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Brazauskas išrinktas 
Seimo pirmininku 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, lapkričio 26 d. (Elta) 

— Trečiadienį įvyko pirmasis 
Lietuvos Seimo posėdis. Pagal 
naują Lietuvos Respublikos 
Konstituciją pirmą po rinkimų 
Seimo posėdį turi pradėti vy
riausias pagal amžių Seimo 
narys. Ši garbė teko 83 metų 
Seimo nariui Juozui Bulavui. 

Posėdyje dalyvavo Lietuvos 
Respublikos vyriausybės nariai, 
užsienio valstybių ambasado
riai, generaliniai konsulai, 
laikinieji reikalų patikėtiniai, 
Lietuvos bažnyčių hierarchai, 
savivaldybių vadovai, politinių 
partijų ir visuomeninių organi
zacijų, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atstovai. 

Seimo narys Algirdas Patac
kas tarė padėkos žodį Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui, 
pavadindamas jį Lietuvos lais
vės kovų riteriu. Vytautui 
Landsbergiui bei jo vadovautai 
nepriklausomos Lietuvos vado
vybei padėkojo ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkas Bronius Nainys. 
Jis taip pat pasveikino naujai 
išrinktą Seimą. 

Seimo nar ių priesaika 

Lietuvos Aukščiausiojo Teis
mo pirmininkas Mindaugas Lo-
šys priėmė Lietuvos Seimo na
rių priesaiką. Kiekvienas Seimo 
narys skaitė priesaiką, vieną 
ranką padėjęs ant Lietuvos Res
publikos Konstitucijos. Dvide
šimt vienas Seimo narys, skai
tydamas priesaiką, nepakartojo 
jos paskutinių žodžių: „Tepade
da man Dievas". 

Seimo narys Algirdas Patac
kas, pakviestas prisiekti, pa
skelbė pareiškimą. Kadangi 
Aukščiausiasis Teismas atmetė 
rinkimų komisijos nutarimą iš
tirti būsimų Seimo narių san
tykius su KGB, o darant priesai
ką yra tariami šventi ir visiems 
svarbūs žodžiai, A. Patackas pa
reiškė negalįs dalyvauti ceremo
nijoje. Seimo narys paprašė su
teikti jam galimybe priesaiką 
duoti atskirai, įstatymo nusta
tyta tvarka. Algirdas Patackas 
prisiekė per pertrauką tuščioje 
salėje. 

Seimo pirmininko rinkimai 

Prasidėjus Seimo pirmininko 
rinkimams, Seimo narys Jonas 
Kubilius į šį postą pasiūlė Algir
do Brazausko kandidatūrą, o 
socialdemokratų grupės vardu 
Nikolajus Medvedevas pasiūlė 
Aloyzo Sakalo kandidatūrą. Už 
A. Brazauską balsavo 81, o už 
A. Sakalą — 7. Seimo pirminin
ku išrinktas Algirdas Brazaus
kas. Jis kartu laikinai eis ir 
Lietuvos Respublikos preziden
to pareigas, kol bus išrinktas 
prezidentas. 

Seimo pirmininko pavaduoto
ju išrinktas Česlovas Juršėnas. 
Balsuojant už šią kandidatūrą, 
Seimo Tėvynės Santara balsavi
me nedalyvavo. Česlovas Juršė
nas laikinai eis Seimo pirmi
ninko pareigas. 

Debatai dėl ekonomikos ir 
politikos 

Diskusijose dėl kandidatų Sei
mo narys G. Vagnorius sveikino 
trejus metus pavėlavusį kvieti
mą į santarvę. Čia jį šiurkčiai 
nutraukė pirmininkaujantis 
akademikas J. Bulavas, pagra

sinęs išvyti iš tribūnos. Ne
sutrikęs G. Vagnorius kalbėjo 
toliau, kvietė negąsdinti vers
lininkų, siūlant mažinti mokes
čius, didinti socialines išmokas. 
Diskusijos apie kolektyvinę 
nuosavybę, pasakė jis, kai pri
vatizuota per 30% nacionalinio 
turto, tik supriešintų žmones. 

Čia akademikas J. Bulavas 
vėl pradėjo rėkti ant G. Vagno
riaus, o šis toliau tęsė, sakyda
mas, kad nereikia griauti įpu
sėtų reformų — ekonomika ne
gali būti blogos politikos objek
tas, nes laimėtojų nebus. 

Akademikui J. Bulavui dar 
parėkavus, į tribūną išėjo Kęs
tutis Skrebys ir paaiškino, kad 
opozicija A. Brazausko neremia 
ir nerems dėl jo daugkartinio 
nuolankumo Maskvai bei jo par
tijos nusikalstamos praeities, 
kurios ji neatsisakė. 

Brazausko kalba 

„Brazauskas kalbėjo, kaip 
LTSR laikais", parašė Lietuvos 
aido korespondentė L. Peče
liūnienė, išreikšdama savo įspū
dį apie Brazausko kalbą Seime, 
kai jis — pretendentas į Seimo 
pirmininkus — pristatė savo 
programą. Jis kalbėjo: „Kraštas 
gyvena permainingą laikotarpį. 
Visi iškovojimai matuojami sau
gesne ateitimi. Svarbiausia — 
tvirtinti dvasinę pusiausvyrą ir 
darbinę nuotaiką". 

Sąjūdžio Santaros deputatas 
A. Baležentis pasakė, kad 
LDDP programoje skelbiama 
kolektyvinė nuosavybė, o Kons
titucijoje jos nėra. „Ar keisit 
Konstituciją?" — klausė jis. 
„Grupinė nuosavybės forma bus 
įteisinta. Negalima be to ap-
sieti... Jei Seimo dauguma no
rės", atsakė A. Brazauskas. 
Buvo dar patikslintas klausi
mai: „Kaip suderinsit savinin
kų interesus ir kolektyvinį ūkį, 
jei savininkams, norintiems at
gauti žemę, jos neužtenka?" 
„Nereikia derinti", atsakė 
Brazauskas, „svarbiausia — 
gauti derlių". Dešiniajai Seimo 
pusei, rašo L. Pečeliūnienė, tapo 
aišku, kad kolchozai sugrįžta. 

I Seimo narės Z. Sličytės klau
simą, ar A. Brazauskas 1989 
metais paskyrė Baltiną KGB 
pirmininko pavaduotoju, pre
tendentas į Seimo pirmininkus 
atsakė: „Gerai neatsimenu". 
Kai klausėją pasišovė parodyti 
A. Brazausko parašą paskyri
mo dokumente, šis pasakė: „Ti
kiu, tikiu". O LDDP narys M. 
Stakvilevičius įsiterpė: „Ne
trukdykite darbo". (V.P.) 

UNESCO pagalba 
Lietuvai 

Vilnius , lapkričio 24 d. 
(RFE/RL) - Alfredas Josman-
tas, Lietuvos UNESCO komisi
jos generalinis sekretorius, 
pareiškė, kad UNESCO (Jung
tinių Tautų Švietimo, Mokslo ir 
Kultūrinė Organizacija) sutiko 
finansuoti aštuonias iš jo 
pasiūlytų dešimt programų. Jų 
tarpe — televizijos informacijos 
centro įsteigimas (30,000 dol), 
tradicinės kultūros ir tautosa
kos išsaugojimo programa 
(10,000 dol.), nacionalinės 
(Mažvydo) bibliotekos Vilniuje 
perorganizavimas (24,700 dol.) 
ir švietimo informacijos pro
grama '30,000 dol.). 

Seimas jungiasi į 
frakcijas 

JAV prezidentu išrinkus Bill Clinton, norintieji iš Haiti pabėgti viliasi, kad JAV dabar jau vėl 
pradės įsileisti pabėgėlius iš to krašto. Ruošdamiesi kilsiančiam laivų pareikalavimui, La Go-
nave miestelio medinių laivų statytojai jam ruošiasi. 

JT priėmė rezoliuciją dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo 

New Yorkas, laprikčio 25 d. 
(LMJT) — Šiandien Jungtinių 
Tautų Generalinė Asamblėja 
veinbalsiai priėmė Baltijos vals
tybių iškeltą rezoliuciją dėl 
svetimos kariuomenės išvedi
mo, praneša Lietuvos Nuolati
nė Misija Jungtinėms Tautoms. 
Baltijos valstybių vardu plena
rinėje sesijoje kalbėjo Latvijos 
premjeras Ivars Godmanis. 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
rezoliuciją savo pareiškimais iš 
eilės dar parėmė Didžioji Brita
nija, kalbėjusi Europos Bendri
jos vardu, Jungtinių Amerikos 
Valstijos, Vengrija, Rusijos Fe
deracija, Danija, kalbėjusi Šiau
rės šalių vardu, Kanada, kalbė
jusi ir Australijos ir Naujosios 
Zelandijos vardu, Moldova, Cos-
ta Rica, Rumunija, Afganista
nas ir Kroatija. 

Latvijos premjeras Godmanis 
pažymėjo, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva nuo 1990 m. pavasario 
siekia pilnai atstatyti nepri
klausomybę, tačiau svetimų 
karinių pajėgų buvimas Baltijos 
valstybėse pažeidžia jų suvere
numą. Be kita ko, tų dalinių 
buvimas užkerta kelią užsienio 
investicijoms, kenkia aplinkai ir 
gresia tarptautinei taikai bei 
saugumui. „Tebūna padėtis ki
tose buvusiose Sovietų Sąjungos 
dalyse, kaip pvz., Moldovoje, 
pamoka Baltijos valstybėms 
apie galimą pavojų", aiškino 
Godmanis, pridurdamas, kad 
pavojų kelia ir dideli ginklų ir 
municijos kiekiai, kurių Balti
jos vyriausybės nekontroliuoja. 

Pasak Godmanio, 100,000 bu
vusių sovietinių karių yra dis
lokuoti Baltijos valstybėse. Jie 
dažnai be valdžios žinios ir be 
leidimo juda per Baltijos valsty
bių teritoriją. Tačiau Godmanis 
sveikino Lietuvos-Rusijos sutar
ti, pagal kurią numatoma ka
riuomenę išvesti iš Lietuvos iki 
1993 m. rugpjūčio 31 d. 

Apibūdindamas Estijos ir Lat
vijos derybų procesą su Rusija, 
premjeras Godmanis išvardino 
iškilusias kliūtis, pvz., jau pasi
rašytų ekonominių sutarčių 

Josmantas pastebėjo, jog bū
dama UNESCO nare, Lietuva 
turės mokėti nario mokestį, bet 
kadangi ji kol kas dar neturi 
savo valiutos, šis reikalas tebėra 
svarstomas UNESCO centre. 

vykdymą Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas riša su sociali
nėmis garantijomis Rusijos ka
reiviams. 

Nepaisant tų kliūčių, šia re
zoliucija Baltijos valstybės nori 
sujungti regior.'^^ .kariuome
nės išvedimo pastangas su glo
balinėmis Jungtinėse Tautose. 
Tačiau tai darydamos, jos neat
sisako savo pirmykščių įsiparei
gojimų tęsti derybų procesą. 
Baltijos valstybės tikisi, kad 
Jungtinės Tautos gali suvaidin
ti pagalbinį vaidmenį padedant 
išvengti problemų ateityje. God
manis deklaravo, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva tuo klausimu 
toliau gera valia derėsis su 
Rusijos Federacija. 

Argumentas, kad patalpų trū
kumas Rusijai kliudo išvesti ka

riuomenę, pabaltiečių neįtikina. 
Į Baltijos ir kitų valstybių siū
lymus išspręsti butų klausimą 
Rusija aplamai nereaguoja, 
nurodė Ivars Godmanis. 

Estija, Latvija ir Lietuva ieško 
užtikrinimų, kad Rusija gerbtų 
jų suverenumą ir kad grėsmė 
tarptautinei taikai bei saugu
mui būtų pašalinta. Šiame kon
tekste, Baltijos valstybės su di
deliu susirūpinimu žiūri į Rusi
jos gynybos ministro pasisaky
mus, kad buvusios Sovietų Są
jungos teritorijos tebelieka Ru
sijos interesų sferoje ir kad Ru
sija turinti teisę ten kištis mili-
tariškai. Tokie pareiškimai, aiš
kino Godmanis, primena Brež
nevo doktriną ir kitas politines 
teorijas, kurios buvo naudoja
mos pretekstu sovietų karinei 
agresijai. 

Seimas tęs nepriklausomos 
valstybės įtvirtinimą 

Seimo pareiškimas 

Vilnius, lapkričio 27 d. (Elta) 
— Lapkričio 26-tąją Seime buvo 
paskelbta apie penkių frakcijų 
susikūrimą. Tai — Demokrati
nės Darbo Partijos, Sąjūdžio, 
Piliečių Chartijos, Socialdemo
kratų ir Krikščionių Demokra
tų frakcijos. 

Piliečių Chartijos frakcijos 
deklaraciją pasirašė dešimt 
Seimo narių. Jie teigia, kad 
sieks prisidėti, kuriant pilietinę 
visuomenę Lietuvoje. Sąlyga su
kurti tokią visuomenę — ne
priklausoma, demokratinė, po
litiškai ir ekonomiškai stabili 
Lietuvos valstybė, kurioje vy
rauja piliečių laisvių, teisių ir 
atsakomybės harmonija. 

Tiktai privačios nuosavybės 
įtvirtinimas bei teisinė apsauga 
gali išlaisvinti Žmogaus inicia
tyvą ir kūrybines galias. Tradi
cinės vertybės, padėjusios lietu
vių tautai išlikti per jos ilgą ir 
nelengvą istoriją, turi tapti pa
matu, kuriant modernios Lietu
vos viziją. Piliečių Chartijos 
frakcijos vidaus darbo tvarka 
grindžiama frakcijos statutu. 
Frakcijos pirmininku išrinktas 
Saulius Šaltenis, pavaduotoja — 
Vilija Aleknaitė-Abramikienė. 

Krikščionių Demokratų frak
cijos dešimt narių paskelbė, kad 
juos vienija krikščioniškosios 
vertybės ir dorovinės nuostatos. 
Savo veikla jie sieks įgyvendinti 
tikslus, numatytus Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partijos 
programoje, Krikščionių Demo
kratų 1976 metų „Romos politi
niame manifeste". Frakcijos pir
mininkas — Povilas Katilius, 
pavaduotojas — Algirdas Sau
dargas. 

Į Sąjūdžio frakciją susijungė 
20 Seimo narių. Jie, be kita ko, 
pareiškė, kad rinkėjų valia 
pagal parlamentinės demokra
tijos principus tapę opozicija, įsi
pareigoja, nedalyvaudami vy
riausybėje, konstruktyviai dirb
ti Seime. „Savo veikloje vado
vausimės mus palaikiusių rin
kėjų nuostatomis bei Lietuvos 
interesais, bendradarbiausime 
su kitomis opozicijoje esančio
mis nekomunistinės prigimties 
politinėmis jėgomis", pareiškė 

VUnius, lapkričio 27 d. (Elta) 
— Lapkaričio 26-ąją Lietuvos 
Seimas priėmė pareiškimą. Per
duodame jo tekstą. 

Lietuvos Respublikos pilie
čiai, įkūnydami prigimtinę žmo
gaus ir tautos teisę laisvai 
gyventi bei siekdami atviros ir 
pilietinės visuomenės, 1992 m. 
spalio 25 d. referendume priėmė 
1990 m. kovo 11 d. atkurtos ne
priklausomos ir demokratinės 
Lietuvos Respublikos Konstitu
ciją. 1992 m. įvykusiuose lais
vuose demokratiniuose Seimo 
rinkimuose Lietuvos Respubli
kos piliečiai tolesnį nepriklau
somos valstybės kūrimą patikė
jo naujai išrinktam Seimui. 
Vykdydamas Lietuvos piliečių 

dymą, atkurtų daugiašalių ry
šių su Jungtinių Tautų organi
zacija, NATO ir Europos Bend
rija, Europos Taryba, šiaurės ša
lių ir kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis plėtojimą. 

Lietuva palaikys ir plėtos vi
sapusiškus ryšius su bendro 
istorinio likimo valstybėmis — 
Estija ir Latvija — per jau vei
kiančias Baltijos Šalių Tarp-
parlamentarinę Asamblėją ir 
Baltijos Valstybių Tarybą, taip 
pat per kitas, tarp jų ir nevalsty
bines, organizacijas. 

Lietuva toliau plėtos santy
kius su visomis šalimis, jų 
valstybinėmis ir nevalstybinė
mis organizacijomis. 

Tikimės, kad tokią mūsų po-
valią, Lietuvos Respublikos Sei- litiką,užtikrinant valstybės sau-
mas pareiškia: 

Lietuva nenukrypdama tęs 
nepriklausomos valstybės 
įtvirtinimą ir demokratijos 
plėtojimą, toliau kurs pilietinę 
visuomenę ir rinkos ekonomiką, 
visapusiškai skatins savo pilie
čių privačią iniciatyvą ir užsie
nio investicijas. 

Naujai išrinktas Lietuvos Res
publikos Seimas sieks užtikrinti 
valstybės tarptautinės politikos 
tęstinumą, tarpvalstybinių ir 
kitų tarptautinių sutarčių vyk-

gumą, plečiant ekonominį ir 
kultūrinį bvendradarbiavimą, 
parems viso pasaulio valstybės. 

Rinkimai Peru 
nebuvo klastoti 

Lima, Peru, lapkričio 23 d. 
(NYT) — Peru parlamentiniai 
rinkimai praėjusį sekmadienį, 
po kurių atrodo, kad preziden
to Alberto Fujimori partija 
laimėjo daugumą vietų parla
mente, nebuvo paveikti jokio 

žymaus balsų klastojimo ir nu
rodo krašto artėjimą į demokra
tiją. Tai konstatavo iš JAV at
vykusi komisija stebėti rinki
mų. 

Bet JAV Valstybės departa
mento pareigūnai vis vien 
nenurodė, kada JAV išsiųs 
numatytą 120 milijonų dol. pa
galbą Peru valstybei. Jie tai 
motyvavo, sakydami, jog 
pagalba priklausys nuo naujojo 
Peru Kongreso savarankiškumo 
ir ar Peru pataisys savo elgesį 
žmogaus teisių srityje. 

JAV ambasadorius prie Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
Luigi Einaudi pasakė, jog rinki
mų stebėjimo komisija buvo 
labai gražiai priimta: „Nema
tėme priešiškumo. Kartais bu
vome priimti ir su spontaniš
komis ovacijomis. Aplamai 
balsavimai buvo pravesti pa
tenkinamai", jis konstatavo 
spaudos konferencijoje pirma
dienio rytą- Keturiolikos narių 
delegacija aplankė 14 balsavimo 
punktų prie Limos miesto. AVO 
buvo pasiuntusi 250 stebėtojų į 
įvairias Peru vietoves stebėti 
rinkimų i naująjį Kongresą, 
kurio uždavinys bus perrašyti 
va ls tybės Konstituciją. 

frakcijos nariai, atstovaujantys 
Lietuvos Sąjūdžiui, Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Sąjungai 
ir Nepriklausomybės Partijai. 

Sąjūdžio frakcija, būdama kri
tiška sau, gerbs nuomonių įvai
rovę tiek savo narių tarpe, tiek 
polemikoje su kitų politinių sro
vių atstovais. Sąjūdžio frakcijos 
pirmininkas — Antanas Stasiš
kis, vicepirmininkas Egidijus 
Jarašiūnas. 

Socialdemokratų frakcijoje — 
aštuoni nariai. Jiems vadovau
ja Aloyzas Sakalas. 

Lietuvos Demokratinės Darbo 
Partijos taryba ir jos frakcija 
Seime paskelbė kreipimąsi į 
Lietuvos žmones, partijas ir 
organizacijas. Jie kviečia pa
miršti politines ambicijas bei ne
sutarimus ir visiems kartu im
tis darbo gyvenimo gerinimo ir 
valstybės tvirtinimo vardan. 
„Mes, būdami realistai, gerai 

suprantame, kad krizei Lietu
vos ūkyje įveikti ir laisvo 
žmogaus vertam gyvenimui 
sukurti prireiks ne vienerių 
metų. Tačiau esame įsitikinę, 
kad visų geranoriškumu, pyktį 
ir nemažą žmonių politinį su
priešinimą galima įveikt i 
žymiai greičiau", rašo LDDP. 
„Skelbdami nuosaikios, susita
rimų, o ne konfrontacijos bei 
visuotino pritarimo vienai 
nuomenei nuostatą, J*kirfl<is. 
kad visos politinės jėgos mus 
parems konstruktyvia veikla ir 
tuo prisidės prie bendro visų 
mūsų reikalo — Lietuvos vals
tybės ūkinio, politinio bei 
dvasinio stiprinimo. Imdamiesi 
atsakomybės už Lietuvos tolesnį 
likimą, mes tęsime nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos 
stiprinimo vidaus ir užsienio 
politiką". 

„Sieksime, kad profesionali, 
išmanymu ir sveiku protu pa
remta veikla visose valstybės 
institucijose ir ateityje būtų pa
naudota, išsaugant tiek perima
mumą, tiek ir pozityvų paty
rimą. Mes pareiškiame, kad ne 
vien politinės nuostatos, bet pir
miausia efektyvi, kompetentin
ga veikla Lietuvos valstybės ir 
jos piliečių labui turi būti pa
grindinis žmogaus vertinimo 
kriterijus. Lietuvos nacionali
niai interesai, jos žmonių ger
būvis turi būti aukščiau siaurų 
partinių interesų", rašoma do
kumente. 

LDDP frakcijoje įvairiais 
duomenimis yra nuo 71 iki 73 
narių. Frakcijos pirmininkas — 
Justinas Karosas. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 28 d.: Sostenas, 

Rimgaudas. Vakarė. 
Lapkričio 29 d.: Saturninas, 

Iluminata, Daujotas, Vėla. 
Lapkričio 30 d.: Šv. Andriejus 
apaštalas, Justina, Saugardas, 
Linksmuolė. 

Gruodžio 1 d.: Eligijus, 
Natalija, Butigeidas. Giedrūnė. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 6:55, 
leisis 4:20. Temperatūra dieną 
38 F (3 C), dalinai saulėta; naktį 
temperatūra nukris iki 24 F (-4 
C). 

Sekmadienį saulė teka 6:56. 
oras šiltesnis, dalinai debesuota, 
gali palyti. 

Pirmadieni dalinai saulėta, 
panaši temperatūra. 
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LAUKIMAS -
PAKVIETIMAS -

DŽIAUGSMAS 
KUN. V. CUKURAS 

Įvairūs išoriniai ženklai jau 
pasirodo, kurie ragina ruoštis 
didžiajai Kalėdų šventei, pažer
dami prieš mūsų akis ir ausis 
blizgučių ir viliojančių garsų 
daugybe. Jie jau nebestebina 
mūsų, nes jie jau buvo matyti ir 
pramatyti. Tikinčiojo žmogaus 
širdį tačiau pasiekia šie žodžiai: 
„Supraskite, koks dabar lai
kas. Išmušė valanda jums pa
busti iš miego. Dabar išgany
mas arčiau, negu tuomet, kai 
įtikėjome. Naktis nuslinko, 
diena prisiartino. Tad numes-
kime tamsos darbus, apsi
ginkluokime šviesos ginklais". 
Tie žodžiai, kilę iš apaštalo Pau
liaus uolumu virpančios širdies, 
gyvai ir prasmingai skamba ir 
mums, nepaisant beveik dviejų 
tūkstančių metų distancijos. 
Dera ir mums į šį raginimą at
sakyti ir dvasioje iš kasdienos 
inercijos pabusti. Pagunda ir 
toliau pasiduoti snauduliui 
reiškia išsistatyti neiš
vengiamai dvasinei mirčiai. 
Turėtume būti dėkingi, kad 
mums duotas šis Advento laikas 
rimtąjį susimąstymui ir su
grįžimui j mūsų „Aš" centrą, į 
pačius giluminius asmens klo
dus, kur glūdi pačios kilniausios 
mūsų gyvenimo vertybės. Ten, 
tiktai, atsiveria galimybė susi
tikti su pačiu Kvietėju — mūsų 
Kūrėju, kuris, kaip Tėvas, ten 
mūsų laukia. 

Adventas — pasiruošimas ke
lionei į Betliejų. Šitos švent-
kelionės (piligrimažo) eigoje iš
ryškėja trys būdingos žymės: 
laukimas, kvietimas ir gale 
viską apvainikuojantis džiaugs
mas. Laukimas — tai sąvoka, 
beveik visiškai nesuprantama 
šio laiko žmogui. Mes esam taip 
įpratę vienu mygtuko paspau
dimu iššaukti norimą rezultatą, 
pasiekti betarpiško norų ar įgei
džių patenkinimo. O juk gam
toje yra tiek daug ir kartais la
bai ilgo laukimo, budėjimo ir 
kantrybės. Kas turi laiko ir noro 
stebėti gausias programas iš 
gamtos gyvenimo: augmenijos 
atsiskleidimo metų bėgyje, nuo
stabių atradimų okeano gel
mėse, žavinčio paukščių 
pasaulio įvairiaspalvio grožio ir 
turtingo gyvūnijos pasaulio 
apraiškų, turės sutikti, kad 
visur vyrauja tam tikras ritmas. 
Neretai nekantrusis žmogus 
bando prasiveržti į šio ritmo 
pulsą, įvesti savo įsivaizduotą 
tvarką. Rezultatas — nuskriau
džia ir gamtą, ir save patį, 
Advento metu iškeliami trys 
asmenys, kuriems labai skir
tingai teko laukti nuostabiojo 
Kalėdų įvykio 

Pirmas — tai pranašas Izaijas. 
Jis buvo Dievo pašauktas skelb
ti ateinantį išgelbėtoją. Mesiją, 
kuris išvaduos ilgus amžius 
klaidžiojančią išrinktąją tautą. 
Ir dabar Advento meto litur
gijoje girdime daug ir labai pras
mingų ištraukų, paimtų iš Izaijo 
knygų. Jose išreikštas giliai 
išsikerojęs ilgesys. Pvz. Izaijo 
raudoje „Rasokit, dangūs iš 
aukštybių, išlykite, debesys, 
Teisųjį" (Is. 45:8). Atgarsių į šitą 
raudą randame ir eilėje kitų, 
tais laikais gyvenusių Ar
timuose Rytuose, tautų 
ritualuose. Tai yra būdinga 

žymė daugelio tautų dvasioje. Ji 
kalba mums apie visos žmonijos 
išsivadavimo ilgesį ir geresnio 
gyvenimo laukimą. Advento 
metu pamatome, kaip tasai 
l aukimas i š re ikš tas l aba i 
i škalbingais žodžiais pas 
pranašą Izaiją, Jono Krikštytojo 
šauksme ir Mergelės Marijos 
lūpose. Jonas jau intuityviai 
jautė Atpirkėjo artėjimą, todėl 
jo ugnimi degančiuose pa
moksluose sus i r inkus iom 
miniom tyruose virpa Jo 
Atėjimo tikrumas. Jis primyg
tinai ragina tuojau, nedelsiant, 
iš pagrindų keisti gyvenimą, pa
ruošti takus Jo atėjimui. Mer
gelės Marijos laukimas skiriasi 
nuo visų kitų. Jai didysis Paža
das jau tapęs konkrečiai išgyve
nama tikrovė. Nuostaba ir nuo
lankus pasitikėjimas, tyli, kan
tri ramybė atsispindi taupiai 
evangelistų mums perduotuose 
Marijos žodžiuose. Lietuviams 
labai artimas poetas Bernardas 
Brazdžionis yra parašęs dar 
anais laikais šią strofą eilė
raštyje „Dievo Motinos lopšinė". 
„Tyliau, tyliau giedokit, Serafi
nai, ir, žvaigždės, jūs plazdenki 
te. plazdenkite, tyliau, ir aš prie 
jo, prie mano džiaugsmo rymau, 
kol rytmečio šviesi žara išaus". 
Klausydamiesi evangel is to 
Luko Kalėdų įvykio atpasako
jimo, tas vietas, kur minima 
Mergelė Marija, pajuntame, 
koks jaudinantis buvo josios 
laukimas, su kokia nuostaba ji 
seka Dieviškojo Kūdik io 
vystymąsi savyje, įsitikiname, 
koks ramus pasitikėjimas ir 
kantri tyla, lyg šydas, supo 
Motiną, kai Ji laukė Kūdikio 
gimimo. Mums — Marija yra 
tikras šventos tylos ir nenu
sakomo džiaugsmo įkūnijimas. 
Advento fone matome, kad Ji 
yra vienintelė visų pranašų, 
taip pat ir Jono Krikštytojo, 
tarpe, kuri pilnai išgyveno 
Dieviškojo Kūdikio Užgimimo 
džiaugsmą. Pranašas Izaijas 
galėjo tik iš tolo, įkvėptas, 
džiaugtis pranašystės išsipildy-

Andrius Venclovas „Žiburėlio" mokyklėlėje mokosi piešti. 
Nuotr. D. Čyvienės 

TURTINGAS ATEITIES 
SAVAITGALIS - I 

Chicagoje tradicija tapęs Atei
t ies savai tga l i s lapkričio 
mėnesio 13-15 dienomis vyko 
Jaunimo centre, Chicagoje, ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

Penktadienį, lapkričio 13 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje įvyko literatūros vaka
ras. Savaitgalio rengėjų vardu 
susirinkusius pasveikino ir 
Ateities savaitgalį pradėjo 
Milda Tamulionienė. Vakaro 
programai vadovavo Daiva 
Markelytė. Pirmasis eilėraščius 
skaitė Artūras Tereškinas. Jis 
paskaitė pluoštą pačių naujau
sių savo eilėraščių, o taip pat 
kelis eilėraščius iš pirmosios 
savo poezijos knygos „Grindinio 
žuvys" . Tereškino poezija 
pasižymi žodžio taupumu: 
„Sąnariai girgždėdami verkia, 
kaip vyriai". Audra Kubiliūtė 
paskaitė novelę „The story of 
the bees" ir ištrauką iš spaus
dinamos lietuviškos nuotykių 
knygos jaunimui. Šioje knygoje 
figūruoja tie patys veikėjai, kaip 
ir knygoje „Nepaprasti įvykiai 
Aštuonioliktoje gatvėje". Haris 
Subačius paskaitė du kūrinius, 
kurie premijuoti Ateities jauni
mo kūrybos konkursereilėraštį 
ir apysaką „Prisilietimas". Gy
tis Liulevičius skaitė novelę 
„Karstai važiuoja", ištraukas iš 
rovelių „Vincas ir jo Kudirka" 
ir ..Akvilė", o taip pat ištrauką 
iš romano „Paminklas gyvie
siems". Laimutė Tornau paskai
tė meistrišką novelę „II Peche". 
Literatūros vakaro publika 
šiltai sutiko rašytojus ir poetus 

peržvelgti savo vidaus pasaulį ir 
takus, kuriais skubame ir gal 
kartais ir paklystame, siekdami 

mu, Jonas Krikštytojas, nors ir laimės savo iliuzijų debesyse ir 
t rumpai , pajusti Atpirkėjo 
artumą, kada, jo pakviestas, pylė 
Jordano vandenį ant Jo galvos 
ir tapo pirmuoju liudytoju-kan-
kinių, mirdamas Erodo kalėji
me. Adventas ir mums visiems, 
ypač gyvenantiems ir dar pilnai 
neišsilaisvinusiems Lietuvoje, 
yra palaiminga proga naujai 

tampam tokie nelaimingi, kai 
tie debesys išsisklaido ir palieka 
mus vienus besiblaškančius 
akligatvyje. Krikščioniškoji Ad
vento liturgija tikinčiajam pasi
siūlo padėti ir užtikrintai veda 
Prakartėlės link, kur Gimusio 
Kūdikio iš t iestos švelnios 
rankos jau seniai mūsų laukia. 

„GAUDEAMUS" REIKALINGAS 
PARAMOS 

Studentai jau antrus metus 
kapstosi, bandydami leisti stu
dentų laikraštėlį „Gaudeamus". 
Šią vasarą „Gaudeamus" reda
gavimą perėmė Ann Arboro stu
dentai, kurie jau yra išleidę 
savo pirmąjį, o iš viso penktąjį, 
laikraštėlį. Esant studentais, 
mums labai trūksta pinigų. 
Šiuo metu neturime lėšų išleis
ti kitą laikraštėlį. Šią vasarą 
surinkome nemažai aukų iš 
ateitininkų Dainavoje. Labai 
dėkojame. Šių aukų dėka išle 
dome rimtą, inteligentišką ir 
humoro turintį laikraštėlį. Bet 
visos aukos jau sunaudotos. Mes 

labai prašome visų — jaunų ir 
vyresnių, padėti mums tęsti šio 
a tg imstančio laikraštėl io 
leidimą. Aukas siųskite: 
Gaudeamus, c/o Mėta Laidytė, 
319 Catherine, Ann Arbor, MI 
48104. Čekius galima rašyti 
„Gaudeamus". Jeigu pagei
daujate, kad laikraštėlis būtų 
siunčiamas ir jums, prašome tai 
pažymėti laiške. 

Labai jums dėkojame, kad 
turėjome progą išleisti penktąjj 
„Gaudeamus". Dabar prašome 
pagalbos išleisti šeštąjį. 

„ G a u d e a m u s " redakcija 

ir atidžiai klausėjų kūrybos. Po 
programos buvo proga pasižmo
nėti prie kavos puoduko ir pyra
gų, o taip pat įsigyti knygų. 
Literatūros vakaro vaišėmis 
rūpinosi Izabelė Stončienė. 

Šeštadienis, lapkričio 14 d., 
išaušo nešaltas ir pro debesis 
pasirodydavo saulė. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijos 
patalpose jau 10 v.r. žmonės 
būriavosi prie kavos ir pyra
gaičių. Studįinė Ateities savait
galio programa pradėta 10:30 
v.r. Andriaus Valevičiaus 
paskaita „Šiuolaikinės religinės 
ir filosofinės problemos". Vida 
Kuprytė klausytojus supažin
dino su Universite de Sher-
brooke teologijos profesorium 
Andrium, Vajėvičiu. Neseniai 
išleistos dvi jo knygos: „From 
the Other to the Totally Other" 
apie Lietuvoj gimusį ir augusį 
prancūzų filosofą Leviną, ir 
„Lev Shestov and his Times". 
Kruopščiai paruoštoje paskai
toje Valevičius nagrinėjo žmo
gaus sąvokos krizę. Mes dar ne
daug žinome, kas yra žmogus. 
Daugybės teorijų apie žmogų. 
Kur žmogus ir žmonija ke
liauja? Kai nėra aišku, kas yra 
žmogus, tai pasidaro neaišku, 
kas etika ir įstatymai. Ne
galima suprasti savęs, 
nesuprantant tiesos ir Dievo. 
Graikai prieš du tūkstančius 
metų nesuprastų mūsų krizės. 
Graikams gyvenimas nepri
klausė nuo savęs paties. Jiems 
gyvenimo prasmė buvo kažkas, 
kas peržengia gyvenimą. Tiesos 
centras graikams buvo žmogaus 
išorėje. Graikų mitologija 
domisi ne žmogumi, pirmiausia 
dievais. Su Descartes šūkiu 
„Cogito, ergo sum" žmogus tapo 
tiesos centru. 

Iš tikrųjų, šv. Augustinas iš
rado asmenį. Su Augustinu 
ateina dvilypis požiūris į žmogų. 
Vidinis — dvasios žmogus. Pro
tingas, kuris randa Dievą savy
je. Augustinas — modernios kri
zės pradininkas. Kelias, kuris 
veda į Dievą, eina per save. 
Svarbu, ne ką žinau, bet kaip 
žinau. Augustinui Dievas ir 
visata yra tiesos šaltiniai. Des
cartes sako. kad žmogus yra 
pats tiesos šaltinis. Pats protas 
turi būti sutvarkytas. Visata 
turi būti demistifikuota. 

Krikščionybė atnaujino seno
vės graikų pasaulį. Kaip tik 
šiuo klausimu daug mastė Kar
savinas. Tuometinė graikų 
pasaulio padėtis panaši į da
bart inio. Filosofija negali 
pasakyti žmogui, ar dievai yra 
danguje. Skepticizmas skatino 
žmogaus rūpestį tik savimi. 
Šitame žlungančiame pasauly
je — Dievo įsikūnijimas Kris
tuje. Dievas tampa šio pasaulio 
realybe. Sakramentų mokslas — 
Dievas dalyvauja šioje tikrovėje. 
Pasyvumas irgi nugalėtas — 
reikalingas įgyvendinimas. 

Krikščionybė daug įpareigojanti 
visuomenine prasme. Krikščio
nybė iš prasčioko padarė meta
fiziką. Krikščionybė išlaisvino 
iš protinės gimnastikos. Daug 
ankstyvųjų krikščionių filosofų 
buvo ir vyskupai — jiems buvo 
svarbūs veiklos ir pastoracijos 
reikalai. Kodėl krikščionybė yra 
praradusi didesnę dalį įtakos 
šių dienų pasaulyje? Moder
niam technologiniam pasauliui 
krikščionybė gali atnešti daug 
naujo. Ir darbas, ir žinojimas — 
ir bausmė, ir palaiminimas. 
Žmogus turi naudoti ir kurti. 
Visas jo veiksmas turi turėti 
sąryšį su Žodžiu. J is pats 
priklauso Logosui. Krikščio
nybė yra vienintelė, kuri su
jungia ir pr ima daugelį realy
bių. Teologai perima sintezės 
procesą iš filosofų, kurie perėję 
prie dekonstrukcijos. 

Po Andriaus Valevičiaus 
paskaitos diskusijose dalyvavo 
Rasa Mažeikaitė, Kornelijus 
Jazbutis, Aušra LiuleviČienė, 
Jonas Pabedinskas, prel. Juozas ; 
Prunskis, kun. Pijus Daugintis, ' 
SJ, Povilas Norvilas, Teresė Bo-
gutienė, Jonas Šoliūnas, Irena 
Kairytė ir kiti. Tada buvo il
gesnė pertrauka pietums, ku
riais rūpinosi Marytė Gaižu-
tienė. Pertraukos metu buvo 
kalbamasi dienos aktualijomis 
su seniai matytais draugais. 

(Bus daugiau) 
L. Sakėnas 
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trečd uždarytaa. ketvd 1-3 vpp penktd 

ir Sežtd 9 v r -M v.p.p 

6132 S. KEDZIE A v a . , Chicago 
(1-312) 778-8999 arba (1-312)499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaaki Road. 
Tol . (1-312) 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

Tai. kabtnoto Ir buto: (709)992-4189 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . SOtft Ava . , Clcsro 

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
9635 S. Puis.kt Rd. , Chicago 

312-595-1955 
172 SchIMar 9t., t lmhtirst. IL 90126 

709-941-2909 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 709-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2494 W 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. n 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

2939 W. 71at St. 
312 439 8999 

4149 W. 93rd St. 
312-739-7709 
Chicago, IL 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wost Ava., Oriand Park 
709-349-9100 

10 W. Martin, Napervllle 
709-355-9779 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 709-957-9393 

Kab. t a i . (1-312) 598-0349; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4259 W. 93rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

K a b . te l . (1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . KadzJe A v e . , 
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 (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel . (1-312) 925-2970 

1195 Dundės Ave., Elgln, R|. 60120 
Tel. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (709) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2519 W. 71 st St. 

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

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

Tel. (709) 449-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2956 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 779-2990 
Rez. (709) 449-5545 

PP 

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

Ka'bame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 595-7755 

ARAS ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Medical Center 

Naaervttta Campua 
1020 E. Ogdon Ave., Saite 310, 

Haaauaje l t 90993 
TeL 1-709-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 



įjunkime Padėkos dieną 

I LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJAS 

Kažkodėl Amerikos ateistų or
ganizacijos iki šiol dar nepriki
bo prie Padėkos dienos šven
timo. Jau dabar labai įprasta, 
kad ateistai, lyg modernių 
dienų „donkichotai", kovoja su 
viskuo, kas bent kiek padvelkia 
religiniu atspalviu. Padėkos 
diena, kaip Kalėdos ir Velykos, 
neturėtų jokios reikšmės, jeigu 
nebūtų siejama su Dievu, su 
dėkingumu Jam. Šios šventės 
nepastatysi vien ant tradicinio 
ar istorinio pamato, nes nei tra
dicija, nei istorija jos negali at
s ie t i nuo pirmųjų baltųjų 
Amerikos gyventojų padėkos 
Aukščiausiajam už nugalėtas 
sunkiąsias įsikūrimo sąlygas 
naujame žemyne. Prieš šią 
padėką nublunka ir tradiciniai 
šventės patiekalai, ir visi kiti 
priedai. 

Kadangi Padėkos diena — iš 
esmės religinė šventė — šven
čiama valstybiniu mastu, todėl 
ir keista, kad ateistai prieš tą 
šventimą neprotestuoja. Galbūt 
ir jiems mielesnė nedarbo diena, 
negu valstybės nuo Bažnyčios 
atskyrimo „principai", kuriuos 
taip mėgsta kaišioti visiems 
panosėn. 

Amerikiečiai yra sentimen
talūs, nepaisant paviršutinio 
atsiribojimo ir užsidarymo tik 
savuose reikaluose. Jie mėgsta 
šventes, tradicijas, kurių, deja, 
dar ne per daug Amerikos praei
tis sukūrusi, nes kraštas paly
ginti , jaunas" . Tarp lapkričio 
26 d., t.y. Padėkos dienos 
šventės ir Kalėdų kiekvienas 
amerikietis užsidega tiesiog 
apaštališkai uolia švenčių nuo
taika, kasdien kurstoma visų 
susižinojimo priemonių, parduo
tuvių, įvairiausių priminimų, 
kad švenčių džiaugsmu būtinai 
re ikia dalintis su jo netu
rinčiais. Nėra abejonės, kad 
tame kelių savaičių laikotarpyje 
Amerikoje atliekama daugiau 
labdaringų darbų, sušelpiami 
vargšai, suteikiama pagalba 
nelaimingiesiems, benamiams, 
negu per visus likusius metus. 
Gaila, kad niekam nepavyko 
įtaigauti žmones tą artimo mei
lės nuotaiką išlaikyti ir kitas sa
vaites, mėnesius. Jeigu taip 
atsitiktų, išnyktų šiame krašte 
skurdas ir galbūt net tam tikra 
dalis nusikaltimų, kuriuos tas 
skurdas iššaukia. 

Keista kalbėti apie skurdą, 
alkį, benamius žmones turtin-
giausiame pasaulio krašte. Juk 
čia ne vargingos Afrikos tautos, 
kuriose milijonai badu miršta, 
ne karo nusiaubtos Europos 
valstybės, ne baisios socialinės 
nelygybės kamuojama Pietų 
Amerika. O vis dėlto beveik 36 
mil. Amerikos gyventojų neturi 
p a k a n k a m a i maisto. Tai 
maždaug aštuntadal is visų 
krašto gyventojų. Nuo 1980 m. 
Amerikoje alkstančių skaičius 
paaugo 50%. Neturtingieji 
gyvena ne tik didžiuosiuose 
miestuose, bet ir kaimuose. 
Vien pernai pavargėlių skaičius 
pakilo 2.1 mil. žmonių. Tai ant
rieji metai iš eilės, kai vargšų 
šiame krašte padaugėjo per 
14%. 

Daugelis žmonių atsirado 
tokioje padėtyje dėl prarasto 
darbo, dėl pablogėjusios eko
nomijos ir pabrangusio pra
gyvenimo. Nors valdžios ištai
gos tam tikrai daliai neturtin
gųjų teikia pašalpą, daugiausia 
maisto kortelių pavidalu, yra 
nemažiau ir tokių, kurie jokios 
pagalbos negauna . Wa-
shingtone šiuo metu tariamasi, 
kaip pertvarkyti Socialinės 
apdraudos programą, kad ji 
būtų veiksmingesnė ir galėtų 

padėti vyresnio amžiaus 
žmonėms bei ligoniams. Tačiau 
viskas tik svarstoma, o prak
tiškos naudos iš tų svarstybų 
nedaug. 

Kai atvažiavome į šį kraštą 
prieš kelias dešimtis metų, 
miestuose gan dažnai buvo 
galima matyti elgetų, sėdinčių 
ar stovinčių prie gatvių, kur 
didesnis judėjimas. Tai buvo 
daugiausia seni ar aiškūs in
validai, praeiviai jiems mesdavo 
centus. Tie elgetautojai dabar 
retai tesutinkami, bet beveik 
kasdien tenka susidurti su nau
joviškais elgetomis: iš pažiūros 
jie sveiki, apyjauniai, ar net 
visai jauni, daugiausia vyrai. 
Vietoje parašo — kaip anksčiau 
— kad elgetaujantis aklas ar 
invalidas, šie elgetos dažnai turi 
užrašą: „Benamis. Padėkite"; 
„Dirbsiu tik už maistą"... O iš 
jų veidų galima lengvai spręsti, 
kaip pažeminančiai sunku sto
vėti viešoje vietoje ir prašyti iš
maldos, jausti praeivių pasipik
tinimą, baimę ir nepasitikėjimą. 

Padėkos dienos proga daug 
parapijų, organizacijų ir pa
vienių asmenų ruošia vaišes 
neturtingiesiems. Niekuomet 
dar į tuos pietus nesusirinko 
tiek daug vyrų, moterų ir vaikų, 
kaip šiemet. Tačiau žmonės 
jaučia alkį ir kitomis dienomis, 
ne tik per šventes. 

Iki šiol neteko girdėti, kad 
lietuvių organizacijos būtų spe
cialiai ruošusios pietus netur
tingiesiems savo tautiečiams 
(ypač pietus veltui). Tiesa, 
turime Balfą ir Lietuvos Duk
teris, ir dar daugiau organizuo
tų ar neorganizuotų geradarių, 
bet taip pat turime ir vargingų 
tautiečių, ypač senesnėse lietu
vių apylinkėse. Reikėtų juos su
rasti ir sušelpti. 

UKRAINIEČIAI 
REIKALAUJA REFORMŲ 

Rimties valandėlė 

KIENO ATĖJIMAS? 

Lengva įsijungti į paramos 
tiekimą Lietuvai, nes tai mūsų 
naujausioji veiklos s r i t i s . 
Pašalpos laukia seneliai, 
našlaičiai, ligoniai... Vos tik kas 
paskelbia, kad ruošiama nauja 
siunta, bematant talpintuvas 
pripildomas ir jau pakeliui už 
jūrių marių. Tai puikus artimo 
meilės darbas. Kaip būtų gera, 
kad apsidairytume ir savo 
aplinkoje, pamatytume ir savo 
tarpe tuos, kurie labai rei
kalingi paramos. Nebūtinai ta 
parama tik materialinė: kartais 
skaudesnis už kūno alkį yra vie
nišo, apleisto žmogaus sielos al
kis. 

Nedaug laiko užimtų pa
vėžinti senutę ar senuką į mais
to parduotuvę, į bažnyčią, gal 
net į kurį lietuvišką renginį. 
Juk autobusu važiuoti sunku ir 
pavojinga. Nebūtų per sunku 
paskambinti, paklausti, kaip 
laikosi, išklausyti skundų... 
Praeina dienų dienos, o tokie 
žmonės neišgirsta draugiško 
balso. 

Kai kas paklaus: o kaip mes 
tuos žmones rasime, jeigu nepa
žįstame? Būdų yra, tik reikia 
paieškoti. Galbūt lietuviškos 
parapijos imtųsi juos registruo
ti, o paskui galėtume paskam
binti į parapijos raštinę ir 
sužinoti. Chicagoje galėtų tokie 
asmenys savo pavardes palikti 
„Seklyčioje" ar Balfo įstaigoje. 
Galimybių yra, kai atsiranda 
geri norai. Būkime dėkingi 
Aukščiausiam, kad galime ki
tiems padėti, kad patiems dar 
tokios pagalbos nereikia. Juk 
tai tikroji Padėkos dienos 
reikšmė. Šia amerikietišką 
šventę tikrai galime su malo
numu įjungti j lietuvių šeimos 
tradicijas, ir mums tiks. 

D.B. 

Ukrainos studentai Kijeve 
pradėjo bado streiką, reikšdami 
nepasitenkinimą prieš pre
zidentą Leonidą Kravčuką ir jo 
vyriausybę, nes jie nesistengia 
daryti jokių reformų. Preziden
tas nepatenkintas grasina poli
cinėmis priemonėmis. Jis įspėja 
užsieniečius: kurie kritikuos jo 
politiką, tuojau bus išsiųsti iš 
Ukrainos. Vietinius žurnalis
tus, pasisakančius prieš jo poli
tiką, žada t r a u k t i teismo 
atsakomybėn. 

Manyta, kad Ukraina, bū
dama artimiausia Vakarams, 
lengvai galės įsijungti į rinkos 
sistemą. Kai praėjusių metų 
gruodžio mėn. buvo pasiekta 
nepriklausomybė, krašte buvo 
jaučiamas didelis dvasinis pa
kilimas. Bet, praėjus metams, 
liko tik didelis nusivylimas. Tie 
patys komunistų veidai vado
vauja įstaigose, nors pačioje 
Rusijoje jau yra žymūs 
pasikeitimai. 

„Jokių reformų Ukrainoje 
nėra", pasakė Viačeslavas 
Černovilis, vienas iš vado
vaujančių Ukrainos nacionalis
tų, žymiausias valdžios kritikas, 
kurio nuomonė atitinka dau
gelio ukrainiečių. Nesant Kije
ve pasikeitimų, tai daro įtakos 
ir Rusijos įvykiams, kur konser
vatoriai stengiasi sutrukdyti B. 
Jelcino reformas. 

Ukrainos parlamentas dar 
neratifikavo Ginklų sumaži
nimo sutarties, kuri buvo pasi
rašyta Lisabonoje. Ekonominis 
ir politinis chaosas tebeviešpa
tauja Ukrainoje, kur išliko la
biausiai konservatyvus ko
munistų režimas iš sovietų eros. 
Čia nedaug buvo paveikusi M. 
Gorbačiovo pertvarka ir atvi
rumas. 

Sovietų Sąjungai sugriuvus, 
daugelis manė, kad Ukraina, 
turėdama daug derlingų žemių, 
gamtos turtų, didelį skaičių 
išsilavinusių žmonių, gerai iš
vystytą pramonę, lengvai galės 
suartėti su Vakarais, perim
dama demokratijos principus ir 
ekonominę sistemą. Užsienio 
ekonomistai ir ukrainiečių 
kilmės svetur gimę šios srities 
specialistai skubėjo į Kijevą, 
tikėdamiesi čia galėsią pagelbė
ti priartėti prie Vakarų. 

Nors prezidentas Kravčukas 
ir palankiai kalbėjo dėl eko
nominių reformų bei perėjimo į 
rinkos sistemą, iš tikrųjų jis ir 
jo šalininkai yra prisirišę prie 
senos sovietinės sistemos. 
Kažkas pasakė, kad Ukraina 
neturi Jegoro Gaidaro, kokį turi 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Rusija, todėl reformų čia greit 
nebus, nes žmonės yra geriau
siai susipažinę su valstybės 
planavimu. 

Aleksandras Savčenko, buvęs 
Ukrainos banko vyr. valdytojas, 
neseniai pasitraukęs iš pareigų, 
pareiškė: „Jie nesupranta, ne
randa reikalo ir nenori Vakarų 
demokratijos bei rinkos. Jiems 
patinka, kaip anksčiau viskas 
buvo daroma". 

Nebūtų tikslu pasakyti, kad 
Ukraina šiandien yra tipiška 
sovietų valstybė naujuose dra
bužiuose. Politinė priespauda 
yra sumažėjusi, palaikomas 
bendradarbiavimas su Vaka
rais, daugybė užsienio lėktuvų 
juda Kijevo aerodrome, čia lais
vai lankosi užsienio versli
ninkai. Parlamente oponentai 
gr iež ta i pasisako prieš 
prezidentą ar jo kabinetą. 

Prezidentas L. Kravčukas 
buvo išrinktas 60% balsų. Rin
kimai į vietines savivaldybes 
numatyti kovo mėnesį. Dau
gelis mano, kad sovietiška 
tvarka išrinktas parlamentas, 
dominuojamas buvusių ko
munistų daugumos, žmonėms 
reiškiant nuolatinį nepasi-
tenkinmą, atsistatydins ir bus 
nauji rinkimai, kaip reikalauja 
badaujantieji studentai. 

Bet šiuo metu televizija yra 
valstybės rankose, tvarkoma 
buvusių komunistų biurokratų, 
kurie mėgsta rodyti prezidento 
Kravčuko keliones į užsienį. 
Žurnalistai skundžiasi, kad juos 
aplanko KGB paveldėtos įstai
gos valdininkai. Neseniai vieno 
Ukrainos nepriklausomo laik
raščio redaktorius, grįžęs į 
namus , rado, kad kažkas 
norėjęs juos padegti. Įtaręs, kad 
tai saugumo provokacija. 

Nepaisant, kad Ukrainos va
dai stengiasi išvengti reformų, 
infliacija siekia 100% kasmet, 
palikdama žmones vargingoje 
padėtyje. Užsienio prekyba yra 
sumažėjusi. Didelis biudžeto 
deficitas. Pramonės ir žemės 
ūkio produkcija kritusi daugiau 
kaip 20%. Susidėvėjusias maši
nas neįmanoma pakeisti nau
jomis, trūksta žaliavų. 

Šiuo metu valdžia duoda sub
sidijas nepajėgiančioms išsi
laikyti pramonės įmonėms. 
Kravčukas ir jo vyriausybė 
kalba apie perėjimą į rinkos 
ekonomiją, bet labai pamažu, 
kad būtų išvengta politinio 
nepasi tenkinimo, bankru-
tavimo ir nedarbo. 

Ukrainiečiai, kurie išrinko 
Kravčuką kaip nuosaikųjį na
cionalistą, buvusį partijos 
ideologijos vadovą, tikėdamiesi, 
kad jis įvykdys reikalingas 
reformas, dabar tapo pikti ir 
nekantrūs . Viena moteris, 
priėjusi prie badaujančių 
studentų, kalbėjo: „Aš balsavau 
už Kravčuką, bet dabar esu 
prieš jį. Mes turime pašalinti 
visą valdžią". 

Prezidento šalininkai mėgina 
suversti kaltę Sovietų Sąjungai 
ar Ukrainos parlamentui . 
Kravčuko patarėjas Mykolą 
Mychalčenko aiškina: „Prezi
dentas vengia radikalių pakei
timų, nes gali atsirasti bedar
bių, kurie protestuos prieš tokią 
padėtį ir atsisuks prieš valdžią". 

Valdininkai, užuot darę re
formas, galvoja, kad Rusija po 
patirtų nepasisekimų grįš atgal 
prie centralinės kontrolės ir 
parems nepajėgiančias išsi
laikyti valstybės įmones. Bet 
Volodimiras Griniovas, Ukrai
nos parlamento pirmininko pa
vaduotojas, pareiškė: „Nors 
Rusija ir padarė daug klaidų, 
bet atliko ir istoriškų žingsnių, 
garantuojančių, kad atgal grįžti 
neįmanoma. Tuo tarpu Ukrai
noje reformos praktiškai dar ne
vyksta". 

MIRĖ ŠILUVOS 
KLEBONAS 

Š.m. lapkričio 7 d. Šiluvoje 
palaidotas prel. Vaclovas Graus-
lys. Ten jis klebonu išbuvo 22 
metus. Labai išgražino bažnyčią 
ir Apreiškimo koplyčią. Prel. V. 
Grauslys gimė 1913.111.17, ku
nigu įšventintas 1940 m. 
birželio 16 d. 

LIETUVOS KARYBOS 
ISTORIJA 

Kaune vyksta tarptautinė 
konferencija „Lietuvos karybos 
istorijos klausimai". Jos trijų 
dienų programoje pranešimai 
apie akmens amžiaus ginklus 
Lietuvos teritorijoje, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ka
riuomenę, lietuvių karius Ru
sijos imperijos armijoje, Baltijos 
valstybių karinį laivyną, Sovie
tų Sąjungos saugumo karinių 
būrių taktiką kovoje su Lie
tuvos partizaniniu judėjimu ir 
kiti. Juos skaitys Lietuvos, 
Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Lenkijos ir kitų šalių moksli
ninkai. 

Su šiuo sekmadieniu vėl pra
dedame Adventą, visi jau ne 
pirmą kartą ruošimės Kalė
doms. Kai kuriems ši ruoša bus 
skirtinga nuo pernai metų, nuo 
visų anksčiau išgyventų Kalė
dų. Vieniems — šįmet bus pir
mos Kalėdos ne namuose. Ki
tiems — pirmos po vedybų — su 
vyru ar žmona. Dar kitiems — 
pirmos Kalėdos su naujagimiu 
vaikeliu, kai atsinaujina tė
vams, seneliams bei kitiems 
giminėms vaikiškas Kalėdų 
džiaugsmas. 

Daug kam šios bus pirmos 
Kalėdos be vaikų, ar be vyro, ar 
žmonos — galbūt labai sunkus 
metas, kai skaudžiai pasigen
dame savo mylimųjų. Daug kas 
dabar dar nežinome, kuo išsi
skirs šios Kalėdos nuo visų pra
ėjusių. Bet visi kažko laukiame 
— norėdami ar nenorėdami, 
nekantriai ar baimingai. 

Ir visi žinome iš tų daugybės 
išklausytų pamokslų, kad „ad
ventas" yra kilęs iš lotyniško 
žodžio, reiškiančio „atėjimas" — 
žinoma, ruošimasis Kristaus 
atėjimui į žemę. 

Ir žinome, kad, ypač su mažais 
vaikais, pasiruošti Kristaus 
atėjimui į žemę yra labai įdomu 
ir gražu: simboliškai paruošti 
Jėzuliui kuo minkštesnę lovelę 
ėdžiose, ant pailgo popierėlio — 
„šieno" gabalėlio — užrašyti 
gerą darbelį ir per visą Adventą 
kasdien dėti į tuščias Jėzulio 
guolio ėdžias. Galima ir turėti 
krikščionišką Advento kalendo
rių su kasdien atidaromu vienu 
langeliu, kuriame pasirodo koks 
nors Advento simbolis, apie tai 
pakalbėti, kasdien skaičiuojant 
dienas iki Jėzulio gimimo. 

Suaugę, kas gali, Advento 
metu išklauso Mišių savaitės 
dienomis, ar bent kasdien spe
cialiai skiria laiko paskaityti iš 
adventinių ar kitų Šv. Rašto 
skaitinių. Kiti skiria laiko ar
timo meilės darbams ir, juos 
dirbdami, sąmoningai bendrau
ja su Kristumi, kuris per jų 
meiles darbus ateina į žmonių 
varganą gyvenimą. 

Bet šio sekmadienio pirmasis 
skaitinys iš pranašo Izaijo kny
gos (Iz 2:1-5) kalba ir apie kitokį 
atėjimą: žmonių ėjimą, tiesiog 
miniomis plūdimą, prie Dievo. 
Izaijo regėjime apie „paskutines 
dienas", ką mes, gyvenantys jau 
po Kristaus pirmojo atėjimo, 
žinome kaip mūsų laukiamą 
antrą K r i s t au s atėjimą, 
„Viešpaties namų kalnas stovės 
ant tvirtos papėdės ir kyšos, 

iškilęs virš kalvų". Tai sim
boline kalba išreikšti Dievo bu
vimo žemėje pagrindiniai bruo
žai, pvz., tai bus (galbūt vie
nintelė) tvirta vieta žemiško 
gyvenimo sūkuriuose; Dievo bu
vojimo „vieta" bus pranašesnė 
už visas kitas tvarinių buvimo 
„vietas" — formas. 

Toliau girdime, kad į šią vietą 
plūs visos tautos — ne tik iš
rinktoji žydų tauta, ne tik per 
Kristų tapusi išrinktoji — krikš
čioniškoji Dievo tauta. Džiaugs
mingai keliaujantieji į Dievo 
būstą žemėje kvies visus žmones 
drauge keliauti į „Jokūbo (Iz
raelio) Dievo namus". Dievas 
žmonėms parodo savo kelius — 
kad tik jie pas jį ateitų. Jis iš
spręs jų ginčus taip, kad jiems 
nebereikės ginklų prieš vienas 
kitą kariauti, tad jie galės tuos 
ginklus perkelti į tvarinijos 
ugdymo, auginimo įrankius, ne 
žudymo. 

Aštuntame šimtmetyje prieš 
Kristų pranašas Izaijas kvietė 
žmones vaikščioti ne būsimo Jė
zaus keliais šviesoje, kurio jie 
dar nepažino, o gyvojo Jokūbo 
Dievo keliais, kuris buvo ir Jė
zaus Tėvas ir tebėra mūsų 
Dievas šiandien. 

Šv. Paulius laiške Romos 
tikintiesiems (Rom 13:11-14) 
konkrečiai nurodo, ką reiškia 
eiti tais Viešpaties keliais, 
kuriais ėjo pranašai, ėjo pats 
Kristus ir eina visi, kurie išvydo 
tą nuostabų Dievo buvimo 
žemėje kalną, juo susižavėjo ir 
nori į jį eiti. „Nusimeskime tam
sos darbus", jis kviečia. „Apsi
ginkluokime šviesos ginklais", 
būtent: saugokimės „apsirijimo. 
girtavimo, palaidumo, neskais
tumo, nesantaikos ir pavydulia
vimo. Apsivilkime Viešpačiu" — 
tai yra, būkite kaip jis — nešėjai 
šviesos į žemę, gyvenkite ne 
savo įnorių tenkinimui, o meile 
kitiems. 

Tai būtina dėl to, kad Vieš
pats žemėn nesulaikomai eina, 
t ik nežinome, kada jo atėjimas 
mus užklups, kaip girdime šv. 
Mato evangelijos ištraukoje (Mt 
24:37-44). Ir ne visus mus už
klups tuo pačiu laiku: vieną pa
ims pas save, kitą, šalia esančią, 
paims vėliau. Kur pranašas 
Izaijas panaudojo vieną simbolį, 
tinkantį žodžiui „atėjimas" — 
žmogaus susižavėjimą Dievu ir 
keliavimą į jį, šv. Matas panau
doja Dievo atėjimo pas žmones 
įvaizdį. Abu teisingi — ir lai
mingi tie, kuriuos Dievas už
klumpa pakeliui. 

•!• . 
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— Gaila, kad čia nėra sūpynių. Pamatytum, kaip 

smagu. Tik vėjas pro ausis nušvilpia. 
— Kaip lekiant motociklu. 
— Beveik. 
— Juk vyrai galėtumėt ir čia pastatyti sūpynes. Vis 

tiek per dienas neturit kur lįsti. Medžiagos vien prie 
mūsų daržinės krūvos. Prišnekink. Tai pasisuptumėm. 

Taip bešnekant, sugrįžo komendantas. 
— Ar yra lietuvių, kurie žino, kaip elgtis su šau

tuvu? — paklausė. 
— Turėtų būti, — pasakiau. — Žinau, kad yra net 

du buvę Lietuvos kariuomenės karininkai. 
— Gerai. Šiandien parsivešim cigarus. Va tame 

sunkvežimyje jau sukrauti, — parodė brezentu uždeng
tą vokišką sunkvežimį. — Sunkvežimis jiems ne
reikalingas, pastatysim kieme, tik reikės kam nors sau
goti. Jeigu kruopos buvo parupę, tai cigarus per vieną 
naktį išnešios. Tuoj lėksim atgal, — ir vėl nubėgo. 

Po valandėlės į sunkvežimį įsėdo kareivis ir užsi
vedė motorą, kitas iš už sandėlio galo atburbė mo
tociklu, komendantas atėjo su ryšuliuku ir tuoj padavė 
Živilei. 

— Čia jums, — pasakė. 
Tiek versti nebereikėjo. Ji pati suprato, ką komen

dantas pasakė. Mokėjo padėkoti, bet dar negalėjo 
paklausti, kas čia yra. 

Kai pasakiau, kaip paklausti, komendantas, jau 
spėjęs užvesti motociklą, pasakė: 

— Tik tvirtai laikyk, kad nepamestum. 

Ir jai, ir man buvo aišku, kas tame ryšulėly. 
— Aš ano dar nesuvalgiau, — pasakė, — o čia dar 

daugiau. 
Per smėlynę ji tik viena ranka tesilaikė už prieka

bos krašto, o kai išlėkėm į plentą, paleido ir tą, ir pa
togiai atsilošė. 

I dvaro kiemą įlėkėm lyg kokia procesija. Mes trys 
vienam motocikle, paskui mus sunkvežimis su cigarais, 
paskui sunkvežimį dar vienas motociklas. Sunkvežimį 
pastatė vidury kiemo netoli dvaro rūmų, jo vairuotojas 
apžergė mus lydėjusį motociklą, abu pamojo rankomis, 
pasakė: „Pasimatysim!" ir išrūko. Komendantas man 
pasakė surasti pirmininką, o pats pradėjo šnekinti 
Živilę, bet ta, kaip tikra amerikietė, pamojavo pirštais, 
angliškai pasakė: „Pasimatysim", ir nuėjo kartu su 
manim. 

— Nieko nesuprantu, ką jis sako. Man visi jo žo
džiai liejasi į vieną ilgą žodį. Ir apskritai, nors žmonių 
jis gal ir nešaudė, bet vis tiek... — ir nutilo. 

Man kilo noras ją paerzinti, smailūs žodžiai apie 
būsimus jos ir amerikiečio santykius buvo pasiruošę 
šokti nuo liežuvio, bet po to, kai ji papasakojo savo 
išdykavimus sūpynėse, nebegalėjau nė vieno pasaky
ti. Ji nejučia čia pat išaugo. Pirma buvo mergytė, su 
kuria buvo malonu pečius surėmus angliškus ar 
vokiškus žodžius aiškintis, tarpais net pasijuokti, kai 
jos supratimas buvo menkesnis už mano, o dabar net 
pats nežinau... 

— Kai pastatysite sūpynes, kažin ar komendantas 
išdrįs persi versti. O gal net į sūpynes nedrįs lipti. 
Kažin, ar ten Amerikoje jie irgi turi sūpynes? — ji vėl 
sugrįžo prie komendanto, ir man tuo pačiu akimirksniu 
paaiškėjo, kad aš sūpynių statymo neorganizuosiu. Ne
galėjau, jokiu būdu negalėjau sutikti, kad juodu suptų-
si tose pačiose sūpynėse. Net nežinojau, ką daryčiau, 
jeigu ji pati imtų vyrus raginti. 

Pirmininkui neilgai truko sutelkti sargybas. Iš 
tikrųjų tą darė ne jis pats, bet paprašė buvusį Lietu
vos kariuomenės kapitoną, o tas surado net dvylika 
vyrų, kurie sutiko po dvi valandas pasaugoti 
sunkvežimį. Komendantas iš sunkvežimio ištraukė du 
šautuvus ir šovinių. Kai kapitonas suabejojo, ką 
reikėtų daryti, jeigu kokie italai ar kokie nors kiti mė
gintų cigarus užpulti, komendantas šyptelėjo, o paskum 
vokiškai rimtai atsakė: 

— Tam duodu šautuvus. 
— Šauti tiesiai? 
— Pirma gali šauti pro šalį, jeigu nepadės, tada 

tiesiai. Bet nemanau, kad reikėtų, — paplojo per petį. 
— Kiekvienas, pamatęs vyrus su šautuvais, tris kartus 
pagalvos, kol išdrįs artyn prieiti. Tik ar visi tavo vyrai 
žino, kaip elgtis su šautuvu? 

— Už tai savo galva atsakau, — gana išdidžiai 
atsakė kapitonas. Net ranką prie kepurės pakėlė ir išsi
tempė. 

Man vėl dingtelėjo juokingoji santykių pusė: suvar
ginto krašto ir nebesamos kariuomenės kapitonas tem
piasi prieš nugalėtoją puskarininkį, o tas to tempimosi 
ne tik nereikalauja, bet net nepastebi. Kapitonas dar 
nebuvo nuleidęs rankos nuo kepurės, kai jis prasklei
dė sunkvežimio brezentą, pasitraukė vieną dėžę arčiau, 
išėmė sekto butelį ir padavė pirmininkui. 

— Dar nepadėkojau, kad lenkus taip lengvai man 
nuo sprando nuėmei, tai nors tiek. Išgerk, kad viskas 
gerai sektųsi ir, kai p i rmininkas ėmė dėko
ti, paėmė butelį. Paimk dar ir tą, — įspraudė į kitą 
r anka. o pats ėmė aiškinti, kad kiekvieną dieną visiem 
vyram duotų po du cigarus. Kol kas tik po du, nes 
niekas nežino, kaip ilgai čia teks būti. Davė vieną 
butelį ir man, kad išgerčiau kartu su Živilės tėvais. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
ŽVILGSNIS Į PROTĖVIŲ ŽEMĖS 

ISTORIJĄ IR KULTŪRĄ 
Lietuvių kultūros muziejaus 

Chicagoje savininkas St. Balze-
kas, kuris šiais metais Lietuvoje 
jau lankėsi 5 kartus, o iš viso 
per pastaruosius porą dešimt
mečių net 12 sykių, šių metų 
rudenį per A. Lauraičio kelionių 
agentūrą American Travel Ser
vice į Lietuvą nuvežė iš 37 
žmonių sudarytą, lietuviškai 
jau beveik nekalbančių, trečios 
kartos Amerikos lietuvių bei 
amerikiečių ekskursiją. Kaip ir 
dera lietuvių kultūros įstaigai 
išeivijoje, šios ekskursijos 
tikslas buvo supažindinti jos 
dalyvius su Lietuvos istorija, 
kultūra, menu. Ekskursijos 
smulkų planą, prieš tai nuvykęs 
Lietuvon, paruošė agentūros 
savininkas A. Lauraitis, o eks
kursiją lydėjo Lauraičių sūnus 
Vytautas. 

Kai rugsėjo 18 d. iš Kopenha
gos atskridęs lėktuvas leidosi 
Vilniuje, Balzeko žodžiais, visus 
ekskursijos dalyvius žavėjo Vil
niaus miesto panorama su al
suojančia gilia istorine praeiti
mi ir gyva dabartimi. Truputį 
po kelionės pailsėjus, tuojau 
buvo-- apžiūr imas is torinis 
Vilnius — Gedimino kalnas ir 
pilis, šalia jos stovinti katedra, 
1579 m. įsteigtas Vilniaus 
universitetas ir sostinės meno 
muziejus, kur saugomi ver
tingi nuo 17 iki 20 šimtmečio 
sukaupti tapybos, grafikos ir 
skulptūros darbai. 

Po to buvo kelionė į Trakus, 
kur apžiūrėta okupacijos laikais 
restauruotoji pilis, Rumšiškėse 
— etnografinis muziejus; Kaune 
— Čiurlionio muziejus, kur sau
goma jau pasaulinio pripažini
mo sulaukusi šio menininko ta
pyba; Vytauto Didžiojo arba 
Karo muziejus, kur sutelkta 
plačios apimties numizmatikos, 
filatelijos, istorinių paveikslų 
kolekcijos; dail. A. Žmuidzina
vičiaus Velnių muziejaus ir V. 
Berlyne gyvenusio meno kolek-
cijonieriaus M. Žilinsko surink
tų meno kūrinių galerija. 

Iš Kauno ekskursija virš Ne
muno vandens plaukiančiu ra
ketiniu laivu, kitame krante 
matydama po EI Pasaulinio karo 
Sovietų Sąjungai atitekusios 
Mažosios Lietuvos nykius vaiz
dus, nuplaukė į Nidą, kur 
pamatė Kuršių marias ir smėlio 
kopomis nusėtą Neringą. Iš ten 
vyko Palangon, trumpam susto
dami Klaipėdoje, kur apžiūrėjo 
skulptūrų parką. Palangoje 
apsistoję „Žilvino" viešbutyje, 
kur, kaip ir kitose lankytose vie
tose, pasitiko orkestrai bei 
vienur kitur liaudies ansamblių 
muzikantai, ekskursantai ypač 
su dideliu susidomėjimu apžiū
rėjo Lietuvos aukso — gintaro — 
muziejų ir Baltijos pajūrį. 

Po to per Žemaitiją keliauta 
Šiaulių link, sustojus Žemaičių 
Kalvarijoje ir Kryžių kalne, 
kuris visiems padaręs nepap
rastą gilaus lietuvių tautos tikė
jimo įspūdį. Trumpai pabuvę 
Šiauliuose, ekskursantai nuvy
ko į Šeduvą, kur aplankė Velnių 
malūną. Sugrįžę Vilniun, ap
žiūrėjo Parodų salę, Arkos ga
leriją, po to matė operos spek
taklį. St. Balzekas, stebėjęs ne 
vieną Chicagos Lietuvių operos 

ir taip pat Lyric bei kitų žymių 
pasaulio operų pastatymą, vil
niškį labai aukštai vertino. 

Rugsėjo 25 — priešpaskutinę 
Vilniuje buvimo dieną — eks
kursantai dar aplankė Aušros 
Vartų koplyčią, pasimeldė Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, kurią 
puošia 2,000 barokinio šiliaus 
skulptūrų, apžiūrėjo parlamen
to rūmus ir istorinę vietą, kur 
1991 m. sausio 13 d. prie televi
zijos bokšto susirinkusią lietu
vių minią puolė sovietų kariuo
menės tankai ir ten buvo pra
lietas nekaltų lietuvių kraujas, 
ir stabtelėjo Istorijos ir et
nografijos muziejuje, atidary
tame 1855 m. ir talpinančiame 
daugiau kaip 300,000 visokių 
eksponatų. Paskutinė vakarie
nė Vilniuje pavalgyta garsiam 
Stiklių restorane, o sekantį rytą 
jau iškeliauta aerouostan skry
džiui į Kopenhagą, o iš ten į 
O'Hare Chicagoje. 

Ne vienas šių ekskursantų, 
grįžusių iš kelionės, kurios tiks
las buvo susipažinti su Lietuvos 
istorija, kultūra, menu (kelionės 
grafikas rodo, kad tai tiksliai 
įvykdyta), buvo tiek sužavėti, 
kad pareiškė norą ten važiuoti 
ir kitais metais, kur pilys ir 
visokie paminklai liudija gilią 
tautos praeitį ir per šimtmečius 
sutelktą tautos kūrybinį lobį. 

Žinia, Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus naują ekskursiją į 
Lietuvą organizuoja ateinančių 
metų gegužės 5 d., kai Vilniuje 
vyks pirmasis istorijoje tarp
tautinis teatro festivalis, o šios 
ekskursijos grafiką vėl tvarkys 
A. Lauraičio vadovaujama Ame
rican Travel Service agentūra, 
kurios patarnavimu visi pasta
rosios ekskursijos dalyviai ir jos 
vadovas labai patenkinti. 

AKIMIRKOS IŠ OPEROS 
BALIAUS 

Nors lapkričio 14 d. Jaunimo 
centre įvykusį metinį Chicagos 
Lietuvių operos balių aprašė J. 
Končius, tačiau ir man, ilgesnį 
laiką tokiuose pokyliuose ne
buvusiam, rūpi pasidalinti vie
nu kitu įspūdžiu. Nors iš anksto 
rengėjai, ypač tuo specialiai 
besirūpinantis valdybos vice-
pirm. J. Vidžiūnas lyg ir pribi
jojo, kad šį kartą į Jaunimo 
centrą vargu ar besusirinks iki 
200 svečių, tačiau tikrovė baimę 
pralenkė: operos pokylyje daly
vavo apie 230. Žinia, kad laimė
jimų bilietus žmonės iš anksto 
gausiai pirko ir ta proga prie 
laimėjimų bilietų pridėtų aukų 
Operai suma, berods, viršijo net 
už parduotus bilietus surinktą 
pinigų sumą. Tai jau gera nau
jiena, liudijanti, kad Operos vie
neto 25,000 dol. skola toliau jau 
nebespaus, nes ji bus gerokai 
sumažėjusi. 

Pokylio dalyviai ryškiai paste
bėjo, kaip viskas yra taupoma. 
Pvz. šį kartą ir stalus aptarnavo 
ne specialiai pasamdytos mer
gaitės, bet Operos moterų choro 
narės. Pabaigusios programą 
scenoje, jos tiesiai nuėjo į 
virtuvę ir nešė maistą prie 
stalų. Tai gal neįprasta, bet, 
taupant pinigus, būtina. 

Los Angeles Lituanistinės mokyklos mokiniai lanko mirusių tautiečių kapus Forest Lawn 
kapinėse, iš k. — D. Varnaitė, L. Wallace, A. Griciūtė, L. ir K. Jocaitės, I. Mulokaitė ir V. Var
nas. Su mokiniais — R. Bareikienė ir I. Medžiukas. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
MOKSLEIVIAI PAGERBĖ 

MIRUSIUS 

Los Angeles šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami mokyklos 
direktorės Marytės New-
som, lapkričio 7 d. aplankė 
Forest Lawn kapines, kuriose 
palaidoti jų artimieji. Kapines 
taip pat tą dieną lankė ir gausus 
būrys Los Angeles lietuvių. Iš 
pradžių mokiniai atliko trumpą 
mirusiųjų pagerbimui pritaiky
tą programėlę, vėliau padėjo 
gėlių ant kapų ir įsmeigė tau
tines vėliavėles. 

I.M. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS LOS 
ANGELES APYLINKĖS 

METINIS SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Bendruomenės na
riai šįmet vėl parodė didelį susi
domėjimą savo organizacijos 
veikla, juo labiau, kad turėjome 
ir svečią — LB Krašto valdybos 
pirmininką Vytautą Maciūną, 
kuris daug laiko praleido Lietu
voje, susipažindamas su eko
nomika, politinės veiklos kryp
ties padėtimi, kad visi turėtume 
aiškesnį žvilgsnį tiek į įvykius 
Lietuvoje, tiek į žmonių nuo
taikas ir lūkesčius. 

Susirinkimą pradėjo pirm. dr. 
Rolandas Giedraitis, suminė
damas ir valdybos narių pavar
des bei jų darbo sritis. Tai 
vicepirmininkė Liuda Avižo-
nienė. vicepirmininkai Rimas 
Mulokas, Danutė Moors, kuri 
yra ir iždininkė, bei Zigmas 
Viskanta, sekretorius Edmun
das Kulikauskas, socialiniais, 
sporto, kultūriniais ir veiklos 
reikalais rūpinasi Danutė 
Baltutienė, Daiva Jusionienė, 
Manfredas Prišmantas, Janina 
Rukšėnienė, specialias pro
gramas koordinuoja Albinas 
Sekas, švietimo reikalus tvarko 

Jūratė Ugianskienė, o imig
rantų reikalus — Šarūnas Vai
nauskas. Taigi, puiki ir mums 
savo nuoširdžiu darbu žinoma 
tautiečių grupė. 

Beveik kiekvienas iš šių 
bendradarbių tarė ir savo žodį. 
Ypač buvo padėkota P. Mu-
lokams už dviejų dėstytojų iš 
Vilniaus universiteto globą, 
kaip ir eilės kitų dėstytojų. 
Kalbėta apie rusų kariuomenės 
išvedimo reikalus, apie R. Mulo 
ko pravestą Kauno ir Los 
Angeles miestų brolystės 
projektą ir keletą su tuo susi
jusių problemų, dėl žinomų 
nesenų įvykių Lietuvoje. 
Laimutei Baltrėnaitei buvo 
pareikšta padėka už puikų 
Lietuvių dienų įįmetinį suren 
girną. Be to, ji rūpinosi ir vieno 
lietuvio byla dėl automobilio a-
varijos metu užmušto žmogaus. 
Šiais meta is n u t a r t a ne
rengti Naujųjų Metų sutikimo, 
bet paruošti čia esančių lietuvių 
almanachą, remti našlaityną 
Lietuvoje ir suruošti bent vieną 
vietos kultūrinį įvykį. Padėko
ta kun. dr. Olšauskui, Lietuvių 
Tautinių namų viršininkui J. 
Petroniui ir visiems prisidėju
siems nariams. 

Zigmas Viskanta pranešė apie 
susit ikimus su senatoriais, 
siekiant padėti kariuomenės iš 
Lietuvos išvedimo reikaluose, 
ypač prašė suteikt i „most 
favored n a t i o n " statusą 
Lietuvai, organizuoti Kongrese 
aktyvistų tinklą. Kvietė visus 
paskambinti savo kongres-
manams, remti knygų siuntimo 
projektus, Vytauto Didžiojo 
universitetą ir paramą Me
dininkų aukų šeimoms. Atei
nančių metų planuose — iš
reikalauti finansinės pagalbos 
Lietuvai, jei ten bus normalios 
sąlygos. 

Lietuvių Dienų pirmininko 
praneš imas buvo apie šio 
renginio biudžetą. Mūsų mies

tas irgi prisidėjo, paskirdamas 
pinigų, kurie buvo naudojami 
programos atlikėjų kvietimui, 
nes dalyvavo Kanados ansamb
lis ir liaudies dainininkė. 
Planuojama ateityje į šventės 
planavimą įjungti dar daugiau 
jaunimo. Kiti pranešimai — 
Algio Raulinaičio ir Vytauto 
Dabšio finansinė apyskaita. Po 
to dėmesys buvo atkreiptas į 
ateities veiklą, tai ateinančių 
metų valdybon kandidatų 
siūlymai bei kontrolės komisi
ja. Patvirtinti buvo kandidatai: 
dr. Jonas Domanskis, Juozas 
Pupius, Amandas Ragauskas ir 
Stasė Šimoliūnienė, o į 
kontrolės komisiją išrinkti 
Venckus, Stančikas ir Medžiu
kas. Ta pačia proga nutarta, kad 
į Apygardos suvažiavimą vyks 
Vytautas Vidugiris, dr. Zigmas 
Brinkis, Algis Raulinaitis ir 
Rimtautas Dabšys. 

Tolimesnė programos dalis 
buvo įdomiausia, tai Vytauto 
Maciūno pasakojimas apie ne-
santaikas Lietuvoje, kur jis pats 
buvo per rinkimus. Jo įspūdis, 
kodėl Sąjūdis prarado visuo
menėje viltį, nes reformos buvo 
neapgalvotos, visko trūko, tik 
ne problemų... Bet mūsų bend
ravimas su Lietuva lieka svar
bus, tad imkimės iniciatyvos 
stiprinti įtaką tiek ekonominės 
paramos Lietuvai srityje, tiek 
kariuomenės išvedimo klausi
muose, informuodami savus 
kongresmanus. Taip pat 
netrūksta ir kitų svarbių sričių: 
švietimo rėmimas, našlaitynų 
sąrašai, referendumo prave
di mas, mokslo srityje stipendijų 
suradimas, investicijos eko
nominėje srityje. Šį optimistišką 
pranešimą prelegentas baigė 
gražiu posakiu: „Išeivijos lietu
vių bendruomenė tebūna kaip 
bėgantis traukinys!" 

Dar pasikeitus nuomonėmis, 
užklausimais ir keliais siūly
mais, susirinkimas buvo baig
tas. 

R. K. Vidžiūnienė 

priėmė ir apie tai „Kronikoje" 
parašė. Vysk. Paulius Baltakis 
per Romą tą žymenį buvo per
davęs Lietuvos vyskupams. Nuo 
1985 Laisvės žymenų pasky
rimas tapo kasmetinė Baltų 
Laisvės lygos tradicija. Iki šiol 
tuos žymenis yra gavę šie lietu
viai: a.a. vysk. Jul i jonas 
Steponavičius (1986), Balys Ga
jauskas (1989) ir Vytautas 
Landsbergis (1990). Šiais metais 
žymuo buvo paskirtas Islan
dijai, kur i pati pirmoji pripaži
no atkurtos Lietuvos nepriklau
somybę. Tai buvo drąsus žings
nis, nes tuo metu net Kazio Bo
belio vadovaujamas Vlikas 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininką vadino t ik 
„okupuotos Lietuvos veikėju". 

Laisvės žymenio Islandijai 
įteikimo šventė-banketas įvyko 
Los Angeles latvių kultūros cen
t re spalio 24 d. Atsilankė dau
giau negu 150 lietuvių, latvių ir 
estų. Islandijos gen. konsulės 
Halla Linker (kuri netikėtai 
turėjo išvykti į Islandiją) vardu 
žymenį priėmė Johanna Lewis 
ir Margaret Johnson. Pagrin
dinę kalbą pasakė Vokietijos 
gen. konsulas dr. Cornal Met-
ternich. Dabartines Baltijos 
valstybių sąlygas įvertino ir 
ateitį prognozavo ką tik iš Es
tijos grįžęs Estijos gen. garbės 
konsulas Jaak Treiman. Solo 
dainavo Brigita Jerumanis Gat
vė) ir Garen Garibyan (estas), 
akompanavo muzikas Viktoras 
Ralys. Publika sugiedojo visų 
trijų tautų valstybinius himnus. 
Buvo graži Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos solidarumo šventė. 

J . M-is 

Rež. P. Maželis šiuo metu ruo
šia ir 10 min. montažą iš sam
būrio veiklos Video Žurnalui 
(tai naujas, atrodo, bus gana 

losangeliečių įdomus, 
„išmislas' '). 

VEIKLUS LOS ANGELES 
DRAMOS SAMBŪRIS 

Los Angeles Sambūris tikrai 
yra unikumas; kai išeivijos 
teatrai nyksta, losangeliečiai 
atvirkščiai — auga. Tai vienin
telė aktorių grupė, turinti net 
du režisierius. Dabartinis reži
sierius A. Žemaitaitis jau repe
tuoja veikalą „Kalėdų Senelis iš 
Los Angeles". Rež. Petras 
Maželis, kuriam laikui pasi
traukęs iš sambūrio, vėl sugrį
žo ir pradeda darbą. Ruošiasi 
statyti J . Grušo „Nenuorama 
žmona". Sambūris turi daugiau 
negu 20 narių (jų tarpe nemažai 
jaunimo), gi pirmajame veikale 
dalyvauja tik dalis aktorių — 
režisieriai nusprendė nepalikti 
„bedarbiais" likusių ir repetuoti 
abu veikalus, nelaukiant pirmo
jo premjeros. 

LIETUVIŠKAS VIDEO 
ŽURNALAS 

Los Angeles lietuvių telkinys 
nedidelis, bet veiklus, ypač jau
nesnioji karta. Jie sugalvojo, su
ruošė ir vėl kasmet ruošia labai 
sėkmingas Lietuvių dienas. Da
bar ir vėl sugalvojo naujieną — 
Video žurnalą! Išeis kartą į 
mėnesį — bus palaima tiems, 
kurie dėl regėjimo problemų ne
gali skaityti laikraščių. Dar di
desnis pliusas — ekrane visas 
veiksmas ir garsai, ko negali 
perduoti jokia spauda. įdomus 
bus žurnalas ir po keliolikos 
metų jaunystę ar vaikystę pri
siminti. Video žurnalas apims 
Los Angeles lietuvių veiklos 
svarbesnius įvykius, renginius, 
žinias. 

Žurnalo vyr. redaktorius yra 
arch. Vytas Petrulis, redak
torius — filmų gamintojas 
Paulius Jasiukonis, kalbos ir 
programos režisierius Petras 
Maželis, pranešėjai: Sigutė 
Mikutaitytė ir Almis Kuolas. 

Pirmoje Video žurnalo laidoje 
„Lietuvybės išlaikymas išei
vijoje": įžanginis žodis — žurn. 
Br. Raila, lietuviškos juostos — 
P. Damijonaitienė, liaudies 
dainos — V. Pavilonienė, Dra
mos sambūris ir kt. Daug vaiz
dų iš „Lietuvių Dienos '92". 

Vaje 

J E I MĖGSTATE 
KREPŠINĮ 

Sporto klubas „Banga" kvie
čia visus ir visas, mėgstančius 
žaisti krepšinį, suaugusius ir 
'aunučius, sekmadienį, gruodžio 
7 d., 1 vai. p.p. pažaisti krepšinį 
Marshall High School mergai
čių salėje. Mokykla yra prie Šv. 
Kazimiero parapijos. Klubas 
praneša, kad bus sudaroma jau
nučių komanda iki 16 metų 
amžiaus, kuri bus įtraukta žais
ti Los Angeles miesto parkų 
pirmenybėse. Kviečiame žai
dėjus ir galinčius padėti juos 
treniruoti į šį pažaidimą. 

Informacijas teikia Algis Var
nas, tel. (310) 663-1366. 

Širdis turi savo priežasčių, ku
rių protas nesupranta. 

Pascal 

>r * 
AMIRICAN TRAVf L SERVICE 
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Ekskursijos vadovas St. Balzekas su palydovu V. Lauraičiu Nidoje 

Dabar apie pačią programą. 
Ją puikiai atliko Operos mišrus 
choras, šį kartą susidedantis iš 
36 narių. Priedo — ir veteranas 
solistas Algirdas Brazis, iš 
senosios gvardijos narių — jau 
pasitraukusių choristų — susi
laukęs triukšmingų ovacijų, 
kurių ypač užsitarnavo muz. R. 
Šoko diriguojams choras . 
Tačiau, kai atidžiai stebėjau 
choristų veidus, visi jie buvojau 
matyti scenoje per 35 su viršum 
metų besitęsiančiam Lietuvių 
operos kelyje. O kur jaunes
niosios kartos atstovai, kur 
paskutiniu metu iš Lietuvos at
vykusieji, kurių Chicagoje 

_ nemažai yra? Sakoma, jog jie 
nori, kad už repeticijose pra
leistą laiką būtų mokamas at
lyginimas. Idealizmą jie visai 
užmirAta; tą idealizmą, kurio 
pamatu buvo ir tebėra Lietuvių 
operos, „Dainavos" ansamblio, 

įvairių išeivijos chorų, tautinių 
šokių grupių ir kitų meno viene
tų egzistencija. Lietuvoje komu
nistinėje santvarkoje išaugęs 
jaunimas išeiviško idealizmo 
nesupranta. Kažkaip atrodo, 
kad idealizmas svetimas ir išei
vijoje mūsų išaugintoms kar
toms. Nors yra ir retų teigiamų 
atvejų: pvz. Lituanicos futbolo 
komandoje žaidžia 7 iš Lietuvos 
atvykę futbolininkai; į Antrą 
kaimą įstojo 4 gabūs išeivijos 
jaunosios kartos nariai; „Dai
navoje", šalia dirigento D. 
Polikaičio, matyti ir vienas ki
tas to amžiaus dainininkas, o 
Tautinių šokių šventė šią va
sarą sutraukė rekordinį šokėjų 
skaičių. 

Tai tiek įspūdžių iš šiemetinio 
Operos baliaus, jau pasitikint, 
kad „Normos" spektakliai atei
nantį pavasarį tikrai įvyks. 

Vl.R. 

ŽYMUO ISLANDIJAI 

Amerikos Baltų Laisvės lyga 
pirmąjį Laisvės žymenį 1985 
metais paskyrė pogrindinei 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai", įvertindama „Kro
nikos" nuopelnus kovoje dėl 
religinės laisvės ir už žmogaus 
teises tuo metu okupuotose 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
„Kronikos" leidėjai su 
dėkingumu tą apdovanojimą 

VVtShlp UPS 

UžsHmem maisto ttokimu (catoring) 

SI 2-434-9766 

talman 
ddkaksscH 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 W«t 69th Street. Chicago. IL 60629 

INTERNATIONAL _ 
TRAVEL coNSULTANTS j^u^ai" 

Organizuojame grupines ir individualias KSliones į Ltetuvą Ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAPGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9S2S South 7*th Avonu* 223 Katvarf* gatvė 
Hlekory HM, llllnote M487 VMue, Ltottfva 

TeHHe—i SSO-115 Ir 77S-392 

I 



TARPTAUTINĖJE UNIVERSITETŲ 
FEDERACIJOS KONFERENCIJOJE 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 28 d. 

AePOJA 8T. gnttNOOre, 6907 TBOY ST„ CHICAGO, ILL. 009X9. TELEF. (312) 925-5988 

Į BAHAMAS IR ATGAL 
Kai rugpjūčio mėnesio vidury 

gavau pranešimą apie ruošiamą 
kelionę į Nassau spalio mėnesio 
gale, atrodė labai toli. Tačiau 
laikas labai greitai bėga (ar tai 
senatvės pažymys?) ir spalio 23 
buvo jau čia! Taigi, važiuo
jam į Bahamas — skrendam 
plaukiam. 

Kartą viename susirinkime 
viena sesė skautininke padarė 
pastabą, kad mes visi dar va
žiuojam ir važiuojam: „važiuo
jam į Lietuvą, važiuojam I Eu
ropą, važiuojam į Hong Kongą 
ir t.t." Pastaba buvo vietoj, 
taigi, dabar skrendam ir plau
kiam į Bahamas. 

Mano kelionės maršrutas šiek 
tiek skyrėsi nuo kitų, ta i 
išskridau iš Chicagos į Miami 
ankstesniu skrydžiu ir iš visos 
ekskursijos vienintelė. Šita 
kelionės dalis man labiausiai 
nepatinka. Maloniau skristi 
turint šalia pažįstamą „dūšią". 
Miami aerodrome mane pasiti
ko kompanijos atstovas (ryškiai 
geltonais marškiniais) ir tekini 
nubėgom pasiimti lagamino. 
Lagaminai dar nebuvo iškrauti. 
Tačiau vyriškis, nebetekęs kan
trybės, burbtelėjo porą žodžių 
kitam (irgi geltonais marški
niais) ir su visu autobusu kaž
kur išdundėjo. Lyg tai būtų 
mano kaltė, kad ant karuselės 
diržo nesirodė lagaminai. Na, 
pagaliau, štai ir mano! Čiupte
lėjau ir skubu pro vartelius 
paskui vyrą su geltonais marš
kiniais, o tai, ko gero, dar mane 
paliks. Kol prie vartelių ieško
jau bagažo kvituko, kažkas pa
lietė petį: „Atleiskit , man 
atrodo, kad šis lagaminas yra 
mano", — pasigirdo vyriškas 
balsas. Nesiginčijau, atsipra
šiau už įvykusį nesusipratimą, 
nors lagaminas buvo tikrai toks 
pat ir dydžiu, ir forma, ir spalva, 
ir lygiai taip pat nepilnai 
prikrautas, kaip ir mano. Karu
selė sukosi tuščia, nebebuvo nei 
vieno gabalo, ir aplinkui nieko. 
Netikėjau savo akimis. Teko 
laukti antro skrydžio iš Chica
gos, tačiau ir tada mano lagami
nas nepasirodė. Keliauti pasida
rė lengviau, nebereikėjo rūpin
tis, ar pakrovė į autobusą, nerei
kėjo nei tampyti iš vienos vietos 
į kitą, tačiau ga i la buvo 
prarastų daiktų. 

Pranešus lėktuvo kompanijos 
atstovui, autobusu išvažiavom į 
laivą. Vadovė, s.fil. Rita Penčy-
lienė išdalino visiems korteles 
su įrašytais vardais ir papuoštas 
lietuviška taut ine juostele. 
Juostelės kėlė didelį susidomė

jimą ir daugelis klausė, kur mes 
tokias gavom. Ačiū, Rita! Kelio
nę organizavo s. fil. R. Penčylie-
nė tikslu pasitarti rūpimais 

skautiškais reikalais, tai ofi
cialus pavadinimas, o trumpai; 
— pabendrauti skautiškoj šei
moj. 

Uoste perėjom visus formalu
mus, pasirašėm kredito korteles 
(kurias turėsim vartoti laive 
vietoj pinigų ir kaip leidimą 
grįžti atgal į laivą) ir atsidūrėm 
„Delfine". Laivo pavadinimas ir 
yra Dolphin. Nespėjau kajutėj 
apsitvarkyti, per garsiakalį pa
sigirdo kapitono kaišas: „Visi su 
gelbėjimosi švarkais prašomi į 
aukštutinį denį". Žąsele, vienas 
paskui kitą, su oranžiniais išsi
pūtusiais švarkais (trigubai 
platesni nei paprastai) lipam į 
viršutinį denį. Čia ir vėl — 
moterys į vieną eilutę, vyrai į 
kitą; išskyrė žmonas ir vyrus, ir 
visas įsimylėjusias poreles. Kiek 
patripinėję ant denio, buvom 
nulaipdinti iki gelbėjimosi val
čių, kurių, man atrodė, buvo per 
mažai tokiai miniai. Stovintie
ji arčiau borto pirmieji sulips 
(gerai, kad neteko išbandyti). 
Praėjo įgulos nariai, ir gelbėji
mosi pamoka baigta. Išplau
kėm. Lyg ir ramus buvo vanduo, 
bet daugelio veidai papilkėję, 
ž ingsnis ne tv i r tas , reikėjo 
prisilaikyti ir daugelis rijo 
piliukes nuo jūros ligos. 

Po vakarienės skautai susirin
kom laivo dugne esančioje gra
žioje patalpoje, atrodė, kad čia 
mažiau supo. Sesė Rita pradėjo 
mūsų suėjimą, paskaitydama 
įdomią, savo sudarytą statistiką 
— keliaujam iš viso 30: 24 sesės, 
5 broliai ir 1 ateitinkijos 
atstovė; iŠ Californijos, Omahos, 
New Yorko, Massachusets ir Il
linois. Toliau statistika skirstė 
pagal vyresniškumo laipsnius, 
eitas ir einamas pareigas. Pra
leidom keletą valandų pasišne
kėdami, padainuodami, susi
pažindami bei atsipažindami. 

Naktį pabudau įsikabinusi į 
lovos kraštą. Buvo 3 vai. ryto ir 
supo. Nenorėjau prižadinti ben
drakeleivę, patamsyj sugraibiau 
Dramamine, reikėjo dar sugrai
byti stiklinę ir vandens ąsotį. 
Greičiau, greičiau! Pagaliau sti
klinė mano rankoj, piliulės irgi. 
Vandens stiklinėj buvo mažai, 
rodos, pyliau daugiau, tai todėl 
iš ryto radau pilną batą. 

Spalio 24, šeštadienį, 9 vai. 
ryto kitu laivu išplaukėm į Blue 
Lagoon salą, kur prieš keletą 
metų buvo filmuojama „Gilli-
gen's Island" televizijos epizo
dai. Sala nedidelė, apleista, 
stovi keletas medinių būdelių, 
matyt, kažkada vartotos parda
vinėjimui šaltų gėrimų, saldai
niukų, sausainiukų ir pan., da
bar apgailėtinam stovyje. Grin
dys išlaužytos, buvę langai 
užkalinėti, stogai kiauri, bet 

žiūrint į krantą — gražu. Gana 
didelės bangos baltom keterom 
verčiasi per uolas ir akmenis ir 
atrieda į krantą nurimusios. Čia 
nesimaudoma. Maudytis galima 
kitame salos krante, o norintieji 
gali ir su delfinais paplaukioti. 
Valgykla, suvenyrų krautuvėlė 
ir persirengimų kambariai yra 
gana nauji. Man, dar vis su tais 
pačiais rūbais, kaip išskridus iš 
Chicagos (negi, tik vakar tai 
buvo), nusibodo. Visi kiti buvo 
patenkinti gražia gamta, puikiu 
oru, saule ir vandeniu. Grįžus į 
„Delfiną", kajutėje atradau ir 
savo kažkur kitur nuklydusi 
lagaminą. 

5 vai. p.p. — kapitono valan
da, rikiavosi ilgos eilės keleivių, 
kad paspaustų kapitonui ranku
tę. Iš šalies žiūrint, jam buvo 
įkyrėjusi pareiga, o kitiems — 
gal ir buvo garbė. „Captain 
Malonis" (aišku, graikas), 
„Nancy".ir susipažinimas buvo 
baigtas, o jam, ar ne vis tiek, 
Nancy aš, ar Aleksandra. Vaka
rienė buvo puiki, laivas stovėjo 
uoste, nesupo, nereikėjo valgyti 
Dramamine ar kitų panašių 
tablečių, ir nuotaika buvo gera. 
Iš visos grupės penkiese užsira-
šėm į Calypso turą. Dalis išvyko 
į Las Vegas Night. Dalis, atro
do, liko laive. Calypso programa 
gan trumpa, bet labai įdomi. 
Šoko dvi merginos su degančiais 
fakelais. Aukštas vyras atliko 
limbo šokį, irgi su degančiais 
fakelais. Limbo šokis atlieka
mas pastačius dvi lazdas stat
menai ir vieną skersai. Kiekvie
ną kartą šokėjui išsiraičius, 
skersinė lazda yra nuleidžiama 
žemiau ir žemiau. Paskutinį 
kartą šokėjui raitantis paže
me, skersinė lazda buvo labai 
žemai ir ta pati liepsnojanti. 
Programos paįvairinimui vyru
kas pasikvietė ten buvusių 
turistų vaikus ir parodė kokie 
judesiai padeda pralįsti. Lazda 
buvo gan aukštai, vaikai galėjo 
beveik stati praeiti, tačiau iš jų 
judesių, rimtų veidukų ir atliki
mo būdų salė leipo juokais. 

Naktį ant denio du vyrukai 
skaptavo ledo figūras, didžiuliai 
ledo gabalai per 20 minučių pa
virto ereliu ir drambliu. Ledo 
skeveldros lakstė į visus šonus, 
o vyrukai skubėjo, nes tokiam 
karšty ledas tripsta 3 inčus per 
minutę. 

Sekmadienį, spalio 25, dalis 
mūsiškių išvažiavo į Calypso 
Mišias. Tie, kurie buvo — grįžo 
sužavėti. Dalis iškeliavo pasi
grožėti vandenynų gyvūnais ir 
koralais. Maža dalis išvažiavo 
apžiūrėti miestą. Pasitaikė ge
ras gidas — čia Kolumbas išlipo 
iš laivo, kaip tik toj vietoj. Bet 
toj vietoj buvo sausuma ir laip
tai vedė į Parlamento rūmus. 
Pasirodo, tai iš vandenyno atko-

Vilniaus Universiteto profeso
rė, Lietuvos Universiteto Mote
rų asociacijos pirmininkė, Mari
ja Aušrinė Pavilionienė, atsto
vavo Lietuvai 24-toje Tarptau
tinėje Universiteto Moterų fede
racijos konferencijoje (D?UW). 
Ten Lietuvos ir Estijos Asociaci
jos buvo sugrąžintos į pasaulio 
universiteto moterų šeimą. 
Konferencija š.m. rugpjūčio 
15-2J c'enomis vyko Stanford 
Universitete, Californijoje. 
Dalyvavo 1,700 narių iš 59 
kraštų. Ši konfer nnja vyksta 
kas treji metai ir jau trečią 
kartą Amerikoje. 1995 m. rug
pjūčio mėnesį IFUW vyks 
Japonijoje. 

Konferencijos metu buvo dau
giau negu 120 įvairių paskaitų 
apie pasaulio ekonomiją, gam
tos mokslus, žmonijos sveikatą 
ir pasaulio moterų ateitį. Buvo 
pateikta 14 rezoliucijų, kurios 
bus svarstomos United Nations 
moterų skyriuje. UNICEF paža
dėjo finansiškai remti pro
gramas, kurios lavins moteris 
valstybinei ir tarptautinei 
veiklai, ypač, naujai išlaisvin
tiems kraštams. 

Universiteto moterys iš Kana
dos, Anglijos, ir Amerikos įstei
gė DJUW 1919 metais. Dabar 
pasaulyje yra daugiau negu 
200,000 narių. Vien tik Califor
nijoje yra 25,000 narių. Lietuvo
je moterų draugija susikūrė 
1928 metais Kaune. Dalyvės la
bai energingai dirbo, buvo 
priimtos į IFUW ir aktyviai 
veikė iki Sovietų Sąjungos 
okupacijos. 

1991 m. spalio mėnesį Vil
niaus Universitete dėstytojos 
atnaujino šią draugiją, siekda
mos pakelti moterų pro
fesionalumo stovį, pagelbėti 
jaunoms moterims suvokti savo 
asmenybės vertę, skiepyti pasi
tikėjimą savimi, ir lavinti 
svarbą tobulam šeimos ir visuo
menės gyvenimui. 

Nepaisant didelio atstumo, 
AAUW narės dr. Aurelija Gin-
čauskaitė-Palčiauskienė ir 

Regina Radienė-Tack iš pietinės 
Californijos automobiliu nu
važiavo susipažinti su Aušrine 
Pavilioniene. Jos trys greit 
susidraugavo ir pasidalino įvai
riais įspūdžiais. Kadangi Aušri
nė skaito paskaitas apie Ame
rikos literatūrą Vilniaus Uni
versitete, tuoj pat buvo nutarta 
nuvežti ir aprodyti Aušrinei 
Monterey ir Carmel miestukus, 
kur žymus Amerikos rašytojas 
John Steinbeck rašė romanus. 
Kelionė visoms buvo maloni ir 
įdomi. 

Profesorės Aušrinės Pavilio
nienės kelionės išlaidas finan
siškai parėmė keli amerikiečiai 
iš Madison, Wisconsin, Genevos 
D7UW fondas, bei keli susipratę 
lietuviai. Aušrinė nuoširdžiai 
dėkoja R. Kontrimams, P. Avi-
žoniams, Z. Viskantams, A. 
Markevičiams, S. Mickams, E. 
Kulikauskams, A. Kulikauskui 
ir A. Nelsienei. Už pasitikimą 
aerodrome labai dėkinga E. 
Mickevičienei ir dr. V. Pal-
čiauskams. 

Būtų verta daugiau lietuvių 
moterų įsijungti į šią organiza
ciją ir padėti plėsti žodį apie 
dabartinę Lietuvos sunkią padė
tį. Amerikiečiai labai domisi 
Baltijos kraštais ir daug kas 
žada juose lankytis. 

Brea, Californija, AAUW vie
netas užsibrėžė planą metų 
laikotarpyje kas mėnesį turėti 
pokalbius apie Baltijos kraštus. 
Kalėdų eglutė bus papuošta V. 
Ruzgienės lietuviškais šiaudi
nukais. Programą atliks „Spin
dulys", Los Angelės jaunimo 
tautinis ansamblis, vadovau
jamas Danguolės Varnienės. Ta 
programa vyks Brea mieste, or
ganizuojama Reginos Ra-
dienės-Tack. 

Per korespondenciją su Lietu
vos vienetais tikimės suartėti, 
pakelti moterų moralę Lietuvo
je, ir bendra lietuvių ir ameri
kiečių talka sudaryti lengves
nes sąlygas jų sunkiam darbui. 

Regina Tack 
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Tarptautinėje universitetų federacijos konferencijoje susitikusios įspūdžiais 
dalinasi Estijos atstovė Tiju-Mai-Loko, Lietuvos atstovė dr. Aušrinė 
Pavilionienė ir -JAV lietuvės Regina Radienė — Tack ir dr. Aurelija 
Ginčiauskaite-Palčiauskienė. 

Lietuvių skautų grupe Bahamas. 

vota žemė. Toliau — miesto ir 
salos savivaldybės pastatai, 
bankas, paštas, policija, viena 
tvirtovė, antra tvirtovė, praėji
mas tarp uolų tiesiai į laivus, 
ginantis nuo piratų. Prikalbėjau 
vieną gerokai vyresnio amžiaus 
bendrakeleivę leistis į požemius 
(dungeons). Perėjom kankinimų 
kamerą, kur ant stalo gulėjo 
griaučiai, prikaišioti įvairiausių 
kankinimo įrankių, o kiti griau
čiai suko kažkokį ratą, pritai
sytą prie gulinčio. Ilgiau ne-
sustojom, nes ir taip buvo šiur
pu. Lengviau atsikvėpėm, kai 
atsiradom lauke, o už mūsų iš 
kart užsitrenkė durys. Gerai, 
kad jau buvom lauke, o tai dar 
ko gero būtumėm ir pasilikusios 
požemyje iki kitos ekskursantų 
grupės. 

Gidas daug aiškino ir kalbėjo. 
Jo aiškinimas apie Bahamas vė
liavą, — kuri yra trijų spalvų: 
akvamarinas — tai mūsų van
dens spalva, auksinė — tai 
saulės spalva, ir juoda,tai mūsų 
žmonės, mano tauta, priminė ir 
man: geltona tai saulės spalva, 
žalia — mūsų laukų spalva, 
raudona tai mūsų kraujas, kar 
tu jos — visa Lietuva. 

Baigiantis miesto apžiūrėji

mui, gidas aiškino, kad Nassau 
gyventojai yra labai religingi, ir 
todėl sekmadieniais krautuvės 
uždarytos. Bet dabar jau yra 
prašoma šį įstatymą pakeisti, 
nes turistai neišleidžia pinigų 
(nėra kur), ir tai kenkia salos 
gerbūviui. Sekmadieniais vei
kia vadinamas straw market 
(šiaudinis turgus, arba kaip čia 
įprasta vadinti.flea market), kur 
gali gauti šiaudinių skrybėlių, 
dėžučių, piniginėlių, pigių karo
lių ir treningo marškinių. 

Gražus savaitgalis artėjo į pa
baigą. Išplaukėm iš Nassau 
sekmadienio ankstyvą popietę. 
Kas nors vandenyne, ar jo dug
ne turi būti, nes ne per toliau
siai nuo uosto laivą pradėjo 
daugiau supti, taip buvo įplau
kiant, tas pats ir išplaukiant. 

Paskutinį vakarą susirinkom 
visi 30 asmenų į tą pačią patal
pą laivo dugne pasidalinti įspū
džiais, pasikeisti adresais, 
įvertinti kelionę ir pažiūrėti 
filmo iš skautų gyvenimo. 

Pirmadienį, įplaukus į Miami 
uostą, reikėjo pereiti muitinės 
formalumus. Amerikos piliečiai 
pro dešines duris, visi kiti pro 
kaires. Amerikiečiai muitinės 
patikrinimus praėjo labai grei-

Julija Brazienė, 92 metų amžiaus, dalyvaus su savo rankų darbais „Rank
darbiai '92" parodoje Lietuvių centre, Lemonte. 
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Lemonte, PLC, vyksta labai 
platus visuomeninis ir kultūri
nis gyvenimas. Atrodo, dar taip 
neseniai jis įsikūrė, o per tą 
trumpą laiką kiek jame įvyko 
suvažiavimų, kiek įdomių pa
skaitų čia išklausyta ir kokių 
įvairių parodų jame surengta. 
Keturias dienas čia posėdžiavo 
Pasaulio lietuvių Seimas, į kurį 
kasdien suvažiuodavo lietuviai 
iš tolimiausių priemiesčių. Taip, 
kaip sakoma, kad visi keliai 
veda į Romą, taip, dabar galima 
sakyti, kad visi keliai lietuvius 
veda į Lemontą. Jis yra labai 
lengvai pasiekiamas iš visų Chi
cagos vietovių, tad nenuostabu, 
kad visi jį pamėgo. Sekmadie
niais jau reikia skubėti į šv. 
Mišias, nes pavėlavus — teks 
glaustis koridoriuje. O ir po šv. 
Mišių žmonės tuoj nesiskirsto 
namo, bet prie kavutės dar visi 
pabendrauja, pavalgo skanius 
lietuviškus pietus, arba išklauso 
įdomių paskaitų. O, kad PLC 
vyksta toks gyvas visuomeninis 
ir kultūrinis gyvenimas, tai 
dėka renginių komiteto, kuris 
įsikūrė 1988 metais. Šiuo metu 
jį sudaro 20 pasiaukojusių mo
terų, o prie įvairių darbų prisi
deda dar arti 40. Šiam komite
tui vadovauja Br. Nainienė, 
PLC valdyboje vicepirmininkė 
kultūriniams reikalams. Ji su 
savo talkininkėmis ruošia įvai
rias paskaitas, rodo filmus, ren
gia koncertus, vaidinimus. Kas
met yra ruošiamas Kūčių ir Ve
lykų stalas. Į pastaruosius ren
ginius reikia iš anksto užsi
sakyti vietas, nes salė nesutal
pina visų, norinčių dalyvauti. O, 
kur nebus! Stalai tiesiog lūžta 
nuo valgių gausumo. O ir kokių 
tik nėra maisto patiekalų, ir 
koks nuostabus mūsų šeiminin
kių kulinarijos meno lobynas! 
Šitokia aktyvi mūsų organiza
cinio komiteto veikla yra dide
lė finansinė parama PLC-rui. 
Šiais metais, iki metų pabaigos/ 
jis jau bus sutelkęs arti 30 tūks-

tai, kairėj pusėj vis kas nors 
užkliūdavo. Per garsiakalbį šau
kiamos pavardės skambėjo ispa
niškai. Sėdim ir laukiam, ir vis 
dar šaukiamos tos pačios ir tos 
pačios pavardės. Kol galų gale 
keturiom kalbom pranešė, kad 
sėdėsim laive tol, kol visi iki vie
no nepraeis per muitinę. Labai 
greitai buvo paskelbta, kad pa
galiau visi atliko reikalingus 
formalumus ir galima išlipti iš 
laivo. Uoste atsisveikinę, kiek
vienas ieškojo autobuso, važiuo
jančio į aerodromą ir sustojančio 
prie tam tikros lėktuvų linijos. 

Paskutinį vakarą skautam 
buvo išdalintos anketos, verti
nant kelionę. Jei buvo gerai 
užpildytos, ar bent iš viso 
užpildytos ir grąžintos, galėtų 
padėti ateities ekskursijoms. 

O dabar ekskursantų vardu 
ačiū, GT. International kelio
nių agentūrai, ir ypač, skauti
ninke! fil. Ritai Penčylienei už 
puikią mintį tokią ekskursiją 
organizuoti ir jai vadovauti. 
Liko nuotraukos ir gražūs 
prisiminimai. 

s. fil. Al. Likanderienė 

tančių dolerių. PLC organizaci
nis komitetas nepalieka be dar
bo ir pensininkių amžiaus su
laukusių moterų. Jos atlieka
mu laiku praveda namų ruošos 
kursus, įvairių rankdarbių, bei 
vaikaičių priežiūros kursus. 
Sunku net išminėti visus tuos 
darbus, kurie praeina per PLC. 

Dabar, pirmą kartą PLC, Le
monte, yra organizuojama 
„Rankdarbiai — '92" paroda, 
šioje parodoje pamatysime mū
sų moterų ir vyrų lanksčių ran
kų įvairius meno dirbinius. Čia 
mūsų mezgėjos išstatys savo 
darbus, o mezgimas rankomis 
mūsų liaudyje turi senas ir 
puikias tradicijas. Jeigu seno
vėje mezgimas moterims buvo 
priemonė pasigaminti šiltus 
drabužius ir apavą, tai ilgainiui 
jis tobulėjo ir keitėsi. Tuo la
biau, kad megztais rūbais ga
lima elegantiškai, patogiai, 
originaliai ir pigiai apsirengti. 
Tuo įsitikinsite, atvykę į šią pa
rodą. Į parodą organizacinis 
komitetas kviečia įsijungti visas 
mūsų gabiąsias moteris ir vy
rus. Atidarykime savo kraičio 
skrynias ir suneškime į parodą 
savo dirbinius. Nors gal kartais 
jums atrodo, kad jie nieko ver
ti, nesivaržykite ir leiskite pub
likai tai įvertinti. Šios parodos 
organizacinis komitetas, kurį 
sudaro: pirmininkė Ir. Kriauče-
liūnienė, Br. Nainienė. D. Šle-
nienė, N. Nausėdienė, L. Trin-
kūnienė ir R. Juodelienė, nori 
kuo daugiau į šią parodą įtrauk
ti moterų ir vyrų. Ypač pensi
ninkų amžiaus sulaukę žmonės, 
turėdami daugiau laisvesnio 
laiko, atsideda vienokiems ar 
kitokiems darbeliams. Tad ne
laikykime jų tamsoje, bet 
išneškime į šviesą ir leiskime 
visiems pasigrožėti ir pasi
džiaugti jūsų darbais. Džiugu, 
kad Julija Brazienė, 92 metų 
amžiaus, sutiko parodoje išsta
tyti savo siuvinėtus darbus, tad 
laukiame ir daugiau tokių mo
terų ir vyrų. 

Parodos „Rankdarbiai — '92" 
oficialus at idarymas įvyks 
penktadienį, gruodžio 4 dieną, 
7 vai. vakaro PLC, Lemonte, Bo
čių menėje. Gruodžio 5 dieną 
paroda bus atidaryta nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro, o sekma
dienį, t.y. gruodžio 6 d., nuo 10-5 
vai. vakaro. Dirbiniai PLC bus 
priimami lapkričio 29 dieną nuo 
10-12 vai. po pietų. Negalintie
ji patys savo darbus tuo laiku 
atgabenti ar turintys kokių 
klausimų dėl informacijos pra
šomi skambinti Irenai Kriauče-
liūnienei, telef. (708) 301-8183. 

Darbai šioje parodoje nebus 
pardavinėjami, tačiau korido
riuje, šalia» Bočių menės, PLC 
dovanų-krautuvėlėje bus galima 
įsigyti įvairių dovaninių prekių. 
Bus pardavinėjami ir įvairūs 
šventiniai kepsniai, kuriuos bus 
jums iškepusios mūsų iškiliosios 
šeimininkės. Tad kviečiame vi
sus atsilankyti į šją parodą, pa
sigėrėti rankdarbiais, apsirūpin
ti kepsniais ir dovanėlėmis ar
tėjančioms šventėms. Iki malo
naus susitikimo parodoje! 

Nijolė Nausėdienė 
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„DRAUGO" VAJUS 
IR KAS TOLIAU 

KUN. V." RIMŠELIS, MIC 

Mūsų žmonės, daugiausia 
pensininkai, vis daugiau ir 
• laugiau apkraunami įvairiomis 
'inkliavomis. Visokie renginiai 
vis daugėja, o žmonių skaičius 
vis mažėja. Kai „Draugo" pre
numeratos buvo du kartus 
didesnės kaip dabar, nebuvo 
reikalo garsintis, kad esame 
pavojuje. Prieš dvidešimt metų 
lietuvių spaudos redaktorių 
"nendruose susirinkimuose buvo 
kel iamas klausimas apie 
lietuviškų laikraščių artėjančią 
krizę — kas greičiau atsidurs 
akligatvyje: ar skaitytojai, ar 
redakcija. Kaip dabar matome, 
visi mes esame toje pačioje 
-unkioje būklėje. 

Kai „Drauge" dirbo dauguma 
vienuolių broliukų, kurie ne
skaičiuodavo valandų, kai kar
dais reikėdavo jiems dieną ir 
naktį padirbėti, tai tada mari
jonų vienuolijai šis tas iš 
-paudos atitekdavo iš nomina
linės algos vienuoliams. Dabar 
oeliko tik du seni broliukai, 
kurie vis tiek dar dirba pagal 
išgales kartais net vėlai vaka
rais. Oficialiai „Draugo" lei
dėjai yra Lietuvių Katalikų 
Spaudos Draugijos nariai, vadi
nami direktoriais. Mes susi
renkame vieną kartą metuose, 
kai kada du kartus, apsvarstyti 
„Draugo" reikalų. Išklausome 
pranešimą apie dienraščio eko
nominę būklę, Provinciolo pra
nešimą apyskaitą priimam, tai 
ir viskas. O kad jau kelinti 
metai marijonai po 60 tūkstan
čių dolerių yra įdėję ,.Draugo" 
reikalams, tai taip ramiai be 
pastabų pasilieka ekonominia
me pranešime. Direktoriai 
mano, kad taip buvo pernai, 
taip bus ir šiemet. Taip jau 
įprasta. O kas tai įsakė ir kodėl 
tokią naštą turi pakelti vien tik 
marijonų vienuolija, tai niekam 
neateina nė mintis į galvą. Kiti 
mano. kad marijonai yra iš 
..Draugo" susikrovę didelius 
turtus. Yra ir tokių išminčių, 
kurie skelbia, kad iš „Draugo" 
pajamų išsilaiko spaustuvės 
komercinė spauda, kai tuo tar
pu yra atvirkščiai. 

Iš komunistų pavergtos Lietu
vos gaudavome pranešimų, kad 
„Drauge" dirba bent pora šnipų. 
Greičiausiai iš komunistų ir 
prasidėjo kalbos, kad mari
jonams nereikia aukoti, nes jie 
yra turtingi. Tas prigijo mūsų 
išeivijoje. Todėl mes negauname 
kaip kitos vienuolijos aukų. 
palikimų, kuo patys mari
jonai ..Drauge" iki šiolei ne
siskundė. 

..Draugo" finansinius reika
lus konkrečiai svarstome ren
ginių komiteto susirinkimuose. 
Prieš tris mėnesius susirinkime 
iškilo klausimas ir apie vajaus 
pradėjimą. Nutarėme, kad įvai
rūs vajai niekad nepasibaigs, o 
..Draugą" vis tiek reikia gelbė
ti. Susirinkimui nebuvo paslap
tis, kad. vajui prasidėjus, atsiras 

visokių priekaištų. Kas įdo
miausia, priekaištai ir didis 
nepasitenkinimas kyla iš tų, 
kurie visai nieko neaukoja. Iš 
aukotojų iki šiolei negirdėjome 
jokių priekaištų ar įtarinėjimų. 
Susirinkime nutarėme, kad 
reikia būtinai paskelbti visą 
praėjusių metų apyvartą. Dabar 
„Drauge" skelbiama nors ir 
mažiausia „Draugui" auka. 
Todėl tie, kurie linkę apskai
čiuoti, kaip „Draugas" yra tur
tingas, galės lengvai sužinoti 
tikrąją padėtį. 

Po renginių susirinkimo buvo 
prisiminta, kad, ir paskelbus 
metinę apyvartą, atsiras vis 
dėlto tokių, kuriems ta apy
skaita nepatiks. Gali jiems kilti 
mintis, ar iš tikrųjų marijonai 
„Draugui" išlaikyti tokią didelę 
sumą galėjo įnešti. „Draugo" 
knygų tikrinimą, visai neprane
šus, atlieka valdžios revizoriai 
(auditors). Nežinia kodėl, bet 
prieš 10 metų „Draugo" knygas 
labai uoliai tikrino per tris 
dienas. Gal kas buvo apskun
dęs. Išeidamas revizorius tik 
tiek pasakė: „Jūs esate tikrai 
'non profit organization' ". 

Marijonai nebijo ir nevengia 
jokių „auditorių". Tegul jie tik 
ateina ir tikrina knygas, mūsų 
veikimą, ir atras, kad viskas, ką 
vienuoliai gauna ar uždirba, 
nuteka įvairiomis srovėmis 
kongregacijos apaštalavimo dar
bams. Lietuviai mano, kad ma
rijonų veikla yra tik „Draugas", 
kai mūsų veikimo dirva yra la
bai plati: mokyklos, parapijos, 
misijos ir viskas, kas pagal 
išgales prieinama. Mūsų lietu
viai kunigai, visi jau pensinin
kų amžiaus, bet dirba Anglijo
je, Australijoj, Argentinoj, kur 
yra dvi milžiniškos parapijos, 
viena su apie 500 mokinių mo
kykla, kita - apie 1000. Avella-
nedoj, prie Buenos Aires, pas 
marijonus gyveno šiemet iš
kviestas iš Lietuvos lietuvių 
kalbos mokytojas. Jis mokykloje 
dėstė lietuvių kalbą ir Lietuvos 
istoriją. 

Čia, Amerikoje, marijonai 
„Draugui" išlaikyti sudėjo ne 
vieną milijoną dolerių, kurių 
mes čia neskaičiuosime. Tegul 
juos skaičiuoja ateityje istorikai. 
Su rėmėjų pagalba „Draugas" 
stato tautai milžinišką pamink
lą, kurio mes šiandien negalime 
tikrai įvertinti, nes per arti 
esame prie tų visų darbų ir var
gų-

Kai suvažiavo po II pasaulinio 
karo mūsų žmonės į Ameriką, 
tai atrado „Draugą", su kuriuo 
pradėjo dalintis savo menku 
uždarbiu. Lengva pasidalinti, 
kai mažai turi. Tau duodu vieną 
dolerį, o man lieka dar kitas, bet 
negali taip dalintis su mili
jonierium. Pagal krikščionybės 
psichologiją, turtai ir pinigai 
žmogų sugadina. Iš patyrimo 
žinome, kad labai mažai yra 
turtingųjų, kurie dosnūs. 

Vienuoliams, kurie gyvena 
pagal neturto įžadą, nėra didelio 
pavojaus tapti šykštuoliais. 
Jiems nerūpi, kad mirtų turtin
gi. Visi jie miršta neturtingi 
pagal Kristaus pažadą, kad 
tokių yra dangaus karalystė, 
nors kongregacija gali turėti 
mokyklas, prieglaudas ir t.t. 
Marijonai remia „Draugą" viso
mis išgalėmis, bet jau priėjome 
ribą, kurios negalime peržengti. 
Todėl atėjo mintis, kad „Drau
gas" ne tik turi skelbti visokius 
organizacijų vajus, padėti suda
ryti fondus, remti organizacijas, 
bet jis turi teisę visų pirma sau 
pačiam padėti, kad su savo rė
mėjų pagalba gyvuotų kaip visų 
lietuvių dienraštis. 

„Draugo" vajus bus užbaigtas 
ateinančių metų rudenį. Kokia 
iš jo susidarys laikraščiui 
pagalba, priklauso nuo auko
tojų. Tuo tarpu spaustuvę reikia 
perorganizuoti naujiems dar
bams, kurie neštų didesnį pelną. 
Jau turime dvi naujas mašinas, 
kurios kainavo šiuo metu 
47,229 dolerius. Mes betgi ne
sitikime, kad tas vajus galės 
viską apmokėti. Neseniai 
„Draugo" darbininkams reikėjo 
išmokėti algas. Tai marijonų 
provincijai reikėjo sudaryti 15 
tūkstančių dolerių iš mūsų 
parapijų, ir tai per vieną dieną. 
Nei pašto, nei kitų išlaidų 
„Draugas" negali atidėlioti. Po 
metų pamatysime, ar mes gali
me „Draugą" išlaikyti dienraš
čiu. Tai priklausys nuo vajaus 
ir komercinių darbų. 

Mūsų organizacijos su darbais 
„Draugo" nepalaiko. Jos ieško 
vis kur pigiau. Jei „Drauge" 
pigiau, tai tada čia spausdina, 
bet už atliktą darbą greitai 
neapmoka. Skola tęsiasi kartais 
metų metais. Tokie „gerada
riai" „Draugą" išnaudoja, kar
tais skolų visai neapmokėdami. 
Taip nėra pas amerikiečius. 

Girdėjau kaltinant „Draugą" 
ir marijonus, kad nesutvarko 
pašto. Kurie tie marijonai kalti, 
nežinau. Gal provinciolas? Tai 
tegul pasako ar parašo, kaip su-
tvarkti Amerikos paštą, kad 
„Draugas" pasiektų, kaip 
anksčiau būdavo, savo skaityto
jus kasdien, o ne po 7 ar 10 
dienų. Yra patarėjų, kurie sako, 
kad „Draugą" reikia palaikyti, 
bet aukos neturi būti panaudo
tos pašto išlaidoms. Tai kas 
dabar, vajaus metu, ir po vajaus 
apmokės pašto išlaidas? 

Vajaus komitetui nebus staig
mena ar apsivylimas, kad iš jo 
surinktos aukos nebus tokios 
gausios, kad padengtų tų pačių 
metų pašto išlaidas. Žinoma, 
„Draugas" negali kasmet vajų 
skelbti, bet ir marijonų vienuo
lija neturi aukso kasyklų, ir 
„Draugas" pinigų nespausdina. 
Todėl galutinėj sąskaitoj „Drau
gas" gali likti jau ne kaip dien
raštis, jei vajus pasirodys nesėk
mingas. Renginių komiteto su

sirinkime svarstėme ir apie 
„Draugui" fondo sukūrimą. 
Prieš 50 metų suvažiavo j Ame
riką lietuvių jaunimo bent jau 
apie 30 ar 40 tūkstančių. 
Šiandien jau jie beveik visi 
pensininkų amžiaus, O jiems 
atstovauja jų vaikai. Jei suskai
tytume juos visus, tai būtų jų 
keli šimtai tūkstančių. Tai kur 
jie dingo? Jie daugiausia kuria 
sau, vienas kitam nepasiduo
dami, labai prabangų gyveni
mą. Jeigu Lietuvių Fondas 
įsisteigė su „Draugo" pagalba, 
tai kodėl mes negalime sudaryti 
pačiam „Draugui" fondo? Atro
do, kad surastume gana greitai 
porą šimtų tūkstantininkų, ku
rie pradėtų kurt i tokį spaudos 
fondą. Bet, jeigu mūsų tautie
čiams išeivijoje nerūpi nei lietu
vybė, nei jos kultūra, nei pati 
brangiausia mūsų Tėvų žemelė 
Lietuva, tai kam tada tokiai vi
suomenei reikalingas ir tas 
dienraštis? Kokia mūsų visuo
menė, tokia mūsų daina, kultū
ra, lietuvybė ir visas gyveni
mas. 
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are searching for • 

W o m c n caili-ri to hca l . 

in homes, hospices, parishes, 
health clinics. sočiai service 
agencies and hospitals. 

caOcd to grow. . . 

caJled to live in vowed Uffe.. 
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A s a n A S V K i a t c 

cootacb Sister Jcan SticKney. LCM 
Sisters of the Uttie Company of Mary 

9350 South Califomla Avenue 
Evergreen Park. IMnofe 6 0 6 4 2 
Tel. 7O8-»22-6200. ext- 5421 

B. A. R. 
MASONRY RESTORATION * 

WATERPROOPING 
Residential & Commerciai 

Ht-Rises 24-hoor service 
• Compiete Masonry repair service 
• VVaterproofing 
• Exterior Restoration 
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msnemTiAL 

o — — i AmcoMOtTioHma 

otr dm.m.H.s., me. 
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Make a Surc Bet! 
Be W ARM this Winter! 

It's time for your professional 15 potnt cneck-yp[ 
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C A L L (708) 
4 9 6 - 1 2 1 0 
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• WE ACCEPT •LICENSEO * INSURED 

VISA, K/C * DISCCVER E X p 12/31/92 
7550 ARCHER R0AD JUSTKS. IL 60458 (708)496-1210 FAX (708) 496-1404 

• firitfutyte ir jos brolio Mar is sus i t inka su Deborah projekto darbuo-
l.i«'tuvoje 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

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

T1.376-1882 ar 376-5996 
f. 10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
-jaas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Va VVest 95th Stret 
Tol. - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

CLASSIFIED GUIDE 
t REAL ESTATE REALESTATE 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licer»sed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karsto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
0€N SERAPINAS 7O0-636-2960 

KADA REIKIA KREIPTIS 
I SOCIALINE APDRAUDĄ 

Žmones, kurie jau sulaukę 62 
metų amžiaus ir ateinančiais 
(1993) metais planuoja išeiti į 
pensiją, turi tuojau susisiekti su 
Socialinės apdraudos (Sočiai 
Security) įstaigomis. Je igu 
norima, kad apdraudą būtų pra
dėta mokėti nuo 1993 m. sausio 
mėnesio, patariama nedelsiant 
kreiptis į artimiausią Socialinės 
apdraudos įstaigą, užsiregist
ruojant tarp spalio 1 ir ateinan
čių metų sausio 31 dienos. Dėl 
smulkesnių informacijų įstai
goms galima paskambinti tele
fonu, kurių numeris randamas 
telefonų knygoje. 

SlSTf RS Of THl L lTT I .E 
C O N P A ^ Y OI * l A R > 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrarf.ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

GREIT 
PARDUODA 

. ne/MAx 
REALTORS 

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

RIMAS U STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.' . ; _. 

-5SU mm 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6528 8. Kedria Ava., 

CMcego, IL 60628 

(312)7*8-2233 
INCOME TAX -4NSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
T Visi agentai kalba lietuvlikfc! 
• Nuolarda pensininkams 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 

3 7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

REALMART, INC 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, l t 60629 
312-585-6100 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

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

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

Floridoje, Gurfporte, parduodamas ar 
išnuomojamas jaukus. 2 mieg. namukas. 
Netoli pliažas, kasino, krautuvės. Taip pat, 
netoli, išnuomojami 2 miegamieji su baldais 
prie šeimos. Galima naudotis virtuve arba 
gauti pusryčius. Kreiptis: tel.: (813) 
347-8515, Inga. 

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

CARRIE J . SAVICKAS 
REAL ESTATE CO. 

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

Res. tel. 708-250-8154 

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

Tel. SSS-8824. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

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

Turiu Ch'cigos miesto leidimą. Dirbu « 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

Prieš perkant namą, būkite tikras, ar 
gausite paskolą. Kreipkitės: 

UNAS C. LESECKAS, 
Loan officer 

Commonwealth-Unlted Mortgage 
Tel. 708-403-2700 

Dirbame savaitgaliais 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8600 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 

(312) 7374000 

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. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

linuomojarnas modernus butas su
augusioms Marquette Pk. apyl., pirmai 
aukštas; 4 "4 kamb., 2 mieg. Šiluma, oro 
vėsinimas, moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbyka su mašinomis. $425. Kreiptis: 
tol. 1- 708-361-5594. 

I š n u o m o j a m a s privatus, pi lnai 
apstatytas kambarys su patogumais 
vienam asmeniui, 71 St. ir Richmond 
Ave. apyl Skambinti: 312-778-8645. 

Išnuomojamas 3V* kamb. butas ant
rame aukšte iš kiemo pusės Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, karštu vandeniu, šaldy
tuvu, virykla. Be baldų. Pageidaujama dir
bantis asmuo arba pensininkas Skamb. 
bot kuriuo laiku 312-778-6849. 

Priimu užsakymus nėriniams 
ir mezginiams. Skambinti: 

tel . 312-927-2481 

Išnuomojamas 5 didi. kamb. 
butas, 2 mieg. su šiluma ir karštu 
vandeniu. Suaugusiems arba pen
sininkams be gyvuliukų. 

T e l . 312-737-1097 

Išnuomojamas suaugusiems 4 
kamb. švarus „Garden apt." prie 
71 ir Kedzie $350 į mėn. Kreiptis: 

312-776-2191 

HELP VVANTED 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
8610 S. Pulaski Rd. 

Phono (312) 881-4111 

Reikalingi darbininkai vidaus ap
dailos darbams. Smulkūs staliaus 
darbai, plytelių dėjimas. Kreipt is 
po 6 v .v :708-769-0232. 

FOR SALE 

Nauji moter iški tautiniai rūbai. 
8178. Tautinės juostos. $ 2 6 . Gintari
niai karoliai $28. 

Kreiptis: 312-523-4465. 

CHICAGO MORTGAGE COMPANY 
naeds 

LOAN OFFICERS 
with expenence 

We supply Frpe leads Comtniss<on only Ccitact 
J B H S Assooates 3601 W Devon Ave Chica
go, IL Phooe (312) 539-2628 Ask for Lyte 

MISCELLANEOUS 

V. T. ELECTRIC CO. |\ 
Licensed. Insured — Bonde-* 

436-6937 
Elektros f namg apšildymo 

sistemų pataisymai . 
. Vytautas Taras 

1 

Parduodu Lietuvos pašto ženklų rinki
nį. Rašyti A. Kasputis. 14431 Fina 
Dr., Warrofl, M 46093. Tat. 313 

779-2632. 

Galiu prižiūrėti vaikus, senelius, 
invalidus. Skambinti. 

(312) 735-7301, Silvijai 



A.a. Zenona Rajauskaitė-Žitkevičienė 

45-ERI BENDROS 
KELIONĖS METAI 

A. a. Zenonos Žitkevičienės šviesiam 
atminimui 

Žiūriu į jos p a l i k t u s daik
telius. Tarp jų n ė r a jokių, pini
ginę vertę tur inčių , brangeny
bių. Tačiau m a n j ie b rangūs . 

Esant žmonai gyvai, da ik ta i 
manęs net raukė. Bet, pernai ja i 
i ške l i avus į C y p r e s s H i l l s 
kapines, pajutau, kad ir daikta i 
tur i sielą, pat ies Kūrėjo j iems 
įkvėptą per tą asmenį, kur i s ja is 
naudojosi. Ir t a i p m a n š iandien 
gyvybe alsuoja n e t ik jos palikt i 
drabužiai bei r ank inuka i , bet ir 
lėkštės bei šaukš ta i , n e t ir t a s 
šiaudas, per kurį j i , skausmingų 
ligų apimta, b a n d ė ger t i gaivi
nantį skystį. 

Zenona Rajauskaitė-Žitkevi
čienė gimė 1916 m. birželio 23 
d. Pit tsburghe, Pennsylvanijoj . 
Maža būdama, t r u m p a m buvo 
nuvežta į Lietuvą, į Žemaitiją. 
Grįžusi atgal į P i t t sburghą, 
brendo, mokėsi, gabiai reiškėsi 
lietuviškoje scenoje. 1935 m. su 
motina Pet ronėle ir seserim 
Julija vėl išvyko į Lietuvą. 
Kaune lankė konservatori ją ir 
dramos studiją. Operos orkestre 
grojo smuiku. 1944 m., ka ro 
v e i k s m a m s a r t ė j a n t p r i e 
Kauno, pasi t raukė į Vilkaviškį. 
Jame nuo sovietų lėk tuvų žuvo 
jos motina. 

Toj d idelė j m a i š a t y a b i 
seserys, Zenona ir Jul i ja , ge
riems žmonėms padedan t , atsi
dūrė Vokietijoj. Pasku i joms 
teko gyventi Austrijoj i r dėstyti 
muz iką v i e n o j v o k i e č i ų 
jaunuolių mokykloj. Ka ro pa
baigos sulaukė Vokietijoj, Pran
cūzų zonoj. 

Su Zenona sus ipažinau Augs
burge, d i rbdamas „Žibur ių" 
redakcijoj. J i t e n buvo vertėja. 
Pažintis privedė prie vedybų, 
kurios įvyko 1946 m. birželio 23 
d., per jos gimtadienį , J c r i n i ų 
išvakarėse. Tie 45-eri bendro 
gyvenimo meta i yra i t in ypa
tinga praeit is , kur ios negal iu 
užmiršti. Joje te lpa ir Augs
burgo kaš tanų žydėjimas, ir 
r y tmeč io p a u k š t e l i ų č iu l 

bėjimas, ir koncertų lankymas, 
ir dažnos kelionės į Miuncheną, 
pagaliau ir Amerika, kurioj 
patirta daug linksmybių, bet gal 
dar daugiau kartybių. Visoj toj 
mozaikoj iškyla šviesus Zenonos 
paveikslas. 

Augsburge gyvendama priva
čiai, Zenona neturėjo progos įsi
jungti į lietuviškąjį stovyklos 
gyvenimą. Bet įjos mažą butelį 
Milchbergo gatvėje a t s i 
lankydavo daug tautiečių. J i 
mielai padėdavo j iems įvai
r iuose reikaluose. C e n z ū r a 
reikalavo lietuviškų laikraščių 
vertimų į anglų kalbą. Tad 
Zenona visur pribūdavo, kur jos 
reikėdavo; net leisdavosi į 
keliones. 

Būdama Amerikos pilietė, j i 
lengvai galėjo išvykt i į t ą 
„dypukų" išsvajotą šalį. Bet j i 
kantriai laukė, kol aš pereisiu 
per visas kliūtis. O kliūčių vis 
atsirasdavo. Pagaliau lauktoji 
diena atėjo. „Ernis Pyle" laivas 
atplukdė mus į šią šalį 1947 m. 
rugpjūčio 20 d. 

Apsigyvenom New Yorke. 
Į savo gimtąjį Pi t tsburghą 

Zenona nebegrįžo, nes jau anks
čiau buvo gavusi žinią, kad Pitt
sburghe likęs jos tėvas Pranas 
mirė (beveik tuo pačiu laiku, 
kada Vilkaviškyje žuvo jos 
mot ina) . Kiek p r i s i m e n u , 
Zenonai Amerika atrodė visai 
tokia pat, kokia buvo anksčiau 
j a i čia gyvenant, — Nesą 
pasikeitimų. Dabar gi, kaip ma
tau, daug kas čia pasikeitę į 
gerąją pusę ir i blogąją (mano 
patyrimu, daugiau į blogąją). 

N e w Yorke m u m s teko gy
venti keliose vietose, abiem teko 
perei t i per nemaža darbų. Čia 
g imė ir mūsų sūnus Eugenijus. 

Zenona buvo labai k u k l i . 
Nesiveržė niekur į priekį. Ne
troško nei turtų, nei garbės. Bet 
t a r p negausių to meto lietuvių 
ate ivių (vadinamųjų dypukų) ji 
buvo populiari. Iš jų pati pirmoji 
pradėjusi dirbti vienoje dirb
tuvėje, j i t en praskynė kelią ir 
k i t iems. Kiek vėliau jai dažnai 
tekdavo būt i liudytoja, „dypu-
k a m s " pri imant Amerikos pilie
tybę. 

Dalyvaudavo įvairių renginių 
programose, grodama smuiku. 
Grodavo ir bažnyčiose. 

Buvo įsijungusi i r į orkestrus 
(pavyzdžiui, į dak tarų orkestrą, 
grojusį ligoninėse). 1948 m. bu
vo suvaidintas A. Gustaičio 
„Sekminių va in ikas" (režisuo
t a s A. Zenkaus). Čia Zenona 
ypač pasižymėjo vaidybiniais 
gabumais , kurių niekada jai 
ne t rūko . 

Nor s Zenona buvo judr i ir 
gyvast inga, bet jos sveikata ne
buvo stipri . Ją labai paveikė 
m a n o susirgimas paralyžium. 
M a n grįžus iš l igoninės, ji 
pamažu pradėjo nykti . Pagaliau 
nebegalėjo nei valgyt i , nei 
vaikščioti . Turėjo pa t i ats igult i 
į kele tą ligoninių. O šioj pasku
tiniojoj, Jamaica ligoninėj, prie 
visų ligų dar prisidėjus plaučių 
uždegimui, 1991 m. spalio 22 
d. j i užgeso. 

T iek sykių ji mane gelbėjo iš 
l igų ir išgelbėjo. O aš, deja, jos 
neišgelbėjau. Sunkiai sirgdama, 
buvo labai kan t r i ir labiau 
rūpinosi manim ir sūnum, negu 
savim. 

Gražia is ir man brangiais žo
džiais ją apibūdina rašytoja Alė 
Rū ta : „Pažinojau a.a. Zenoną 
Vokietijos stovykloj, Prancūzų 
zonoj. Buvo žavi mergaitė: links
ma, guvi, bet ir svajotoja, meniš
kos sielos (ir labai geros širdies). 
- t i e t u v a i - laisvėjant, ji visą 
laiką buvo ligos patale ir nepajė
gė sekti tų mūsų tau ta i svarbių 
įvykių. Nepajėgė ir pasidžiaugti 
tomis gėlėmis, kurias prie mūsų 
n a m ų pasodino geros kaimynės. 
Su kaimynais ji palaikė gražius 
ryš ius , j ie, nors ir nelietuviai 
ka i kur ie net juodosios rasės , 
dalyvavo laidotuvėse, papuoš-
dami jos kapą gėlėmis. 

Šį rašinį baigiu giminaičio 
pre la to Kazimiero Žitkaus-Vin
co Stonio posmu, įrašytu j a m 
a n t p a m i n k l o P e t r a š i ū n ų 
kapinėse: 

Atėjom ir nuėjom 
S u meile ir daina. 
I r viskas, rodos buvo 
A k i m i r k a viena. 

L e o n a r d a s Ž i tkev ič iu s 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

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

^ lYlidlcincJ Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

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

8929 S HARLEM AVE. 

ESEE 
(708) 598-9400 

£r 
LEN0ER 

VIENERIŲ METTJ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Rašyt. POVILAS GAUČYS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Tėvą ir Senei), kurio netekome 1991 
m. lapkričio 12 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Velionio paminėjimas įvyks gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 
7 vai. vakaro Church of the Living Christ bažnyčioje, Madi-
son, Wisconsin. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Povilą savo maldose. 

Šeima 
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ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ROMA PRAPUOLENIENĖ 

IZOKAITYTĖ 
1992 m. gruodžio 1 d. sueina šešeri metai nuo mūsų 

mylimos a.a. Romos mirties. Prisimename Ją su dideliu 
liūdesiu. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Romą savo maldose. 

Tebeliūdintys: sūnus J o n a s ir Tomas, brolis i r sesuo 
su šeimomis ir kiti giminės. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VIKTORAS ŽERONAS 
Mūsų mylimas brolis mirė 1992 m. lapkričio mėn. 14 d. 

ir buvo palaidotas lapkričio mėn. 17 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tini patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

„ N"uošir^SaL dėkojame kun. kleb. J. Kuzinskui, kuris 
ausikė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į 
kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Ypatinga padėka dr. V. Nemickui, „Dainavos" ansamb
liui, sol. J. Vazneliui. 

Nuoširdus ačiū visiems draugams ir pažįstamiems. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 

atskirai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame karšto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 

Donald A. Petkui už malonų patarnavimą. 
Visiems nuoširdus dėkui. 

Sesuo Rita Kavaliauskienė ir brolis Algirdas Žeronas 
su šeimomis Lietuvoje. 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
Kun. VACLOVUI GRAUSLIUI 

mirus Lietuvoje, brolį ADOLFĄ DIRGĖLĄ skaudžia
me liūdesy giliai užjaučiame. 

J. Karsas 
B. Razminienė 
J. J. Gramai 
S. Plenienė 

N. Riškienė 
A. Sakalienė 
S. Prialgauskienė 

A.tA. 
PRANUI KEBLINSKUI 

Amžinybėn iškeliavus, j ų sūnus KĘSTUTĮ i r AL
GIRDĄ su šeimomis bei dukrą DALIĄ gil iai 
užjaučiame ir k a r t u nuoširdžiai l iūdime. 

Mara ir Vyt. Vygantai 

Lietuvos kariuomenės 

A.tA. 
vyr. ltn. JUOZUI RIMKEVIČIUI 

Bičiuliui ir Bendražygiui mirus , jo žmonai ALDONAI 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Vytautas Plukas 

A.tA. 
ANN VALATKA 

Gyveno Chicagoje, anksčiau Southfield, MI. 
Mirė 1992 m. lapkričio 25 d., sulaukusi 72 m. amžiaus. 
Gimė JAV, New York. 
Nuliūdę liko: sūnus Ralph, Sr., marti Jordyce Bryntesen; 

anūkai: Danielle ir Brandon; broliai: Ben Shamray ir Walter 
Shamray; sesuo Frances Sobczak. 

Velionė buvo žmona a.a. Ralph, sesuo a.a. Peter Shamray. 
Kūnas pašarvotas lapkričio 30 d., pirmadienį nuo 3 iki 9 

v.v. Charles R. Step laidojimo namuose, 18425 Beach Daly, 
Redford, MI. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 1 d., antradienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Divine Providence, South
field, MI parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedul
ingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Holy Sepulchre kapines, Southfield, MI. 

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

Nuliūdę sūnus, marti , anūkai, broliai ir sesuo. 

Laidotuvių direkt. Joe Tryles. Tel. 313-531-1888. 

i 

Žemiškąją kel ionę ba igus 

A.tA. 
GERARDUI SEIBUČIUI 

velionio brolį dr . L E O N Ą SEIBUTĮ su šeima ir brolį 
VINCĄ Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia. 

Sofija ir Adolfas Jelioniai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

1 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 
2533 VVest 7lst Street 

Chicago. Minois 60629 
l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 
V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pasiekt i 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

, » 
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x „Draugo" administracija 
kviečia iš anksto švenčių svei
kinimus siųsti raštu arba skam
binti telefonu į „Draugo" admi
nistraciją (312) 585-9500, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Sveikinimai yra dvejopi: 
rėminiai , jų kaina pagal užim
tą plotą, jais daugiausia naudo
jasi organizacijos, parapijos, in
stitucijos, o taip pat ir pavieniai 
asmenys. Antrieji, trumpi, 
asmeniniai, kurie talpinami 
pasku t in iame „Draugo" 
puslapyje, Aplink mus skyriuje. 
Mažiausia auka 15 dol. Mielai 
priimamos ir didesnės. Sveiki
nimai per dienrašti yra geriau
sias būdas pasiekti savo arti
muosius ne tik išeivijoje, bet ir 
Lietuvoje. Atvirukų siuntinė
jimas pareikalauja daug laiko ir 
išlaidų. Sveikindami per 
spaudą, ją remiate, darote 
gyvesnę ir įdomesnę. 

x Lietuviškų eglutės pa
puošalų — šiaudinukų — gamy
bos kursai bus Balzeko muzie
juje gruodžio 12 ir 19 dieną, 
10:30 vai. ryto. Kursams vado
vaus Helen Pius, o juose daly
vauti gali suaugusieji ir vaikai, 
sulaukę 12 metų amžiaus. Kur
sams registruojamasi muziejuje. 

x Alber tas ir Elena Misiū
nai , gyv. Gulfort, Fla., kartu su 
auka „Draugo" vajaus proga 
pridėjo linkėjimus: „Linkime 
daug ištvermės, ryžto ir lietu
viško veržlumo, kad dienraštis 
„Draugas" dar ilgai gyvuotų. Te 
Aukščiausiasis laimina jus, dir
bančius „Draugo" gerovei". 

x Saul iaus Palionio ir Ge
dimino Vaicekausko orkest
r a s groja parengimams ir 
baliams. Užsakymai priimami 
nuo 7 v.v. iki 9 v.v. Tel.: 
312471-4937. 

(sk) 
x Lietuvos Tarptaut inio 

Teat ro festivalio (LIFE) pasi
sekimas priklausys ir nuo mūsų 
paramos. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių: IRS N. 36-377-3014 
LIFE, P .O. Box 3567, Chica
go, IL 60667. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas' 
Stankus, teL (312) 586*059 ar 
ba (706) 426-7161. 

(sk) 

x Kelionė laivu 1993 m. va
sario 28 d. iš Los Angeles į 
Meksiką (Puerta Vallarta, Ma-
zatlan ir Cabo San Lucas) ir at
gal nuo $619 + $72 uosto mo
kesčiai iš Los Angeles. Iš Chi-
cagos — nuo $1,169 + $77 uosto 
mokesčiai. Dėl kainų iš kitų 
miestų kreiptis į: American 
Travel Service, 9439 S. Ked-
srie, Evergreen Pk„ IL 60642, 
tel. 708-4223000. Registruotis 
iki gruodžio 4 d. (sk.) 

x Nuo $675 iki $735 skry
džiai ten ir atgal iš Chicagos j 
Vilnių! Bilietus reikia jigyti iki 
lapkričio 30 d., o juos panau 

>doti - iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: American Travel 
Service, tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 
x ŽAIBAS ketvirti metai 

garantuota i ir patikimai ruo
šiasi užsienietiškas maisto 
prekes pristatyti Lietuvoje į 
namus laiku Kalėdų šven
tėms! Penkiolikos pakietų pasi
rinkimas! Kalėdiniai užsaky
mai priimami iki gruodžio 
10-tos dienos. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9626 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60467, tel. 
70*430-8090. 

(sk) 

x „Laisvės niekas nežadė
j o " tai antroji Broniaus Aušroto 
knyga — žvalgybos karininko 
atsiminimai. Knyga skiriama, 
kaip sako autorius: „Visiems 
žuvusiems už Lietuvos laisvę", 
spausdinta Lietuvoje, Vilniuje, 
bet spaudai paruošta JAV-se. 
Kalbą peržiūrėjo Paulius Jur
kus. Knyga turi 270 psl., su 
kelių puslapių priedu — iliust
racijomis. Kaip ir pirmoji Br. 
Aušroto knyga „Sunkių spren
dimų metai", išleista taip pat 
Vilniuje 1990 m., „Laisvės nie
kas nežadėjo" pateikia daug įdo
mios medžiagos, apybraižų ir 
įvykių, kurie įdomūs ne tik at
siminimų žanro mėgėjams, bet 
ir kitiems skaitytojams. Kadan
gi autorius buvo Lietuvos ka
riuomenės žvalgybos karinin
kas, gen. štabo II skyriaus tar
nautojas, tai jam žinomi dauge
lio įvykių užkulisiai ir kaip tik 
dėl tos priežasties abi Br. Auš
roto knygos vertos dėmesio. 

x Juozas Bričius iš Port-
land, Oregon, labai šiltai pasi
sako apie „Draugą": „Labai ap
temtų dienos, jei „Draugas" 
sustotų ėjęs... Kaip tada kvė
puos lietuvybė svetur?" 

x Vysk. Hansas Dumpys 
sukalbės invokaciją iškilmin
game Tilžės akto sukakties 
minėjime sekmadienį, lapkričio 
29 d., 2 v. p.p. Šaulių namuose. 
Paskait? skaitys Karių vetera
nų Ramovės CV pirm. E. Ven-
gianskas, o „Grandies" tautinio 
jaunimo ansamblio šokėjai 
atliks meninę programą. Šven
tėje su vėliavomis dalyvaus uni
formuoti šauliai, jūrų šauliai ir 
r amo venai. Rengėjai — Mažo
sios Lietuvos Rezistencinis sąjū
dis kviečia ir kitas organizacijos 
bei visuomenę minėjime daly
vauti. 

x Dr. V. Bajaj praneša, kad 
nuo lapkričio 20 d. jis perėmė dr. 
Daniel J. McCarthy praktiką ir 
atidarė kabinetą 10401 S. Ro-
ber ts Rd., Palos Hills, IL 
60465, tel. 708-5984430 (atsa
komas 24 vai.). Darbo vai.: pirm. 
antr., ketv. penkt. 4 v. p.p.—7 
v.v. (Sk) 

x Kalėdinės dovanos oru— 
kiekvieną trečiadienį. Laivo 
konteineris — gruodžio 5 d. 
Kreiptis: Baltia Express, tel. 
1-800-SPARNAI arba 312-
284-6449. 

(sk) | 

x DĖMESIO 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 
filmo formatus. Mūsų adresas-
INTERVIDEO, 3533 S. AR-
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pet ras Bernotas. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

„Rankdarbiai 92" parodos rengimo komisija. Sėdi iš kairės: B. Nainienė, 1. Kriaučeliunienė, R. 
Juodelienė, D. Šlenienė; stovi: L. Trinkūnienė ir N. Nausėdienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
30 METŲ LEMONTO LB 

APYLINKEI 

Gal visoje JAV Lietuvių 
Bendruomenėje nariais gau
siausia, savo veikla plačiausiai 
išsiskleidusi, Lemonto apylinkė 
š.m. lapkričio mėn. 14 d. PL cen
tro pokylių salėje atšventė 30 
metų veiklos sukaktį. 

Šventę pradėjo apylinkės pir
mininkas Kęstutis Sušinskas, 
sveikindamas gausiai susirin
kusius, tolimus ir artimus sve
čius, trumpai apžvelgdamas per 
30 metų nueitą bendruomeninį 
kelią. 

Šventėje dalyvavo eilė gar
bingų bendruomenininkų: PLB 
pirm. Bronius Nainys, JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirm. Vy
tautas Kamantas su žmona 
Gražina — Grand Rapids apy
linkės pirmininke, JAV LB 
vakarų apygardos pirm. Kazys 

x „Lietuvos Aidas" , patiki
miausias informacijos šaltinis ir 
tvirtai Lietuvos nepriklausomy
bės reikalus ginantis dienraštis 
Vilniuje, labai reikalingas ir iš
eivijai. Jo prenumerata oro paš
tu metams tik $85 J A V . Adre
są ir čekį „Lietuvos Aido" var
du siųsti: B. Juodel iu i , 239 
Brookside Ln., Willowbrook, 
IL 60514. Dabar laikas užsisa
kyti 1993 m. (sk.) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto pe r WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vait inė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park , IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 
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Laukaitis, Lietuvių Fondo vei
kėjai ir bendruomenininkai dr. 
Antanas Razma ir Marija Re
inienė, Wisconsin apylinkės 
pirm. Rėdą Ardytė-Pliurienė, 
Hot Springs apylinkės pirm. 
Stepas Ingaunis, East Chicago 
apylinkės pirm. Birutė Vilu-
tienė ir buvę Lemonto apylinkės 
pirmininkai: Modestas Jakaitis, 
Romas Kronas, Kazys Laukai
tis, Liudas Šlenys, Agnė Katiliš-
kytė-Berner, Algis Kazlauskas, 
Birutė Navickienė ir Vytautas 
Šoliūnas. Garbingieji svečiai 
bei buvę apylinkės pirmininkai 
buvo papuošti baltais gvaz
dikais. Raštu sveikino JAV LB 
k.v. pirm. Vytas Maciūnas. Žo
džiu geriausius linkėjimus su-
kaktuvinikei pareiškė Bronius 
Nainys ir Vytautas Kamantas. 

Po skanios vakarienės buvo 

x Nauj i Meta i Pasau l io 
Lietuvių centre! Kas gali ge
riau sukurti malonią, iškilmin
gą nuotaiką, kaip nuostabiai 
gražiai išpuošta pokylių salė, 
geras maistas, gėrimai, muzika, 
pritaikyta šventiškai nuotaikai, 
ir mieli žmonės, kuriuos jūs 
patys susikyiesite prie savo 
stalo? Tą viską atrasite Naujų 
Metų sutikime, Pasaulio Lietu
vių centre, Lemonte. Rezerva
cijoms skambinkite: A. Mikui, 
708-257-1083. 
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x Pigiai parduodu lėktuvo 
bilietą į Lietuvą sausio mėn. 
14-tai dienai. Kreiptis: 708-
788-8042. 
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x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: $1,000 dr. Fer
dinandas ir Vanda Kaunai, 
$500 dr. Kazys ir Marija Ambro-
zaičiai; po $300 dr. Bronius ir 
Apolonija Andrašiūnai (pakar
totinai), Jonas ir Valerija Ža
deikiai; po $200 Laima Jurkū-
nienė, X, Algimantas ir Elena 
Kėželiai, Ona Rušėnienė, dr. 
Vacys ir Augusta Šauliai, dr. 
Adolfas ir Algė Šležai; po $100 
Jūra Kredys, Albinas ir An
tanina Mickai. Balys ir Geno
vaitė Narbutai, drs. Vytas ir 
Jolita Naručiai, Ada Neve-
rauskienė, Konstancija Rožė-
nienė, Jonas ir Ona Rugeliai, 
Aleksas Smilga ir daugelis kitų 
narių, aukojusių mažesnes su
mas. Visiems dėkojame ir pra
šome Lietuvių Fondą remti, 
aukas siųsti 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 
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x JUOZAS BACEVIČIUS 
PATARNAUJA: Namų pirki 
me, pardavime, apdraudomis, 
income tax, vertimai, notaria-
tas, naujų vairavimo teisių 
gavimu. Turime kompiuterį ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 
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smagiai pasišokta, grojant 
„Žiburio" kapelai. Kitiems ir 
laimė nusišypsojo Dalios Januš
kienės suruoštoje loterijoje. 
Šventėje ypač daug buvo jauni
mo, nedaug vyresnio bei jaunes
nio už apylinkę, kuris dar ilgai 
išlaikys gyvą Lietuvių bendruo
menę 

Br. J u o d e l i s 

„GINTARO" SVEIKATOS 
CENTRAS 

Kiekvieno lietuvio ar lietuvės 
kūrybinis, mokslinis, profesinis 
pasiekimas ar pasisekimas yra 
ir visos mūsų bendruomenės 
pasididžiavimas, ypač kai tie 
iškilūs profesionalai garsina 
Lietuvos vardą šiame krašte. 

Prieš keletą metų, specialios 
medicinos mokslus baigusi, dr. 
Vilija Kerelytė pradėjo „chiro" 
praktiką savam kabinete West-
monte. Šiomis dienomis pasis
ta tė visą sveikatos centrą 
Bridgeview, Chicagos pietva
karių priemiestyje, su keliais 
kabinetais, jį pavadindama 
Amber Health Center. 

Aplankius centrą, dar jautėsi 
sienų dažų kvapas. Centre buvo 
Chiropractic erdvus kabinetas 
sporto medicinai, kūno atsta
tymo, nugaros, kaklo, reuma
tizmo, masažų terapijai. Ant
rasis kabinetas buvo skirtas 
sveiko maitinimosi, įtampos, 
svorio reguliavimui. Buvo ir 
kūno mankštos (aerobic) pra
tybų klasė, su vaikščiojimo 
mankšta, su paskaitomis dėl 

tinkamo sveikatos išlaikymo. 
Čia buvo ir laboratorijos kam
bar ia i kūno sveikatingumo 
nustatymui bei keli kabinetai 
pacientų sveikatos tikrinimui, 
kraujo tyrimams cholesterolio 
nustatymui. 

— Girdėjau, kad tavo prakti
kuojama medicina užsiima 
kaulų laužymu, — užklausiau 
jauną, simaptišką medikę. 

— Mes kaulų tikrai nelaužom. 
Gydome stuburą, kaklą, sąna
rius ir raumenis be operacijų, be 
vaistų, pagal senovės graikų ir 
kiniečių metodus, pagal ameri
kiečių gydytojų sumodernintus 
šios specialios medicinos prin
cipus. 

„Gintaro" sveikatos centras 
patogioje vietovėje, pasiruošęs 
patarnauti ne tik amerikie
čiams, bet ir aplinkui gausiai 
gyvenantiems lietuviams. 

Br. Juodelis 

RUDENINĖ IŠVYKA 

Vyr. Liet. centre pasklido gan
das — vadovybė rengiasi 
vyresnius už save nuvežti į 
„Mažąją Šveicariją", kuri yra 
New Glarus, vVisconsin. Nieko 
nelaukdami, registruojamės 
„Seklyčioje", kad nepasivėlin
tume, nes bematant visos vietos 
užimtos. Išaušo spalio 27-toji, 
dangaus siųsta nepaprastai 
graži diena. Na ir prisirinko 
ekskursantų! Šį kartą ir vyriš
kos giminės užderėjo net sep
tyni asmenys. 

Renginių vadovė E. Sirutienė, 
visus susodinus ir patikrinus są
rašą, ar visi esame, sako šo
feriui — važiuojam! Šį kartą 
mūsų šoferis pilnas energijos ir 
humoro. Pasileidę į kelionę, 
klausėmės lietuviškos muzikos 
iš kasetės, dalinomės dienos 
aktualiais klausimais, ieško
dami atsakymo, stebėjome 
gamtą. 

Mūsų šoferis truputį nukly
do, reikėjo klaustis kelio. Šiek 
t iek pasivėlinę, skubame į 
muziejų. Pas ida l inę į dvi 
grupes, gidės vedami, leidžia
mės į šveicarų „pasaulį". Iš pa
gr indinio istorijos pastato 
e i n a m e į vieno kambario 
namelį, kuriame įruošta viskas, 
kas šeimai reikalinga. Žiūri ir 
stebiesi: viename kambaryje 
gyveno šeima iš 10-12 asmenų, 
kar ta is priimdama ir netu

rinčius kur prisiglausti. 
Einame į sūrių gamyklą. Gidė 

aiškina, kaip tais laikais buvo 
gaminami sūriai, naudojant 
varinius indus ir medines for
mas. Taip ir išdygsta šveicariški 
sūriai su didžiausiom skylėm. 

Mokyklos pastatas taip pat 
vienos patalpos, kur buvo moko
mi visi 8 skyriai. Kokia tai buvo 
drausmė ir susiklausymas. 
Didžiulėje kalvėje sudėti ne tik 

kalvės reikmenys, bet ir visi 
ūkio padargai. Anų laikų par
duotuvėje galėjai rasti, kas tik 
gyvenimui reikalinga: rankdar
bių, indų, aprangos, net Alpių 
ragą ir karvių skambalas. Mūsų 
spaustuvės žinovams buvo 
įdomu pamatyti, kokiais primi
tyviais įrengimais darbuotasi 
tais laikais, leidžiant savaitinį 
laikrašti „New Glarus Post". 
Bažnyčia primityvi, pastatyta iš 
rąstų, suolai originalūs, var
gonai įsigyti 1900 metais. Ant 
altoriaus paprasti skardiniai in
dai, naudoti 1850 metais . 
Padėkojom gidei už suteiktą 
žinių lobyną iš šveicarų pirmųjų 
ateivių istorijos. Spiečiamės vėl 
prie autobuso važiavimui j res
toraną. 

Besistiprinant atsiranda ir 
dainininkų grupė. Vyriškis su 
Alpių ragu mums primena 
seniai matytus Alpių kalnus. 
Pasikvietęs į talką dainininkę 
ir dainininką su akordeonu, 
padainuoja Šveicariškų dainų ir 
tralialiavimą. Atsilyginame 
jiems plojimu. Klausia, ar 
turime kokių pageidavimų? 
Mes visi kaip vienas šaukiame 
— Edelweiss. Neiškenčiame ir 
dainuojame kar tu , kur ie 
nemokame žodžių, tai bent niū
niuojame. Tai tokioj linksmoj 
nuotaikoj praleidžiame kelias 
valandas. Dar turime laiko, tad 
pasileidžiame pasidairyti po 
apylinkę ir krautuvėles. Pama
tyti yra daug ko. Gražūs 
papuošalai, įvairiausi šveica
riški saldumynai — ragautų ir 
neragautų. Dar toliau: tik kalė
dinių reikmenų parduotuvė. 
Įeini ir sukiesi tartum pasakoj. 
(Nors ir vyresnio amžiaus, bet 
širdys vaikiškos) Patekau į 
cukrainių kepyklą. Violeta, 
mane pamačius, ir sako: „Galva 
svaigsta, akys raibsta, nežinau, 
ką rinktis". Kitoj parduotuvėj ir 
vėl: dešros, šveicariški sūriai, 
aromato mišinys, galva tikrai 
svaigsta. Nusiperki sūrio iš 
mažosios Šveicarijos ir eini 
patenkintas, kad turi namiš
kiams lauktuvių. Mūsų diena 
slenka į vakarus. Stabteli 
gatvių sankryžoj ir stebi 
aplinką. Gamta tikrai panaši į 
Europos Šveicariją. Apylinkė 
kalnuota. Rytų pusėje, jau 
paskendę migloje, „Alpių 
kalnai". Saulutei slenkant į 
vakarus, renkamės prie au
tobuso kelionei atgal. Esame 
dėkingi Vyresniųjų lietuvių cen
tro vadovybei, kuri nepagailėjo 
triūso, suruošdama mums tokią 
šaunią rudeninę išvyką. 

O. Lukienė 

LIETUVIAI NENORI 
KOLABORANTŲ 

Chicagoje leidžiamas lenkų 
dienraštis „Dziennik Związko-
wy" savo lapkričio 12 d. nume
ryje pirmame puslapyje išspaus
dino žinią: .Lietuviai nenori 
turėti kolaborantų parlamen
te". Rašo, kad valdžios komisi
ja numato neleisti pasilikti nau
jame seime žmonėms, kurie ko
laboravo su sovietine KGB įstai
ga. Taip pat straipsnyje iškelia
mas Vytautas Landsbergis, ku
ris atvedė tautą į nepriklauso
mybę. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 | 
1-325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441' 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 
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Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

Dr. Vilija Kerelytė 
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