabrolys 
Vytas Čuplinskas. Rūtą lydėjo 
jos seserėnai — gėlių nešėja 
Lina Aukštuolytė ir žiedų nešė
jas Algis Aukštuolis. 

Vestuvių dieną oras buvo gra
žus, lyg būtų tai progai toks už
sakytas. Jų džiaugsmu dalintis 
susirinko giminės ir draugai iš 
JAV, Kanados, net iš Lietuvos. 
Jungtuvės vyko Šventos Kot-

LIGOINĖJ TRŪKSTA 
VERTĖJŲ 

Cook ligoninėn ateina ar at
vežami įvairių tautų ligonys ir 
būna sunkumų ligoninės per
sonalui su jais susikalbėti. 
Trūksta vertėjų. 

VAISTAI ALKOHOLIKAMS 

Žurnalas „Archives of Gene
ral Psichiatry" skelbia, kad pa
naudojimas „paltrexone" vais
tų su atitinkamu psichiniu 
gydymu alkoholikuose žymiai 
sumažina palinkimą į girtuok 
lystę. 

rynos parapijos bažnyčioje, Oak 
Lawn, Chicagos priemiestyje, 
kur Rūta lankė pradinę mokyk
lą. Šv. Mišias aukojo ir jung
tuves pašventino kun. Antanas 

Saulaitis.S.J. Mišioms patar
navo jaunųjų giminaičiai — 
Michael Sasgen ir Kęstutis 
Aukštuolis, Šv. Mišioms muziką 
ir giesmes įspūdingai atliko jų 
draugai — Darius Polikaitis, Li
dija Polikaitienė, Rima Poli-
kaitytė, Audrius Polikaitis ir 
Vidas Neverauskas. Skambėjo 
vargonai, trimtas, gitara ir 
fleita. Rūtą prie altoriaus 
palydėjo jos tėvelis. Skaitinius 
skaitė Rūtos sesutė Vita Aukš-
tuolienė ir draugė Rita Likan-
derytė, atkartotinę — svainis 
Rimas Aukštuolis, tikinčiųjų 
maldas skaitė Rūtos sesutė Jū
ratė Regina Connolly ir svainis 
John Connolly. Jaunavedžių 
sukurtą maldą skaitė Vytauto 
draugas Jonas Račkauskas,Jr. 

Pulkas, atvykęs į salę, iš tau
tinių juostų padarė vartus. Rū
tą ir Vytautą Braziūnus pirmą 
kartą oficialiai pristatė Vita ir 
Rimas Aukštuoliai, programos 
vedėjai. Juos sutiko abiejų 
tėveliai su duona, medumi, 
druska ir vynu. O kai buvo 
laikas pulkui atsisėsti, reikėjo 
išsipirkti savo vietas, nes stalą 
buvo apsėdę kiti, kurie humoris-
tiškai vaidino janavedžius ir jų 
pulką. 

Jaunavedžius sveikino Rūtos 
tėvelis dr. Vytautas Musonis, 
Vytauto tėvelis docentas An
tanas Braziūnas iš Kauno tech
nologijos instituto, ir prof. 
Romualadas Kašiuba, inžineri
jos dekanas iš Northern Illinois 
universiteto, kuriame Vytautas 
įsigijo inžinerijos magistro 

laipsnį. Ypač džiugu, kad Vy
tauto tėveliai atvyko iš Lietuvos 
dalyvauti šiose vestuvėse. 

Visą vakarą svečiai dainavo, 
net ir vakarienės metu. Visiems 
buvo paruošt i ir išdalint i 
dainynėliai, kad būtų žmonėms 
lengviaus dalyauti. J ie net 
išsirikiavę eilėmis laukė progos 
prieiti prie pulko stalo ir jau
navedžius pasveikinti dainomis. 
Jauniausi svečiai, nedrįsdami 
da inuot i , atėjo papasakoti 
juokus. 

„Sadutę" šoko Rūtos pamer
gės ir kitos draugės: Rita 
Račkauskaitė, Vita Reinytė, 
Rima Navickaitė, Asta Kazlaus
kaitė ir Rita Likanderytė. Po 
šio mergaičių atsisveikinimo 
šokio Sauliaus Gylio ansamblis 
„Žiburys" grojo šokių muziką su 
paįvairinimu, kad svečiai nebe
sustojo šokę. Visiems buvo labai 
linksma dalintis jaunavedžių 
džiaugsmu šią svarbią jų gyve
nimo dieną. 

Visi vestuvių dalyviai sveiki
no Rūtą ir Vytautą, linkėjo 
j iems meilės, džiaugsmo, 
laimės ir sveikatos kuriantis 
vedybiniame gyvenime. Tegul 
jie su gilia meile Lietuvai ir 
vienas kitam auga ir bręsta. 

Jaunavedžiai šiuo metu gy
vena Milwaukee, Wisconsin. 
Rūta dirba „Midwest Express" 
oro l inijai , lėktuvo dalių 
pirkėjos pareigose, Vytautas, 
įsigijęs magistro laipsnį, 
renkasi darbo pasiūlymus. 

Dalyvė 

Vytauto ir Rūtos Braziūnų vestuvinis pulkas. 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS Z < u f a $ " 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9525 South 79th Avsnus 223 Kalvarijų gatv* 
Hlckory HM, Illinois 50457 Vilnius, Ustuva 

TstsfOfiM 350-115 k 778-392 

micllcincl Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 
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ESEE t=> 
(OUNI 
LEN0ER 



LIETUVIŲ DIENOS 
CALIFORNIJOJE 

Red. Rasa Miliauskaitė, tel. (312) 376-9286 Rasinius siųsti „Draugo" adresu. 

JAUNŲJŲ TALENTŲ 
POPIETĖ 

Spalio 25 d. buvo puiki rudens 
diena — lauke švietė saulė, 
medžiai buvo pasipuošę įvai
riom spalvom, o Jaunimo centro 
didž. salė irgi buvo pasipuošusi 
margomis spalvomis. Tą dieną 
vyko jaunųjų talentų popietė pa
remti „Draugo" dienraštį. 

Jaunimo centro sceną puošė-
įvairaus amžiaus jaunimas, su
prantąs sunkią laikraščio būklę. 
Koncertą rengė Korp! Giedra, 
bet šio koncerto iniciatorė ir, 
turbūt, ragintoja buvo darbščioji 
Indrė Tijūnėlienė, be kurios rū
pesčių tikrai nebūtų susirinkę 
tiek daug žmonių — nei meni
ninkų, nei publikos. Didelis ačiū 
Indrei už tokio koncerto or
ganizavimą. 

Laikraštyje šis koncertas jau 
buvo paminėtas ir aprašytas. Aš 
norėčiau pridėti kai kurias savo 
pastabas, komentarus, tik, ži
noma, ne kritiką, nes aš nei 
meno, nei muzikos žinovė. Už
tenka pasakyti, kad jaunimas 
savo užduoti atliko labai gerai, 
ir nelabai galima juos lyginti — 
visi gabūs, talentingi žmonės; 
džiugu matyti, kad jiems lie
tuvybė ir jos išlaikymas dar yra 
svarbūs dalykai. Pačioje pro
gramoje dalyvavo 34 jauni žmo
nės iš įvairių gyvenimo kelių, iš 
įvairių vietovių, tolimų Chica-
gos priemiesčių, net Lietuvos. 
Girdėjosi smuiko, pianino, čelo 
ir gitaros muzikiniai garsai — 
kartais tik instrumentai, kar
tais jiems pritardavo solistas, 
kartais kitas instrumentas, kar
tais melodeklamacija. Vyrai 
smuikuoja, moterys pianinu 
skambina, vyrai pianinu skam
bina, moterys dainuoja. Prog
ramoje pasirodė 4 smuikininkai, 
9 akompaniatoriai, 3 pianistai, 
vienas gitaristas, vienas čelis-
tas, 5 dainininkai, 2 orkestrai, 
4 deklamatoriai. Džiugu, kad 
nemažai gabių jaunų žmonių 
turime Chicagoje. 

Norėčiau trumpai paminėti 
visus programos atlikėjus bei jų 
vaidmenis šiame koncerte. Pir
mieji pasirodė Maureen ir Rai
mundas Mickai. Raimundas 
grojo smuiku, pianinu jam pri
tarė žmona Maureen. Apie Rai
mundą norėčiau pasakyti, kad 
jis prieš metus buvo labai sun

k ia i sužeistas automobilio1 

avarijoje, ir gydytojai nežinojo; 
ar jis pasveiks. Ne tik jis pa
sveiko, bet ir toliau gali sava
rankiškai tvarkytis. Linkime 
Raimundui sveikatos ir gražių 
dienų. 

Toliau pasirodė „Melodija" — 
estradinis dainų ansamblis. Joje 
dainuoja du vyrai — Alvydas 
Blinstrubas ir Vytautas Šiš-
kauskas, kurie, pritardami įvai
riais instrumentais, atliko dvi 
dainas. 

Janina Adickaitė, dalyvavusi 
šių metų „Dainų dainelė" kon
certe Lietuvoje, padainavo dvi 
dainas, jai akompanavo Daina 
Čerauskaitė. 

Vilija Bogutaitė skaitė savo 
kūrybą, jų tarpe ir premijuotą 
eilėraštį. 

Smuiku grojo Kazys Motekai-
tis, jam akompanavo Manigir-
das Motekaitis. 

Dalia Lietuvninkienė ir Lidi
ja Rasutienė padainavo duetą. 
Joms akompanavo Darius Poli-
kaitis pianinu ir elektroniniais 
vargonėliais. 

Marius Gražulis grojo čelo, 
akompanuojant jo žmonai Shei-
lai. Gražuliai atvykę iš Detroito 
ir tuoj po koncerto išskubėjo 
namo. 

Įdomu, kad ir jaunoji Mickie
nė, ir jaunoji Gražulienė, ne 
lietuvės, pritaria pianinu vy
rams, kurie groja styginiais 
instrumentais. 

Vainis Aleksa skaitė savo 
kūrybą apie Marąuettte Parką, 
jam graudžiais smuiko garsais 
pritariant Kaziui Motekaičiui — 
taip sukuriama melodeklama
cija. 

Scenoje pasirodė lietuviška 
kapela, kuriai priklauso Al
gimantas Barniškis, Gediminas 
Vaičekauskas ir Saulius Palio
nis. Jie taip smagiai užgrojo, 
kad visiems buvo noras šokti 
aplink salę. 

Rita Kazlauskaitė sklandžiai 
atliko du smuiko kūrinius, jai 
pianinu skambino Rokas Zubo
vas, pats pagarsėjęs pianistas. 

Programos antroje dalyje pir
mas pasirodė Algimantas Bar
niškis, šį kartą išeidamas į 
sceną kaip solistas. Jam akom
panavo Loreta Maištininkienė. 

Profesionali smuikininkė Lin
da Veleckytė-Kerpienė pagrojo 
du sunkius veikalus, akom
panuojant gerai žinomam muz. 
Alvydui Vasaičiui. 

Robertas Mockus, pasižymė
jęs ne tik kaip geras akompa-
niatorius, bet ir puikus 
pianistas. J i s paskambino tris 
kūrinius. 

Laima Šulaitytė-Day, gerai ži
noma aktorė, padeklamavo ba
ladę. 

Dalia Eidukaitė Fanelli pa
dainavo dvi dainas, jai pianinu 
pritarė George Radosavljevic. 

Petras Aglinskas, kompozi
torius ir muzikas, atliko savo ir 
kitų kūrinius gitarai. 

Daiva Merkelytė padeklama
vo keletą eilėraščių. 

Rokas Zubovas preciziškai 
paskambino pianinu, o prog
ramą užbaigė pianistė Sonata 
Zubovienė, atlikdama Beetho-
ven'o Sonata, Opus 109. 

Visą programą pravedė Aleks-
dandra Gražytė, šviesas tvarkė 
Vida Momkutė, o dekoracijomis 
rūpinosi Rasa Sutkutė. 

Kai kurie nusiskundė, kad 
programa per ilgai užsitęsė (gal 
ir reikėjo daugiau apriboti daly
vių ir atlikėjų laiką — sakykim 
— 8 minutės ar du kūriniai/vei
kalai). Iš kitos pusės, džiugu 
matyti, kad tiek daug jaunimo 
sugebėjo ir norėjo tokiame kon
certe dalyvauti. Sveikintinas 
visas koncerte dalyvavęs jauni
mas už paaukotą laiką, darbą ir 
pinigus, nes kiekvienas atlikėjas 
atsisakė honoraro. Tikiuosi, kad 
tokių ar panašių koncertų susi
lauksime daugiau. 
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Jau kelinti metai Los Angeles 
mieste vyksta labai sėkmingos 
Californijos Lietuvių dienos. Sis 
dviejų dienų renginys dažniau
siai vyksta rugsėjo pabaigoje ar 
spalio pradžioje. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salės, aikštės 
ir klasės tampa meno galeri
jomis, maisto parduotuvėmis, 
knygų ir medžio drožinių kios
kais. Čia vyksta programos, 
būna sodai, skamba muzika, 
čia sutinkami seni d-augai, gali 
surasti ir ki tų L.iksmybių. 
Geriausias šio renginio palygi
nimas Chicagos lietuviams būtų 
Kaziuko mugė, vykstanti tuo pat 
laiku ir vietoje, su 69-tos gatvės 
muge. 

JAUNIMUI RENGINIAI" 

Lapkričio 21 d. — Lietuvių 
Fondo veiklos 30-mečio sukak
tuvinis pokylis, Martiniąue. 

Lapkričio 28 d. - Futbolo 
klubas, Xituanica" rengia čem
pionų pagerbimo pokylį, 6:30 
v.v., Lietuvių centro salėje, Le-
mont, IL. 

Gruodžio 6 d. — Metinė Jau
nimo centro vakarienė didž. sa
lėje. 

Gruodžio 13 d. — „Dainavos" 
ansamblio religinis koncertas 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje, 
Brighton Parke. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

Toronto „Gintaro" ansamblio šokėjai Los Angele. Lietuviu d i e n o j ^ ^ ^ 

Šių metų Lietuvių dienos 
spalio 3 ir 4 d. vyko parapijos 
kieme ir patalpose. Atrodo, kad 
pagrindinis organizatorius šių 
metų dienų buvo Donatas Em-
pakeris, k u r i s visur bėgo, 
atsakinėjo klausimus ir prižiū
rėjo bendrą tvarką. Donatas ir 
jo komitetas sustatė visas lauko 
palapines, stalus, kėdes ir bū
deles, kad įvairios Los Angeles 
lietuvių organizacijos galėtų iš
dėti savo prekes, pardavinėti 
knygas ir gintarus, saldžias 
bandeles, kavą, minkštus gė
rimus, alų ir, žinoma, koldūnus, 
lietuviškas dešras, kugelį ir kt. 

Prie stalų buvo iškabinti or
ganizacijų vardai — Lietuvos 
Vyčiai, (kuriems Los Angeles 
mieste vadovauja jauna, ener
ginga pirmininkė Marytė Sepi-
kaitė), Šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla, LA „Spindulys", 
Lietuvių Bendruomenė, Los 
Angeles sporto klubas „Banga" 
bei privatūs menininkai, išstatę 
juostas, rankdarbius, papuo
šalus, knygas, lietuviškus marš
kinėlius (t-shirts) ir įvairias 
kitas prekes. Be čia jau minėtų, 
Lietuvių dienose dalyvavo 
Algimantas Kezys ir Karolis 
Avižienis (abu iš Chicagos) su 
savo parodom, gintarais, medžio 
drožiniais ir paveikslais. Aš bu
vau maloniai nustebinta juos 
čia pamačiusi, o jie irgi nesi
tikėjo mane čia sutikti. 

Be šių dvejų čikagiečių, tą sa
vaitgalį sut ikau daug kitų 
žmonių iš Chicagos. Visi Los 
Angeles draugai juokėsi: „Tai 
ką, — jie klausė, — Chicagoj šį 
savaitgalį nebuvo ką veikti, kad 
visa Chicaga pas mus atkeliavo, 
0 gal jūs visi tik paklydote?" 
Nors losangeliškiai iš mūsų 
šaipėsi, kad mes neturėjom ką 
veikti, atrodo, jie labai didžia
vosi, kad į j ų Lietuvių dienas iš 
visur suvažiavo tiek daug žmo
nių, kad Los Angeles Lietuvių 
dienų pasisekimas jau visiems 
yra gerai žinomas. Aš j a u 
anksčiau buvau girdėjusi, kad 
Los Angeles Lietuvių Dienos 
nustelbia Chicagos dienas, tai 
norėjau pati įsitikinti. Nors Los 
Angeles mieste yra žymiai 
mažiau lietuvių negu Chicagoj, 
bet čikagiškiams reikėtų iš jų 
pasimokyti. Jie veikia kartu, 
vienoj vietoj, tarp savęs nesi-
skaldo ir nesipyksta. Mažiau 
žmonių atlieka daugiau darbų. 

Programą pradėjo Sv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
vaikai, pasipuošę tautiniais dra
bužiais. J ie entuziastiškai pa
dainavo keletą dainų, padekla
mavo eilėraščiu Gailė F.adve-
nytė supažindino su garbės 
svečiais ir oficialiai atidarė 
Lietuvių dienas. Garbės svečių 
tarpe buvo tautinių šokių 
„tėvas" Vytautas Beliajus, 
filmų ir televizijos aktorė Rūta 
Lee (Kilmonytė), buvęs žymus 
krepšininkas Pranas Lubinas, 
Los Angeles miesto pareigūnai, 
Don Nelson - „Golden State 
VVarriors", trenerio sūnus ir 
daugiausia dėmesio sulaukęs 

1 krepšininkas Šarūnas Marčiu
lionis su Lietuvos krepšininkais 
Barcelonos olimpiadoje Lietuvai 

laimėjęs bronzos medalį. Jie visi 
buvo apdovanoti lietuviškomis 
juostomis, o Šarūnas Pranui 
Lubinui įteikė marškinėlius, 
kuriuos Lietuvos krepšininkai 
dėvėjo medalių įteikimo ceremo
nijose Barcelonoje. Po to vaikai 
ir svečiai paleido geltonus, 
žalius, raudonus balionus ir '92 
metų Lietuvių dienos buvo ati
darytos. 

Šarūnas Marčiulionis susi
laukė didžiausio dėmesio. Nors 
ir Lietvių dienose dalyvavo su 
r amen ta i s , nes Lietuvoj 
susilaužė koją, bet jis visą šeš
tadienį ir pusę sekmadienio 
praleido prie stalo, pasirašinė
damas krepšinio marškinėlius. 
Kadangi susidomėjimas marški
nėliais buvo didelis, tai jų daug 
buvo parduota, ir Šarūnas juos 
visus pasirašė. Jam skaudėjo ne 
tik koją, bet nuo rašymo ir 
dešinę ranką. Visas marški
nėlių pelnas skiriamas Lietuvos 
vaikams — našlaičiams, invali
dams, sergantiems, kad jų 
gyvenimo sąlygos pagerėtų. Per 
tas dvi dienas buvo parduota 
tiek daug marškinėlių (t-shirts), 
kad buvo suaukota daugiau 
negu 40,000 dolerių Lietuvos 
vaikams. Valio! Šarūnui ir 
„Bangos" sporto klubui, apsi
ėmusiam tokį darbą atlikti. 
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Šarūnui sunkiai dirbant, sce
noje vyko programa. Pagrin
diniai atlikėjai buvo Toronto 
šokėjų grupė „Gintaras", vado
vaujama Juozo ir Ritos Kara-
siejų. Nors lauke buvo labai 
karšta, torontiškiai puikiai pasi
rodė, žavėdami žiūrovus sudė
tingais šokiais, grakščiais žings
niais ir maloniom šypsenom. 
Čia dalyvavo ir viešnia iš Lietu
vos, jau ne pirmą kartą Lietu
vių dienose pasirodžiusi, Vero
nika Pavilionienė — senovinių 
liaudies dainų atlikėja. Jai pri
tarė ir su ja kartu dainavo keli 
vyrai iš Bostono „Sodauto" an
samblio. Su broliu Audriumi 
bei pusbroliais Linu Polikaičiu 
ir Vidu Neverausku labai 
sėkmingai pasirodė čikagietis 
Darius Polikaitis. Jie padainavo 
kelias savo senesnes, visiems 
žinomas dainas, bet nauju rit
mu, nauju tempu, nauju stiliu
mi, kad beveik visai nebuvo 
galima jų atpažinti. Šoko ir LA 
„Spindulys" — atskirai ir kar
tu su „Gintaru". Dainavo „dvi 
sesytės" (jeigu neklystu, tai irgi 
buvusios čikagietės, seserys 
Valerija ir Nijolė Sparkytės), 
grojo lietuviškas orkestras iš 
Vokietijos ir t.t. Programos 
atlikėjams buvo duota po pusę 
valandos. Atrodo, kad perėjimai 
vyko labai sklandžiai. 

Jei nenorėjai klausytis pro
gramos ir jau spėjai įsigyti 
krepšinio marškinėl ius su 
Šarūno parašu, galėjai atsigai
vinti ir pavalgyti. Veikė alaus 
baras ir lietuviška virtuvė — 
dešros, kopūstai, kugelis, koldū
nai, cepelinai. Mes Chicagoje 
tokį maistą galime gaut i 
kiekvieną dieną, tai jį nelabai 
vertiname, bet Los Angeles 
buvo sužavėti tokiu pasi
rinkimu ir greit viską užbaigė. 
Reikia pasakyti, kad koldūnai 
buvo tikrai labai skanūs. 

Mano nuomone, Lietuvių 
dienos praėjo labai gerai ir la
bai tvarkingai. Donatas ir jo 
komitetas didelį darbą atliko 
sklandžiai. Jiems talkino įvai
rių organizacijų atstovai. Negir
dėjau, kad kas nors skųstųsi. 
Visi prisidėjo prie ruošos ir prie 
sutvarkymo/valymo darbų. La
bai džiaugiuosi, turėjusi progą 
čia dalyvauti, prisidėti prie ruo
šos darbų ir pajusti gyvą 
lietuvišką dvasią toli nuo Chica
gos. Laukiu ateinančių metų 
Lietuvių dienų — jos turbūt bus 
įdomesnės ir įvairesnės už šias. 

Ri ta 

Pradėję žengti pirmuosius 
žingsnius, vaikai užsinori 
dviratuko. Dar gerai nepramo
kę vaikščioti, jau nori su savo 
aplinka susipažinti ratukais. 
Juk taip vaikas gali ne tik 
greičiau, bet ir žymiai lengviau 
pasiekti tolimesnes vietoves. 
Pasaulis prasiplečia, jo ribos ple
čiasi. Pradinėje mokykloje jau 
su draugais gali pasprukti nuo 
namų ir tėvų ir važiuoti, kur tik 
pedalai numins. Dviratis vaiko 
akyse reprezentuoja jo savaran
kiškumą — jis vienas yra dvi
račio meistras ir gali keliauti, 
kur tik jo kojos bei jėga nuveš. 

Jaunuolis didžiuojasi dvira
čiu. Mechanizmus alyva ištepa, 
plauna rėmus tol, kol blizga, ir 
prižiūri, lyg tai būtų jo pir
miausia ir didžiausia meilė. 
Vaikui bręstant, ateina laikas, 
kai nebepakanka vien dviračio. 
Juk suaugusių pasaulis pilnas 
automobilių ir motociklų. Sis 
pasaulis didesnis negu įsivaiz
duotas, o nepažinsi jo viso vien 
tik dviračiu. Tada dviratis tam
pa ištremiamas į rūsį, kur per 
daugelį metų apnešamas dul
kėm ir voratinklais. Dviratis 
praranda savo garbingą vietą ir 
kantriai laukia, kol vėl kurią 
dieną senas jo draugas jį ims ir 
prisimins, nuplaus, nublizgins 
ir vėl entuziastingai lėks (maus) 
gatvėmis ir miško takais. 

Panaši ir mano istorija. Prieš 
keletą metų pradėjau ilgėtis 
dviračiu važiavimo dienų. Il
gesys sutapo su naujom pažin
tim — dviratininkais, kurie ruo
šėsi vasaros kelionei po šiauri
nę Californiją. Nors buvau fizi
niai nepasiruošusi, mano troški
mas prisijungti prie tokios ke
lionės nugalėjo mano būgštavi
mus. 

Taip vieną ankstyvo pavasa
rio dieną atsiradau namų rūsy
je su savo ištikimu dviračiu, ku
ris gulėjo apleistas tarp dėžių ir 
senų sulūžusių baldų. Atsimini
mų srautas užliejo širdį. Pasiju
tau lyg sutikusi seniai bematytą 
draugą. Dviratis, daug metų ne
prižiūrimas, buvo labai blogame 
stovyje. Padangos nuleistos, 
stabdžiai kvykė, bėgiai neveikė, 
ir pats dviratis atrodė gerokai 
pasenęs. Per mano su dviračiu 
išsiskyrimo dešimtmetį dvira
čių gamybos technologija buvo 
padariusi nemažą pažangą. Mo
dernūs įrengimai mažiau svėrė 
ir geriau funkcionavo. Pati nau
jųjų dviračių išvaizda buvo 
grakštesnė. Mano senas dvira
tis buvo sunkus ir važiavo kaip 
sunkvežimis, lyginant jį su 
draugų lenktyniavimo dvira
čiais. 

Nepaisydama savo dviračio 
nepavydėtino stovio, pradėjau 
ruoštis kelionei. Pradėjau kas 
rytą juo važinėti. Pakeičiau 
padangas, sutvarkiau greičius 
ir bėgius, nusipirkau naujus 
pedalus ir maišus („panniers"), 
kurie pritaisomi prie užpakali
nio rato pakabos. Po šešių savai
čių buvau pasiruošusi kiek tai 
buo įmanoma. Esant naujoke, 
mano nenusivokimas apie 
dviratininkyste apsaugojo mane 
nuo tikrovės, kuri laukė manęs 
vakaruose - Californijos 
kalnai! 

Prisijungusi prie grupės, greit 
suvokiau, kad ateinančios die
nos nebus lengvos. Keliavom su 
pilnais bagažais — miegmai
šiais, palapinėmis, rūbais ir 
maistu. Vien tik šie daiktai 
pridėjo 25-30 svarų prie dvira
čio svorio. O už Arcata miestelio 
ribų lyguma greit pasibaigė, ir 
kalnuoti keliai mus lydėjo iki 
pat San Francisco. Aukščiausios 
Chicagos apylinkių kalvos ne
galėjo lygintis su mažiausiais 
kalneliais Califomrjoje. Greit 
man paaiškėjo, kad nepakanka
mai ilgai ar intensyviai trenira-

vausi ir kad mano dviratis bu
vo netinkama tokiai kelionei. 

Vis dėl to išdidumas neleido 
man atsisakyti kelionės. Drau
gai buvo kantrus ir ramino 
manę, kai pradėdavom lipti vėl 
į naują kalną. Net žavinga gam
ta negalėjo sumažinti mano 
skausmo važiuojant į viršūnes, 
bet laimingai nusileisdavom 
žemyn, kartais pasiekdami net 
50 mylių per valandą greitį. 
Koks nuostabumas važiuoti 
tarp didingų raudonmeždių 
saulei leidžiantis ir nakvoti po 
dangaus skliautu visiškai iš
vargus, bet apsvaigus dienos 
patirtimi. Pagalvojau, kodėl 
mums iš viso reikia tų mašinų, 
juk jos tik teršia orą ir gadina 
skaisčią gamtą. Mes visi būtu
me sveikesni, stipresni ir lai
mingesni, jei būtų palankesnės 
sąlygos dviračiais važiuoti į dar
bus, pas draugus, į parduotuves 
ir panašiai. Tokios mintys at
klydo kelionės metu ir paliko 
stiprų įspūdį grįžus Chicagon. 

Ši kelionė buvo labai įspūdin
ga ir padėjo man suprasti dvira-
tininkystės vertingumą bei ma
lonumą. Grįžusi į namus, nebe-
grąžinau dviračio į rūsį. Tęsiau 
savo išvykas ir po kurio laiko 
jaučiausi nusipelniusi pirkti 
naują dviratį . Žadą užėmė 
pamačius koks didelis ir įvairus 
dviračių rūšių pasirinkimas bei 
jų kainų skirtingumas. Išsirin
kau dviratį, bet nutariau, kad 
reikės įsigilinti, jei pradėsiu jį 
dažniau vartoti. 

Taip augo mano susidomėji
mas dviratininkyste. Ne vien 
pradėjau domėtis pačiu sportu, 
bet ir jo įvairiom organizacijom. 
„Rails to Trails" ir „Chicago-
land Bicycle Federation" yra 
tik dvi organizacijos, kurios rū
pinasi gamtos apsauga ir rimtai 
nagrinėja dviračio įtaką ateity
je. Vienas šių organizacijų tiks
lų yra ieškoti lėšų steigti dvira
čio takus miestuose, užmiesčiuo
se ir gamtoje. J ie rūpinasi, kad 
žmonės turėtų galimybę dvira
čiais važiuoti ir kad tie keliai 
būtų saugūs ir gerai užlaikyti. 
Nedaug čikagiečių rizikuoja 
važiuoti dviračiais miesto gat
vėmis, nes ne vien automobilių 
reikia saugotis, bet ir atidžiai 
vairuoti, neįsmukti į kokią duo
bę ar užvažiuoti ant stiklų. Dvi-
ra t in inkys tės organizacijos 
stengiasi mokyti žmones laiky
tis taisyklių, dėvėti šalmus ir at
sargiai važiuoti. Taip pat jos mė
gina steigti programas, kurios 
skatina žmones vartoti dvira
čius kaip alternatyvę transpor
to priemonę. Jos ruošia savait
galių išvykas ir teikia informa
cijas apie įvairias dviračio 
keliones po visą pasaulį. Šiom 
dienom net rasi organizuotas 
keliones po Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. 

Senasis dviratis vėl stovi rū
syje. Naujesnis ir greitesnis 
dviratis šiuo metu pirmauja, bet 
senojo nesu pamiršusi. Jis mane 
nuvežė daug mylių, per kalnus 
ir miestų gatves. Jis taip pat 
daug pamokė ir atvėrė man akis 
į naujai rastą užsiėmimą, kuris 
man teikia daug džiaugsmo ir 
malonumo. Ar būtum linkęs 
lenktyniavimui, ar šiaip tik 
neskubiam važiavimui — vien 
tik malonumui, dviratininkyste 
yra sportas visų amžių asme
nims. Niekada ne vėlu susirasti 
tą seną apdulkėjusi dviratį ir 
susigrąžinti vaikystės dienų 
linksmybes. 

Asta Spurgytė 

Pergalė iškovojama ne 
myliomis, o coliais. Truputį da
bar laimi, išlaikai tą poziciją, o 
vėliau dar truputį laimi. 

Louis L'Amour 
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BUVUSIOJE IMPERIJOJE 

E. RINGUS 

Zina Dresliūtė ir Romualdas Zabuliai 
Hartforde. 

po ves tuvių Šv. Jokūbo bažnyčioje. 

N'uotr R i tos L i k a n d e r y t ė s 

IR SUMAINĖ 
AUKSO ŽIEDUS 

Per 70 metų sovietai kiekvie
na proga skelbdavo tikrus ar 
abejotinus atsiekimus, norėda
mi parodyti pasauliui jų siste
mos pranašumą. Paskutiniais 
metais žinios, ateinančios iš 
rytų, nelabai džiuginančios, jo
kių rekordų nepasiekiama. Bet 
štai vienas rekordas tikrai 
pateks į „Guinness Book of 
Records". Jis pasiektas Rostovo 
mieste. Pasaulio dėmesys at
kreiptas. Šimtai reporterių iš 
daugelio kraštų sugužėjo į 
Rostovo viešbučius, ginkluoti 
foto aparatais ir videokamero
mis. Teismo salė buvo pilna. 
Teismo eigą stebėjo visas Vaka
rų pasaulis, buvo transliuojama 
per televizija. 

Pirmą kartą imperijos istori
joje viešai atskleista juodoji jų 
visuomenės pusė. Tikslas aiš
kus. Norima parodyti pasauliui 
naujos sistemos atvirumą, naują 
teismų sistemą, naujos piliečio 
teisės, kad ir psichinio žmogžu
džio teisę apeliuoti teismo 
sprendimą. 

Nors tą šeštadienį visą dieną 
lijo, bet tai niekam negadino 
nuotaikos — jaunieji, meiliai 
vienas į kitą žiūrėdami, vistiek 
nieko kito nematė, o jų draugai 
ir tėvai šypsojosi, linkėdami 
jauniesiems laimės. 

Rugsėjo 26 d. Hartforde aukso 
žiedus sumainė jauna visuome
nininke, buvusi Hartfordo LB 
pirmininkė Zina Dresliūtė su 
Romualdu Zabuliu, Hartfordo 
bendruomenininkų vyriausiu 
sūnum. Sutuoktuves Šv. Trejy
bės bažnyčioje palaimino jaunų
jų draugas, parapijos klebonas 
kun. Jack Mockus. Apeigos bu
vo lietuvių kalba. Mes, dvi čika-
gietės, važiavome, 15 valandų j 
abi puses, kad galėtume daly
vauti geros draugės Zinos 
vestuvėse. Prisikrovusios auto
mobilį įvairių dovanų, dėžių, 
drabužių, laimingai atvažiavom 
į svečius. Mums kai kurie te
nykščiai vestuvių papročiai 
buvo keistoki, tai mudvi visiems 
aiškinom, kad mes Chicagoje 
viską kitaip darom. Mums buvo 
atsakyta, kad čia ne Chicaga, o 
Hartfordas. Beliko tylėti ir 
prisitaikyti prie daugumos. 

Vestuvės buvo tikrai smagios, 
nors oras tą dieną buvo nepalan
kus. (Deja. dėl lietaus nebuvo 
galima daryti nuotraukų gražia
me sodelyje). Čikagietes, jauna
vedžių vestuvinio pulko nares, 
hartfordiškiai pasitiko nuošir
džiai ir draugiškai, su išskėsto
mis rankomis ir tikru lietuvišku 
vaišingumu. Su beveik visais 
pulko draugais buvome susi
pažinusios anksčiau — ar Aus
tralijoje, ar per jų tautinių šokių 
grupę, ar per Ziną. Iš pat 
pradžių rišosi draugystės ryšiai, 
ir kuo toliau, tuo smagiau ir 
greičiau bėgo laikas, vestuvės ir 
visas savaitgalis. 

Jaunuosius prie altoriaus pa
lydėjo gražus būrys jų draugu 
bei giminių. Pirmoji pamergė 
buvo čikagietė Rita Likandery-
tė. Zinos gera draugė, su kuria 
susipažino skautų suvažiavime 
1983 metais, o pirmasis pabro

lys — jaunojo dėdė ir draugas 
Kęstutis Žiurlys iš N*ew Yorko. 
Pulko nariais buvo jaunojo se
suo Regina Zabulytė ir jaunųjų 
Vitas Jelinskas. Marytė ir Linas 
Banevičiai, Nerija Gureckaitė, 
Paulius Nenortas, čikagietė 
Daiva Ilginytė bei Jonas Kodis. 
Buvo keturios mažos gėlių ne
šėjos — visos Zinos pusbrolių 
Zdanių mergytės, ir žiedų nešė
jas Lee Zdanys, Zinos krikšto 
sūnus. Pamergės buvo pasipuo
šusios ryškiai ružavomis il
gomis suknelėmis, gėlių nešėjos 
trumpesnėmis mėlynomis suk
nelėmis, o visi pabroliai-juodais 
frakais. 

Vestuvių vaišės vyko puošnio
je ir elegantiškoje La Renaissan-
ce banketų salėje. Jaunavedžius 
su duona, vynu ir druska sutiko 
jų tėvai Zita Drėsliuvienė. Biru
te ir Steponas Zabuliai, visas 
pulkas ir kiti svečiai. Praėję 
..Berželio" šokėjų padarytą 
tiltą, jaunieji Zina ir Romas 
Zabuliai pašoko rezginėlę kar
tu su „Birželio" šokėjais. Su šia 
grupe Zina šoka nuo įsikūrimo 
dienos, o Romas, buvęs šokėjas, 
visuomet prisideda prie grupės 
veiklos. Po rezginėlės buvo jau
nųjų pirmas šokis. Tuoj prisijun
gė ir tėvai, draugai ir svečiai. 
Vakaro eigą pravedė jaunųjų 
draugai Silvija ir Jonas Jelin-
skai. Po labai skanios vakarie
nės vyko šokiai. Ilgai sukosi 
jaunieji, jų draugai, svečiai ir 
tėvai. 

Per greit pasibaigė šis nuosta
bus vakaras. Jaunieji išvažiavo 
anksčiau, nes kitą rytą jų 
lėktuvas labai anksti išskrido. 
Grįžę po kelionės laivu, ap
sigyveno Glastonbury miestely
je, netoli Hartfordo, arti tėvų, 
giminiu ir draugu. Linkime jau
navedžiams daug gražių, saulės 
spinduliais išklotų dienų, prade
dant naują gyvenimą kartu. Te 
Jūsų namuose visuomet būna 
meilė, šiluma ir lietuviškumo 
dvasia. 

Rita 

Koks tas naujas rekordas? 

Kažkoks Čikatilo, poros vaikų 
tėvas, mokytojas. Jo nusikalti
mas: 52 žmogžudystės, daugiau
sia moterų ir merginų laike 
12-kos metų. Nusikaltėlis žudy
davo Rostovo mieste ir apylin
kėse, dažniausiai dienos metu. 
Pagarsėjusios sovietų saugumo 
organizacijos per dvylika metų 
nesugebėjo nusikaltėlio pagau
ti. Į medžioklę buvo įjungtas 
visas saugumo aparatas ir 
KGB. Gyventojams pradėjus 
spausti saugumo organus, buvo 
pagautas vienas žmogus. Iš
spaustas iš jo prisipažinimas ir, 
aišku, pagautasis tuojau sušau-

nams. Maskvos butus lankyda
vo jaunas vyras. Paskambinęs 
pranešdavo: „Dujų matuotojas". 
Seimininkės, aišku, duris atida
rydavo, bet jau paskutinį kartą. 
Vyriausybė, nenorėdama skleis
ti viešumon, Maskvos piliečių 
neinformavo. Todėl daug mote
rų prarado gyvybes, nežinoda
mos apie re ika l ingumą 
apsisaugoti. 

Nužudymų skaičius buvusio
je imperijoje sparčiai auga. 
Priskaitoma tūkstančiai aukų 
kasmet. Psichologai ir sociologai 
ieško šios tragedijos priežasčių. 
Jie aiškina, kad tai yra komu
nistinės sistemos padarinys. 
Piliečių žudynės prasidėjo nuo 
revoliucijos. Be teismų buvo 
šaudomi visi, kas buvo prieš 
juos, pradedant caro šeima. Šau
doma buvo inteligentija, dvari
ninkai, idėjiniai „priešai" ir net 
vėliau ūkininkai, kurie prieši
nosi kolchoząvimui. Milijonai 
buvo nužudyti be teismų. Nau
jiems revoliucionieriams, vėliau 
vaikams mokylose, buvo pom-
puojama: sutikai priešą — 
užmušk. Auka gaudavo kulką į 
pakaušį, ne visados dėl politinių 
„nusikaltimų". Užteko vilkėti 
šiltą sermėga žiemos metu. Tuo
jau po revoliucijos GPU, NKVD, 
KGB turėjo smogikų grupes, 
kurių uždavinys buvo naikinti 
bolševikų priešus. Štai ką pasa
koja vienas tų dalinių narys, 
užsipelnęs krūvą medalių ir 
gerą pensiją: ,,Aš pakliuvau į 
Dzeržinskio sukurtą dalinį 17 
metų amžiaus, pilnas idealizmo. 
Civilinio karo metu mūsų užda
vinys buvo gaudyti raudonosios 
armijos dezertyrus ir vietoje 
sušaudyti. Vieną nuotykį aš ge
rai atsimenu. Sugavau du bal
tosios armijos pulkininkus. Bū-

biama, kad KGB organizacija 
yra mažinama. Taip, yra maži
nama perkeliant savo agentus 
į dabartini valstybinį aparatą, 
duodama geros sąlygos pradėti 
pramonėje ir prekyboje. J ie 
veržiasi į spaudą, radijo ir 
televizijos organizacijas. Nenuo
stabu, kad pažanga į laisvę ir 
saugią ateitį eina taip lėtai. 
Mafija irgi pilna buvusių KGB 
agentų. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

GREIT 
PARDUODA 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

At idary ta 7 dienas savai tė je. Dide
l is pas i r ink imas [vair iausių kepinių 
ir n a m u o s e gaminto mais to — 

Catering 
6 2 1 6 S . Archer A v e . 

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

l 

. RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• M L S . Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pens in inkams Nuolaida. ' 

[§*» 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6 5 2 9 S. K a d z i * A v e . , 

Chicago , I L 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

^ntuifc 

dytas. Vėliau pasirodė, kad jis rio vadui įsakius, nušoviau abu 
buvo nekaltas. Tuo tarpu žudy- vietoje ir dar sutrypiau su savo 
nės vyko toliau. Po 52 aukos at- arkliu. Kolchozavimo metu 
sitiktinai pagautas Čikatilo. Jis mums buvo duota laisva ranka, 
tuojau prisipažino. Bet dabar jis ką galime vietoje nudobti ir ką 
dar gyvas ir laukia apeliacijos. 
Vietiniai aparatčikai, apsupti 
sensacijų rašeivų, deda viso
kiausias smulkmenas apie šį 
nusikaltėlį. Tik ir laukia, kas 
pasiūlys aukščiausią kainą dole-
riukais. Šie dokumentai tikrai 
nedings iš archyvų. 

Ar tikrai Čikatilo pasiekė 
rekordą? 

nusiųsti į lagerius. Nešiojau du 
pistolietus. Viena kišenėje, kitą 
portfelyje, kad nepritrūktų šovi
nių". Be jokios emocijos šis 
sistemos didvyris pasakojo apie 
savo žygdarbius, be baimės būti 
nubaustas. Jis netgi pasigyrė 
savo išradingumu. Prieš nušau
nant, liepdavo aukai būti iš
sižiojus, nes nemėgo riksmo. 
Darbą norėjo atlikti tyliai. Jis 
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Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 
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VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 3. Puiaski Rd. 

Phone (312)581-4111 
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KMIECIK REALTORS 

7922 S. Puiaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
ve l tu i . 

REALMART, INC. 
6602 S. Puiaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

T 

S t Petersburg Beach, FL parduodamas 
namas 3 bl. nuo jūros, parduotuvių ir gero 
susisiekimo; 2 arba 3 mieg.; 1V2 prau
syklos; centr. šiluma ir šaldymas Skam
bint i ; U I . 708 -795 -8084 arba 
407-844-9345. 

V. T . ELECTRIC C O . 
u c e n s e d . Insured — Bonde ? 

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elekt ros v namų apši ldymo 

s is temų pataisymai . 
. V y t a u t a s T a r a s 

MASTER PLUMBING 
COMPANY . 

L icensed , Ek>nded, Insured 
Nauji darba i ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonies kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, p o m 
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius, , 
BEN SERAPINAS 708-838-2960 

CARRIE J. SAVICKAS 
REAL ESTATE CO. 

For Sale 
2 bedrm. IV2 bath tovvnhome 
with fireplace; 1 car garage; 
aeross from golf course, mi
nutes from Medina country club 
and Indian Lakęs. $109,900. 
Call. Bus. tol. 708-238-1299 

Res. to l . 708-250-8154 

MISCELLANEOUS 

prisipažino, kad asmeniškai su-
Tokie stambūs nusikaltimai tvarkė apie 40 aukų, jau nekal-

anksčiau buvo slepiami, ir vi- bant apie dalyvavimą grupinėse 
suomenė apie juos negirdėjo, egzekucijose. 
Valstybinė paslaptis. Tačiau Kiek tokių žudikų dar yra už-
gandai gandeliai keliavo Mask- silikę imperijoje? Kol kas 
voje, kad per keletą metų apie negirdėti, kad jie būtų teisiami, 
150 moterų prarado gyvybes, ar net ieškomi. KGB archyvai 
žinant tik giminėm ir kaimy- vis dar neprieinami. Vis skel-

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami č ia jų 

re ikmen is . Pasinaudokite patog iu 

p lanu at idedant pasir inktus reik

men is ypat inga i p roga i . P i l na i 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v i m a s At idaryta p i rmad ien į ir 

ketv i r tad ien i vakarais iki 8 va lan

dos An t rad . i r t r eč iad . susikalbėsit 

l ie tuv iškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
•«Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* Wo«t 95th Strot 
Tol. — (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ! 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai ! 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS . • 

• ^ - ' • . . ' , — > 

Ar t u r i t e problemų su n a m u ? 
Sąžiningai, kvalifikuotai ir greitai at
liekame įvairius namų išorės bei vi
daus remonto darbus. Skambinti: 

Aleksui arba Tedui tol. 
1-312-523-7289. 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South Westem • Chicago 
(312) 7374000 

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

L 

B. A. R. 
MASONRY RESTORATION * 

WATERPROOFING 
Residential & Commeraal 

Hi-Rises 24-hour service 
• Complete Masonry repair service 
• VVaterprcofing 
• Extenor Restoration 

7 0 8 7 8 9 - 0 2 3 2 

• Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GMC 
Truck, Volkswagen. Oklsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

• Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius 

• Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

R Atsakome visus klausimus apie 
automobilius 

R Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is Į MeoiHS D e c k y s 

Tel . S8S-OS24. Muo 8 r y to Iki 8 v . * . 
» Kalbėti lietuviška: 

Qntuj£ 21 * *LS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-638-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesional iai ir sąž in ingai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir pr iemies
č iuose. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas pirma
me aukšte, Brighton Parke, 43 St ir 
Washtenaw apyl. Švarus, ramus, gera 
apylinkė; arti gero susisiekimo, krau
tuvių ir bažnyčių. Prieinama kaina pen
sininkams. Nuomininkas turi užmokėti 
už šilumą ir ..security deposit". Skam
binti: 312-767-2680. 

I š n u o m o j a m a s p r i v a t u s , p i l n a i 
apstatytas k a m b a r y s su patogumais 
v ienam asmeniu i , 71 St. ir R ichmond 
Ave apyl Skambinti : 312-778-8645 . 

FOR RENT 
4 rm. ept. v lc. Brighton Pk , 43 St. & 
Washtenaw Ave. First fl., clean, quiet, 
good neighborhood Near stores. chur-
ches, good transportation. Reasonabte 
to seniors. Tenant pays own heating + 
security deposit. Call 312-767-2680. 

I E Š K O 

Pensin inkas ieško 3 ar 4 kamb. 
buto. Skambint i Petrui: 

3 1 2 - 7 7 6 - 2 7 4 5 . 

HELP VVANTED 

Reikalingi frazavimo staklių 
mašinistai. Kreiptis adresu. 

6025 S. Oak Park Avs. 
Chicago, IL 80638 

FOR SALE 

Nauji moter išk i taut in ia i rūba i . 
$ 1 7 5 . Taut inės juostos. $ 2 5 . Gintar i 
niai karoliai $ 2 5 . 

Kreiptis: 3 1 2 - 5 2 3 - 4 4 6 5 . 

Parduodu Letuvos pašto ženklų 
n( 

Dr 

rinki-
Rašyt. A. Kasputis, 14431 Fina 
, Warran, Ml 48093. Tel. 

779-2832. 
313-
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JACHTA „LIETUVA" JAU 
AUSTRALIJOJE 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 21 d. 

Lietuvaitės ir Lietuvos kareivėliai 1937 m. vasarą Radvilišky. Nuotr. K. Daugėlos 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
APSIGINKLAVIMAS 

(Tęsinys) 

Tyrimų laboratorija 

Tyrimų laboratorija turėjo 
brangesnius įrengimus negu 
Kauno universiteto Fizi-
kos-Chemijos institutas. Turėjo 
savo galingą degamųjų dujų ge
neratorių, daugelį moderniai 
įrengtų laboratorijų, stiklapūčių 
ir šaltkalvių dirbtuves, pože
minį sandėliavimą čia pat esan
čiame buvusios Kauno tvirtovės 
mažajame forte, eksperimenti
nius triušius ir t.t. Įėjęs į tuos 
rūmus, jautei švelnų, gal net 
romantišką dūzgimą, susidaran
tį veikiant traukos spintoms 
laboratorijose. 

Jaunosios kartos mokslinin
kai ėmėsi eksperimentuoti, iš 
esmės patys savo rankomis 
bandydami sukurti konkrečius 
produktus, turėdami tik bend
rąsias teoretines žinias, bet 
neturėdami specialaus patyri
mo. Šis mokslinis institutas tu
rėjo penkis skyrius. Pirmasis 
veikė labiau organinės chemijos 
srityje, eksperimentuojant ir 
gaminant fosgeną ir kitas che
minio karo medžiagas (ir ašari
nes dujas policijos reikalams), 
paruošimus masinės aktyviosios 
anglies gamybai dėl dujokau
kių, ir k. 

Antrasis skyrius tyrė veikimą 
tų įvairių cheminio karo me
džiagų, kad išmoktų geriau nuo 
jų apsisaugoti. Pavyzdžiui, net 
ir iperitas buvo rastas ne taip 
jau pavojingas, jei tik tuojau 
gerai su muilu nuplausi. Tačiau 
ten įsikūręs gydytojas sugebėjo 
daryti mokslinius tyrimus ir „į 
šalį", per dvejus metus atlikęs 
mokslinį darbą patalogijos dak
taro laipsniui gauti. 

Trečiasis skyrius buvo labai 
užimtas pirotechnikos tyrimais, 
besistengiant išdirbti geresnius 
savo sprogalus. Esą Linkai
čiuose gaminamos rankinės gra
natos buvusios geresnės — 
sprogdavo greičiau. 

Ketvirtasis skyrius buvo 
praktiškosios chemijos klausi
mais užimtas, buvo pajėgus 
pagaminti nemažą kiekį tai 
kokio specialaus lako Artilerijos 
dirbtuvėms ir kitų specialių che
minių medžiagų. 

Penktasis skyrius buvo meta
lurgijos problemomis užimtas. 
Jame veikė ir karo optikos sky
rius. 

Ginklavimo valdybos 
organizacija 

Judriausias buvo užpirkimams 
daryti skyrius, kuriam talkino 
specialistai iš Tyrimų labora-

Z. VILDZIUS 

torijos, ir „laisvieji", kurie jau 
nebeturėjo aiškių pareigų. Jie 
dažnai būdavo siuntinėjami į 
užsienio kraštus patikrinti prieš 
nuperkant, ar net ten būti 
gamybos metu, arba dalyvauti 
komisijose, nupirktą turtą pri
imant. 

Patys sandėliai buvo Aukš
tųjų Šančių forte ir kitur, net 
Kuršėnuose iki 1938 m. Šiame 
skyriuje buvo išduotųjų ginklų 
ir šaudmenų kariuomenės dali
niams rekordai. Išduotieji toliau 
buvo karininkų ginklininkų 
priežiūroje ir kontrolėje at
skiruose kariuomenės daliniuo
se. 

Gana gausus sąskaitybos ir 
atsiskaitomybės skyrius, net 
pulkininko vadovaujamas, tu
rint dar raštvedį kapitoną ir 
būrį civilių kanceliaristų. Biu
rokratija augo ir šakojosi. Moks
lininkų tipo vadai laikėsi nuo
šaliai savo aukštumose, tik su 
didžiaisiais skyrių viršininkais 
susižinodami. Turėta daug lais
vės sprendimams daryti. Buvo 
laisvai operuojama paskirto 
biudžeto ribose. Viskas prideng
ta kariškos paslapties laikymu. 
Daug kartų buvo perkama, dar 
nežinant, ar tas bus reikalinga, 
kad būtų tik greičiau, jei to 
prireiktų. Pavyzdžiui, artėjant 
biudžetinių metų pabaigai, buvo 
pastebėta, kad dar galima pirkti 
ko nors už pusę milijono litų. 

Už tuos pinigus ant greitųjų 
buvo nupirkta pramoninio dy
džio keramikinė distiliacijos 
sistema. Vokiečių fabrikas ats
kiras dalis labai rūpestingai 
supakavo į vagonus, kurie trau
kiniu atkeliavo į Kauną. Buvo 
taip susitarta, kad iš tų vagonų 
pirkėjas išsipakuos. Buvo ma
nyta, gal tas kada pravers Lin
kaičiuose, tačiau tuo tarpu buvo 
išakyta juos atgabenti į Tyrimų 
laboratoriją. 

Sandėlių transporto vyrai kro
vė tuos, visaip išraitytus, vamz
džius į savo sunkvežimius ir 
dūmė į Tyrimų laboratoriją. At
vykus paaiškėjo, kad jų didelė 
dalis atsivežant buvo sudaužyti. 
Vis vežant ir vežant paaiškėjo, 
kad jie netelpa į numatytą pa
talpą — reikia juos perkelti į 
kitą. Ten perkeliant, jie buvo 
dar labiau sudaužyti... Žinoma, 
tas viskas tyliai praėjo, kai tuo 
tarpu kariuomenės daliniuose 
net ir už mažą nuostolį būdavo 
daroma kvota ir sudaromas pro
tokolas. 

Be to, beveik viskas buvo per
kama per tų užsienio firmų vie
tinius atstovus, o jie dažniausiai 

buvo žinomieji atsargos kari
ninkai, ir gaudavo iš tų firmų 
pelningą pardavimo komisą, 
nieku prie to neprisidėję. 

Pulkininkas Vac. Šliogeris ir 
kiti yra teisingai verkšlenę 
spaudoje, kad tos visos sava
rankiškosios valdybos Lietuvos 
kariuomenėje buvo tikra nelai
mė — jos sudarydavo per didelę 
dalį Krašto apsaugos išlaidų. Jis 
ten kalbėjo iš patyrimo, nors ir 
ne viską greitai supratęs, tik 
apie metus (1937-8) pabuvęs ka
riuomenės ūkio inspektoriumi. 
Būdamas baigęs Prancūzijos 
intendantų mokyklą, kritiškai 
žiūrėjo tik į atsiskaitomybę, 
kuri formaliai visada buvo 
maždaug tvarkoje. Jis labai ver
tino stambiuosius ginklus, bu
vęs anksčiau artilerijos kari
ninku, tačiau jų gausesniam 
įsigijimui reikia kitur taupiau 
tvarkytis, o tam principiniai 
potvarkiai ir priežiūra turi 
ateiti iš aukščiau. Žinoma, jam 
trūko ir drąsos iš esmės pažiū
rėti ir alarmuoti aukščiausiuo
sius, net valstybės prezidentą, 
kurio adjutantu yra buvęs. 

Ginklavimo valdyba net jo in-
spektoriavimo metu išsiuntė 
visą būrį karininkų su jų 
žmonomis Lietuvos valstybei 
brangioms ir ilgoms studijoms 
Prancūzijos universitetuose 
studijuoti chemiją, matematiką, 
fiziką, kada jie patys savo pačių 
lėšomis galėjo tuos mokslus 
baigti lengviau ir greičiau čia 
pat, Kaune. Tyrimų laborato
rijos viršininkas, visų skyrių 
vedėjai, išskyrus aną gydytoją, 
ir dar keli pulkininkai buvo 
išmokslinti užsienio universi
tetuose ir šnairavo į savo 
tėvynės universitetą baigusius. 
Jie turėjo daug visokios įtakos 
Ginklavimo valdyboje, kurios 
artilerinis pobūdis, anksčiau 
dominavęs, ėmė keistis chemi
niu pobūdžiu, lyg ta chemija bū
tų svarbiausia krašto apgynimui. 

O kai tų cheminių medžiagų 
prireikdavo, jų mažiausiai 
būdavo. Vokiečių-lenkų karui 
prasidėjus, Lietuvos kariuome
nės pulkams buvo įsakyta pasi
imti iš Tyrimų laboratorijos 
chlorkalkių. Iš įvairių dalinių 
atvykę sunkvežimiai gaudavo 
mažą kibiriuką tų chlorkalkių. 
Ir pati kelionė buvo nepigi — 
gazolinas varymui tokio lengvo 
sunkvežimo kainavo vienas 
litas kilometrui. 

Lietuvos nepriklausomybės 
kovų metu mūsų menkutė arti
lerija yra labai reikšmingai pa
sireiškusi. Ji sukėlė drąsą bei 
pasitikėjimą saviesiems ir 
staigmeną priešams. Tik su 

Spalio 30 dienos ankstyvą 
rytą Austi ai įjos karo laivyno 
motorlaiviu, kuriame buvo du 
aukšti laivyno karininkai (com-
manders) Rimas ir Algis Dičiū-
nai ir aš, išplaukėme į atvirą 
jūrą pas i t ik t i mūsų ta ip 
laukiamų svečių — jachtos 
„Lietuva". Bangos buvo didelės, 
ir mūsų laivą gerokai pamėtė, 
kai jachta plaukė kone 45 laips
nių šonu. Tačiau su džiaugsmu 
pasisveikinome jūroje ir širdį 
net suspaudė, kai jachtoje ple
vėsavo graži Lietuvos trispalvė. 

Įvedę jachtą į uostą ir perėję 
visus muitinės, karantinos ir 
imigracijos patikrinimus, vėl 
jachtą nuvedėme į jau pačiame 
mieste esančioje įlankoje „Lai
vyno muziejų", kur jau ir dau
giau lietuvių sutiko šiuos drą
siuosius jūrininkus, aplaisty
dami viską šampanu ir kitais 
jau seniai neragautais ska
numynais. Malonu buvo susi-

viena patranka 1919 metų 
pradžioje buvo išsiųstas aukš
čiau minėtasis karininkas Pe-
čiulionis iš Kauno į Alytų 
padėti ten beviltiškai kovo
jantiems savanoriams su iš 
Rytų atgarmėjusiais raudonar
miečiais. 

Jis šaudė su savo patranka la
bai taikliai, besistengdamas 
įsiveržusi priešą sulaikyti. 
Neilgai trukus, jis turėjo pa
t r a n k ų jau visą bateriją 
suorganizavęs, ir tempė jas sku
biai arkliukai beveik per visą 
Lietuvą šiaurės-rytų įsiveržė
lius sulaikyti. Taikliai apšau
džius ir už Dauguvos išvijus, 
skubėjo kitus frontus žaibiškai 
apginti. Tik patrankomis jis 
pasitikėjo Lietuvą apginti ir 
norėjo jomis gausiai apginkluo
ti. 

Kai jos visos vėliau buvo be 
jokios kovos priešams atiduotos, 
šis legendinis Pečiulionis turėjo 
išgyventi skaudžiąją artileristo 
tragediją, išėjęs partizanu į 
beviltiškas Žemaitijos miškų ko
vas (ak, kad jis būtų turėjęs bent 
tą vieną seną patranką, su ku
ria anksčiau buvo nuskubėjęs į 
Alytų...) — pralaimėjus kiškeliu 
slapstytis, būti pagaliau pagau
tam, suniekintam ir į Vorkutą 
išvežtam. Dar sugrįžo į savąją 
tėvynę skaudiems apmąsty
mams ir mirti vargšu... 

Paskutinysis Ginklavimo val
dybos viršininkas Lesauskas po 
pirmosios Lietuvos okupacijos 
buvo pradėjęs dėstyti aukštąją 
matematiką Kauno universite
to Technologijos fakultete. Ten 
buvo netikėtai suimtas ir jo toli
mesnis likimas nėra žinomas. 

(Pabaiga) 

pažinti su kapitonu Steponu 
Kudzevičium, šturmanu Rimu 
Dargiu, su kuriais jau radijo 
bangomis palaikėme ryšius. 
Nuoširdžiai pasisveikinom su 
kolega iš „Lietuvos ry to" 
Gediminu Pilaičiu, kuris laive 
eina virėjo pareigas, su juo, be 
spaudos dalykų, reikia aptarti 
ir laivo įgulos vėlesnį mai
tinimą. Puikūs jauni įgulos 
nariai Ričardas Ramanauskas, 
Linas Ivanauskas, Juozas Gvaz-
daitis, Jonas Limantas ir 
Almantas Puslys tuoj pat pa
vergė sydnėjiškių lietuviškas 
širdis, ir nuo pirmųjų minu
čių užsimezgė draugiški ryšiai. 
Viešnagė Australijoje prasidėjo. 
Visi svečiai buvo paskirstyti pas 
žmones, kai laisvą laiką jie 
praleido apžiūrėdami Sydnėjaus 
miestą, būtinai prašydami paro
dyti kengūras, meškiukus koa
las ir kitus Australijos gyvūnus, 
kurių Lietuvoje nėra. 

Kelionė į Australiją buvo 
gana audringa ir, kaip pasako
jo kapitonas su šturmanu, kurie 
yra apsistoję pas mane, tai 
kelias dienas buvo toks audrin
gas Pacifiko vandenynas, kad 
bangos buvo daugiau 8 metrų 
aukščio ir, kaip su humoru jie 
pasakė, kad jie yra laimingi, jog 
neturi netikrų dantų, nes kai 
jachta, po iškilusios bangos, 
krisdavo žemyn, tai tie netikri 
dantys būtų tikrai išbyrėję. 
Tačiau visa įgula bangas nuga
lėjo, audras iškentėjo, ir visa 
bėda, kad jų jachta buvo gerokai 
apdaužyta ir sugedo kone visi 
radaro ir kiti aparatai. Tačiau, 
Australijos laivyno dėka jų 
jachta bus iškelta į viršų, išvaly
ta apačia ir nudažyta, o broliai 
Dičiūnai, abu ir inžinieriai, 
pasirūpins, kad ir visi aparatai 
būtų sutaisyti. Sydnėjųje jach
ta stovės daugiau negu dvi sa
vaites. Vėliau trumpam laikui 
sustos Melbourne, Adelaidėje ir 
Perthe, po to jau plauks į 
namus ir Lietuvą pasieks tik 
ateinantį pavasarį. 

Susidraugavus su įgula ir jos 
vadovais, buvo ir man pasiūlyta 
su jais paplaukti iki Lietuvos, 
tačiau, pamatęs kaip jachta ko
ne gulom jūroje plaukia, pasa
kiau, kad, jeigu jie man ir mili
joną dolerių duotų, tai aš jau su 
šia nedidele jachta neplaukčiau. 
O drąsieji Lietuvos jūreiviai, tai 
išgirdę, šypsojosi. 

Australijos lietuviai mūsų 
garbingiems svečiams tik ge
riausios sėkmės jų tolimesnėje 
kelionėje linki ir tikisi, kad 
Lietuvos trispalvė, apiplaukusi 
visą pasaulį, laimingai pasieks 
savo gimtinės krantus. 

Antanas Laukaitis, 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Tel. 

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

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

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KE0ZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK, IL 90642 
TEL. (799) 422-3000 
FAX (799) 422-3193 

* 
>r 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1 •708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., an
tra*., ketvtrtd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Traid. 9 v.r.—7 v.v. 

W« Ship UPS 

Užslimam maisto tiaklmu (catarlng) 

312-434-9766 

talman 
ddicatesscH 

Skaniausi Hetuvlikl gaminiai 

2624 W«t 69th Street. Chkago. H. 60629 

PABALTIEČIAI 
NEDRAUGIŠKI 

RUSAMS 
Maskva. Spalio mėnesį Rusi

joje buvo pravesti apklausinėji
mai apie rusų santykius su ar
timesniais ar tolimesniais kai
mynais. Užklaustieji buvo par
lamento nariai, partijų ir gink
luotų pajėgų vadai bei kiti įta
kingi asmenys. Arti 70% ap
klaustųjų pasisakė, kad labiau
siai prieš Rusiją nusistačiusi 
valstybė yra Estija, 62% pami
nėjo Latviją, o 58% — Lietuvą. 

Apskritai visi sutarė, kad Pa
baltijo valatybės labiausiai ne-
megstančios rusų ir visos ne
draugiškai nusiteikusios Ru
sijos atžvilgiu. 

Draugiškiausias kraštas yra 
Kazakstanas (86% paklaustųjų), 
po to Vokietija (55%) ir Amerika 
(44%). Apklausinėjimus atliko 
Rusijos Visuomenės nuomonių 
tyrimo departamentas, o ap
klausinėjimų rezultatai pa
skelbti užsienio reikalų mi
nisterijos posėdyje lapkričio 16 
d. Maskvoje. (Lith. American 
Council, Inc.) 

Poetas 
PRANAS LEMBERTAS 

(1897-1967) 
miręs prieš 

25 metus 

su meile ir pagarba prisimenamas 
jo mirties dieną, lapkričio 29, 

Lietuvoje ir Kalifornijoje. 

Draugai ir pažįstami, pasimelskite už jį. 

Monika Lember t ienė ir 
s ū n u s Vitalis su šeima. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-8862 

4806-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
7533 VVest 71 st Street 
C hicago. Illinois ti0629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

* 
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x „ D r a u g a s " įsigijo naują 
mašiną, kur ia galės spausdint i 
mažesnius spaudos darbus. To
dėl praneša lietuvių organizaci
joms, jog dabar galės a t l ik t i 
įvair ius bilietų, vokų, blankų, 
plakatų, brošiūrų, laiškų, pra
nešimų, programų ir įvairių už
sakymų darbus. Kviečiame t u o 
pasinaudoti , nes mūsų dienraš
tyje yra dažnai spausdinami 
įvairių organizacijų bei k lubų 
veiklos pranešimai ir aprašy
mai . 

x Į ADA News (Amerikos 
dantistų asociacijos) lapkr. mėn. 
aplinkraštyje įdėtą straipsnį 
apie ADA AL (American Dental 
Association for Assistance to Li-
thuania) pastangas įrengti va
karietišką odontologijos kliniką 
pr ie Stomatologijos fakulteto 
K a u n e atsiliepė bent keliolika 
dantistų ir profesorių, daugiau
sia nelietuviai. Jie pasižadėjo į 
Lietuvą nuvykti ir tokioje mo
komoje klinikoje padirbėti su 
vietiniais stomatologais. North-
western un-to odontologijos sky
r i aus vedėjas, kuris per 30 me
tų praveda pasitobulinimo semi
n a r u s įvairiose pasaulio šalyse, 
laiškų skyriuje rašo, kad tokios 
profesinės pastangos būna efek
tyvesnės už visas valdiškas. 

x J a d v y g a P o v i l a i t i e n ė , 
O m a h a , N E rašo: „Siunčiu 
. .Draugui" nors ir kuklią, be t 
širdingą auką. Nesu abejinga 
, .Draugo" egzistencijai, bet e su 
pensininkė su gan kukliais iš
tekl ia is" . 

x Malon ia i kv ieč iame orga
nizacijų narius ir pavienius 
asmenis dalyvauti ALTO ren
g iamame visuomenės susitiki
me su Lietuvos generaliniu kon
su lu Vaclovu Kleiza š.m. gruo
džio 4 d., penktadienį, 6:00 vai. 
vakare Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus patalpose, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, II. Susi
t ikimo metu prie vaišių s talo 
kiekvienas galės pasikalbėti su 
konsulu ir išgirsti apie konsu
lato vargingą įsikūrimo pradžią. 
Konsulato įstaiga y ra Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
patalpose, antrame aukšte. Ten 
y r a ir ALTO įstaiga. 

x P a d ė k o s Dienos š o k i a i 
l a p k r i č i o 26 d. 8 v.v. Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemont, IL. 

(sk.) 

x Naujų Metų s u t i k i m a s 
bus Pasaulio Lietuvių centre . 
Lemonte. Gros ..Žiburio" orkest
ras . Dėl stalų ar pavienių rezer
vacijų skambinti A. Mikui nuo 
lapkričio 28 d. Tel. 708-257-1083. 

(sk.) 

x Kelionė laivu 1993 m. va
s a r i o 28 d. iš Los Angeles į 
Meksiką (Puerta Vallarta . Ma-
zat lan ir Cabo San Lucas) ir at
gal nuo $619 -1 $72 uosto mo
kesčiai iš Los Angeles. Iš Chi-
cagos - nuo $1,169 + $77 uosto 
mokesčiai. Dėl kainų iš ki tų 
miestų kreiptis į: A m e r i c a n 
T r a v e l Service , 9439 S. Ked-
zie , Eve rg reen Pk . , IL 60642, 
te l . 708-422-3000. Reg i s t ruo t i s 
ik i g ruodž io 4 d. <sk.) 

x „ D r a u g o " l a i k r a š t i s dar 
bus gaunamas šį šeštadienį J & 
J vaistinėje, kur i y ra 71-mos ir 
California gatvių kampe. Ši 
vaistinė dėl labai nepalankių 
sąlygų skubiai uždaroma. Mūsų 
dienraštis nuo pirmadienio va
karo bus gaunamas „Union 76" 
gazolino stoties krautuvėje, ku
ri y ra 71st ir Californijos gatvių 
kampe. Krau tuvė at idaryta iki 
11 vai. nakt ies . 

x V a n d a P r u n s k i e n ė , Oak 
Lawn, IL, su a u k a „Draugui" 
vajaus proga rašo: „Nors ir 
negavom paraginančio laiško 
paremti „Draugą", matyt, pašte 
kur pasiklydo, bet žinau, kad 
reikia paremti , todėl ir siunčiu 
čekį". 

x Sol. V a c l o v a s D a u n o r a s 
giedos Kristaus Karaliaus šven
tės proga Pal. Ju rg io Matulai
čio misijos koplyčioje Lemonte 
sekmadienį, lapkričio 22 d., 11 
vai. ryto. Solistui akompanuos 
muz. Alvydas Vasait is . 

x Dr. L a i m u t ė G r i n i ū t ė pa
sidalino savo laime su Lietuvių 
Opera. J a i Operos baliaus me
tu laimingąjį bilietą ištraukė 
Stasys Baras, ir daktarė savo lai
mėtą sumą — tūks tan t į dolerių 
padovanojo mūsų Operos veik
lai padėti. Jai nuoširdžiai dėko
jame. 

x Iš D a y t o n a Beach , Fla. 
Lietuvių klubo: „Suprasdamas 
lietuviškos spaudos kritišką 
būklę, Floridos Daytona Beach 
Lietuvių klubas iš savo nedi
delių pajamų siunčia „Draugui" 
auką leidimui parti i i t i" . 

x A.a. d r . Bal io P e t k a u s k o 
m i r t i e s a n t r o s i o s me t ines 
sukanka lapkričio 25 d. Sv. Mi
šios už jo sielą bus atnašaujamos 
l a p k r i č i o 26 d. Švč. Merg. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje. 6.30 
vai. ryto. Giminės, draugai ir 
pažįstami prisiminkite velioni 
savo maldose. Bro l i s An tanas . 

<sk.) 

x „L ie tuvos A i d a s " , patiki
miausias informacijos šaltinis ir 
tvirtai Lietuvos nepriklausomy
bės reikalus ginantis dienraštis 
Vilniuje, labai reikalingas ir iš 
eivijai. Jo prenumerata oro paš
tu metams t ik $85 J A V . Adre
są ir čeki „Lietuvos Aido" var
du siųsti: B. J u o d e l i u i , 239 
B r o o k s i d e Ln., Wil lowbrook, 
IL 60514. Dabar laikas užsisa
kyti 1993 m. (sk.) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l F e d e r a l Savings, 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel . VI7-7747. 

(sk) 

Lietuvių operos choras, atlikęs programos dalį metiniame baliuje lapkričio 14 d.. Jaunimo cent
re. Viduryje — chormeisteris Ričardas Šokas, dirigavęs chorui. Nuotr. M. Vidzbelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ZARASISKIŲ KLUBO 

VEIKLA 

56-ji klubo sėkmingos veiklos 
meta i e ina p r i e paba igos . 
Užbaigdami šios vasaros or
ganizacinius ir privačius dar
bus, laukiame Kalėdų. Melsi
mės, kad Dievas padėtų mūsų 
broliams ir sesėms Tėvynėje 
žengti t i k ru laisvės keliu. 
Nugalėti visus sunkumus — kad 
šis viltingas spindulys nebūtų 
užtemdytas naujų represijos de
besų. 

Lapkričio 7 d. zarasiškiai susi
rinko į Saulių salę išklausyti 
valdybos pranešimų, aptart i 
tolimesnę veiklą. Dalyvaujant 
visai valdybai i r 38 nariams, šį 
pusmetinį susirinkimą atidarė 
Alex Navardauskas. sveikin
damas ir dėkodamas už daly
vavimą. Pasidžiaugė, kad nuo 
praeito susir inkimo nar ia i , 
kurie sirgo, pasveiko, i r mirties 

Angelas nė vieno nepasišaukė 
pas save. Tai dienai pasiūlyta 
dienotvarkė vienbalsiai priimta. 
Protokolą p e r s k a i t ė S t a sė 
Rudokienė, buvo priimtas be 
taisymų. Priimtas naujas narys, 
Vacys Ru tkauskas . G a u t a s 
laiškas iš Lietuvos, kur iame 
rašo, kad Vilniuje įsteigtas 
Zarasiečių k l u b a s t u r i 62 
narius, pirmininkauja Alfonsas 
Šeduikis. Norėtų gauti dail. 
Miko Šileikio paveikslų pa
puošti dvi žuvusiems atmint i 
lentas. Vieną lentą Zarasuose 
prie savivaldybės rūmų. Čia 
1941 m. birželio 24 dieną su
žvėrėję enkavedistai nužudė 
pol i t in ius k a l i n i u s Povi lą 
Galrusevičių, Igną Pašilį ir 
Joną Petniūną. Antrą lentą prie 
dabartinės policijos pastato. 
Šiame name enkavedistai tardė 

x L i e tuv i ška šeima, gyve
nan t i netoli Vaš ingtono ir 
B a l t i m o r ė s , i e š k o p r i ž i ū 
rėtojos dviems priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. Alga pagal 
susi tarimą ir butas bei išlai
kymas. Tel . 410-796-8430. 

(sk) 

x „SAGIL 'S r e s t o r a n a s yra 
l ietuviška valgykla su daugybe 
s k a n i a u s i ų l i e tuv i škų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite. 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran 
giai gali te pas mus papietauti 
Sav. J . L i u t i k i e n ė ir I. Naujo-
k i e n ė . „Sag i l ' s " , 6814 W. 87 
St . , B u r b a n k . IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

'sk) 

x A t l a n t a I m p o r t - E x p o r t 
praneša, kad ki tas laivo kon 
teineris išsiunčiamas lapkričio 
25 d. Iš toliau skambinkite 
1-800-775-SEND. 

<sk) 

x I e š k o m a s Vincas And
ziulis. Prašome atsiliepti, rašyti 
pusseserei Mary te i Andziu ly-
t e i - R a š y t i n i e n e i , M a i r o n i o 
20-13, Marijampolės r a j . , Kaz
lų R ū d a , L i thuania . (sk.) 

x Puik i KALĖDINĖ DOVA
NA - dvikalbis 240 psl. foto 
albumas „IŠEIVIAI IŠ LIETU
VOS". Su persiuntimu $13. K. 
Daugėla, 58 Minister ial Road 
Bedford, NH 03110. 

(sk.) 

x S v a r b u žinoti, k a s vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai . ry to p e r WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
v a i t i n ė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės t e l . (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak P a r k , IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Chicagos C a r i t a s Talkos 
būrelį pasiekė žiriia, kad 15 
našlaičių serga tuberkulioze. 
Užvakar gavome naują faksą, 
kad TB liga jau serga 86 vaikai. 
Ši liga, jei negydoma, plečiasi ir 
užkrečia kitus. Chicagos Cari
tas talkos būrelis bendromis jė
gomis su Mercy Lift organizuo
ja vajų pasiųsti Lietuvon vais
tų TB sergantiems vaikams ir 
kviečia Talkos būrelio nar ius 
skubiai pasiųsti savo auką į 
Mercy Lift, 14911 E. 127th St„ 
Lemont, IL 60439. Čekį išrašy
ti „Mercy Lift" ir pridėti raštelį, 
kad atsiliepiate į Chicagos Ca
ritas talkos būrelio kvietimą. 

J .S 
(sk.) 

x Nuo $675 iki $735 sk ry 
džiai ten ir atgal iš Chicagos į 
Vilnių! Bilietus reikia įsigyti iki 
lapkrič io 30 d., o juos panau
doti - i k i 1993 m. k o v o 31 d. 
Kreiptis: Amer ican T r a v e l 
Service, tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 

x ŽAIBAS ketvirt i metai 
garantuota i ir p a t i k i m a i ruo
šiasi užs ienie t i škas m a i s t o 
prekes pristatyti Lietuvoje į 
namus laiku K a l ė d ų šven
tėms! Penkiolikos pakietų pasi
rinkimas! Kalėdiniai užsaky-

ir k a n k i n o neka l tus Lietuvos 
žmones. Buvo nužudyti : k u n . 
S t a s y s B a l t r ū n a s , m o k y t . 
Juozas Chmie l iauskas , mokyt . 
P r a n a s Markel is , pol icininkas 
E d m u n d a s Maldauskas , buhal 
te r i s Vacys Maskol iūnas , inž. 
Kos tas Mickus, t a r a . J o n a s 
P a u k š t i s , moky t . E d v a r d a s 
Šaka l i s ir P r a n a s Vaitonis . 

Reikalas buvo diskutuojamas. 
Kazys Rožanskas pasiūlė, k a d 
sus ipaž in imui pas iųs t i da i l . 
M i k o Š i l e ik io monograf i ją . 
Visiems vienbalsiai p r i t a rus , 
n u t a r t a ir pavesta ta i padary t i 
Alex Nava rdausku i . 

Gegužinė pasisekė labai gerai . 
Dėkojame renginių vadovui P . 
Benešiui. Nors po didelės opera
cijos ne visai sustiprėjęs, dir
bo. Daug padėjo žmona Emilija 
ir S tasė Rudokienė. Virtuvėje 
darbavos i S tasė Rudok ienė , 
E l e n a K u n d r o t i e n ė , Reg ina 
Pe t r ausk i enė , Dolores Čičelie-
nė, C. Nevardausk ienė ir Emi
lija Benešienė. 

Sk landž ia i , rūpes t inga i iš
sp rendus v isus d ienotvarkės 
k l a u s i m u s , p i rm. Alex Na
vardauskas pakvietė visus daly
vaujančius pr ie rūpest ingai pa
ruoš tų vaišių. Metinis susi
r i n k i m a s bus 1993 m. kovo 20 
d. V i s i e m s n a r i a m s i r jų 
še imoms l inkime sveikatos, ku
ri labiausiai visiems reikalinga. 

A. 

K O R P ! N E O - L I T H U A N I A 
70 METTJ S U K A K T I E S 

M I N Ė J I M A S 

Korp! Neo-Lithuania met inė 
šven t ė ir 70 m e t ų ve ik los 
sukak t i s paminė ta š.m. lap
kričio 7 d. Dėl menkos informa
cijos t ik 80 korporantų su sve
čiais sus i r inko Lietuvių tau
t iniuose namuose ir paminėjo 
Korp! Neo-Lithuania 70 metų 
veiklos sukakt į . 

L a i k a n t i s tradicijų, įvyko 
iškilminga sueiga, kurios metu, 
įnešus Korp! vėliavą ir valdybai 
užėmus vietas, sugiedojus Lietu
vos h imną , valdybos p i rm. 
Milda Ruda i ty tė pasveik ino 

s u s i r i n k u s i u s i r p a k v i e t ė 
viešnią iš Miuncheno, filisterę 
Eglę Juodvalkę ta r t i žodį. Savo 
kalboje Eglė at idengė svar
besnius korporacijos įvykius ir 
a p t a r ė š ių d ienų L ie tuvos 
p a d ė t į . P a s k a i t a buvo sa
v a i m i n g a , a k t u a l i . Sus i 
rinkusieji labai šiltai priėmė ir 
nepagailėjo katučių. 

Vyr. valdybos pirm. Vida 
Jonušienė vadovavo „Dirvos" 
novelės konkurso laimėtojui 
p r e m i j o s į t e i k i m o e i g a i . 
K o n k u r s o komis i jos a k t ą 
pe r ska i t ė sekretor ius Mečys 
Val iukėnas . 

Konkursu i atsiųstų novelių 
įver t inimui buvo sudaryta šios 
sudėties komisija: p i rmininkė 
r a š y t o j a - ž u r n a l i s t ė D a n u t ė 
Bindokienė, sekretorius žurn. 
Mečys Va l iukėnas ir n a r y s 
r a š y t . Alfonsas Šešp lauk i s . 
Konkursu i gautos 8 novelės. 
Laimėtoju vienbalsiai išr inktas 
A n t a n a s Dundzila, pasirašęs 
„ A l i a u s " s l apyva rdž iu , už 
novelę „O, širdie". 

Vida Jonušienė supažindino 
su „Dirvos" novelės konkurso 
įsteigėju i r mecenatu S imu 
K a š e l i o n i u , kur io pa l i k imo 
dėka tęs iami konkursai . Šių 
metų laurea tas Antanas Dun
dzila (nedalyvavo) yra jau trečią 
k a r t ą l a imė ję s „ D i r v o s " 
skelbiamą Simo Kašelionio var
do novelės konkursą ir gautą 
premiją, 700 dol„ nukreipia jau
nimo organizacijoms ar ki t iems 
lietuvybės išlaikymo t ikslams. 

Taut in ių šokių grupė „Pro 
P a t r i a " pašoko keletą šokių, 
maloniai nuteikusi dalyvius. 

Iški lminga sueiga baigta stu
dentų h i m n u „Gaudeamus" . 

Minėjimas praėjo smagiai, t ik 
pasigedome didesnio skaičiaus 
d a l y v i ų . N e i e š k a n t k i t ų 
priežasčių, nedovanotina visiš
kos informacijos stoka. Neuž
t e n k a ats iųst i t ik raštelį, bet 
re ik ia naudoti ir k i tus informa
cijos ša l t in ius — spaudą ir 
radiją. 

Po minėjimo susirinkusieji 
pasivaišino, o norintieji ir sma
giai pasil inksmino prie gero 
orkestro. 

(aj) 

DR. ARVYDO VANAGŪNO 
PASKAITA SEKLYČIOJE 
Trečiadienį, lapkričio 11 d. 

popietė, surengta Vyresniųjų 
lietuvių centro programos vado
vės Elenos Sirutienės inicia
t y v a , s u s i l a u k ė d ide l io 
pasisekimo. Seklyčios salė buvo 
pilnutėlė publikos, kuri norėjo 
išklausyti aktual ią paskaitą, 
nes sveikatos klausimas yra jų 
svarbiausia problema. 

Programų vadovė šiltu žodžiu 
sveikino gausiai susi r inkusius 
vyresniuosius ir t ada pakvietė 
dr. A. Vanagūną paskai tai , pa
s tebėdama, kad ji apie prele
gentą paruošė trumpą apybraižą, 
k u r i ą i šdal i jo d a u g e l i u i 
lankytojų. Ten y ra pateiktos 
tokios žinios. Dr. Arvydas Vana-
gūnas gimė Vokietijoje, Augs
burge 1947 m. ir su tėvais at
vyko į JAV. Čia 1977 m. baigė 

Illinois universitetą, įgydamas 
vidaus ligų dak ta ro specialybę, 
b ū t e n t , ga s t roen t e ro log i j o s 
šaką, po dvejų metų stažavimo 
dar 3 m e t u s gi l inosi savo 
specialybėje. 1981 m. ėmėsi 
privačios praktikos ir po 4 metų 
gavo darbą N o r t h w e s t e r n 
Memorial ligoninėje ir nuo 1985 
m. profesoriauja to p a t i e s 
universiteto medicinos mokyk
loje. Be to, y ra įsijungęs į įvai
rių medicinos draugijų veiklą. _ 

Savo paskaitoje j i s apibūdino 
virškinimo organus, iškeldamas 
ir jų sus i rgimo gal imybes. 
Viską, apie ką kalbėjo, pailiust
ravo skaidrėmis. Paaiškino apie 
stemplės vožtuvus ir apie jų 
dažniausiai pasitaikančią ligą 
— vėžį. 

Stemplės ir skrandžio vėžys 
dažnai atsiranda nuo rūkymo ir 
per didelio gėrimo, o storosios 
žarnos — nuo netikusio maisto. 
Reikia naudoti maistą, kur is 
tu r i sėlenų, rupią duoną, daug 
vaisių ir daržovių. Žaizdos 
skrandyje dažnai atsiranda nuo 
per dažno aspir ino vartojimo, 
reikia saikingai jį naudoti. 

Po paskaitos buvo nemažai 
paklausimų, gydytojas labai 
išsamiai viską išaiškino. Visi 
buvo laba i p a t e n k i n t i š ia 
paskaita ir atsidėkodami ilgai 
jam plojo. Po to buvo pietūs ir 
laimėjimų t raukimas . Laikas la
bai naudingai ir įdomiai pra
bėgo, ypač buvo laimingi tie, 
kurių bilietai laimėjo dovaną. 

A P B 

L I E T U V I S 
K O M I S I J O N I E R I U S 

Illinois gubernator iu i J im 
Edgar rekomenduojant, JAV 
Vidaus Reikalams sekretorius 
Manuel Lugan, J r . , inž. Anato
lijų Milūną dvejų metų termi
nui paskyrė į Illinois ir Michi
gan Canal Nat ional Heritage 
Corridor komisiją atstovauti 
verslo ir pramonės reikalams. 
Komisiją sudaro 19 asmenų, at
stovaujančių Illinois valstijos 
legislatūrai , apskričių tary
boms, verslo ir pramonės, arche
ologijos, istorijos, konservacijos 
ir turizmo re ika lams. 

x Opt ica l S tud io , 2620 W. 
71 st St., Chicago , IL 60629, 
t e l . 312-778-6766. Kreiptis į Al
dona Kaminskienę. Darbo vai.: 
t rečd.penkt . 1 v. p.p.-5:30 v.v., 

mai priimami iki g r u o d ž i o 
x Grei t p a r d u o d u vienos ir 10-tos dienos. Kreiptis: „ŽAI-

dviejų š e i m ų namus Chicago BAS", 9525 So. 7»th Ave. , 
je ir apylinkėse. Skambinkite. Hickory Hills, IL 60457, t e l . 
RE/MAX REALTORS, Rimas 708430-8090. 

ketvd. 
v.r.-l v 
u ž d a r y t a 

10 v r.-6 v.v., šeštd. 10 
p.p. P i r m a d . ir a n t r d . 

(sk) 

x Baltic M o n u m e n t s , Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

fsk) 

x Ligos d r a u d i m a s 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) 

S t a n k u s , tel . (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x D Ė M E S I O VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra , už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
fi! mo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R AVE. , CHICAGO, IL 
60609, Tel . 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s Be rno t a s . 

(sk) 

(sk) 

x Lie tuvos 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. 3^377-3014 
LIFE, P.O. Box 3567, Chica
go, IL 60657. 

(sk) 

x Viešbutis „ Š a r ū n a s " Vil
niuje. Naujausias, moderniš
kiausias su vakarietiškais pa
tarnavimais Šarūno Marčių 
lionio statytas viešbutis laukia 
Jūsų! Informacijai skambinkite 
„co l l ec t " D a n u t e i A n k a i -
tienei, tel . 510-943-1666. 

(sk) 

Korp' Neg Lithuania Chica> »tų valdyba. Sėdi iš k. 
vicepirm. Algis Modestas, pirm. Edvardas Kaveckas ir sekretorė Gražina 
Kasparaitienė. Stovi: narys Petras Jokubauskas ir iždininkas Algis Jonušas. 

Nuotr. V. R a č k a u s k o 

Inž. Anatolijus Milūnas 

Ši komisija J A V Kongreso 
1984 metais buvo įsteigta sau
goti Illinois ir Michigan kana
lo koridoriaus istorinius, kultū
rinius, gamtos ir ekonominius 
išteklius, t en esančią pramonę 
ir skatinti planingą pramonės 
ekonominį plėtimąsi to korido
riaus ribose. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbi) vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
Sestad 9 v r. iki 1 vai d. 

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

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


