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Lietuvos prezidento 
rinkimai — vasario 

14-ąją 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, gruodžio 4 d. (Elta) — 
Vakar popietiniame posėdyje 
Seimo narys Justinas Karosas 
pristatė savo paties parengtą al
ternatyvų nutarimo „Dėl Res
publikos prezidento rinkimų pa
skyrimo" projektą. Jame buvo 
numatyta prezidento rinkimus 
paskirti 1993 m. sausio 31 
dieną. Sąjūdžio frakcijos atsto
vai nepritarė tokiems skubo
tiems rinkimams, nurodydami 
šio nepritarimo priežastis. 
Socialdemokratų frakcija siūlė 
rinkimus surengti vasario 
antroje pusėje. 

Opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis šiuo klausimu du 
kartus konstatavo, jog pasi
ruošti šiems rinkimams reikia 
daugiau laiko. Tuo tarpu dar 
nėra rinkimų įstatymo, siūloma 
keisti Vyriausiąją Rinkimų 
komisiją, taip pat žemesnių 
pakopų komisijų pirmininkus 
bei jų pavaduotojus. Jis taip pat 
pažymėjo, kad jeigu rinkimų 
kampanijai vadovauti bus 
patikėta teisininkams, susi
jusiems su LKP ar LDDP veik
la, būtų pažeista pasitikėjimo 
atmosfera. Jis pabrėžė, jog ruo
šiantis šiems, o ir apskritai 
visiems rinkimams, reikalinga 
sudaryti realų rinkėjų sąrašą. 

Kiti deputatai siūlė ieškoti 
kompromiso, rengti prezidento 
rinkimus vasario ar kovo mė
nesį. Po ilgai užsitęsusių 
diskusijų Seimo nariai vienbal
siai nutarė 1993 m. vasario 14 
d. surengti šalies prezidento rin
kimus. Už balsavo 119, susilai
kė - 3. 

Ketinimus kovoti dėl aukš
čiausiojo Lietuvos posto jau pa
reiškė du pretendentai. Buvęs 
parlamento pirmininkas, dabar 
oficialus Seimo opozicijos vadas 
profesorius Vytautas Landsber
gis ir JAV gyvenantis diploma
tas Lietuvos ambasadorius 
JAV-ėms Stasys Lozoraitis. So
ciologinėse apklausose Lozorai
tis yra trečias tarp pretendentų 
į prezidentus. Du pirmieji ap
klausose nuolat nurodomi V. 
Landsbergis ir A. Brazauskas. 
Tačiau laikinai einantis Lietu
vos prezidento pareigas Algir
das Brazauskas dar neatsakė į 
nuolatinius žurnalistų klausi
mus, ar kels savo kandidatūrą 
prezidento rinkimuose. 

Byla dėl Seimo rinkimų 
rezultatų 

Aukščiausiojo Teismo civi
linių bylų kolegija pradėjo na
grinėti Demokratinės Darbo 
Partijos tarybos pareiškimą dėl 
Seimo rinkimų rezultatų anu
liavimo Baltijos rinkimų apy
gardos 21-oje rinkimų apylin
kėje. Balsų dauguma juos anu
liavo Vyriausioji rinkimų ko
misija. 

Pastaroji rėmėsi pasų posky
rio išduota pažyma, kad dalis 
balsavusiųjų neturėjo Lietuvos 
Respublikos pilietybės. LDDP 
taryba teigia, kad pažyma buvo 
suklastota. Ji pateikė teismui 
įrodymus, jog kai kurie pažy
moje nurodyti rinkėjai turėjo 
net Lietuvos Respublikos pasus, 
o dauguma — piliečio pažymėji
mus. 

Apylinkėje balsavo 1,551 rin
kėjas. Anuliavus jų balsus, iš 
esmės pasikeitė rinkimų rezul
tatai visoje apygardoje. 

Joje balotiravosi Lietuvos 
Sąjūdžio kandidatė Romualda 
Hofertienė ir LDDP kandidatė 
Irena Šiaulienė. Vyriausiosios 
Rinkimų komisijos oficialiame 
protokole užfiksuota Romualdos 
Hofertienės pergalė. 

Pirmąją dieną teismas klausė 
šalių ginčus. Šiandien jie bus 
tęsiami. 

Senka mazuto a tsargos 

Ignalinos atominė elektrinė 
per parą pagamina 47 milijonus 
kilovatvalandžių (kwh) elektros 
energijos (lapkričio mėnesį — 29 
mil. kwh) ir beveik aprūpina ja 
visą Lietuvą. Taupomas kuras, 
todėl sustabdytos Kauno, Vil
niaus 3-oji termofikacinės elek
trinės. Lietuvos elektrinė dirba 
minimaliausiu režimu. 

Jeigu Lietuva negaus daugiau 
dujų ir jeigu nepavyks papildyti 
Energetikos sistemos mazuto 
atsargų, kuro atsargos baigsis 
po 20 dienų. Dabar gyventojų 
butus šildo miestų katilinės. Tai 
neracionalus ir neekonomiškas 
brangaus kuro naudojimas — 
kartu su šiluma negaminama 
elektros energija, tačiau taip 
mažiau sunaudojama kuro. Ter
mofikacinės elektrinės pradės 
dirbti tik tuomet, kai spustelės 
didesni šalčiai arba kai Lietu
va turės mazuto atsargų. At
sargas šiek tiek papildo ko
mercinės firmos. Tačiau jų 
siūlomos pardavimo sąlygos 
energetikų dažnai nedžiugina — 
energetikai nesutinka mokėti 
už kurą, kuris į Lietuvą dar 
neatvežtas. 

Padėtis galėtų pagerėti, jeigu 
pavyktų daugiau elektros ener
gijos parduoti Latvijai ir Bal
tarusijai. Dėl elektros parda
vimo šioms valstybėms kainų ir 
kiekio tikimasi susitarti jau šią 
savaitę. 

Reikšminga Lietuvos 
kultūrai sukakt is 

Gruodžio 3 d. Vilniuje įvyko 
Martyno Mažvydo pirmosios 
lietuviškos knygos 450 metų 
jubiliejaus valstybinės komisijos 
posėdis. Jam pirmininkavo šios 
komisijos pirmininkas Bronis
lovas Kuzmickas ir pavaduoto
jas Darius Kuolys. 

Pirmosios lietuviškos knygos 
450-ųjų metų jubiliejus bus 
minimas 1997 metais. Tai labai 
reikšminga Lietuvai sukaktis ir 
jai ruošiamasi jau iš anksto. 
Komisijos posėdyje buvo nuo
dugniai aptarti jubiliejinių 
knygų leidybos reikalai, pasi
keista nuomonėmis dėl Martyno 
Mažvydo atminimo įamžinimo 
Ragainėje, Klaipėdoje ir Vilniu
je, dėl mokslinių konferencijų 
bei kitų jubiliejui skirtų rengi
nių. 

Pasitinkant pirmosios lietu
viškos knygos jubiliejųplanuo-
jami dideli 16-18 amžių raštijos 
paminklų tyrinėjimo darbai. 
Nutarta įsteigti M. Mažvydo 
premiją už senosios lietuvių 
raštijos mokslinius tyrimus ir ją 
skirti kasmet jau nuo 1993 
metų. 

Lietuva laisvėja nuo 
svetimos kariuomenės 

Gruodžio 3 dieną tarpžinybinė 
komisija perėmė buvusios so-

JAV siunčia karines 
pajėgas į Somaliją 

Rusijos Kongreso delegatai ketvirtadienį priėjo prie muštynių, besiginčijant, ar vieno klausimo 
sprendimą daryti viešu ar slaptu balsavimu. Tas klausimas — ar Rusijos ministras pirmininkas 
turi gauti Kongreso patvirtinimą. Jelcino ir reforma šalininkai nori, kad Kongreso patvirtinimo 
nereikėtų, nes bijo, jog tuomet bus neįmanoma paskirti reformas remiančio asmens. Jelcino 
priešininkai norėjo, kad šis klausimas būtų slaptai balsuojamas, nes jų apskaičiavimu, daugelis 
centristų, kurie dabar viešai palaiko Jelciną, slaptu balsavimu pasisakytų už Kongreso 
patvirtinimą siūlomo premjero. Kongresas nubalsav - premjero patvirtinimo klausimą spręsti slap
tu balsavimu. 

Jelcino Korėjai grąžinta 
lėktuvo įrašo dėžutė — t išč*a 

Seoul, Pietų Korėja, gruodžio avariją. Korėjos Boeing 7<tY lėk-
2 d. (NYT) - Sunkios rinkimi
nės kampanijos įkarštyje, Pietų 
Korėjos valdžiai įvyko nema
lonumas, kai Rusijos valdžia 
prisipažino žinojusi, kad prieš 
porą savaičių Jelcino iškilmin
gai įteikta nušauto Korėjos 
keleivinio lėktuvo transliacijų 
rekordavimų .juodoji dėžutė" 
buvo tuščia. 

Lankydamasis Seoul'e, prez. 
Jelcinas iškilmingai tą dėžutę 
įteikė Pietų Korėjos prezidentui 
Roh Tae Woo, kurioje turėjo 
būti pašauto Korėjos oro linijų 
keleivinio lėktuvo paskutinių 
radijo pasikalbėjimų įrašai, 
kurie padėtų nustatyti, kas 
tuomet įvyko ir kas kaltas už 

vietų armijos zenitinio-raketinio 
pulko teritoriją Ukmergėje. 

Šį savaitgalį Krašto Apsaugos 
Ministerijos pareigūnai, ekolo
gijos bei miestų ūkio specialistai 
inspektuos Vilniaus 107-sios 
pėstininkų divizijos teritoriją. 

Numatoma, kad gruodžio 15 
dieną iš Šiaurės miestelio iš
vyks paskutinis svetimos ka
riuomenės kareivis. Taip būtų 
įvykdytas vienas iš svarbiausių 
Vytauto Landsbergio ir Boris 
Jelcino susitarimų. Šiemet 
rugsėjo mėnesį buvo susitarta 
iki Naujųjų metų išvesti kariuo
menę iš Lietuvos sostinės. 

Pagal Rusijos gynybos ir 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistrų pasirašytą susitarimą, iki 
Naujųjų metų iš Lietuvos 
teritorijos turėtų būti išvestos 
šios karinės dalys ir daliniai: 
18-toji transporto divizija (dis
lokacijos vieta — Panevėžys ir 
Kėdainiai), naikintuvų-bom-
bonešių pulkas (Šiauliai), atski
rasis radioėlektroninės kovos 
aviacijos pulkas (Šiauliai), at
skirasis sraigtasparnių pulkas 
(Kaunas), 3-osios krantų apsau
gos divizijos (Klaipėda ir Telšiai) 
pulkas. Dabar Lietuvoje yra 
apie 20,000 Rusijos jurisdikcijai 
priklausančios kariuomenės. 
Metų pradžioje jos buvo 35,000. 

(V.GU.) 

tuvą 1983 m. rugsėjo 1 d. nušovė 
sovietinis karinis sprausminis 
lėktuvas, Korėjos lėktuvui įskri-
dus į Sovietų Sąjungos oro 
erdvę. Visi 269 Korėjos lėktuvo 
keleiviai ir įgula žuvo. 

Rusijos pareigūnams prane
šus Pietų Korėjos pasiuntiniui 
Maskvoje, jog jie žinoję, kad 
,juodojoje dėžutėje" įrašytų 
juostų nebuvo, jie pasakė, kad 
įrašus perduos Tarptautinei 
Civilinės Aviacijos Organi
zacijai, kuri turės susirinkimą 
gruodžio 8 d. 

Nebuvo aišku, kodėl B. Jelci
nas to nepaaiškino, oficialaus 
lėktuvo rekordavimo įtaisų įtei
kimo metu. Tas įteikimas buvo 
interpretuojamas, kaip Rusijos 
geros valios pareiškimas Pietų 
Korėjai. Taip pat nebuvo aišku, 
ar tuo metu pats prez. Jelcinas 
žinojo, kad įrašų grąžinamuose 
rekordavimo instrumentuose 
nebuvo. 

Pietų Korėja bandė mažinti 
dėmesį šiam Rusijos prisipaži
nimui. Valdžia nepaskelbė jokio 
formalaus pareiškimo, ir aukšti 
pareigūnai paaiškino, kad ne-
perdavimas žadėtųjų įrašų pa
rodo, jog tarp prez. Jelcino ir 
Rusijos kariuomenės yra nesu
tarimų. 

Bet P. Korėjos laikraščių ve
damieji ir komentarai kritikavo 
prezidentą Roh, kad jam truko 
dešimt dienų pripažinti, jog 
perduotuose lėktuvo rekorda
vimo aparatuose tikrų įrašų 
nerado, o tik vieną prastą balso 
juostos originalo nuorašą. Jie 
teigė, kad prezidento delsimas 
šią apgavystę paskelbti buvo po
litiškai motyvuotas, stengiantis 
išvengti nemalonumų karštos 
rinkiminės kampanijos metu. 

Prieš dvejus metus prez. Roh 
žadėjo Sovietų Sąjungai duoti 3 
bilijonus dolerių paskolų su 
žemomis palūkanų ratomis. 1.5 
bil. dol tos sumos jau yra 
paskolinta ir Jelcino vizito metu 
buvo sutarta paskolinti ir liku
sią sumą. Šiandien opozicijos 
nariai parlamente reikalavo 
paskolas atsakyti. 

JAV gali prašyti teisės jėga 
tramdyti serbus 

Washington, DC, gruodžio 3 
d. (NYT) - JAV nutarė, kad 
Serbija reguliariai pažeidinėja 
Jungtinių Tautų įsakymą ne-
skristi virš Bosnijos ir Herce
govinos ir dabar konsultuoja su 
sąjungininkais apie galimybę 
jėga sustabdyti jų skrydžius, 
praneša JAV administracijos 
pareigūnai. Jie sakė, kad JAV 
gali būti pasiruošusios pateikti 
rezoliuciją Jungtinėms Tautoms 
ateinančios savaitės pradžioje, 
prašančią leidimo jėga užtik
rinti JT įsakymo vykdymą. Jei 
tokia rezoliucija būtų priimta, 
sąjungininkų naikintuvai nu
šautų JT įsakymą pažeidžian
čius Serbijos lėktuvus. 

Spalio mėnesį Jungt inės 
Tautos plačiai išgarsino šį 
uždraudimą Serbijos lėktuvams 
skristi virš Bosnijos-Herze-
govinos, kad jie negalėtų apgin
ti Bosnijos teritoriją užimančiu 

serbų dalinių, kurie iš tų žemių 
išvarinėja kroatus ir musulmo
nus. Nežiūrint to uždraudimo ir 
daugybės perspėjimų, Serbija 
nenutraukė šių skrydžių. Per 
praėjusias šešias savaites JAV 
konstatavo, kad serbai padarė 
200 neteisėtų skrydžių. 

— Lietuva užmezgė diplo
matinius santykius su Kipru 
gruodžio 3 d. Lietuvos amba
sadorius Jungtinėms Tautoms 
Anicetas Simutis pasirašė 
bendrą komunikatą su Kipro 
ambasadorium Andreas Jacovi-
des JT rūmuose New Yorke. 

— Serbijos rinkimų komisija 
nustatė, kad Jugoslavijos mi
nistras pirmininkas Milan Pa-
nič negali kandidatuoti į prezi
dentus, nes neišgyveno vienerių 
metų Serbijoje. Panič tą sprendi
mą pavadino smūgiu demokra
tijai Serbijoje. 

VVashington, DC, gruodžio 3 
d. (NYT) - Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai vienbalsiai 
priėmus rezoliuciją siųsti JAV 
vadovaujamą karinę apsaugą 
šalpos išskirstymui į Somaliją, 
prezidento Bush vyriausybė 
pakartotinai užtikrino ameri
kiečius, kad JAV vadovaujamos 
tarptautinės pajėgos greitai at
liks ir užbaigs savo misiją tame 
krašte. 

Bet abejones užtikrinimais 
sukėlė nesutarimai tarp Baltųjų 
rūmų ir Pentagono pareigūnų, 
kaip ilgai truks jungtiniams 
daliniams, kurių tarpe bus bent 
28,000 JAV karių, užbaigti savo 
uždavinį. Baltųjų rūmų pa
reigūnai kalbėjo apie uždavinio 
užbaigimą dar prieš sausio 20 
d., kada Bill Clinton bus inau-
guruotas prezidentu. B. Clin-
tono atstovai taip pat išreiškė 
viltį, kad ši misija bus greitai 
užbaigta. 

Bet Pentagoao pareigūnai 
sakė, kad tokio didelio masto 
operacija galinti užtrukti kelis 
mėnesius ir kad tų dalinių dis
lokavimas, uždavinio atlikimas 
ir jų sugrąžinimas gali būti 
sudėtingesnis negu buvo vaiz
duojama Baltųjų rūmų viešuose 
pareiškimuose. 

Jungtinės Tautos, priimda
mos tokią rezoliuciją, prisiima 
šiai organizacijai naują karinį ir 
šalpos teikimo vaidmenį jau 
ketvirtą kartą po šaltojo karo 
pabaigos. Anksčiau jau buvo pa
siųsti daliniai į Balkanus ir 
Kambodiją. 

Neaišku dar kaip ilgai truks 
Pirmasis JAV dalinys, karo 

laivais plaukiantis į Somaliją, 
numato už poros dienų išlipti į 
krantą prie Mogadishu. Bet 
aukštas Pentagono pareigūnas 
pasakė, kad visam kontingentui 
atvykti ir užimti pozicijas gali 
trukti net vieną mėnesį. Dabar
tinis JAV Pentagono preziden
tui pristatytas planas yra 
dvigubai didesnis, negu JAV ad
ministracijos pareigūnai kal
bėjo, kai dar buvo svarstoma, ar 
imtis to darbo. 

Viena priežastis, kodėl į So
maliją siunčiamas toks didelis 
kontingentas, yra ta, kad kraš
tas yra taip nuteriotas, jog JAV 
kariuomenė siunčia didelį skai
čių karo inžinierių, transporto 
personalo, vandens svarinimo 
kadrų bei kito pagelbinio per
sonalo kariniams daliniams. 

JAV administracijos atstovas 
pasakė, kad galutinis skaičius 
JAV siunčiamų kareivių pri
klausys nuo kitų kraštų siun
čiamų dalinių skaičiaus. 

Vilniuje nebebus 
Rusijos kariuomenės 

Viln ius , gruodžio 2 d. 
(RFE/RL) - Vilniuje jau nebėra 
Rusijos kariuomenės, šiandien 
pranešė Lietuvos rytas. Bet 
Rusijos dalinių vadas Vilniuje 
pulk. Varerij Frolov pareiškė, 
jog ši žinia — šiek tiek pasku
binta, nes Rusijos 107 pėstinin
kų divizijos teritorijos 'per
davimo Lietuvai aktas tebus pa
sirašytas tik gruodžio 3 d. Jis 
pareiškė, kad dalinių išvedimas 
tebevyksta pagal rugsėjo 7 d. 
Lietuvos ir Rusijos pasirašyta 
grafiką, kurioje pažymima, jog 
107 divizijos išvedimas iš 
Lietuvos bus užbaigtas iki gruo
džio 15 dienos. 

Kiti k raš ta i prisidės 

Prancūzijos valdžia Paryžiuje 
pranešė, kad „žymiai prisidės" 
prie karinės operacijos Somali-
joje. Prancūzijos spaudoje buvo 
rašoma, kad apie 2,000 karių 
bus atsiųsta iš Prancūzijos 
kariuomenės bazės Djibouti 
valstybėje, turinčioje sieną su 
Somalijos šiaurvakariniausiu 
pakraščiu. Tie Prancūzijos dali
niai bus remiami 10 Mirage nai
kintuvų ir 20 sraigtasparnių. 

Associated Press žinių agen
tūra pranešė, kad Belgija, Zim-
babwe, Nigerija ir Kenja svarsto 
galimybę siųsti dalinių. Italija 
jau žadėjo prisidėti. 

Prez. George Bush susitiko su 
JAV Gynybos sekretorium Diek 
Cheney, Jungtinių Pajėgų vadų 
pirmininku gen. Colin Povvell ir 
marinu, JAV Centrinio štabo 
vadu gen. Joseph Hoar Baltuose 
rūmuose. Jis taip pat telefonu 
skambino pasaulio valstybių 
vadams, prašydamas jų para
mos šiam uždaviniui. Prez. 
Bush numato penktadienį susi
tikti su JAV Kongreso nariais, 
išsiaiškinti su jais JAV ka
riuomenės vaidmenį. 

JAV operacijos planas 

JAV pajėgoms vadovaus lt. 
gen. Robert B. Johnston, 1-ųjų 
Marinų Ekspedicinių Pajėgų 
vadas Camp Pendleton, Cali-
fornijfcje. Persų įlankos karo 
metu jis buvo generolo Norman 
Schwarzkopf štabo vadas. 

JAV daliniai bus dislokuojami 
į Somaliją dviem etapais. Pir
mosios žemės karo pajėgos bus 
marinai. Dabar atplaukiantieji 
1,800 mar ina i išlips prie 
Mogadishu ir užtikrins saugu
mą Mogadishu uostams ir aero
dromui, galbūt ir Baidoa bei 
Waajid aerodromams. Po jų at
vyks 16,000 marinų iš 1-ųjų 
Marinų Ekspedicinių Pajėgų, 
Camp Pendleton, CA, o didžiu
liai sandėliniai laivai, prisirišę 
Diego Garcia Indijos vandeny
ne, tieks ginklus, transporto 
priemones ir maistą karei
viams. 

Marinams atvykus, už savai
tės prasidės JAV Armijos 
10-sios Kalnų Divizijos iš Fort 
Drum, NY, dislokavimas Soma-
lijoje. Tai divizijai vadovaus 
maj. gen. Steven Arnold, Persų 
įlankos kare buvęs pagrindinis 
JAV Armijos operacijų vadas 
Riyadh, Saudi Arabijoje. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 5 d.: Gratas, Sabas, 
Vintilas. Geisvilė. 

Gruodžio 6 d.: Šv. Nikalojus, 
Gertrūda, Tolutis, Taute. 

Gruodžio 7 d.: Šv. Ambrazie
jus, Urbonas, Daugardas. Vėtra. 

Gruodžio 8 d.: Svč. M. Mari
jos Nekaltas Prasidėjimas, Sof-
ronijus, Zenonas, Kaunis, Ge-
denė. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 7:02. 
leisis 4:19. Temperatūra dieną 
30 F (- 1 C), dalinai saulėta ir 
šalta, naktį — 15 F (- 9 C). 

Sekmadienį saulė teka 7:03, 
panaši t e m p e r a t ū r a , apsi
niaukę. Pirmadienį šiek tiek 
šilčiau, debesuota ir saulėta. 
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PREMIJOS ATEITININKŲ 
NAMUOSE 

Sulaužyta tradicija — „Atei
t ies" žurnalo pokylis ir premi
jų įteikimas iš Jaunimo centro 
Chicagoje šįmet persikėlė į 
savų namų pastogę. Jaunimo 
centrą savo pokyliu užėmė Lie
tuvių Opera, o Lemonto Lietu
vių centre buvo švenčiama LB 
apylinkės 30 metų sukaktuvinė 
šventė (su pokyliu), taigi... 

Ateitininkų namai labiausiai 
ir t iko šiam vakarui , nes 
„minių" nesitikint, ir tuo laiku 
vykstant tr ims renginiams, 
„Ateities" vakaras tapo labiau 
šeimyniniu. Jauki namų aplin
ka, gera vakarienė, daug jauni
mo ir svečių, trumpi sveikini
mai, premijas laimėjusiems pre
mijų įteikimas, kartu su Ateiti
ninkų namų jiems skirta dova
nėle — kišeninėmis užrašų 
knygelėmis su kalendorium jose 
ir 12-ka Ateitininkų namų 
išleistų kalėdinių kortelių. 

Svečiai, vaišindamiesi klausė
si tą dieną iš Lietuvos grįžusio 
J. Polikaičio pasakojamų įspū
džių. Vėliau jaunimas šokiams 
nusikėlė į apatinę namų salę. 
Kolektyvas jaunų dainininkų, 
kurių buvo 100% tikėtasi juos 
kalbinant programai, dėl susi
dėjusių aplinkybių atsisakė, 
todėl skelbtos programos nebu
vo, bet svečių nuotaika dėl to 
nenukentėjo. 

Truputis premijuotų statisti
kos: iš 16 premijuotųjų — ̂ i š 
JAV-ių, 1 — iš Kanados ir 8 — 
iš Lietuvos. Du iš Lietuvos gavo 
dvigubas premijas: vieną už 
eilėraštį, kitą — už rašinį; tai 
Jūratė Eivaitė ir Haris Suba
čius, kuris šiuo metu studijuo
ja JAV-se ir asmeniškai atsi
ėmė ne tik savo laimėjimus, bet 
ir „kaimyno" iš Lietuvos. 

Iš JAV laimėtojų buvo at

vykusi Mildutė Bublytė ir 
studentas D. Udrys, abu iš 
Michigano valstijos. Kiti — 
Gytis Vygantas, Vaiva Vygan-
taitė — vietiniai, premijas 
atsiėmė be ilgos kelionės vargo. 
„Ateities" žurnalo bendradar
biai — Ramunė Kubiliūtė ir 
Jonas Kuprys buvo apdovanoti 
už darbą „Ateičiai". 

Žurnalo redaktorė D. Bindo-
kienė buvo pagerbta Ateitinin
kų Sendraugių pirmininkės žo
džiu ir sendraugių vardu įteikta 
didelė puodynė jos mėgiamų 
gėlių. 

Vakaras praėjo gera nuotaika 
— svečiai dalinosi savaitgalyje 
girdėtų paskaitų mintimis ir iš 
Lietuvos tą dieną grįžusio pasa
kotais įspūdžiais. 

Už visą rūpestį, kurį ruošėjai 
turi pakelti, dėkojama Chicagos 
Ateitininkų valdybos nariams ir 
talkininkams (A. Vadeišienei ir 
A. Ankienei, kuriai priklauso 
didelis AČIŪ už paaukotus sal
dumynus prie kavos). 

„Ateities" vakaras ir visas 
savaitgalis jau praeityje. Akade
minis savaitgalis buvo tikra 
puota smegenims, kurių „man
kštai" tiek maža galimybių 
mūsų gyvenime. Maitinamės 
tik koldūnais, kugeliais bei 
dešromis ir jais baigiame jau 
primušti arba visai užmušti bet 
kokį dėmesį smegenų maistui. 
O pasaulis kinta. Kinta nešda
mas vis naujas problemas, kurių 
giliam pažinimui ir supratimui 
reikia daugiau ir dažniau 
įjungti savo dvasines galias, in
telekto labui. Ateities savaitga
lio paskaitos tokį patarnavimą 
dalyvavusiems tikrai suteikė. 

Būrys studentų Dainavoje vykusioje ateit ininkų Studijų savaitėje. 
Nuotr. Lino D a u k š o s 

TURTINGAS ATEITIES 
SAVAITGALIS - I 

-jdv— 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
REKOLEKCIJOS 

Studentai ateitininkai spalio 
30 — lapkričio 1 dienomis susi
rinko rekolekcijoms Dainavoje. 
Suvažiavome vėlų penktadienio 
vakarą. Šį religinį savaitgalį 
suruošė SAS centro valdyba, da
bar esanti Champaign — Ur-
banoje. Penktadienio vakare 
susibūrę Dainavoje, pasikalbė
jome, pabendravome. 

Šeštadienio rytą kėlėmis su 
saule, na, gal ir ne visai taip, 
maždaug 8:30 v.r. Rytą pradėjo
me malda ant Kryžių kalno. Po 
pusryčių kunigas Algis Paliokas 

ATEITININKŲ KŪČIOS 

Tradicinę Kūčių vakarienę 
sekmadienį, gruodžio 20 d., 2 
vai. p.p. Jaunimo centre ruošia 
Chicagos studentų ateitininkų 
kuopa. Kun. A. Saulaitis aukos 
šv. Mišias, moksleiviai atliks 
trumpą programėlę. Po to — 
Kūčių vakarienė ir kalėdinių 
giesmių giedojimas. Apie daly
vavimą prašoma jau dabar 
pranešti Valerijai Žadeikienei, 
tel. 708-424-4150. Dalyvavimas 
suaugusiems — 10 dol. asme
niui, studentams ir mokslei
viams — 7 dol. Vaikučiams 6 
metų ir j aunesn iems — 
nemokamai. Visi ateitininkai 
kviečiami lietuviškoje jaukioje 
nuotaikoje pasiruošti Kristaus 
Gimimo šventei. 

skundą popiežiui. Atsakydamas 
popiežius ragino kryžiuočius 
nesusidėti su pagonimis. Lenkų 
karaliaus skundas ne be pagrin
do, įdomus kunigaikščio Kęstu
čio laiškas, kuriame aprašomas 
kelias, kuriuo pirkliams saugu 
keliauti. Dokumento kopiją 
pirkliai turėjo nešiotis kartu su 
savimi. Padaryta ir sutartis su 
žemaičiais. Pagonys nedegins 
bažnyčių, o kryžininkai — 
šventų alkų. Ką parodo sutar
tys? Religinė neapykanta ne
trukdė bendravimo. Štai vienu 
metu kryžiuočiai žygiuoja 
kryžiaus žygiui prieš Lenkiją, 
nors ji jau pasikrikštijusi. Kry
žiuočių kariuomenėje žygiuoja 
pagonių žemaičių pulkai. Tai 
paradoksas, kuris rodo, kaip 
paini to laiko tikrovė, kurioje 
yra ir ryšiai su tikėjimo priešais. 
Dalinė taika su pagonimis kry
žiuočiams leido nesukompromi
tuoti savo ideologijos. Nuola
tinis bendravimas finansavo 
mirtiną kovą. 

Po Rasos Mažeikaitės paskai
tos diskusijose dalyvavo Arūnas 
Liulevičius, Algis Stepaitis, 
Juozas Baužys, Kazys Bra-
dūnas, Vytas Narutis ir Jonas 
Pabedinskas. 

Šeštadienio programa Jau
nimo centro Čiurlionio gale
rijoje pasibaigė. Ateities savait
galio dalyviai tą patį vakarą 
susitiko Ateitininkų namuose 
Lemonte, o sekmadienio progra
ma taip pat vyko Lemonte. 

L. Šakėnas 

mums kalbėjo apie šventuosius 
ir svarbą prašyti jų pagalbos bei 
užtarimo pas Dievą. Po kunigo 
kalbos išsiskirstėme ir turėjome 
progos tarpusavyje pasikalbėti, 
padiskutuoti apie sprendimus, 
kuriuos esame padarę, arba 
turime padaryti. Daug dalyvių 
pasivaikščiojo lauke. Maždaug 
po valandos vėl visi susirinkome 
Baltuose Rūmuose ir pasidali
nome mintimis. Pietums valgė
me tik ryžius, prisimindami 
žmones, kurių kasdienis mais
tas tėra ryžiai ir tų mažai. Po 
pietų arti dvi valandas turėjome 
laiko kiekvienas pamąstyti ir 
pasimelsti. Buvo puiki diena, 
tai daugelis vaikščiojo ar 
sėdėjo lauke. Po to buvo laisva
laikis, kurį dalyviai maloniai 
praleido kartu būdami. 

Vakare, prieš susitaikymo 
sakramentą, kun. A. Paliokas 
pravedė diskusijas. Vytas Pabe
dinskas visus dalyvius pamokė 
iš karolių sukurti mažus kryžiu
kus. Po t/> buvo labai gražios šv. 
Misi >s, prie kurių kiekvienas da
ly vis kuo nors prisidėjo. Buvo 
suorganizuotas chorelis, vieni 
puošė salę, kiti parašė intenci
jas, dar kiti atliko Mišių skaiti
nius. Mišias baigėm giesme 
„Kaip grįžtančius namo paukš
čius". Nepaisydami šalto oro, 

I dauguma dalyvių nuėjo į kitą 
ežero pusę ir susikūrė laužą. Tą 
vakarą Dainavoje skambėjo 
daug dainų. 

(Tęsinys) 
1:30 v. p.p. Kazys Motekaitis 

supažindina klausytojus su Uni-
versity of Wisconsin at Madison 
profesore Birute Ciplijauskaite. 
Jos paskaita — „Mitų, pasakų 
ir folkloro panaudojimas šian
dieninėje moterų literatūroje". 
Moterys studijuoja, kaip mitolo
gija užgniaužė moterų balsą. 
Bandoma mitus išversti. Mo
terys grįžta į matrilinijinę 
kultūrą. Viena iš senųjų deivių 
— Šumero Inana. Lietuviai 
turime privilegiją — turime ir 
Gimbutienę ir Greimą. Gimbu
tienė mums pristato seniausias 
deives. Legendos kalba apie jų 
nužengimą į požemį. Greimo 
Aušrinėje moteris turi galią at
gaivinti mirusį vyrą. 

Ciplijauskaitės paskaita 
supažindino klausytojus su pa
grindiniais balsais moterų klau
simus nagrinėjančioje litera
tūroje. Po paskaitos vykusiose 
diskusijose dalyvavo Aušra 
Liulevičienė, Kazys Bradūnas, 
Kornelijus Jazbutis, Jonas 
Šoliūnas, Andrius Valevičius, 
Stasė Petersonienė ir kiti. 

Popiečiui pasirodė saulė, kuri 
linksmai nuspalvavo apylinkės 
stogus. 2:30 v. p.p. Asta 
Tijūnėlytė supažindina su istori
ke Rasa Mažeikaite, kuri yra 
Visiting Felllow Pontifical In
stitute of Medieval Studies To
ronte ir vadovauja Kanados 
lietuvių muziejui ir archyvui. 
Jos paskaita: „Lietuva eina į 
Europą 14-me amžiuje — civili
zacijų sandūra Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštijos diplomatijo
je". Paskaitininke pajuokavo, 
kad jai atrodo, jog dabartiniu 
laiku daug diskutuota tema 
„Lietuva eina į Europą" gal net 
įgriso ir Lietuvos rinkimuose 
nuo jos nusisukta, todėl ji savo 
paskaitą pavadins paprasčiau: 
„Kryžiuočiai ir kopūstai", nes 
paskaitoje norėtų parodyti, kad 
prekybos ryšiai vystėsi net ir il
gai besitęsusios kovos su riterių 
ordinais metu. 

Sekmadienis per greit atėjo. 
Rytą vyko studentų susirinki
mas, kuriame buvo aptarti 
ateities įvykiai. Dabar visi 
laukiame „Super savaitgalio", 
ruošiamo vasario mėnesio pra
džioje. Sustiprėję dvasioje, visi 
išsiskirstėme į savo „dvidešimt-
penkis" kampus. 

Garbė Kristui! 
Asta Tijūnėlytė 
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UNAS A. SURYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

M M W. 71st t t . 
3 1 2 4 3 9 - 5 5 9 9 

4 1 4 t W. 93rd «t. 
312-735-7709 
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Lietuvoje buvo nuolatinis ka
ro stovis. Tačiau lietuviai ne
buvo užsidarę — pavyzdžiui 
pačioje Lietuvoje buvo kalami • 
Damasko plieno kardai. Lietu
vos kunigaikščiai perima ir eti
keto fcJTnas. Naujai iškilęs 
Cambri/6 • istorikas Steven 
Rawl studijuoja labai įdomias to 
laiko Lietuvos kunigaikštyčių . 
vedybines sutartis. Vygantas 
Marburgietis aprašo, kaip 1377 
metais kryžiuočiai pusę Vil
niaus sudegina. Kęstutis ar 
Algirdas pakviečia riterius į 
puotą, kurioje „davė daug • 
duonos ir midaus", kaip rašo 
kronikininkas. Kunigaikštis 
prašo pasigailėti pusės nesude
ginto Vilniaus. 

Lietuvių ir kryžiuočių ryšiai 
nesiribojo tik kovos lauku: buvo 
kryžiuočių, kurie pabėgdavo pas 
lietuvius, ir buvo lietuvių, kurie 
pabėgdavo pas kryžiuočius. 
Lietuviai turėjo prekybos ryšius 
su pasauliu — net ir karo metu 
buvo taikos zonos. Rygos skolų 
knygos pirklių sąraše paskai
tininke rado ir tūlą Mažeiką. Iš 
Livonijos lietuviai pirkdavo 
pipirų, druskos, o Rygos pirkliai 
gaudavo vašką, medų ir kailius. 
Lietuviai sudarė sutartis su 
Livonijos vokiečiais. Ordinas ir 
Ryga nuolat vienas kitą erzino. 
Rygiečiai buvo supykę, kad kry
žiuočiai jų neprileidžia prie 
prekybos. Bažnytiniai įstatymai 
neleido pagonims parduoti 
ginklus, o tačiau Rygos įgalio
tiniai pagavo pagonis, kurie 
vežėsi nusipirktą geležį ir kitus 
reikmenis. Ordinas išsigina 
prekiavimo uždraustom pre
kėm. Rygiečiai sako, kad kry
žiuočiai užsiima ir smulkiąja 
prekyba su lietuviais, kuriems 
parduoda obuolius, ridikus ir 
kopūstus. D.L.K. Gediminas pasi
rašo su kryžiuočiais prekybos 
sutartis. Skelbiama taikos zona 
palei pagrindinius prekybos 
kelius. Kryžiuočių žemėse prie 
Dauguvos žiočių taikos zona yra 
tokio pločio, kiek galima ietį 
numesti. Sutartis patvirtina ir 
pagonių šventomis apeigomis. 

Tais laikais ir lietuviai turėjo 
biznio sąvoką. Kryžiuočių pirk-

' liai keliaudavo Vengrijon žal
vario ir sidabro. Kelias į 
Ukrainą ėjo per Lenkiją, bet čia 
buvo dideli muitai, plėšikų 
pavojus. Torno miesto pirkliai 
slapta susitarė su lietuviais, kad 
galėtų naudotis keliu į pietus. 
Todėl Lenkijos karalius pasiuntė 

(bus daugiau) 

Olimpas — kalnas,į kurį nėra 
ekskursijų. 

Anonimas 

DR. ARVYDAS J. DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fletds, I I I . 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

i^Į|rrs*/pr 
•321 AvondaU. Sta. 
CNeago, IL 80631 
TeL 312-774-0042 
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Tomas KIsMius, M.D. 
Stavan Sandter, M.D. 
Adrlan Bianco, M.D. 
Bozana Wrtak, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

Raz. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 362-0221 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Hadam, tai . 706-594-0400 
Brldgvlew. IL 60455 

Valančios pagal susitarimą 

IGNAS G . L A B A N A U S K A S , M .D . 
Specialybė — Kauly ir sąnarių 

Itgos ir chirurgija 
Holy Crott, 2701 W 68 St.. Chicago 

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

Tai. (7M) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127stSt 
Lemont. IL 60439 

Tat. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Road 
Hickory Mlll» 

Tai. (709) 596 2131 
Valandos pagal sisitanmą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

•* nfl^ity M I # O * C S I v*9fOtc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 50439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Siiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (706) 257-2255 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5760 Archar Ava. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
AnottėzMoa I r i 

IL 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 7 3 5 4 4 7 7 ; 
Raz. (709)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

ir seStd. 9 v.r.-12 v.p.p. 

Sherman ligonine, Elgin. 
Tai. 708 888 6974 

DR. KEMNCTN J. YERKES 
DR. MAOOALEN M U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W M » t 
Tai. (312) 735-5556 

507 8. OHbart, LeOrange. IL. 
Tai. (709) 352-4497 

6132 S. KEDZIE A v a . , Chicago 
(1-312) 779-9969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
i ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaakl Road. 
Ta i . (1-312) 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (709)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti A v a . , Cicero 

Kaadien 1 Iki 8 vai vak. 
išskyrų* trac. šešt. 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
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Prieš 50 metų prasidėjęs 

GYVYBĖS IR 
MIRTIES ŽAIDIMAS 

Lygiai prieš 50 metų — 1942 
m. gruodžio 2 d. — Chicagos 
universiteto mokslininkas 
Enrico Fermi atidarė „Pandoros 
dėželę" ir pasaulį pastūmėjo per 
atominio amžiaus slenkstį. Iš 
385 tonų frafito ir 50 tonų 
uranijaus jam pavyko įskelti 
atominės energijos kibirkštėlę 
- suskaldyti nesuskaldomą 
atomą. Tas pirminis, labai 
primityvus, atominis reaktorius 
teveikė vos kelias minutes, bet' 
ir to užteko, kad pasaulis iš 
pagrindų pasikeistų. 

Kažkaip neįmanoma tikėti, 
kad atominis amžius tęsiasi dar 
tik 50 metų. Tai tokia maža 
žmonijos, o dar mažesnė plane
tos istorijos dalelytė, kad ji 
mažesnė už atomą, kurį 
anuomet Enrico Fermi supro
jektuotas reaktorius pirmą 
kartą suskaldė. Niekuomet 
anksčiau toks žmogaus sukur
tas įvykis nepasuko mūsų viso 
gyvenimo nauja linkme. Iš 
tikrųjų nuo to įvykio net ir 
šiandien priklauso mūsų ateitis 
- gyvenimas ar mirtis. 

Žmogaus nuolatinis troškimas 
žinoti, smalsumas atrasti kažką 
nuostabaus, nauja, negirdėta, tą 
dieną prieš 50 metų tikrai ati
darė legendinę „Pandoros 
dėžutę" ir paleido į pasaulį visos 
žmonijos geradarį, arba — mir
ties demoną — priklauso, kaip 
mes į jį žvelgiame. Pats faktas, 
kad tyrimai su atomais buvo 
atlikti dėl slapčių slapčiausio 
paskato juos kaip nors panau
doti karo reikalams, tarytum 
meta šešėlį į visas tolimesnes 
atominės energijos teigiamybes. 
Be to, reikia atsiminti, kad vos 
po trejų metų nuo tos lemtingos 
pradžios, t.y. 1945 m. rugpjūčio 
mėn., dvi atominės bombos buvo 
numestos Japonijoje, nušla
vusios nuo Žemės paviršiaus 
Hiroshima ir Nugasaki miestus. 
Kaip ir buvo numatyta tyrimų 
pradžioje, pirmasis praktiškas 
atominių reaktorių panaudo
jimas buvo baisių ginklų gamy
bai. Jau 1943 m. Washingtono 
valstijoje pradėta statyti du 
milžiniški branduoliniai reak
toriai. Jiems pradėjus veikti, 
atsitiko nenumatytas dalykas — 
reaktoriai uranijų pavertė 
plutonijum, labai veiksmingu 
sprogimo elementu bomboms. 

Turint tokius naujus „kari
nius žaisliukus", buvo reikalin
gi ir bandymai. Pradžioje net 
gabiausi mokslininkai nesupra
to, kokią žalą planetos ekolo
gijai ir gyventojams daro atomi
niai sprogimai. Į atmosferą ir 
aplinka buvo paleisti milžiniški 
kiekiai radiacijos nuodų, daug 
kur neišsisklaidžiusių iki šiol. 
Tik nuo 1962 m. atominiai ban
dymai daromi žemės gelmėse. 
Iki šiol Amerika, bemėgindama 
branduolinius ginklus, yra su
sprogdinusi daugiau kaip 900 
bombų. 

Po Hiroshimos ir Nagasaki, 
rodos, jau net ir labiausiai 
prisiekę militaristai galėjo pasi
tenkinti naujais, efektingais 
ginklais. Deja, prieš 40 metų, 
t.y. 1952 m. lapkričio 1 d., atsi
rado vandenilio bomba, maž
daug 700 kartų stipresnė už 
numestąsias Japonijoje. Vis 
dėlto reikia prisipažinti, kad 
1945 m. rugpjūčio mėn. tra
gedija Hiroshimoje ir Nagasaki 
buvo pirmoji ir (bent iki šiol) 
paskutinė, nors daug kartų 
šaltojo karo metais vos vos ne
buvo peržengta saugumo riba, 
vos vos pasaulis nepaskandintas 
branduolinio karo siaube. 
Optimistai net tvirtina, kad 
dviejų pagrindinių pasaulio 
galybių — JAV ir Sov. Sąjungos 
- apsiginklavimas atominiais 
ginklais išlaikė taiką kri
tiškiausiais momentais. Abu 
galiūnai žinojo, kad tokiose 
grumtynėse laimėtojo nebus: 
žus brsigrumiantieji ir nusi-
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temps paskui save didžiąją dalį 
planetos. 

Kad atomo suskaldymo ste
buklas neatrodytų čia pernelyg 
piešiamas juodomis spalvomis, 
reikia pastebėti, jog atominis 
amžius atnešė ir teigiamų rezul
tatų. Jau 1953 m. Amerikos lai
vynas pradėjo naudoti atomu 
varomus motorus povandeni
niams laivams. Pirmasis tikras 
atominis povandeninis laivas, 
U.S.S. Nautilius, paleistas 1954 
m. sausio mėnesį ir laivyno var
totas iki 1980 m. Netrukus po 
to atomu varomi motorai buvo 
pritaikyti kariniams lėktu
vams, raketoms. 

Tačiau atomine energija, bom
bomis, raketomis ir karine 
mašinerija žavėjosi daugiausia 
tik ginkluotų pajėgų vadovybės, 
mokslininkai ir šnipai. Vos tik 
buvo atrastas naujas atominės 
energijos pritaikymas šiapus 
Atlanto, Sov. Sąjungos šnipų 
tinklas paslaptį „sužvejodavo" 
savo darbdaviams. Šiaip jau 
eiliniai piliečiai gyveno kasdie
ninėje baimėje, kad kažkas 
kažkur — tyčia ar netyčia — 
paspaus sagutę, ir viskas iškils 
į padangę su grybo pavidalo 
atominės bombos dūmų debesiu. 
1953 m. gruodžio mėn. tuome
tinis JAV prez. Dwight Eisen-
hower krašto gyventojams 
prižadėjo išspręsti atominio 
karo pavojaus dilemą ir pa
jungti atominę energiją žmonijos 
gerovei. 

Jau nuo 1951 m. pradėta eks
perimentuoti su atomine ener
gija taikos reikalams. Tais 
metais pastatyta gan primityvi 
atominė jėgainė Idaho valstijoje, 
gaminusi labai ribotą elektros 
kiekį. Po 1950 metų, 1965 m., 
JAV paleido į erdves pirmąjį ir 
paskutinį atominį reaktorių, 
tačiau sovietai tarp 1968 ir 1988 
m. paleido net 33. Beveik visi 
dar ir dabar skrieja apie Žemę, 
kol vienas kitas pagaliau nu
krinta (Cosmos—954 nukrito 
Kanadoje 1978 m. ir užteršė 
nemažą plotą radioaktyviomis 
skeveldromis). 

Šiuo metu, kai atominio karo 
pavojus kiek nuslūgęs, pasaulio 
valstybės naudoja atominę 
energiją elektrai gaminti . 
Amerikoje atominių jėgainių 
elektros energija buvo labiau
siai domimasi 1970-tame de
šimtmetyje. Vėliau politika ir 
ekonomija sustabdė naujų 
reaktorių statybą. Priešingas 
nusistatymas sulėtino atominių 
jėgainių statybą ir kai kuriose 
kitose valstybėse. Ypač 
atominės elektros energijos pra
monei pakenkė dažnai pasitai
kančios nelaimės, o taip pat 
radioaktyvių atlaikų saugaus 
sandėliavimo problema. Ka
dangi atominio kuro atlaikos 
pasilieka aktyvios dešimtis 
tūkstančių metų, susidaro vis 
didesni sunkumai, kur jas dėti. 

Iš labiausiai pagarsėjusių 
atominių jėgainių nelaimių yra 
Three Mile Island (Pennsylva-
nia, 1979), Kyshthym (piet. 
Urale, 1957 m.). Šioje nelaimėje 
sprogo milžiniškas atominių 
atlaikų talpintuvas, radiacijos 
taršą paskleidęs per tūkstančius 
kv. mylių. Žinoma, apie šią 
nelaimę pasaulis tesužinojo 
palyginti neseniai, nes komu
nistinė sistema nebuvo pratusi 
„girtis" savo nesėkmėmis. 

Kalbant apie atominių jė
gainių nelaimes, tuoj prisi
mename Černobilį (1986 m.), juo 
labiau, kad jo tipo atominių jė
gainių Sov. Sąjunga pristačiusi 
ir daugiau. Tokią jėgainę 
turime ir Ignalinoje. 

Iš „Pandoros dėželės" Enrico 
Fermi prieš 50 metų paleistas 
atomas dar vis labai akivaiz
džiai manipuliuoja žmonijos 
ateiti, žaisdamas gyvybės ir 
mirties žaidimą. , . _, 

D. D. 

Mintys Adventui 
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Mes gyvename po Dievo įsikū
nijimo paslapties įvykio. Įsikū
nijęs Dievo Žodis yra pats di
džiausias Dievo apsireiškimas ir 
malonė žmonijai. Kai „tas 
Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp ' 
mūsų" (Jn. 1, 14), dar nėra 
praėję nė du tūkstančiai metų 
mūsų istorijoje, o Dievo 
nu ta r imas įsikūnyti yra 
amžinas taip, kaip pats Dievas 
yra amžinas. Nuo to amžino 
nutarimo įsikūnyti priklauso 
visa dieviškoji kūryba. Dievo 
įsikūnijimas yra žmogiškos pri
gimties priėmimas į dieviško 
asmens vienybę. Antrasis Švč. 
Trejybės asmuo yra vadinamas 
Dievo Žodžiu, Dievo išmintimi, 
Dievo Sūnumi, kuris yra tokia 
dieviška gyvybė, kad ji gimsta 
Švč. Trejybėje dievišku savosios 
begalinės būties pažinimu. 

Pasaulis dėl įsikūnijimo 
paslapties 

Dievišku pažinimu atsirado 
dieviškos kūrybos pradžia per 
įsikūnijimo paslapties 
nutarimą. Kad įvyktų mūsų 
pasaulyje įsikūnijimo paslaptis, 
reikėjo pirma sukurti pasaulį ir 
žmogų. Taigi Dievo išmintis, 
Amžinasis Žodis, Jo Sūnus, dar 
netapęs žmogumi, buvo die
viškos kūrybos vaizdas taip, kad 
„visa per jį atsirado, ir be jo 
neatsirado nieko, kas tik yra 
atsiradę" (Jn. 1,3). 

Apie visatos atsiradimą, apie 
regimų ir neregimų pasaulių 
sukūrimą mes kalbame kaip 
apie Dievo veikimą „ad extra" 
— kaip apie Dievo veikimą į iš
orę. Dievas yra pats pirmasis 
judintojas. Jis yra savyje toks 
veikimas ir tokia gyvybė, apie 
kurią žmogaus protas negali su
rasti palyginimo, nors visas 
pasaulis gana ryškiai kalba 
žmogui apie Kūrėjo begalinę 
išmintį ir visagalybę. Žmogaus 
protas ir jo sąžinė pasaulyje 
atranda lyg ir Dievo pėdsakus, 
bet pats Dievas gyvena mums 
neprieinamoje šviesoje (1 Tim. 
6, 16). 

Niekas mums nepasakys, ką 
Viešpats veikė ar kūrė prieš 
viso regimo pasaulio pašaukimą 
iš nieko į būties tikrovę. Bet. 
jeigu Jis visą savo amžinybę 
veikė „ad extra", atseit, ką nors 
kūrė, tai visa tai taip pat yra 
palenkta ir subordinuota Jo 
amžino nutarimo įsikūnijimo 
paslapčiai. Atrodo, kad visa 
amžinybė yra palenkta mūsų 
laikui, nes įsikūnijimas įvyko 

laikų pilnybėje. 
Dievo nutarimu įsikūnijimas 

turėjo įvykti per moterį. Kad 
Dievo Sūnus taptų t ikras 
žmogus, turėjo Jis praeiti žmo
giškosios gyvybės vystymosi 
etapą moters įsčiose. Taigi 
įsikūnijimo paslaptis įvyko su 
moters motiniškumo pagalba. 
Betgi Dievo kilnumui ir Jo di
dingumui pritiko, kad Jo žmo
giškosios gyvybės pradžia 
įvyktų ne iš kūno ir ne iš vyro 
norų (Jn. 1,13), bet iš paties 
Dievo tiesiogio veikimo. Nekal
čiausiai Nazareto Mergelei 
Marijai apsireiškė angelas Gab
rielius. Jų pasikalbėjimas buvo 
trumpas. Angelas Mariją pa
sveikino kaip Dievo malonėmis 
apdovanotą Mergelę ir paskui 
tarė: „Nebijok, Marija, tu radai 
malonę pas Dievą! Štai pradėsi 
įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį 
pavadinsi Jėzumi. Jisai bus di
dis ir vadinsis Aukščiausiojo 
Sūnus... Marija paklausė 
angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš 
nepažįstu vyro?" Angelas atsakė: 
„Šventoji Dvasia nužengs an t 
tavęs, ir Aukščiausiojo galybė 
pridengs tave savo šešėliu; todėl 
ir tavo kūdikis bus šventas ir 
vadinamas Dievo Sūnumi" (Lk 
1, 28-35). 

P e r Mariją Dievo Sūnus 
istorinė Asmenybė 

Taigi Jėzus Nazarietis savo 
dievišką kilmę veda iš savo 
Tėvo, kuris yra danguje, o savo 
žmogiškąją kilmę — iš Mergelės 
Marijos, kuri yra Jo Motina. 
Todėl Jėzus save vadino ir Die
vo Sūnumi, ir Žmogaus Sūnumi, 
o mes sakome, ^cad Jis y ra 
tikras Dievas ir tikras Žmogus. 
Per savo Sūnų Jėzų Mergelė 
Marija tapo Dievo Motina. 

Kaip įsikūnijimo paslaptis, 
taip ir dieviška Marijos Mo
tinystė, yra viena nuo kitos 
neatskiriamos dangiškos ir že
miškos tikrovės, kurias mes 
tikime ir pripažįstame su 
pagalba antgamtinės šviesos. 
Jos yra paskelbtos Jėzaus Kris
taus. Per Marijos dievišką Mo
tinystę Dievas tapo žmogumi. Iš 
neprieinamos šviesos Jis tapo 
žmonėms prieinamas ir kiek
vienam artimas. Todėl šv. Jonas 
Evangelistas galėjo pasakyti: 
„Kas buvo nuo pradžios, ką gir
dėjome ir savo akimis regėjome, 
ką patyrėme ir mūsų rankos 
lietė, — tai skelbiame apie 
gyvenimo Žodį" (Jn. 1, 1). 

Apie Dievo amžinybę mes 

sakome, kad ji neturi nei pra
džios, nei pabaigos. Betgi per 
Marijos dievišką Motinystę 
Dievo Sūnus mums tapo is
torinė asmenybė, kuri padalino 
viso regimojo pasaulio laiką į 
dvi dalis, kaip mes teisingai 
sakome apie įvykius, — vieni 
įvyko prieš Kristų, kiti — po 
Kristaus. Teologų supratimu, 
Dievas nei gali keistis, nei Jo 
amžinybė gali būti sudalinta. 
Betgi per Marijos dievišką Moti
nystę visa amžinybė, panašiai 
kaip laikas, turi Dievo kūryboje 
dvi dalis. Visoje amžinybėje 
Dievas neturėjo sau Motinos. Po 
įsikūnijimo paslapties įvykio 
Dievo Sūnus yra taip pat ir 
Mari jos S ū n u s . Tuo būdu 
Dievas gavo sau Motiną, o į 
Dievo vidinį gyvenimą buvo 
priimtas Žmogus iš Nazareto. 

Mergelė iš Nazare to 
Dievo mintyje 

Jeigu nuo amžių Dievo min
tyje buvo įsikūnijimo paslaptis, 
tai nuo amžių buvo Jo mintyje 
ir Marija, Mergelė iš Nazareto. 
Jos samprata Dievo mintyje 
buvo tobul iausias vaizdas, 
kuriuo pati Dievybė galėjo gė
rėtis ir džiaugtis. Jai taikomi 
Šv. Rašto Patarlių knygos žo
džiai apie dievišką išmintį: 
„Viešpats turėjo mane savo 
kelių pradžioje, pirma negu yra 
ką nors padaręs nuo pat pra
džios. Aš esu įstatyta nuo 
amžių, ir nuo senovės laikų, pir
ma negu buvo padaryta žemė. 
Dar nebuvo gelmių, o aš jau 
buvau pradėta; dar nebuvo iš
tryškę vandenų šaltiniai, dar 
kalnai nebuvo iškilę su savo 

baisia sunkenybe, aš buvau 
pagimdyta pirm kauburių; Jis 
dar nebuvo padaręs žemės ir 
upių ir žemės skritulio pamatų. 
Kada Jis rengė dangų, aš ten 
buvau, kai įstatymu vedė sienas 
aplink gelmes, kai stiprino 
aukštybėse oro sritis ir svėrė 
vandenų šaltinius, kai vedė 
aplink jūrą jos ribą ir davė 
vandenims įstatymą neperženg
ti savo krantų, kai dėjo žemės 
pamatus, aš buvau drauge su 
juomi visa tvarkydama, ir gėrė
jaus kasdien, žaisdama ant 
žemės skritulio, ir mano pasigė
rėjimas būti su žmonių vaikais" 
(Pat. 8, 22-31). 

Prieš visos kūrybos atsi
radimą Marija buvo Dievo min
tyse su visu jos būsimo veikimo 
vaizdu taip, kaip ir pats Kristus, 
ku r i s Dievo mintyse buvo 
numatytas priimti iš Marijos 
žmogaus kūną, kad atpirktų 
pasaul į . Paga l kardinolo 
Augustino Bea aukščiau pa-

(Nukelta į 4 psl.) 

MUMS NEREIKIA BIJOTI 
Iš pradžios mokyklos laikų 

daugelis atsimename patį gud
riausią vaiką klasėje. Jis ar ji 
neretai buvo arba išvaizda 
nepatrauklūs ar nemokėjo apsi
eiti su kitais, bet gudrumu kom
pensavo trūkumą. 

Tai iš tikrųjų yra sveikas, 
žmogiškas bruožas — žmogus 
stengiasi savo gera ypatybe pa
traukti žmonių dėmesį, kad jie 
nepastebėtų trūkumo. Ir daž
niausiai tai pasiseka: apie tavo 
trūkumus tesužino tik tavo vy
ras ar žmona ir (deja!) vaikai. Ir 
dažnai jie nuolat stengiasi tą 
silpnybę tavyje pašalinti, dėl ko 
r kyla daugiausia nesantaikos 

šeimoje. Bet be tavo bendra
darbiavimo jiems, žinoma, ne
pasiseks. 

Jei prisipažinčiau ka l tas 
(kalta), jie manęs nebegerbtų — 
jie ko gero pradėtų visus kitus 
mano trūkumus man į akis kai
šioti. Nebegalėčiau su jais po 
vienu stogu gyventi. Ne, geriau 
palikti viską kaip yra. 

Daugumas vienu ar kitu at
žvilgiu panašiai pagalvojam. 
Panašiai galvojo ir pas Joną 
Krikštytoją atėję fariziejai bei 
sadukiejai (Mato 3:1-12). Jis juos 
bare, kodėl jie atėjo krikštytis — 
daryti atsivertimą (gyvenimo 
pakeitimą) rodančią apeigą — 
nertis į Jordano vandenį, neat
sižadėję savo ydų. 

Mes beveik galėtume juos at
jausti. Kaip sunku ir mums pa
tiems pakeisti kokį savo cha
rakterio bruožą, erzinantį kurį 
šeimos narį, arba atsižadėti 
savo įprastinės reakcijos, kai 
mus kas suerzina. Daug leng
viau tokią ydą pasakyti per 
išpažintį, negu jos atsisakyti. Iš 
tikrųjų Jonas Krikštytojas gali 
ir mus barti: „Parodykite at
sivertimo vaisių!" Jis mums pri
taikytais žodžiais galėtų drožti: 
„Ir nebandykite ramintis: juk 
per Krikštą mums pažadėtas 
amžinasis gyvenimas... Štai kir
vis jau prie medžio šaknų (ne
žinote, kurią dieną Dievas pasi
šauks), ir kiekvienas medis, 
kuris neduoda gerų vaisių, bus 
iškirstas ir įmestas į ugnį". 

Tai tikrai baisus grasinimas. 
Ir blogiausia, kad žinome, jog 
tai tiesa. Nesistebime, kad tokių 
bauginimų nebepakentę, žydų 
vadai įskundė Joną Erodui, ir 
tas jam nukirto galvą. Bet tai jų 
neišgelbėjo. Pasiuntinio nužu
dymas nepakeičia blogos žinios. 
Jiems savo ydas pakeisti ne-
lengviau buvo, negu mums. Bet 
Jono žinia mums, jei jis šiandien 
būtų gyvas, būtų geresnė, negu 
jiems. Šiandien Jonas skelbtų, 
kad tas „galingesnis už mane", 

kuris „krikštys Šventąja Dvasia 
ir ugnimi", yra atėjės ir pasiruo
šęs mums padėti. 

Šiandien Izaijo pranašystė (Iz 
11:1-10) jau išsipildžiusi. Kaip 
tik Jėzus, kurio dvasios ugnį 
gauname per Krikšto vandenį, 
yra ta Izaijo pranašautoji „Jesės 
kelmo atauga", toji atžala, ant 
kurios „ilsėsis Viešpaties dva
sia: išminties ir supratimo dva
sia, patarimo ir tvirtumo dva
sia, pažinimo ir maldingumo 
dvasia". Tai kaip tik tos šven
tosios Dvasios dovanos, kurių 
reikėjo pas Joną atėjusiems fari
ziejams ir sadukiejams, kad jie 
galėtų „rodyti atsivertimo vai
sių". Bet jie, matyt, jų neprašė, 
nors iš Senojo Testamento apie 
jas žinojo: ten daug kur, ne tik 
pranašo Izaijo knygoje, minima, 
kad Dievas jas duoda — ne tik 
jų prašantiems karaliams — 
ypač Dovydui ir Saliamonui — 
bet taip pat ir paprastiems, Die
vui ištikimiems žmonėms. 

Be tų Šventosios Dvasios do
vanų ir mums nepasiseks savo 
ydų išnaikinti. Dažnai nepasi
seks nei jų pastebėti, kad jas 
pamatę, galėtumėm prašyti rei
kalingų malonių joms pašalin
ti. Iš tiesų, be tų dovanų net ne
turėsime noro atsiversti — pa
keisti savo gyvenimo būdą. Be 
noro atsiversti bus sunku pa
keisti pažiūrą į savo šeimą, lyg 
ji būtų karo laukas, kuriame 
silpnumo ar ydos pripažinimas 
yra išsistatymas sunaikinimui. 

Bet, gavę Šventosios Dvasios 
supratimo ir pažinimo dovanas, 
pradėsime matyti, kad toji pati 
mūsų šeima iš tikrųjų yra (su vi
sais jos narių trūkumais) Jėzaus 
globojamas būrelis suaugusių ir 
vaikų (visų su savomis dovano
mis ir problemomis), kartu ben
dromis jėgomis bekeliaujančių 
pas Dievą. 

Tad jei rastume, kad iš tikrųjų 
net nenorime savo kitus erzi
nančių ar save žlugdančių įpro
čių keisti, galime prašyti bent 
atsivertimo malonės, pasitikė
dami, kad Jėzus mokės mūsų 
baimę pakeisti tikėjimu. 

Su Jėzaus pagalba nebereikės 
bijoti jo antrojo atėjimo, kai jis 
ateis „gyvųjų ir mirusiųjų 
teisti", kai jis ateis su „vėtykle 
rankoje" ir „išvalys savo kluo
ną" — „kviečius sugabens į 
klėtį, o pelus sudegins neužgesi
nama ugnimi" (Mato 3:12). Ne
reikės bijoti nei savo mirties, 
nes, dar žemėje būdami, būsime 
patyrę jo galingą pagalbą, kuri 
mus perkeis į tikrus Dievo vai
kus, jei tik tos pagalbos pra
šysime. 

a.j.z 
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Kažin kodėl panorau teisinti amerikiečius. Kai da

bar pagalvoju, gal todėl, jog pajutau, kad tik jie mums 
teliko. Jeigu ne jie, mes visam tame pasaulio 
kataklizme taptumėm tik kaip mažas, bejėgis grūdas 
tarp smarkiai besisukančių girnapusių. Tada ėmiau 
šnekėti: 

— Nežinau, kam jiems reikėtų meluoti. Nemelavo 
prancūzams, lenkams, net rusams, kam jiems reikėtų 
meluoti tiems keliems bulgarams. 

— Tai kodėl nusuko į Ludvigalustą? 
— Kai kada parašysim laišką, gal sužinosim, o da

bar nė spėlioti neverta. Ką mes žinom, kur amerikiečių 
lėktuvai yra ir kur jie skraido. 

— Čia nemačiau nė vieno. 
— Ir aš nemačiau, bet gal dar pamatysim tą. kur 

bulgarus namo veš. Gal jis praskris pro mus ir dar spar
nais pamojuos, — įterpiau. 

— Lauk, pamatysi, kaip savo... 
Nepasakė ką, bet ir be sakymo buvo aišku. 

Valandėlę pešiojo, sklaidė žoles, paskui staiga atsisė
do, lyg norėdama pašokti ir bėgti. 

— O jeigu,.. — kelis akimirksnius patylėjo, lyg 
nenorėdama sakyti, kas atėjo į galvą. — O jeigu rusai 
amerikiečiams pažadėjo savo lėktuvais bulgarus, gal 
dar rumunus, vengrus, čekus... Juk čia tiek daug 
visokių, kuriuos rusai patyliukais norėtų susiglemž
ti... Jeigu pažadėjo juos visus savo lėktuvais į namus 
pargabenti, ką amerikiečiai begalėjo pasakyti. Jie juk 
dabar dideli draugai. Abu nugalėjo didžiausią pasau
ly slibiną, bet kad dar vienas liko gyvas, kam tas rūpi. 

Kad jis melu sukūrė savo galybę, kad jis žiūri tau į akis, 
meluoja ir nei rausta, net mirksi. Einam pas 
komendantą. 

— Ką jam pasakysim. 
— Tau nereikės, aš sakysiu. Įsprausiu į kampą ir 

žiūrėsiu, kaip jis išsisuks. Turės pasakyti, kur nuvežė 
bulgarus ir ką žino apie mūsų likimą. Aišku, kad žino 
daugiau, negu pasako. Pamatysi... 

Pakilo ir mane patempė už rankos. Pasijutau lyg 
ant siūbuojančios žemės. Žinojau, kad jis tik kareivis 
ir daro, kas iš viršaus įsakoma. Žinojau, bent iš savo 
patyrimo, kad tie, kurie duoda įsakymus, labai retai 
(beveik niekada) tepaaiškina, kodėl jų įsakymai yra 
tokie. Nemaniau, kad ir amerikiečių kariuomenėje 
būtų kitaip, bet kaip tu tą užsidegusiai mergaitei 
išaiškinsi? Čia pat, krūmų pakrašty žolę pešė Sartis. 
Priėjęs paplojau per nugarą, perbraukiau per karčius. 
Jis pakėlė galvą ir vienu jos šonu patrynė man krū
tinę, nusiprunkštė ir vėl kibo į žolę. 

— Ar ne laimingas? — pasakiau. — Patiko, kad pa
glosčiau, atsiminė, kad už ausies niežti, pasikasė į 
krūtinę ir vėl peša. Yra dienų, kai geriau būtų būti 
arkliu, negu žmogum. 

— Pasimelsk! Gal Dievas pasigailės ir pavers 
arklių. Koks vokietis ras pakrūmėje ėdrinėjantį, pasi-

nepatiko ir jos linkčiojimas į jo pusę, bet tuo metu man 
ne tas buvo galvoje. įsikarščiavusi gali jį ne tik 
supykinti, bet ko gera ir įžeisti. Nors jis tik puska
rininkis, bet šiuo metu yra tos stovyklos vadovas ir 
norėdamas galėtų gal ir daug nemalonumų pridaryti. 

— Gerai, einam, — pasakiau — tik labai prašau 
apsiramink. Šūkavimais ir įžeidinėjimais nieko 
nepasieksi, tik blogą pasidarysi. 

Ji piktokai susijuokė. 
— Ar aš tau tik tiek teverta? Manai, kad 

nemokėsiu su žmogum kalbėti kaip žmogus. Nesigąs-
čiok, mokėsiu, nors ir kažin kaip sunku būtų. Išmokau. 
Ne sykį reikėjo. Ir su Maskvos užpakalio laižytojais ir 
su visokiais vokiečiais. Paklausk tėvo, kodėl jis tais 
savo sarčiais tebesidžiaugia. Eini? 

— Einu, — tepasakiau. 
Man atsivėrė visiškai kita tos mergaitės pusė, ligi 

šiol jaučiausi visokeriopai už ją didesnis, dabar staiga 
nebesuvokiau savo vietos. Ji staiga pakilo ir tapo nebe
pasiekiama. Nepasiekiama ir kartu labai brangi. 
Tokia, be kurios ateinančios dienos nebebūtų net dienų 
vardo vertos. Nežinau, koks buvo jos jausmas. Gal nė 
joks, bet ėjom, nebesakydami vienas kitam jokio žodžio. 

Komendanto neradom. Sėdėdami prie Živilės tėvų 
vežimo per krūmus net neišgirdom, kaip jis kažin kur 

kinkys kokius sunkumus vežioti, gal net mėšlą į laukus išpapsėjo. Mergaitė pasakė, kad žadėjo užtrukti ilgiau. 
vežti. Kai mėginsi eiti lėčiau, botagu gausi ir vėl melši 
Viešpatį, kad atgal į žmogų atverstų. Negaišink laiko. 
Einam. 

Ir stabterėjo. 
— O jeigu nenori, gali ir neiti. Aš ir viena susido

rosiu. Vokiškai jis pakankamai moka. Bent tiek, kad 
pliką teisybę suprastų. 

Nenorėjau eiti, bet jos vienos anaiptol nenorėjau 
leisti. Man nepatiko,kaip jis ją nužiūrinėjo akimis, 

Živilė buvo nepatenkinta, o aš tyliai apsidžiaugiau, kad 
nereikės stebėti, kaip ji amerikietį į riestainį ries ar
ba kaip jaunus dantis į kietą riešutą atkąs. Mačiau, 
kaip jis belgus tvarkė ir kaip gražiai su lenkais susi
dorojo. Bijojau, kad iš jųdviejų susitikimo gali daug ne
gero išeiti, ir pajutau palengvėjimą, kad susitikimas ati
dėtas gal net ligi pavakarių, ar ko gera net ligi rytojaus. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
KAIMIEČIAI LEMONTE 

Nors Lemontas su savo vis 
labiau garsėjančiais Pasaulio 
Lietuvių centro rūmais yra ne 
už marių plačiųjų nuo Oak 
Lawn, pietvakarinio Chicagos 
priemiesčio, kuriame ir aš 
leidžiu pensininko dienas, 
tačiau paskutinių 5 mėnesių 
laikotarpiu tik porą kartų teko 
jame ilgiau pabūti. Juk kažkaip 
sunku skirtis su Jaunimo cen
tru, nuo 1957 metų buvusiu 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
švietimo bei kultūrinio gyve
nimo židiniu, kur ir dabar šeš
tadieniais vėl skamba čia įsi
kūrusios jungtinės Chicagos li
tuanistinės mokyklos, daugiau 
kaip su šimtu mokinių, juokas 
ir krykštavimas. 

Tačiau nuvažiavęs į Lietuvių 
centrą Lemonte, tuojau jame pa
junti dabartinės lietuvių sos
tinės išeivijoje aureolę. Eidamas 
ilgais centro rūmų koridoriais, 
kuriuose prie atskirų klasių 
durų šviečia įrašytos mecenatų 
— jaunųjų Razmų, Kriaučeliū-
nų, Vygantų, Petkų, Skripkos ir 
kitų pavardės, žinai, kad šešta
dieniais čia į pamokas Montes-
sori darželyje ir Maironio lit. 
mokykloje susirenka jau iki 400 
mokinių, o sekmadieniais į prie
šais esančią Bočių menę po Mi
šių vėl suplaukia po kelis šim
tus tautiečių pasikalbėti prie 
kavos puoduko ir išklausyti 
kokią nors centro vadovybės su
organizuotą programą, kurių 
parinkimo didžioji našta kren
ta ant LC kultūrinių reikalų 
vadovės Br. Nainienės pečių. 
Neužmirštant ir to, kad sezono 
metu beveik kiekvieno šeštadie
nio vakarą toje pačioje Bočių 
menėje vyksta vienokio ar kito
kio masto renginiai. 

Kadangi šiandien istorinė Lie
tuvai diena — rinkimų į seimą 
antras ra tas , tai bažnyčioje 
pamokslo metu, kurį pasakė iš 
Lietuvos čia atvykęs kun. A. Pa-
liokas,SJ, buvo akcentuotas po
litinis klausimas: kodėl Lietuva 
šiuose rinkimuose taip ryškiai 
pasuko į kairę. Politinis as
pektas, t ik ne šių dienų, bet 
netolimos praeities, atsispindė
jo ir Antro kaimo kai kuriuose 
skituose. Ypač K. Ostrausko 
tragikomedijoje „Imperatorius 
ir jo imperija", kur vaizduo
jamas sovietų imperijos sugriu
vimas bei Lietuvos išsilaisvini
mas, ir antros dalies pradžioje 
parodytas „Paskutinis posėdis", 
vaizduojantis Vliko paskutines 
dienas ir sukėlęs tam tikrą 
pasipiktinimo Širmulį dalyje 
žiūrovų, kad drįstama viešai 
šaipytis iš Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto. Nors 
Antras kaimas visur aiškiai 
pabrėžia savo motto: „Mes 
neglostome, o jeigu glostome, tai 
tik prieš plauką!" 

Ką s a ko pr ievaizda 

Lietuvių centre paskutinį 
kartą (iki busimojoj teko būti 
sekmadienį, lapkričio 15 d. Pa
laimintojo J. Matulaičio misijos 
bažnyčioje 11 vai. Mišiose 
žmonės toli gražu netilpo pačioje 
šventovėje, jų pilna buvo ir 
koridoriuose. Tas vaizdas ir 
užklydusiam prašalaičiui dar 
kartą priminė, kad čia iš Chica
gos įjos vakarinių bei pietvaka
rinių priemiesčių apylinkes per
sikėlė nemaža dalis lietuvių, 
kad čia buriasi dar išlikusiuose 
lietuvių telkiniuose pačiame 
mieste rečiau hematomos jau
nosios kartos, nemažai tų ats
tovų, kurie užaugo bei su
brendo reikšmingą uždavinį at-
likusiame ir toliau, nors ir 
siauresne apimtimi, atliekan
čiame Jaunimo centre. 

Ko LC dar trūksta, palyginus 
su Jaunimo centru Chicagoje? — 
paklausiau Br. Nainienės, prieš 
prasidedant Antro kaimo spek
takliui, kurio pasižiūrėti į Bočių 
menę suplaukė apie 300 žmo
nių. Ji atsakė, kad trūksta kon
certams bei vaidinimams pritai
kytos salės. Apačioje yra puiki 
salė, bet naudojama sportui. 
Bėda, kad jos lubos padarytos iš 
skardos. Investavus kiek pini
gų, kurių centras šiuo metu ne
turi, nes reikia juos grąžinti 
žmonėms, be procentų paskoli
nusiems, iš jos būtų galima 
įrengti puikią 600 vietų salę 
koncertams ir teatro spektak
liams. „Tai mūsų didysis atei
ties rūpestis'", pasakoja kultūros 
reikalų vadovė. 

Po Mišių eidami į Antro kai
mo spektaklį, žmonės mokėjo po 
10 dol. už bilietą, už tą kainą 
gaudami ir priešpiečius: kavos, 
šiltų sumuštinių, saldumynų. 
Tai palyginti pigu ir gera: už 
dešimtinę pasisotinti fiziniu ir 
dvasiniu maistu. Nors žmonių 
pilnutėlė, į ilgį išsitiesusi, Bočių 
menė, tačiau garsintuvų siste
ma LC puikiai veikia ir nuo sce
nos dešiniajam salės gale paki
lęs šį kartą humoristinis-
satyrinis antrakaimiečių žodis 
puikiai girdimas visoje salėje. 

Metiniame LB Los Angeles apylinkės susirinkime. Iš k. — Liuda Avižonienė, Amandas Ragauskas, 
Algis Raulinaitis, Donatas Empakeris, LB JAV Krašto v-bos pirm. Vytas Maciūnas, LB Los 
Angeles apyl. pirm. dr. Rolandas Giedraitis, Zigmas Viskanta — Pietinės Californijos Lietuvai 
remti komiteto pirm. ir Stasė Šimoliūnienė. 

MARIJA... 
(Atkelta iš 3 p.) 
duotą Sv. Rašto posmo supra
timą ir aiškinimą, Marijos pa
veikslas Dievo mintyse eina 
drauge su Kristaus paveikslu. 
Kris tus , įsikūnijusi Dievo 
išmintis, yra nesuprantamas be 
Marijos, iš kurios Jis gavo kūną 
(Strater S.J., Mariologia, vol. 1, 
152 psl. 39). 

Kaip Šv. Povilas moko, Kris
tus „yra neregimojo Dievo at
vaizdas, visos tvarinijos pirm-
gimis, nes jame sutverta visa, 
kas yra danguje ir žemėje, kas 
regima ir neregima... visa su
tverta per jį ir jam. Jis yra pir
ma visų daiktų, ir visa juo 
laikosi" (1 Kol. 1, 15-17). Kai 
Kristaus atvaizdas buvo Dievo 
mintyje, per kurį buvo visa su
tverta, tai drauge buvo ir Mari-
jos atvaizdas, kaip Dievo 
parinktas tvėrimui modelis. Jei
gu visa yra sutverta Kristui, 

tai galime sakyti, kad visa yra 
drauge sutverta ir Jo Motinai 
Marijai. 

Teologai, remdamiesi Šv. 
Raštu, moko, kad Dievas sukū
rė regimą ir neregimą pasaulį 
sau. Kai kam gali atrodyti, kad 
toks mokslas skelbia kažkokį 
Dievo egoizmą. Dievo būties 
pilnybei nere ik ia jokio 
papildymo. Dievas s u k ū r ė 
pasaulį sau, kad jis galėtų įsikū
nyti ir tapti žmogumi. Jeigu 
mes veikdami turime visada 
mintyje kokį nors tikslą, kodėl 
vienaip ar kitaip veikiame, tai 
juo labiau Dievas turi savo 
tikslą, kuris Jo veikimui duoda 
pradžią ir prasmę. Tuo būdu 
įsikūnijimo paslapt ies nu
tar imas paskat ino Dievo 
visagalybę sukurti regimą ir 
neregimą pasaulį, atseit, davė 
mūsų visatai atsiradimo pra
džią. O įsikūnijimo įvykis su 
visomis jo pasekmėmis teikia 
pasaulio buvimui prasmę. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
LIETUVOS 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Antrajai programos daliai 
besibaigiant, užkalbinau spek
taklį stebėjusį buv. Antro kaimo 
prievaizdą nuo 1968 m. iki 
išsikėlimo į Lemontą 1991 m. 
Algį Titų Antanaitį, prašyda
mas papasakoti savo, šį kartą 
kaip žiūrovo, įspūdžius. Jis 
sakė: „Man atrodo, kad antroji 
dalis (palyginus su šių metų 
premjera), važiuojant į New Yor-
ką, yra pakeista ir įtraukti 
beveik visi skitai, kuriuos 
statė anksčiau. Taip sakant, 
man būtų nepatogu apie tai kal
bėti. Tą antrą dalį pradėjęs Vli
ko posėdis irgi buvo labai geras 
dalykas..." 

O kaip patiko K. Ostrausko 
„Imperatorius"? — paklausiau. 
„Aš nežinau. Čia yra turbūt 
sunkiau pastatomas, sunkesnė 
satyra, dėl kurios visuomet ir 
mano laikais spauda apkaltin
davo, kad trūksta tos sunkiosios 
satyros. O kada tik padarydavai 
ką nors iš tos sunkios satyros, 
niekas nesuprasdavo (iš New 
Yorko sugrįžę antrakaimiečiai 
pasakojo, kad „Imperatorių" 
ten publika gerai suprato ir 
šiltai sutiko — VR), kitiems at
rodydavo ne taip, kaip jie įsi
vaizdavo. Taip, kad su sunkiąja 
satyra būti populiariam yra 
sunku. Kalbant apie Imperato
rių', man atrodė, kad gal kaip 
nors reikėjo atrasti būdų dau
giau pabrėžti, kad čia yra Bu-
shas, čia Thatcher. Reikėjo su
rasti būdų, kaip galint labiau 
išryškinti pačią situaciją ir pa
daryti ją Lietuvai daugiau 
grasinančia, daugiau surišta su 
Lietuva", taip savo nuomonę 
dėstė A.T. Antanaitis, toliau 
štai ką pridurdamas: „Visur čia 
rašoma, kad, kai mes grįžom iš 
Lietuvos, Antras kaimas nieko 
nebedirbo ir nieko nepadarė. 
Man atrodo, kad ne tik kad pa
darė, bet kiekvienais metais ką 
nors — vieno ar dviejų vakarų 
programą — padarydavo su tais, 
kurie buvo prieinami. Kai 1989 
m. rudenį sugrįžom iš Lietuvos, 
bebuvo prieinami tik Eugenijus, 
Vida ir Alida. Daugiau nieko 
nebebuvo iš tos visos grupės. Su 
tais, kurie buvo likę, mes visą 
laiką dirbom: suruošėm dvi Poe
zijos dienas Chicagoj ir kaip tik 
vienas Poezijos dienų vakaras 
buvo Antro kaimo vardu daro
mas. Tai, ar tas nesiskaito?" — 
klausė buv. Antro kaimo prie
vaizda, o aš nežinojau nei ką 
jam atsakyti. 

Įdomu, kad šį kartą gausių 
spektaklio žiūrovų tarpe buvo ir 
buvęs Antro kaimo vieneto na
rys, naujasis Lietuvių centro 
valdybos pirmininkas ir vienas 
iš pagrindinių Lithuanian Mer-
cy Lift iniciatorių, Ju rg i s 
Riškus. ^ ^ 

Kiekviena tauta savo ka
riuomenę gerbia, mini jos 
sukaktis ir šventes, nes be 
kariuomenės ir savanorių lais
vų tautų gyvenimas nebūtų 
įmanomas. 

Lietuvių tauta, būdama kul
tūringų ir laisvų tautų tarpe, 
yra kartu ir neatskiriama dali
mi kariuomenės, kuri tėvynės 
laisvę gynė ginklu praeityje, ją 
gins ir ateityje. 

Poeto-rašytojo Karolio Milko-
vaičio žodžiais. Lietuvos tautos 
istorijoje buvo trys Lietuvos ir 
trys jos atskiros kariuomenės. 
Tačiau išeivijoje ir Lietuvoje 
kariuomenės šventės pagrindu 
yra laikoma ne dabartinė ir 
anksčiau istorijoje buvusi, bet 
1918-1940 metų laikotarpio 
Lietuvos kariuomenė, kuri buvo 

atgaivinta 1918 metų lapkričio 
23 dieną. 

Nepriklausomos Lietuvos poe
tas ir rašytojas, vėliau Sovietų 
ištremtas į Sibirą, Jonas Grai-
čiūnas sukūrė eilėraštį apie 
Lietuvos kariuomenę. Vienas jo 
posmas skamba taip: „Nerasi, o 
niekur, niekur nerasi, ką tau 
savanoriai parnešė basi..." 

Tie mūsų savanoriai ir kariuo
menė, nors blogai aprengti ir 
silpnai apginkluoti, savo nar
sumu ir pasiryžimu parnešė 
naujai atgimusiai Lietuvai lais
vę. Losangeliečiai lietuviai, 
šių minčių vedini, lapkričio 22 
dieną susirinko paminėti Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 74 
metų sukaktį. Šio minėjimo in
iciatoriai — šauliar, birutietės ir 
ramovėnai, vadovaujami Los 
Angeles Juozo Daumanto vardo 
šaulių kuopos pirmininko Juo
zo Pažėros, parapijos kieme 
pakėlė Lietuvos ir JAV vė
liavas. 

Pastabos ir nuomonės 

BEBALSIAI UŽSIENIO LIETUVIAI 
Giliai sujaudino užsieno lietu

vius Lietuvos seimo rinkimų 
rezultatai, bet vis dar guo
džiamės ta mintimi, kad gal ir 
nėra labai blogai, tik reikia 
turėti viltį ir laukti... Guo
džiame vieni kitus, apraudame 
mūsų silpnėjantį kultūrinį 
gyvenimą, periodinių leidinių 
„išvykas" į Lietuvą ir skubame 
į Tėvynę gąžinti tai, kas laisvai 
Lietuvai turėtų simboliškai pri
klausyti. Kyla projektai ir yra 
jau vykdomi į Lietuvą perga
benti mūsų didžių asmenybių 
palaikus, perduoti ilgus dešimt
mečius išsaugotus, neapsako
mos vertės archyvus, nes Lie
tuva tapo ir vėl sava. Ar iš tik
ro? 

Pagaliau pasitvirtina ir liūd
na žinia, kad Lietuvos Valsty
bės Muziejaus direktorius 
Henrikas Paulauskas yra paša
lintas iš savo pareigų, nuo jo 
atimti įgaliojimai ir antspaudas. 
O kai pasklido gandas, kad taip 
galėjo atsitikti, sukruto išeivija, 
siuntė protesto telegramas, tą 
problemą kėlė spaudoje. Pasi
rodo, kad tai buvo bergždžios 
pastangos. Peršasi išvada, kad 
dabartinė Lietuva turi tik 
vieną išeivijai šūkį: „ Jūs 
neturite balso, tik remkite mus, 
siųskit mums savo dolerius, pri 
imkit mūsų menininkus..." 
Buvau tamė^ muziejuje, stebė
jausi jo sutvarkymu, eksponatų 
vertingumu ir gausa, personalo 
kvalifikacijomis ir sugebėjimu 
dirbti... Jaudinuosi dėl savo, 
savo a.a. vyro ir Čiurlionio an
samblio neįvertinamų archyvų, 
už kurių dovanojimą muziejui 
per Henriko Paulausko rankas 
gavome oficialiai antspauduo
tus ir pasirašytus padėkos 

lapus. Juk jie jau nebegalioja! 
Kas bus? 

Kartoju Mykolaičio-Putino žo
džius: „Apverkiu gyvuosius, 
šaukiu mirusius", bet norėčiau 
dar papildyti: apverkiu išeiviją, 
šaukiu Lietuvą. Žinau, kad 
mūsų balsas jos nepasiekia. Ne, 
tai ne buvusios „geležinės uždan
gos" stabdis, bet sovietinės 
sistemos sužalota dvasia, kuri 
nesugeba vertinti didžiųjų 
laisvės vertybių, nepripažįsta 
etikos ir moralės dėsnių, remia
si sąskaitų suvedinėjimu, pavy
du ir šmeižtais. Nenoromis per
šasi spėliojimas, kad sumažės 
kelionės į Lietuvą, susilpnės pa
rama, nes atrodo, kad ne mes 
esame jai reikalingi, tik mūsų 
santaupos... Su savo šeimos 
nariais ir bičiuliais jau buvome 
pradėję planuoti kelionę į Lie
tuvą ir dalyvauti gegužės 
mėnesį numatytame Čiurlionio 
archyvų parodos atidaryme, o ta 
pačia proga stebėti tarptautinį 
teatrų festivalį. Mūsų nuotaikų 
barometrui kritus, toji kelionė 
greičiausiai neįvyks. Ir vėi 
planuosime paatostogauti egzo
tiškuose kraštuose, kuriuose 
galima gyventi prabangiškuose 
viešbučiuose už žemesnę kainą, 
negu prasto patarnavimo Lie
tuvos viešbučiuose. 

Nebeturime balso, kuris nese
niai plačiai aidėjo laisvajame 
pasaulyje, keliant Lietuvos 
vergijos kančias ir reikalaujant 
jai laisvės. Dabartinė Lietuva 
prarado mūsų pasitikėjimą. 
Daug laiko praeis, kol vėl 
pasijusime turį demokratišką, 
orią ir moraliai stiprią tėvynę, 
einančią „šviesos ir tiesos" ke
liu, „žydint vienybei"... 

Aurelija Balašaitienė 

Po iškilmingų pamaldų šv. 
Kazimiero bažnyčioje tolimes
nis šventės minėjimas vyko 
parapijos salėje. 

Pirmiausiai buvo pagerbti 
Lietuvos savanoriai ir visi 
kariai, žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Po sveikinimo žodžio ka
riams pagandinę šios šventės 
kalbą pasakė Karolis Milko
vaitis. 

Jo kalba pradėta nau
jausiomis žiniomis iš Lietuvos ir 
ten vykusių renginių Lietuvos 
kariuomenės paminėjimo die
nos. Toliau perkėlė klausytojus 
į Lietuvos kariuomenės praei
ties istoriją ir dabart inės 
vedamos politikos barus. K. 
Milkovaitis savo kalbą baigė 
šiais žodžiais: „Perkūnas 
trenkė! Maskvos retežiai suby
rėjo. Nušvito laisvė Lietuvoje... 
Tačiau visokie ženklai rodo, kad 
ji nėra nei visai laisva, nei 
laiminga. Ne už tokią laisvę 
mes 52-jus metus kovojome". K. 
Milkovaitis yra kalbėtojas — 
real is tas . Jo mintys rado 
daugelyje dalyvių pozityvų 
atgarsį. 

Menine programos dalį jaus
mingai atliko solistė Stasė 
Šimoliūnienė, akompanuojant 
muzikui Viktorui Raliui. 
Keturios įvairių žanrų dainos 
sudarė gerą nuotaiką. 

Žodinę meninę dalį atliko Los 
Angeles Dramos sambūrio akto
riai Aloyzas Pečiulis, Vaida 
Kiškytė ir Vincas Dovydaitis. 

Pabaigai visi dalyviai sugiedo
jo Lietuvos himną. 

Žinoma, prieš pradedant vai
šintis kavute ir skanumynais, 
mūsų pareiga padėkoti visiems 
menininkams, kalbėtojui, biru-
tietėms, šauliams, ramovėnams 
ir vaišių ruošėjoms už šį gerai 
suruoštą ir puikiai pavykusį 
kariuomenės šventės minėjimą. 

Padėka visiems šios šventės 
dalyviams, parodžiusiems norą, 
iniciatyvą ir tautinę pareigą 
savo atsi lankymu pagerbti 
Lietuvos kariuomenę. 

Vytautas Šeštokas 

TRADICINĖ 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

KUR? 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 

5620 S. Claremont, Chicago. 

KADA? 
š.m. gruodžio 13 d., sekmadienį, 

12 vai.—3 vai. p.p. 

(ĖJIMAS: 
Vaikams $5. Suaugusiems $7 

VEIKS: 
Bufetas, žaidimai vaikams, loterija. 

Avyks Kalėdų Senelis su dovanėlėmis vaikams. 

Visi kviečiami ir laukiami! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 
>f 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones [ Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an-
trad., katvirtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trecd. 9 v.r.—7 v.v. 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 
312-434-9766 

talman 
Mcatessm 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

midlcind Rzclcral 
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 
(708) 598-9400 

ESEE £r 
lOMii 
LENDER 



Redaguoja di. K. A. Dagys 

NAUJAUSIA SAPNU 
ENCIKLOPEDIJA 

„Jei muzikantas sapnuoja 
apie muzikę, amatninkas apie 
savo amatą, kupczius apie 
kupczyste ir taip toliaus, tai sap
nas maža verte turi... O vel, 
jeigu eisi gult gerai užsigeriąs, 
dykčiai privalgias, didelei susi
rūpinės, tai toki sapnai būna 
kratinis be jokio ženklinimo. 
Didžiausia ženklivuma turi sap
nai, jeigu žmogus blaivus ir ne 
apsunkintais vidureis nusi
duoda ant atsilsio". Taip rašo 
Naujas didelis sapnorius arba 
iszguldymas sapnu. Išleistas 
Mahoney City, Pa. 1923(?). 

Šio mokslinio veikalo žo
džiams pritariam ir apgailes-
taujam, kad iki šiol joks 
veiksnys nesiteikia išleisti nau
jo labai reikalingo sapnininko. 
Pasisekimas būtų garantuotas, 
reikėtų kelių laidų. Reikia ma
nyti, kad gal susipras Ukmergės 
Kultūros taryba, kuri jau spėjo 
užkišti vieną mokslinę spragą, 
išleisdama 1993 metams Astro
loginį kalendorių. Kol neturime 
rimtos studijos apie sapnus, šią 
nedovanotiną spragą bandys 
užkišti Spygliai, pasinaudodami 
čia minimo Sapnoriaus pateikta 
medžiaga. Tik prašome atidžiai 
skaityti ir j širdį dėti. 

Adyninykas arba žiegorninkas. 
Dažiurek gerai savo laika idant per 
tavo tinginima kitas pirmiau 
neužbegtu ir tavo darbą arba vieta 
neužimtu. 

Agurkai , vilti ir prigavimai; 
agurką matyti kalbant, daug ger-
vyletoju turėsi. 

Akis, gražias, džiaugsmas; turėti 
akis ausise, silpna regėjimą ir 
nepasisekimą meilėje. 

Andarokas baltas, gerinimasi prie 
merginu arba moterų; spalvuotus ar
ba koleravotas, paczedlyvumas. 

Aniola. matyti ar kalbėti reiszkia 
daug palaimos; aniolu būti, 
džiaugsmas. 

Aresztas. būti aresztuotu, sau
gokis moteriszku ypatų idant prie 
tavęs nepriskabintu. 

Asilas, asilo ausis turėti reiszkia 
padonyste. 

Ausis užkimsztus naminis vargas; 
kas ausis czistina. turi teisius tarnus; 
daug ausų turėti, gerai. 

Barzda, placzia turėti, turtas; barz
da iszpasziuota matyti, paniekinimas 
arba patrota geradejiszcziu; skusti 
barzda merginai, moteryste. 

Cukerkos, atmainingas raskažius; 
laižyti cukerkas tuszczia, juoko ver
ta, durna meile. 

Drapanas, jei czystas, pasisekimas 
razkažiuose ir meilėj. 

Eiles daryti, su notomis, reiszkia 
nenaudingas užsiėmimas. 

Eroplanas arba orlaivis, daugybe 
niekingu užmanimų ir maža naudos. 

Fanabernas, būti fanabernu busi 
užpultas laukinio buliaus, o moterisz-
koms susitiksi su necnatlyvu jauni-
kaicziu. 

Galva, gaivu daug turėti, ubagys
te; turėti galva didele ženklina tur
tus, maža ergelius szeimoj. 

Girtybe, būti girtam ženklina 
padauginimą arba sumažėjimą, tur
to; pasigerti vandeniu, prielankumą 
labai meilios ypatos. 

Jauti ar bulių gauti dovanu ir dar 
szokinejanti ant ledo ženklina 
geradajiste, kuri gal ir neiszsipildis. 

Jenerola, reiszkia nespakaju. 
Kabeklis, dėti kam ant kaklo 

matysi neprieteliu; turėti burna 
užknebeklebuota, negerai. 

Kaklas, riebus turtas; turėti gum 
ba ant kaklo, gadnastis; perpjovimas 

keno kaklo ar gerkles, laimingas 
malonejynas. 

Kakta turėti varine žalvarine, 
geležine, neužgesinama neapikanta 
del daugybe neprieteliu. 

Kalakutas, sumaiszyta protą keno 
isz gimines. 

Karliuke arba mažo ūgio moterisz-
ke ženklina apkalbas. 

Karvelius mažiukus ir apžėlusiom 
kojom matyti del senu jaunikiu ar 
merginu moterystė. 

Kates muzika daryti prakeikimas 
be priežasties. 

Kaulai isz peczio matyti ženklina, 
kad kitos moteris tave myli; kaulas 
sloniaus žeklin, kad mislis apie 
gražias moteriszkes. 

Kauliukai del grajinimo turtingam 
nieko gero, biednam pasisekimą. 

Kojas matyt užvidejimas; daug ko
jų turėti, blogas ženklas del mažai 
užsiėmimą turincziu; jeigu kas plau-
ja tavo kojas arba parfumuoja, jias, 
sulauksi užtarnautos garbės; vaikš
čioti medinėm kojom oro atmaina. 

Krokodilius, suvadžiojantis prie-
telius; būti krokodilium, didi pavoju 
reiszkia. 

Križkelei, ateiti per sapną ant 
križkeliu ir isz paklidimo nežinoti ku-
riuom keliu eiti, turi gerai apmislyti 
jeigu iš naujo pradedi idant nesuklys
tum ir per tai trotos neapturetum, 
toksai sapnas prasergsti jaunikius ar
ba merginas norinczius apsivesti 
idant apsižiūrėti ka ima už pačia ar 
pati. 

Ku rapkas medžioti ant ju laimin
gas malonėjimas, o teipgi miele pa-
mergina ar pana. 

Kvepalai, prabėganti ir apgavingi 
raszkažiai. 

Kvota, gerti ka isz kvortos, dar 
blekines neisztekluma ir 
nusiminimus. 

Laikyti karve ar oszka už ragu 
nesupranti savo padėjimo ir duodie
si apgaunamas, teipgi susineszima 
tavo paczios ar milimosios su kitais. 

Laikraszti skaityti ir jios nesu
prasti, busi iszjuoktu, bet jeigu skai
tai su atyda, busi daug žinancziu ir 
iszmanančiu. 

Laivas ženklą linksmybe ant upes. 
Laižybos, suardimus su nupuo 

Hmu unaro. 
Lape apgavinga motere; turėti lape 

numalszyta, insimylejima ir nedora 
moteri arba atsidavimą tarnui kuris 
tave apgaudinėja. 

Laszinius matyti, nieko gero. 
Lavonas, paežiam būti lavonu ir 

atgyti, garbe. 
Lelija vuostyti, geras būrimas; leli

ja matyt ne savo laike, ženklina 
numažejima garbes. 

Lietus be audros žemdirbiams 
pelnas, o ubagams pakajinguma ir 
geresnius laikus. 

Liežuvys didelis, nesveikata; liežu-
vys paprastas, jog tu turi tik liežuvi, 
bet ne protą. 

Liktaraa su užžiebta žvakia, didžia 
garbe; liktarnas matyt isz dangaus 
krintanczias, didele garbe reiszkia. 

Liuta arba Ieva matyt, koki dideli 
poną ar karalių pas kuri busi 
paszauktas ant iszsiteisinimo. 

(Bus daugiau) 

I Š INDĖNŲ HUMORO 

Kai dešimt baltųjų sumuša 
vieną indėną, jie didžiuojasi 
laimėję sunkią kovą. Kada 
vienas indėnas apmuša dešimt 
baltųjų, tada jie šaukia, kad tai 
buvo brutalus nekaltų žmonių 
sumušimas. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 5 d. 

,j-\*r- •:.-»-. %m<mž: 
— Norėčiau sužinoti, kaip ten M mano butu! Kai 

gimiau, tėvas užrašė mana i eilę... 

Iš šveicarų spaudos 

SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 

Tikro politiko pasisekimo 
priežastis: jei jis, stovėdamas 
ant tvoros, sugeba publiką 
įtikinti, kad stovi ant plat
formos. 

The Optimist Magazine 

Ei vija pinavija, 
Ramtadrila tramtata! 
Lėk pirmyn, demokratija, 
žvengdama ir prunkšdama. 
Jei nelėksi — tavo sūnūs 
Išsitrauks tuoj pat bizūnus. 

Antanas Drilinga 

Indėnas ateina pas daktarą ir 
skundžiasi. 

— Daktare , m a n skauda 
dešine ranką, kai keliu. 

— Tai kam kilnoji, jeigu 
skauda? 

IŠMINTIES GRŪDELIAI 

Makaronų padažas labiausiai 
mėgsta b rang ius šilkinius 
kaklaraiščius. 

Kaip reikia auklėti vaikus, 
geriausiai žino bevaikės šeimos. 

Vaikai ir seneliai tai geriau
si sąjungininkai. 

Asilas, kad ir į tuksedo 
įvilktas vis vien lieka asilu. 

Yra keturi žmogaus amžiaus 
periodai: 1. kai tiki į Kalėdų 
senelį; 2. kai netiki, kad toks Se
nelis egzistuoja; 3. kai tu vai
dini Kalėdų senelį; 4. kai pasi
darai pats panašus į Kalėdų 
senelį. 

H. J a c k s o n Brown, J r . 
KILĘS IŠ MEDŽIO 

— Mano tėvai buvo bevaikiai, 
— tvirtina Jokūbas Virvelė, 
kiekvieną kartą išgėręs karčio
sios. 

— Domininkai, tu kvailas! — 
tarė Ciprijonas. 

— 0 tu girtas! — jam atšovė 
Domininkas. 

— Tai niekis, — atsikirto Cip
rijonas. Rytoj aš būsiu blaivus, 
o kvailas tu būsi ir rytoj. 

SUGYVENIMO PASLAPTIS 

Claire Jaynes dalyvavo dėdės 
ir dėdienės 45 vedybinių metų 
sukaktuvėse ir jų paklausė: 

— Jei ne paslaptis, tai kaip 
jūs taip ilgai neiŠsiskyrę 
sugebėjote pragyventi? 

— Labai paprastai: kai vienas 
mūsų kalba, kitas stengiasi tos 
kalbos negirdėti. 

RETAS PASLAUGUMAS 

Nedideliam Vermonto mies
tely yra filmų — video juostų 
nuomavimo krautuvė. Vienas 
pilietis iš katalogo panoro pasi
skolinti kaubojišką filmą, bet 
filmas buvo kaip tik paskolintas 
kitam. Tada krautuvės savi
ninkas pasakė: „Pasiskolino Edi 
Chuster, ten, kitame gatvės 
gale. Galiu jam paskambinti ir 
rekomenduoti tamstą, supažin
dinti ir paprašyti, kad leistų 
filmą pažiūrėti pas jį". 

* 
Pastebėjau, kad privatizuota

me plote įsikūręs tarakonas 
maisto atsargų turįs sukaupęs 
daugiau už to buto atsargą. 

V. Za rha rka , Šiauliai 
Respublika 

LINKSMA BŪDAVO 
RADVILIŠKY 

Gimtasis kraštas rašo, kad 
Radviliškis atšventė 425 metų 
jubiliejų. Tik įsikūręs miestas 
turėjo keturiasdešimt gyventojų 
ir dvidešimt vieną smuklę. 
Vadinas prie barų nebūdavo 
didelio susikimšimo, jei susės
davo tik po du linksmi piliečiai. 
(Matematiškai skaičiuojant 
vienam „saliūnui" tekdavo tik 
vienas). Tačiau Radviliškis vis 
tiek neprilygo Joniškiui, kai 
1639 metais, kaip tvirtina 
Vytautas Kasniūnas (Drauge), 
aname mieste buvo šimtas sep
tyniasdeš imt namų, bet 
karčiamų šimtas septynias
dešimt devynios. 

* 

M. Gorbačiovas su asmeniniu 
vizitu buvo nuvykęs į Vokietiją. 
Vagys nepamiršta ir ten: kai jis 
spaudė rankas šimtams jį apsu
pusių vokiečių, kažkoks vikruo
lis nusegė laikrodį. 

Respublika 

— Laikykit mane, ką nors 
pasmaugsiu! 

B. Sruoga, 
Kazimieras Sapiega, 83 psl. 

Dvi paauglės šnekasi: 
- Ar tu eisi į Rolling Stones 

koncertą? 
— Kaip aš galiu ten eiti, kai 

į koncertą eis mano tėvai! 
Reader's Digest 

,,V. Landsbergiui: Labas 
rytas, pone" — tokį „pasvei
kinimą" deda Respublika 
kiekvieną dieną pirmam pus
lapy. 

Ir prisimena vieno diplomato, 
dabar Lietuvos ambasadoriaus, 
pasakymą: „Kiekvienas kitaip 
eina iš proto". 

Mes tik tada žegnojamės, kai 
perkūnas trenkia. 

Kelias į sveikatą, Draugas 
* 

„ . . . universiteto rektorius 
1983-aisiais mokė mane, kad 
.Maskvos universiteto diplomas 
— niekas, palyginus su partiniu 
bilietu, klusnumu". 
Aušra Maldeikienė, Veidas 
Nr. 2 (Vilnius). Šis numeris 

Lietuvoje buvo konfiskuotas. 

Peter Larson Reader's Digest 
žurnale rašo, kad sykį jo žmona 
ilgai darbavosi, pasilenkusi ir 
keliais eidama, kol pagrindinai 
išplovė ir išvaksavo virtuvės 
grindis. Kai darbas buvo baig
tas, iš mokyklos sugrįžo vaikai. 
Jis juos įspėjo: „Jei kas palies 
ant grindų nors lašelį, turės tuoj 
pat išvalyti ir po to visą valandą 
prabūti savo kambary." 

Tai išgirdusi žmona tuoj tyčia 
paliejo ant grindų, iššluostė ir 
užsidarė savo miegamajam. Grį
žo į virtuvę tik valandai praėjus. 

•\ Rif.ri.AIDuMi'ur'Amman 

REIKĖJO RAUDONUOTI 

Kongresmanas John Conyers, 
vieno Atstovų rūmų komiteto 
pirmininkas, pasiuntė gynybos 
sekretoriui užadresavęs „John 
G. Tower, Secretary of Defense" 
oficialų užklausimą, kaip jo 
departamentas vykdo kažkokį 
Kongreso priimtą pataisymą. 
Jis ir jo sekretoriatas buvo ne
maloniai nustebintas, kad To-
wer niekad nebuvo gynybos sek
retorium, kad Senatas tom 
pareigom jo nepatvirtino. 

Wall Street Journal 
* 

Jei reikia ką didelio padaryti, 
nebandykite tam reikalui su
darinėti komisijas, komitetus. 
Naujos idėjos, sumanymai 
ateina ne iš kolektyvų, bet iš 
asmenybių. 

PANAŠIAI KAIP 
LIETUVIAI 

Gyvename tarp 100 milijono 
arabų. Būtų geri žmonės, bet jie, 
kaip ir lietuviai, tarpusavy 
susiskaldę ir pešasi. (Iš laiško 
iš Saudi Arabijos) 

* 

Vengrijoj gyvena aštuoni lie
tuviai, ir jie jau suskilę į dvi 
partijas. _ _ , 
F B. Nainys 

Nevertas reikalas 

Lenkijoje sena moteris sako 
elgetai: 

— Daviau jums du zlotus. Ga
lėtum nors ačiū pasakyti... 

— Aš esu kurčias ir nebylys! 
Už tuos du kvailus zlotus nori, 
gerbiamoji, stebuklo? 

o& 

QUO VADIS? 

„Quo vadis?" tariam tam, kuris keliauja 
Ne ten, kur norim, ir ne tuo keliu, 
Lyg įtalpinti norim jį į saują, 
Kad neskraidytų laisvu paukšteliu. 

Svetur paklydę ir visai be tako, 
„Quo vadis?" šaukiam kraštui Lietuvos. 
„O kas jum darbo!" iš tenai atsako. 
Juk ir be mūsų ten tauta gyvuos! 

Eis po šunim šunybės komunistų, 
Laisvam piliečiui muiliną akis. 
O kas netyčia jų tarpe paklystų, 
„Quo vadis?" sau garbingai pasakys. 

BREŽNEVO ROJAUS LAIKAIS 

LIEKA BE MĖSOS 

Varna tupi ant medžio šakos 
ir laiko snape mėsos gabalą. 
Lapė prisislinkusi atsitūpė po 
medžiu ir lyg sau šneka; 

— Marksas buvo genijus. 
Varna dairosi ir tyli. 
— Ir Leninas buvo genijus. 
Varna vis tyli. 
— Ir Brežnevas genijus'. 
— Kar kar kar... — ėmė 

juoktis varna. 
Tik mėsa šlept ir iškrito var

nai iš snapo. Lapė kapt mėsą ir 
ėsdama šneka: 

— Kas iš partijos juokus daro 
ir laiko ją per nieką, tas be 
mėsos lieka. 

Amerikietis vaišina rusą 
juodais ikrais. Rusas stebisi: 

— Dieve mano, kaip jūs 
atsilikę! Tai jau mes valgėme 
prieš 50 metų! 

Į psichiatrinę ligoninę atva
žiuoja svarbi komisija. Ligonių 
choras užtraukia dainą, praside
dančią žodžiais „Gera šaly so
vietų mums gyventi..." Komisi
jos pirrnininkas pastebi, kad vie
nas nedainuoja. 

— Kodėl jūs nedainuojate! 
— Aš ne psichas, — pasiteisi

na žmogus. — Aš sanitaras. 

— Kaip atrodys komunistinio 
rytojaus žmogus? 

— Jis turės mažas rankas, 
nes nieko nereikės dirbti ranko
mis — viską darys mašinos, ko
jos bus irgi mažos, nes jis 
nevaikščios, o tik važinės, 
plaukios ir skraidys, jis turės 
mažą skrandį, nes maitinsis 
maistingomis piliulėmis, turės 
labai didžiulę galvą, nes labai 
daug galvos... iš kur gauti šitų 
piliulių? 

Atvykę iš Kazachstano stebisi 
amerikiečiais: 

— Jūs nusirengę lendate į 
upės ar ežero vandenį? Mes to 
nemokame daryti, per amžius 
niekas mums apie tai nesakė. 

* 

Klausimas po paskaitos, ,Pasi-
vysim Ameriką". 

— O kai mes ją pasivysim, ar 
bus galima ten pasilikti? 

• 
Mokykloje mokytojas klausia; 
— Kur Sovietų Sąjungoje 

daugiausia duonos? 
— Kotletuose, — atsako vai

kas. 
* 

— Koks skirtumas tarp ame
rikiečio ir tarybinio neūžaugos? 

— Tarybinis visa galva aukš
tesnis. 

i 

VISU ŠALIŲ BAJORAI -
VIENTNKTTĖS! . 

Vilniuje į k u r t a draugija 
„Dvarininkų susirinkimas". I ją 
gali įstoti tik aristokratiškos 
kilmės žmonės. Draugijos pirmi
ninkė Kirą Ditmar. Jos žodžiais, 
kol kas į draugiją įstojo tik 
rusai. 

Nuo Kunonių žemės ūkio įmo
nės (Kėdainių raj.) atskilusi 
bendrovė pasivadino „Na
bagėliais". 

Parduodamas dūdų orkestras: 
16 didelių ir šiek tiek vidutinių 
klarnetų. Su natomis, bet 
galima ir be jų. Tik būgnas per 
neapsižiūrėjimą be blogos valios 
vaikų, gal vandalų, šiek tiek 
įlenktas. Maža bėda, garsą 
išduoda. 

Skelbimas prie stulpo, 
Klaipėda 

* 

Prašymas iš Lietuvos 
Labiausiai ko mums reikia. 

tai paradinių, blizgančių dūdų. 
Atsiųskite. 

•*j£jiD ^ ^ 
Jungtiniu Tautų pagalba užpultiesiems. 

Ii austru spaudos 

— Kiekvienas tėvas, fauris šiais j ^ auskarai kabojo iki pečių 
laikais nori duoti vaticui mokslą, k a i p bažnyčios žirondėliai. 
turi ištra-ufcti tris vielas — Dek- Nugirsta Jaunimo centre 
vizijos, stereo k telefono. 

Instrukcijos rusakalbiams 
"Rusakalbiai Baltijos valstybėse skriaudžiami", šią frazę nuolat kanoja 

aukšti Rusijos pareigūnai. 0 kaip jie patyselgiasi Baltijos valstybėse, kaipjiems 
patariama elgtis? štai rekomendacijos - "dešimt įsakymų", - kurias Latvijos 
rusakalbiams siūlo laikraštis "Denj" (1992, Nr.39). 

Nešvęsti jokiu latviškit švenčiu Nedah^authjokiuose visuomeniniuose 
dabartinės valdžios ir jos pakalikų renginiuose, nesi lankti jų koncertuose ir 

• spektakliuose, nef turėti Latvijos televizijos ir neklausyti jos radijo. Nepirkti ir 
neskaityti Uttvijos autorių knygii. laikraščių ir žurnalų. Nekalbėti iahiškai.jci 
nėra būtino reikalo; neatsakinėti į latviškus klausimus. Niekuo nepadėti val
džiai. Valsnbinėsc įmonėse ir pas latvius dirbti be jokios iniciatyvos, bet kaip. 
gedimai ir avarijos - ne mūsų reikalas, nesijaudinkime dėl gaisru ir kitokių 
stichinių nelaimiu Visiems atvažiavusiems į UiMja reikia aiškinti, kad joje -
fašizmas, kad nėra jokios demokratijos. Apie diskriminacija rašyti visur, 
pradedant Masina ir baigiant JT. s 

Tokius patarimus galima vadinti tik provokaciniais. Š;ai jeigu rusakalbiai 
vykdys patarimą "dirbti be jokios iniciatyvos, bet kaip", tai kiekvienas darbda
vys pasistengs atsikratyti tokių "darbininku". Jie neteks "eg/ista\imo šaltinio". 
ir tada jau bus galima rėkti apie diskriminavimą Ir ne tik rėkti. Paskutinis 
patarimas, kurį duoda "Dcnj". toks: "O jeigu kas nors neištvers'pažeminifmĮ 
ir. netekęs egzistavimo šaltinio, imsis aktyvių veiksmų rusų Die%a> jo 
nepasmerks". 

Oficialus Rusijoje leidžiamas laikraštis kviečia kitos valstybes gyventojus 
"imtis aktvvių veiksmu" prieš tos valstybės valdžia. Oficiali Rusijos \ aidžia 
tyli. 



DRAUGAS, Šeštadienis, 1992 m. gruodžio mėn . 5 d. 

JAV LB Švietimo tarybos nariai ir talkininkai, sukrovę 2 0 tonų mokyklinių reikmenų, knygų 
ir drabužių j talpintuva Lemonto Lietuvių centre lapkričio 21 d. 

Nuotr. R a m u n ė s Kubi l iū tė s 

AIŠKĖJA SENĖJIMO 
PROCESO PASLAPTYS 

VYTAUTAS Š E Š T O K A S 

Amerikos mokslininkai spar
čiu tempu žengia pirmyn, ieško
dami žmogaus genų paslapties, 
kuri galės žymiai prailginti 
žmonių gyvenimą. Žmogaus 
a m ž i a u s p r a i l g i n i m a s y r a 
na tūra lus veiksnys. Tačiau jis 
a tneš naujas socialines neigia
mybes. 

Kodėl mes senstame? Ar ne
galime šį procesą sulėtinti ir 
prailginti žmogaus amžių. 

Colorado universiteto moleku
lių biologijos moksl in inkas 
Thomas Johnson vykdo studijas 
atrasti jaunystės šaltinį. Jo ban
dymai su sliekais, kurių amžių 
jis gali prailginti 70 procentų, 
yra itin įdomūs. 

Je igu genai gali pra tęs t i 
sl ieko gyvenimą, galbūt ir 
žmogaus amžiaus ilgis gali būti 
pakeistas. Galbūt dėl tyrimų 
kada nors vidutinis žmogaus 
gyvenimo amžius bus pratęstas 
120 metų. vietoj dabar esamo 75 
metų vidurkio. 

Thomas Johnsonas yra vienas 
iš 2000 mokslininkų, kurie mė
gina atspėti žmogaus senėjimo 
paslaptį. Visi mokslininkai daro 
tyr imus su augimo hormonais 
naujais vaistais, dieta, mais
t ingumu ir mankšta. J ie studi
juoja ryšį tarp senumo proceso 
ir ligų (vėžio, Alzheimerio. Par-
kinsono. širdies ir kitų) su 
esama aplinka bei senėjimu. 

Pasku t in ių metų pažanga 
šioje srityje yra daug žadanti. 
Vieną dieną žmonių amžius ne
įsivaizduojamai pailgės. Ateis 
diena. kada. paėmus tabletę, 
sumažės ar visai sustos mūsų 
senėjimas. 

Californijos universiteto biolo
gas Michael Rose jau pasiekė, 
kad jo auginamos vaisinės 
musės gyvena triskart ilgiau 
negu yra jų vidutinis amžius. 
Tas pats atsitiks už 30-50 metų 
ir su žmogaus amžiumi. Kada 
ta i įvyks, kokias turės pasek
mes jau dabar perkrautai medi 
cininei pagalbai ir Socialinei 
sistemai? 

Šis žmonių amžiaus prailgini
mas palies ju išėjimą į pensiją. 
Tuo pačiu jaunesnioji kar ta 
negalės gauti darbų. Tas palies 
nauju namų statybos eigą ir jau 
dabar esamą oro užteršima. 
Svarb iaus ias klausimas: ar 
prai lgintas amžius bus sveiko 
žmogaus gyvenimas, ar tik ve 

getacija? Dr. Richard Spro t t žo
džiais: ..Jeigu mes pas ieks ime 
150 metų amžių i r p a s k u t i n i u s 
40 metų teks praleis t i senelių 
namuose, ta i bus d a r didesnė 
tragedija". 

Žmonėms sens tan t , didėja ir 
ligos, ypač Alzheimerio ir kaulų 
minkštėjimas. D a b a r j au kai
nuoja 90 bilijonų dolerių i metus 
Alzheimerio ligos gydymui . Šia 
liga serga ar t i 4 milijonai 
žmonių. Kylant gydymo išlai
doms, turės būti i š ras t i nauji 
būdai vyresnio amžiaus žmones 
palaikyti sveikesnius . 

Žmonių g y v e n i m o a m ž i u s 
Amerikoje jau d a b a r drama
tiškai pailgėjo. 1900 meta i s 
vidutinis žmogaus amžius buvo 
47.3 metai. Per 90 metų pakilo 
iki 75.4 metų. 

Didžiausias pak i l imas įvyko 
paskutinių 50 metų laikotarpiu. 
Šiuo metu buvo pas i ek t a žy
mus naujagimių ir užkrečiamu 
ligų mirčių išvengimas. Tačiau 
didžiųjų mirtinų ligų sumžėjimo 
progresas yra g a n a l ė t a s . Šir
dies ligos, vėžys ir kai kur ios 
ki tos ligos yra d idž iaus ia mir
t ies priežastis. 

Žmonės, kurie šiandien sulau
kė 90 ar daugiau metų, savo jau
nystėje neturėjo tų galimybių, 
kur ias šiandien tur i naujagi
m i a i . P a g e r i n t a s m a i s t a s , 
m a n k š t a , nau ja i p a ž e n g u s i 
medicina, va is ta i y ra j iems 
prieinami nauji da lyka i . 

Jaunajai ka r t a i pr i s i la ikant 
naujos gyvenimo formos, atėjus 
22 š i m t m e č i u i , g a l i m y b ė 
s u l a u k t i 125 a r 130 metų 
amžiaus bus visiškai realus 
f ak tas . J e igu l a b o r a t o r i n i s 
žmogaus genu t y r i m a s bus 
p a g r e i t i n t a s , t u o p a č i u ir 
žmonių amžius greitai prailgės. 

Amerikos Vals tyb in i s Svei
katos senstančiu žmonių sky
riaus biudžetas per paskut in ius 
trejus metus iš 222 milijonų 
doleriu pakilo iki 402 milijonų. 
Vėžio ligos ty r imo ins t i tu tas 
savo met iniame biudžetų turi 2 
bilijonus doleriu. 

Šiuo metu žmonių senėjimo 
tyrimo institutas pradėjo kreipti 
didesni dėmesį i Alzheimerio 
ligą Ypač nuo 1990 metų šios 
rūšies l igoniams pradė ta ban 
dyti duoti s in te t inės formos 
žmogaus augimo hormonus, ku
rie sukelia pajauninimo procesą 

senesnio amžiaus žmonėms. 
Pasku t in ių penkerių metų 

bėgyje y r a išvystyti geresni 
žmonių senėjimo proceso tyri
mai , ku r i e jau pradeda atnešt i 
t e ig i amus rezultatus. 

Verta pažymėti , kad ir be 
ypatingų tyrimų žmonių amžius 
ilgėja. Amerikos Cenzo biuras 
n u m a t o , kad 2040 m e t a i s 
gyventojų, esančių per 85 metus 
amžiaus , bus 12.3 milijonai 

Kiti tyr imo biura i , pvz. Duke 
univers i te to tyr imo profesoriai, 
p ranašauja , kad 2040 metais 
gyventojų turinčių 85 metus 
amžiaus , bus 42.3 milijonai. Se
niausių pasaulio žmonių tėvynė 
bus Amerika. 

KUN. J . YANNARELL 
RŪPESTIS LIETUVA 

Catholic Medical Mission 
Board pirm. kun . James Yan-
narell, neseniai grįžęs į New 
Yorką iš kelionės į Lietuvą, 
tęsia savo paramą Lietuvos 
žmonėms. T a r p i n i n k a u j a n t 
Catholic Medical Mission Board 
programų skyr iaus padėjėjai 
Rasai Razgaitienei, jis paskyrė 
15,000 dol. Bostono Lietuvos 
Vaikų Globos organizacijai 
įgyvendinti plastinės chirur
gijos projektą. Kun. Yannarell 
taip pat padovanojo 445,000 dol. 
vertės ta lpintuva vaistų ir vi
taminų, skir tų vaikams, gyve
n a n t i e m s globos namuose. 
Lapkričio 20 d. kun. Yannarell 
paskyrė 3,800 dol. Lietuvos 
Inkstų Fondui įsigyti kritiškai 
reikalingų vaistų žmonėms su 
persodintais inkstais. Catholic 
Medical Mission Board, Atviros 
Lietuvos Fondo ir mecenato 
George Ward jungtinėmis pa
stangomis bei finansine parama 
Lietuvos vyriausias nefrologas 
prof. dr. Balys Dainys ir Lietu
vos Inkstų Fondo direktorė N. 
Vanag ienė galėjo lapkričio 
mėnesį da lyvaut i Nefrologų 
konferencijoje ir metiniame 
Amerikos Inks tų Fondo suva
žiavime Baltimorėje. 

Kun. Yannarell apsilankymas 
ir pagalba Lietuvai neliko be at
garsio ir tėvynėje. Vilkaviškio 
vyskupijos valdytojas vysk. J. 
Žemaitis, dėkodamas kun. J. 
Yannarel l už parodytą artimo 
meilę Lietuvos ligoniams per 
Catholic Medical Mission Board 
įstaiga rašo: 

„Ilgi ir sunkūs sovietinės 
okupacijos metai paliko gilius 

pėdsakus mūsų krašte . Morali
nės traumos, netekus ar t imų 
šeimos narių, šimtų tūks tanč ių 
nekal tų žmonių kal inimas i r 
t remt is Sibiro šalčiuose, stoko
j a n t būtiniausių dalykų, palie
tė nevieną generaciją; prievar
t inė ateizacija nualino tūks tan
čių dvasią. Dabar džiaugiamės, 
kad atsivėrė mokyklų durys ku
nigams ir Bažnyčios paruoš
tiems katechetams, dėstantiems 
šventą tikėjimo mokslą. 

Taip pat susikūrė Lietuvoje 
C a r i t a s draugi ja l e n g v i n t i 
žmonių materialiniam ir dvasi
n iam vargui. Daugeliui reika
linga nuolatinė kvalif ikuota 
medicininė pagalba, moderni 
a p a r a t ū r a , v a i s t a i , k u r i ų 
Lietuva nepajėgi ne i pasiga
m i n t i , nei n u s i p i r k t i . B e t 
Dievas teikia pagalbą per gerus, 
pasiaukojančius žmones. 

Ačiū Dievui, kad J i s padeda 
mums per Jūsų, gerbiamas Tėve 
Yannarell , vadovaujamą Ca
tholic Medical Mission Board 
įstaigą. Jūsų te ikiama pagalba 
įvertinama milijonais dolerių. 
Dar brangesnis tas broliško so
lidarumo jausmas, kur io dėka 
mes gyvai pas i jun tam esą 
vaikai vieno dangiškojo Tėvo ir 
Motinos Katalikų Bažnyčios. 

Tela imina geras i s Dievas 
Jūsų šventas pastangas, tea t 
lygina Jums, Jūsų bendradar
biams ir Jūsų darbų rėmėjams 
už tai , kad lengvinate vargšų ir 
nuskriaustųjų dalią". 

CLASSIFIED GUIDE 
_ 

KVIEČIAME APSILANKYTI 
B & D LOUNGE 

6600 S. Kedzle A v ė 
tei. 312-925-6264 

Pašokti, pasiklausyti lietuviškų dainų 
Orkestras groja: ketv., penktd., sekmd. 
nuo 9 v.v., šeštd. nuo 10 v.v. 

Šeštadieniais užkanda — veltui! 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 6 9 St . 
Tel. 7 7 6 - 1 4 8 6 

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

LINAS C. L E S E C K A S , 
Loan o f f i ce r 

Commonwealth-Uni ted Mortgage 
Tel. 708-403-2700 

Dirbame savaitgaliais 

MASTE R PLUMBING 
COMPANY 

Licersed. Bonded. Insured 
Nauji daroat ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonir s kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

Arkivyskupas Audrys Bačkis Vilniuje priima Catholic Medical Mission 
Board pirmininką kun. James Yannarell iš New Yorko. Catholic Medical 
Mission Board yra paaukojusi Lietuvai daugiau kaip 10,500.000 dol. vertės 
vaistu ir skiepų. 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

REAL ESTATE 

MAR0UETTE 
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 pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.ir trečiad. susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda K \ / f B R \ / n / 1 0 \ Y T F 

Kasdien nuo p i r m a d i e n i o i k i p e n k t a d i e n i o , 
80V) — 9:00 v. vakaro 

Visos laidos iš VV< I \ stoties 
14S0 A M banga 

\dresas: S11 So. Nolton Ave. 
VVillovv Sprl.inv II M14SO 

Tel.: (708) «^-2SH. 1 -FA\ (T08» 819-0870 

INTERNATIONAL 
TRAVELCONSULTANTS Ž u f c M * 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

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

9525 South 7»th Avemie 223 Kalvarijų gatv* 
Mlekory HIII, Illinois 60457 Vilnius, Ustuva 

Telefoną* 350-115 Ir 778-392 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

OĖgJĘ 
m 

MIŠ-] 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Re*. 706-423-0443 

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

ifc GntuK, 21 

Ii 
REALMART, INC. 
6602 S. PuUslti, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-583-6100, res. 312-778-3971 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 
GRINDIS IR SIENAS 

J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone(312) 581-4111 

REAL ESTATE 

TO 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6528 S. Kedzle Ave., 

Chicago, IL 60628 

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

• Islamų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagal i 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuola;da pensininkams 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-S996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wett 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ganiuos KMIECIK REALI ORS 
r4r^(| 7922 S. Pulasli Rd 
JLM 4<6S S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. h 
p r o f e s i o n a l i a i , są^ imng.n u 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
ve l tu i . 

CARRIE J . SAVICKAS 
REAL ESTATE CO. 

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

Res. te l . 708-250-8154 

FOR RENT 

FOR RENT 
Išnuomojamas 4Va kamb. 2 
mieg. modernus butas pirmame 
a. Oro vėsinimas, moderni virykla. 
skalbykla su mašinomis Kreiptis 
708-361-5594. 

Išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas Marquette Pk. apyl 
Šiluma, oro vėsinimas, virykla 
šaldytuvas, skalbykla su mašinom 
Kreiptis; 708-361-5594. 

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

312-776-2191 

FOR SALE 

D ė m e s i o ! I š L ie tuvos p a r d u o d a m i 
graž iaus i g in ta ro karo l ia i , sagės , 
ž ieda i . Gin tar in ia i ir inkrustuot i pa
veiksla i . Auš ros Vartų Marija ir l ino 
audin ia i . 

Kre ip t is : 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

M I S C E L L A N E O U S 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South \Vester11 • Chicago 
(312) 737-4000 

Darius 
Urbaitis 

I Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GMO 
Truck. Volkswagen. Oldsmobil? T 
Dodoe firmų automobilius. 

Taip pat pa'duodam^ vartotus 
mažai mylių turinčius, automobi 
liūs 

• Greitas ir efektyvus patarnavimas 

• Atsakome visus klausimus ap;e 
automobilius 

• Sklandžiai kalbame » lietuviškai ir 
angliškai 

V. T. 
. >censed 

tFI<^ktros 
S'.StO 

ELECTRIC CO. 
Insu'ect - BOTKA ! 

4366937 
" namu ap$tdymg 
nu pfltaatymai 

. Vytautas Taras 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Docky* 

T*l 185-6624 Nuo fl ryto Iki 6 v.v. 
Kalyti U-tjviS«..... 

file:///dresas
file:///Vester11


Dėl Loretos Stukienės 
straipsnio 

Vytautas ir Malvina Miliauskai su V. Miliausko meniškais drožiniais. 

Australijoje netekome 
lietuvio tautodailininko, 

Vytauto Miliausko 
Po t rumpos ligos Vy tau t a s 

Mil iauskas pabaigė savo že
mišką kelionę ir iškeliavo į 
amžinybę. Vytautas ir jo žmona 
M a l v i n a k i e k v i e n ą d i e n ą 
p e n k t ą v a l a n d ų po p i e t ų 
kalbėdavo rožinį už tėvynės 
laisvę, bet j is neturėjo progos tą 
laisvą tėvynę pamaty t i . Die
vulis jį pakvietė namo. 

Velionis Vytautas Miliauskas 
gimė 1909 m. lapkričio 14 d. 
Gelgaudiškyje, gausioje septy
nių vaikų šeimoje. T rumpa i 
sirgęs, mirė 1992 m. rugpjūčio 
14 d. Melbourne, Australijoje. 

Vytautas tėvas, Edua rdas Mi
liauskas, buvo mokytojas Kros
noje. Sesuo, Stasytė Maurukie-
nė, yra Marijampolės buvusio 
bu rmis t ro , Juozo M a u r u k o , 
našlė. Stasytė buvo i š t r emta į 
Sibirą su t r im mažais vaiku
čiais. Grįžusi į tėvynę , gyvena 
Marijampolėje. J a u n i a u s i a se
suo, Stefutė Babarskienė , ta ip 
pat gyvena Marijampolėje. Vy
r i aus io j i s e suo , M e č i s l a v a 
Vaišvilienė, buvusi mokytoja 
Marijampolėje, beveik devynias
dešimt metų pasiekus, dabar 
gyvena Chicagoje. Sesuo, Jad
vyga Sakalienė, buvusi a.a. 
Karo mokyklos fizinio lavinimo 
ins t ruktor iaus , a.a. Juozo Sa
kalo žmona, mirė Omahoje 1985 
m. Brolis, a.a. Aleksandras Mi
l iauskas, buvęs par t izanų va
das, mirė Chicagoje, 1958 m. 
Ki tas brolis, a.a. Kazimieras 
Miliauskas, inžinierius, mi rė 
Lietuvoje. Iš gausios šeimos liko 
t iktai t rys seserys. 

Vytautas baigė Aly taus gim
naziją 1930 m. ir Aukštesniąją 
miškininkų mokyklą 1932 m. 
Po to jis išvyko j K a u n ą ir įstojo 
į Karo mokyklą asp i rantu . Bai
gęs buvo paskirtas į Panemunės 
miškų urėdiją, o 1936 m. į 
Žalgirio miškų urėdiją Stum-
briškio girininkijos g i r in inku. 
Tais metais jis vedė Malviną 
Aliciją Kapteinytę, buvo perkel
t as į Vilniaus kraštą — Rūdnin
kų miškų urėdijos, Visinčios gi
rininkijos g i r in inku. 1940 m. 
gegužės mėn. buvo perke l tas į 
Trakų miškų urėdijos Trakų 
girininkijos gir ininku. Tais lai
kais tuose miškuose buvo pasis
lėpę daug jaunuol ių nuo komu
nistų valdžios. Miliauskas su vi
sa is m i š k i n i n k a i s da lyvavo 
sukilime. Vokiečių okupacijos 
laiku jis buvo paski r tas į Telšių 
urėdiją, kur miškuose slapstėsi 
maždaug 500 vyrų. Vokiečiai 
re ika lavo V y t a u t o paga lbos 
išvalyti miškus nuo „nepagei

daujamo elemento". Vytautas 
ne t ik nepadėjo vokiečiams, bet 
tuos vyrus globojo, pateikdamas 
maisto, nurodydamas geriau
sias slėpimosi vietas, perspė
damas apie pavojus ir visokiais 
k i ta i s būdais . 

Iškilus karui , Vytautas buvo 
par t izanu jo brolio kapitono 
Aleksandro Miliausko kuopoje. 
Tos kuopos pirmo būrio vadas 
buvo atsargos leitenantas Sava, 
o an t ro būr io — atsargos kava
lerijos le i tenantas Vytautas 
M i l i a u s k a s . Vytautas buvo 
užpultas raudonųjų partizanų, 
bet grana tom apsigynė ir išliko 
gyvas. J o bendradarbis par
t izanas buvo sunkiai sužeistas. 

Artėjant rusų frontui 1944 m., 
Vytau tas su žmona, Malvina 
pas i t r aukė į Vokietiją — į Ba
variją. Gyveno Regensburgo 
D.P. stovykloje, kuri vėliau 
buvo perkel ta į Scheinfeldą. J i s 
dalyvavo amerikiečių sargybų 
kuopoje. Po to buvo perkelti į 
Schwaebisch Gmuende stovyk
lą, iš kur ios 1949 metais emi
gravo į Melbourną, Australiją. 

Australijoje, kartu su inž. 
Babkaičiu, atgaivino „Aušros" 
teatrą, kur iame jis ir žmona 
Malvina vaidino. Gana ilgai dir
bo „ T ė v i š k ė s a idų" l a ik 
raščio. Septynias kadencijas 
buvo ALK Federacijos valdyboje 
įvairiose pareigose. 

Vy tau tas Miliauskas pasižy
mėjo meniniais gabumais net ir 
pradžios mokykloje. Jis piešė ir 
drožinėjo, bet neramūs metai 
j a m neleido rimčiau atsidėti 
mėgs t amam darbui. 

Schwaebish Gmuende stovyk
loje susibūrė grupelė, kuri pasi
ryžo tęsti lietuviškas tradicijas. 
J ie drožinėjo kryželius, stoga
stulpius, Rūpintojėlius ir k i tus 
l ie tuviškus ornamentus. Tenai 
Vytauto ta lentas pasirodė jo 
drožiniuose. 

Australijoje Vytauto Miliaus
ko darbai pasižymėjo nuosaiku
mu. Kiekviena detalė yra trijų 
matavimų, ir todėl jo drožiniai 
atrodo skulptūriški. Tą išvaizdą 
jis gavo, naudodamas tikrą medį 
ir vengdamas plokščios faneros. 
Jo rankšluost inės ir žvakidės 
g r a k š č i o s , trijų ma tav imų 
skulptūrėlės dailiai nutekintos 
ir išlaikančios lėtą lietuvišką 
ri tmą. 

Vytautą drožinėjimas labai 
t raukė . J i s negalėdavo nedro-
žinėti. J a m buvo sunku par
duoti drožinius, nes tie drožiniai 
buvo jo gyvenimo dalelė. Aus
tralijoje ir Amerikoje yra daug 

Š. m. „Draugo" lapkričio 11d. 
ir „Darbininko" lapkričio 20 d. 
laidose išspausdintas Loretos 
Stukienės straipsnis, kuriame 
iškeliama jos ir dr. Jokūbo Stu-
ko veikla Deborah fundacijos 
projekto Lietuvai reikalu. Išsa
miam jų asmenišką indėlį iške-
liančiame straipsnyje neigiamai 
atsiliepiama apie JAV Lietuvių 
Bendruomenę: „Bet galite įsi
vaizduoti mano nusivylimą, kai, 
grįžus iš Lietuvos, perskaičiau 
lietuvių spaudoje straipsnius, 
kur buvo duota suprasti, jog šis 
projektas buvo Amerikos Lietu
vių Bendruomenės darbas, pra
sidėjęs liepos viduryje, gavus 
Deborah raštą ir kad su Ben
druomenės 2,600 dol. auka bu
vusi šio projekto pradžia ir 
kad Bendruomenės žmonės pa
rūpino Amerikos Transportą 
C-141 nuskraidinti dovanas į 
Lietuvą." 

Aukščiau pacituotas L. Stu
kienės kalt inimas neati t inka 
faktams ir nepasitarnauja tie
sai. Nei viename LB darbuoto
jų paskelbtame straipsnyje ne
buvo bandyta nuslėpti p. Stukų 
veiklos ar paneigti jų indėlį į 
Deborah fundacijos projektą. L. 
Stukienės priekaištus LB-nei 
geriausiai a t remia žemiau pa
teikiamos i š t raukos iš LB 
darbuotojų rūpesčiu Deborah 
projekto reikalu spaudoje tilpu
sių pranešimų: 

1. Balys Raugas, „Draugo" 
š.m. rugsėjo 12 d. laidoje pa
skelbtame strapsnyje „Deborah 
Fundacijos Pa rama Lietuvai" 
pamini Deborah fundacijos prez. 
Stanley H. Fryczynski šiltus at
siliepimus apie „... dr. Jokūbą 
Stuką ir jo žmoną Loretą, kurie 
yapč aktyviai įsijungę į me
dicininės pagalbos Lietuvai 
projektą". 

2. Philadelphijos LB apylin
kės anglų kalba leidžiamas biu
letenis „Labas" (tiražas 600 
egz.), š.m. rugsėjo laidoje prista
tydamas Deborah fundacijos 
projektą Lietuvai, rašo: „Dr. 
Jokūbas ir Loreta Stukai rūpi
nasi finansiniu vajum Deborah 
projektui per lietuvių spaudą 
(media). JAV Lietuvių Bendruo
menė taip pat ragina jus pagel
bėti su savo parama". 

3. „Darbininko" š.m. rugsėjo 
18 d. laidoje išspausdintame re
dakcijos straipsnyje „Skrenda 
pagalba Lietuvos vaikams" mi
nima p. Stukų talka Deborah 
fundacijai, prof. Stuko rūpestis 
ligoninės įrengimų ir medika
mentų pervežimo klausimu, o 
taip pa t ir LB pastangos minė
tame reikale. Straipsnio pabai
goje pridėtame redakcijos prie
raše pastebima, kad straipsnis 
parašytas naudojantis „Debo
rah centro žiniomis", o taip pat 
savaitraščio bendradarbių Edv. 
Šulaičio iš Chicagos ir Teresės 
Gečienės iš Philadelphijos pa
teiktais pranešimais. 

4. B. Butkelis, š.m. lapkričio 
13 d. „Darbininko" laidoje ap
rašydamas kelių LB darbuotojų 
apsilankymą prie Philadelphi
jos esančiame Deborah centre, 
kalba apie Fundacijos prez. 
Fryczynskio" šiltu ir pagarbiu 
žodžiu" paminėjimą dr. J. Stuko 
ir jo žmonos Loretos, " . . . 
aktyviai įsijungusių į jų medi
c in inės paga lbos L ie tuva i 
projektą". 

žmonių, kurių namus puošia 
Vytauto Miliausko drožiniai. 

Labai sunku atsisveikinti su 
Vytautu Miliausku, kuris buvo 
tautodailininkas, partizanų va
das, patriktas, artistas, visuo
menininkas ir mano mylimas 
dėdė. Nuliūdus liko jo žmonelė 
Malvina, kuri 56 metus buvojo 
gyvenimo draugė. Taip pat 
nul iūdę g iminės Lietuvoje, 
Amerikoje, o Australijoje ne 
vien t ik giminės,bet visi, kurie 
jį pažino, ir t ie, kurie gėrėjosi jo 
meniniais drožiniais. 

A u š r e l ė Saka la i t ė 

. 5. JAV LB Krašto valdybos 
lėšomis leidžiamas žurnalas 
„Bridges" š.m. balandžio mėn. 
laidoje išspausdino straipsnį, 
pristatantį Deborah projektą 
Lie tuvai i r informavo, kur 
a u k a s nukreipt i . Straipsnis 
paruoštas, L. Stukienei prisiun-
tu s informaciją. 

6. L. Stukienė buvo kviesta 
apie Deborah fundacijos projek
tą Lietuvai pateikti pranešimą 
š.m. lapkričio 7-8 d.d. Washing-
tone įvykusioje humani tar inės 
paramos Lietuvai klausimu 
ruoš to je konferenci joje . L. 
Stukienei negalėjus priimti 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninko kvietimo, ap ie Deborah 
projektą konferencijoje kalbėjo 
Philadelphijos LB apylinkės 
valdybos narė humanitariniams 
reikalams Jeanne Dorr. Savo 
pranešime J. Dorr iškėlė p. 
S tukų didelį indėlį projekto 
vykdyme. 

Čia noriu suminėti, kaip JAV 
LB-nei teko įsijungti į Deborah 
projektą Lietuvai. 

Liepos mėn. pradžioje telefonu 
į JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Algimantą Gečį 
kreipėsi Deborah fundacijos 
prez. S. Fryczynski. Apibūdinęs 
projekto apimtį, minėjo, kad 
rugsėjo pradžioje į Lietuvą 
būt ina išvežti ligoninės operaci
nę aparatūrą ir medikamentus, 
tačiau t rūksta reikiamų lėšų ir 
transporto lėktuvo C-141 nemo
kamai gavimas iš JAV Gynybos 
depar tamento e s ą s įstrigęs. 
Prašė JAV LB pagalbos tiek 
finansų, tiek „lobbying" akcijos 
reikaluose. Turėto ilgoko pokal
bio metu pareiškiau, kad pro
jektu i lietuvių visuomenės tar
pe vadovauja p. Stukai i r kad 
LB įsijungimą jie nesut iktų tei
giamai. Tuos pačius motyvus sa
vaitei praėjus išdėsčiau telefo
nu skambinusiam Deborah fun
dacijos pareigūnui p. Fidler, pa
reiškusiam norą atvykti į mano 
namus ir bandyti mane perkal
bėti. Tik kiek vėliau S. Fryzyns-
kiui telefonu pakartotinai išdės
čius projekto turimas problemas 
ir apeliavus į patriotiškumą, 

pažadėjau LB Visuomeninių rei
kalų tarybos talką gaut i nemo
kamai transporto lėktuvą ir 
Krašto valdybos pirm. Vyt. Ma
ciūnui pateikti finansinės para
mos prašymą. Talkinant LB 
įstaigos Washingtone vadovei 
Astai Banionytei, kelių dienų 
eigoje transporto lėktuvo reika
lu buvo pasiųsti memoran
dumai JAV prezidentui G. Bush 
(su nuorašu viceprezidentui B. 
Quayle), JAV Gynybos depart-
mento sekretoriui D. Cheney) su 
nuorašu vicesekr. R.K. WoI-
thuis) ir kt. Asmeniškai lėktuvo 
reikalu buvo kontaktuoti Baltų
jų Rūmų pareigūnai R. Schaefer 
ir N. Burns, o Gynybos depar
tamente Office of Global Affairs 
pareigūnas G. Touma. Tarpinin
kauti lėktuvo gavimui buvo 
paprašyti keli kongresmanai, 
priklausą karinių pajėgų komi
tetui JAV Atstovų Rūmuose. 
Rugpjūčio pabaigoje JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybą 
pasiekė Valstybės departamen
to vicedirektoriaus Rytų Euro
pos reikalams laiškas, kad, atsi
liepiant į pateiktą prez. Bushui 
prašymą, sutinkama duoti tran
sporto lėktuvą ligoninės apara
tūros ir medikamentų perveži
mui į Lietuvą. Išvykstama iš 
Ft . McGuire kar inės bazės 
rugsėjo pradžioje. 

O dėl LB finansinės paramos 
Deborah projektui, Deborah 
prezidento raštiškas kreipima
sis buvo svarstytas š.m. rugpjū
čio 7 d. įvykusiame Krašto val
dybos posėdyje. Pirmininkui V. 
Maciūnui pasiūlius, iš „Dovana 
Lietuvai" fondo buvo paskirta 
2,000 dol parama. Savo ruožtu 
Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba per „Bendruomenės 
Balso" radijo programą ir „La
bas" biuletenį iki šiol Deborah 
projektui yra įteikusi 3,600 dol. 
sumą. Apie JAV LB Krašto val
dybos skirtą paramą L. Stukie
nė buvo painformuota laiško 
nuorašu. 

Tikiuosi, kad šis gan detalus 
klausimo paryškinimas visuo
menei sudarys vaizdą, kad JAV 
LB neturėjo intencijos nepaste
bėti ar sumažinti p. Stukų nuo
pelnų. 

A lg iman ta s S. Gečys 
JAV LB Visuomeninių 

reikalų tarybos pirm. 
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AUKOS „DRAUGO" VAJUI 

INTERNATIONAL 
KAS MĖNESĮ NAUJI IR ĮDOMŪS KEUONIŲ 

PASIŪLYMAI! 
• 

Nuo Tėvynės Lietuvos miškų ir slėnių iki egzotiškų šiltų kraštų Karibų 
jūroje mes siūlome Jums pasirinkti iš mūsų 1992-1993 kelionių. VISOS 
SIŪLOMOS KELIONĖS YRA SU PILNU APTARNAVIMU: lėktuvo 
skrydžiai, kelionės laivu (cruise), nakvynės, maistas, gidai ir palydovai. 

VASARIS SLIDINĖJIMO KELIONĖ 1 ŠVEICARIJĄ: Puiki proga ir tiems. 
1tS3 m. kurie neslkjinėja pabūti gražioj Šveicarijoj. Pilna kaina, įskaitant 

ir viešbutį, $799.00. 

KOVAS CANCUN, MEKSIKA: Pabėkite nuo pilkų, šaltų dienų į puikiau-
1993 m. sią Meksikos kurortą. Pilna savaitė po palmėmis! 

BALANDIS VELYKOS LIETUVOJ: Prisikėlimo šventė Tėvynėje. Kelionė su 
S—201993 m. ar be viešbučių, pigiausia kaina. 

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

— 12 dienų. 

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

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

RUGPJŪTIS ALASKAIALASKAI ALASKAI Daugeliui klientų pageidauant. 
1993 m. organizuojama 14 dienų kelionė į Alaską. Plauksim laivu. 

keliausim traukiniu ir gėrėsimės nuostabia gamtai SUSIDOMĖJĘ 
PRAŠOME SKAMBINTI 

ALL COPY RIGHTS RESERVED 

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

OTINTERNATSONAU INC. 
9829 S. 79th AVI. 

HICKORY MLLS, IL 90497 
TEL. 709-430-7272 
F*X 709-430-57B3 

Me-nbe' 

Adt#ftcen Sodtty 
Of frOV«! Ag«B'J 

500 dol. Union Pier Li thuanian 
Assoc. per E. Vengianskas 
(Letter) 

200 dol . Bronis K a s i a s — 
Wyoming, PA 

100 dol Čikagos Ate i t in inkų 
Sendraugių skyrius Dr. & 
Mrs. R. Gineitis — Dayton, 
OH; Gediminas Kazėnas — 
Darien, IL Lith. Char i t ab le 
Society Maironis Park , 
Shrewsbury, MA; Rev. Vy tas 
Memenąs — Frankfort , IL 
Albert ir Elena Misiūnai — 
Gulfport, FL (Letter) 
Ignas Pakulis — Chicago; Rita 
ir Audrius Rusenai — Worth, 
IL; Juozas ir Sigutė Žemait is 
— Cicero, IL. 

80 dol. Joseph Kredys — Lock-
port, IL (Letter) 

50 dol. Vladė Damašienė — 
East Chicago, IN; Kazys Gim

žauskas — St. Pete Bch., F L 
Jone ir Birutė Kasčiukas — 
Chicago Angeles Leščinskas 
— Chicago; Dr. Elena Liau-
tukas —.Bethesda, MD; Vy
tautas Marijošius — P u t n a m , 
Ct., Poetės Marijos Aukštaitės 
Centras — Port Hope, Canada; 
Mrs. Eugenia P a k u l i s — 
Rehoboth Bch., DE; Eugenija 
ir Juozas P a ž e m ė n a i — 
Queens Village, NY; 

30 dol. Aleksandra Jurjonas — 

Ch icago ; S t a sė K a z l a s — 
Chicago; Alb inas ir Regina 
Smol inska i — Chicago. 

25 d o l . J o n a s Abra i t i s — Oak 
L a w n , IL; Dr. G. & Mrs . 
Gr in i s — St. Pe t e Bch., FL; 
P e t r a s Kliorys — Euclid, OH; 
L a i m a J u r k ū n a s — La Grane , 
IL; Juozas Lekas — Chicago; 
Mari ja ir Kos tas Podolskis — 
Worcester , MA; Aldona San-
d a r g a s — Ormond Bch., FL; 
V y t a u t a s Zelenis — Reseda, 
CA; 

20 d o l . A r v y d a s Kl io rė — 
P a s a d e n a , CA; Stefanija Bar-
m u s — Chicago; Aleksas Liut 
k u s — Euclid, OH; Juozas Sau 
r u s a i t i s — Bal t imore , MD; 

15 d o l . J u o z a s Y u r k u s — 
Webster , NY; 

10 d o l . Bronė A r m i n a s — Port 
St. Lucie, FL; Bronius Krokys 
— Phi ladelphia , PA; J o n a s 
Mickevičius — O m a h a , NE; 
Monika Pocius — Rockford, 
IL; Vladas Radz iukynas — 
Chicago; Monika Ste ikūnas — 
High land , IN; A. Toti las -
O m a h a , N E ; J o n a s U t a r a — 
C h i c a g o ; Alg i s V y d a s — 
Brewer , ME; 

M ū s ų v i s ų n u o š i r d ž i a u s i a 
p a d ė k a a u k o t o j a m s , a t s i l i e 
p u s i e m s j „ D r a u g o " p a g a l b o s 
š a u k s m ą . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9662 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i s u s la ido tuvių n a m u s g a l i t e p a s i e k t i 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x „ D r a u g o " administracijai 
reikalingas asmuo dirbti pilną 
laiką, kuris žinotų ne tik kom
piuterių sistemą, bet ir galėtų 
j a i s p rog ramuo t i . P r a š o m e 
kreiptis darbo valandomis. 

x Vyresnių jų l i e tuv ių cen
t r e — Seklyčioje, gruodžio 9 d., 
trečiadienį, 2 v. p.p. dr. Vilijos 
Kerelytės — chi roprak t ikės 
paskaita. Po to meninė pro
grama ir bendri pietūs. At
v y k i t e , p a s i k l a u s y k i t e i r 
įdomiai praleiskite popietę. Visi 
kviečiami. 

x L a p k r i č i o m ė n e s i o „Eg
lu tės" nenugairino rudens vėjai 
— ji nauja, graži ir neseniai iš
spausdinta. Tai mėnesinis laik
raštėlis vaikams išeivijoje, re
daguojamas ses. Onos Mikailai-
tės, leidžiamas Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų, Pu tnam, 
CT. Paskutiniu metu vis pasi
girsta liūdnos pranašystės, kad 
„Eglutės" dienos suskaitytos: 
ses. Onutei atsisakius ją toliau 
redaguoti, kyla pavojus „Eglu
tei", kuria džiaugėsi kelios kar
tos išeivijos lietuviukų, išnykti. 
Tikėkimės, kad ta ip neatsi t iks 
ir mūsų mažieji dar ilgai galės 
džiaugtis šiuo įdomiu laikraš
tėliu, skir tu kaip t ik j iems. 

x C h i c a g o s L i t u a n i s t i n ė 
mokykla ruošia tradicinę Kalė
dų eglutę š.m. gruodžio 13 d., 
sekmadienį, Jaunimo centro 
didžiojoje salėje nuo 12-3 v. p.p. 
Atvyks Kalėdų Senel i s su 
dovanėlėmis va ikams . Visi 
kviečiami ir laukiami. 

x Nuo $675 iki $735 skry
džiai ten ir atgal iš Chicagos 
į Vilnių, o Chicaga-Vilnius 
t ik į v ieną pusę n u o $539. Bi
l i e tu s r e i k i a į s i g y t i ik i 
g ruodž io 31 d., o juos panau
doti iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: A m e r i c a n T r a v e l 
Service , t e l . 1-708-422-3000. 

(sk) 

x J u o k a s — sveikata! Lietu
viško humoro, dainų, šokių 
vakaronė įvyks gruodžio 12 d., 
šeštadienį, 5. v. p.p. B & D 
Lounge , 6600 S. Kedzie Ave., 
te l . 312-925-6264. 

(sk) 

x „Amer ikos L ie tuv ių Ra
dijas", vadovaujamas A. Šluto, 
gruodžio 18 d. 7 v.v. visus 
kviečia į J a u n i m o c e n t r o 
kavinę, kur įvyks susit ikimas 
su n e s e n i a i iš L i e t u v o s 
sugrįžusiu kun. A. Saulaičių. 
B u s rodomos s k a i d r ė s . 
Pasikalbėjime dalyvaus ir jį pra
ves adv. P. Žumbakis. 

(sk) 

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

(sk) 

x D Ė M E S I O V I D E O APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami t ikrai 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: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R AVE., C H I C A G O , IL 
BO<>09, Tel . 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

x Švč. M. Mar i jos Nekalto 
Prasidėjimo šventė yra antra
dienį, gruodžio 8 d. Kadangi 
šiuo titulu Marija yra Amerikos 
kontinentų globėja, ši diena yra 
privaloma šventė — katalikai tą 
dieną išklauso šv. Mišių. 

x „Tylią šven t ą n a k t į " — 
kalėdinis religinis koncertas 
įvyks gruodžio 13 d., 3 vai. p.p. 
Šv. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje (Brigh-
ton Parke). Visuomenė nuošir
džiai kv ieč iama da lyvau t i , 
pasiklausyti gražių giesmių, 
religinės muzikos, a t i t rūk t i 
valandėlę nuo skubios kasdie
nybės. Koncerte dalyvauja sol. 
Dana Stankaitytė, sol. Jonas 
Vaznelis, Rasos Poskočimienės 
paruoštas vaikų choras, Daina
vos ansamblis ir simfoninis 
orkestras. Koncertui diriguos 
muz. Darius Polikaitis. 

x „ L i t u a n u s " , užbaigęs 38 
metų sukaktį, pradėjo ruošti 40 
metų „ L i t u a n u s " i ndeksą 
(turinį). Projektui vadovauja 
Nora S p u r g y t ė , į s ig i jus i 
magistro laipsnį iš bibliotekos 
mokslų. Per 40 metų Li tuanus 
bus i š s p a u s d i n ę s p e r 600 
straipsnių apie Lietuvą. Beveik 
kiekvienam numeryje taip pat 
rasime meno kūrinių, knygų re-
cenzijų ir a p r a š y m u s apie 
v i sok iaus ius p r a b ė g a n č i u s 
lietuviškus reikalus. Jie visi bus 
suminėti už dvejų metų 40-ties 
metų „ L i t u a n u s " tu r iny je . 
„Kam statyt i 40 metų in
telektualinį rūmą ir kviesti į jo 
užbaigtuves, be t nenurodyti 
(taupumo sumetimais), kaip at
vykti į pokylio vietą?" Taip rašo 
kanadiškis Jackson Lethbridhe 
„Še r i a i s Revievv" žu rna l e , 
patardamas k a i p ger iausiai 
išleisti „Li tuanus" 40 metų 
turinį. 

x Iš Lie tuvos savo v a i k u s į 
JAV gydyt is a t lydė jus ios 
mamos kviečia lietuviškąją 
visuomenę aplankyti Seklyčios 
an t r ame aukš t e „ L i e t u v o s 
Va ikų Vi l t i e s" krautuvėlę. 
Krautuvėlėje — motinų ir vaikų 
rankdarbiai — ypatingai dailiai 
ir sudėtingai pagaminti šiau
dinukai, „angeliukai", sveiki
nimo kortelės. K r a u t u v ė l ė s 
v a l a n d o s ; kasdien 10 v.r. — 6 
v.v. Pelnas skiriamas „Lietuvos 
Vaikų Vilčiai". 

(sk) 

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

(sk) 

Dainavos ansamblis su dirigentu Darium Polikaičiu vieno koncerto metu Chicagoje. Ansamblis 
ruošia religinį-kalėdinį koncertą gruodžio 13 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 

Nuotr. M. Vidzbelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x O p ^ a l S tud io , 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v.. šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i r m a d . i r an t rd . 
užda ry ta . 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

V I E N U O L I Ų T A L K A 
V I E N U O L Ė M S 

Gruodžio 1 d. seserų kazimie-
riečių motiniškuose namuose 
Chicagoje keturių lietuvaičių 
vienuolijų vadovės tarės i dėl 
ryšių bei pagalbos vienuolėms 
Lietuvoje, aptardamos ligi šiol 
a t l i k t u s d a r b u s ir a t e i t i e s 
uždavinius. Seserys j au daly
vavo Religinės šalpos posėdyje 
prieš dvejus metus ir spalio 
mėn. tarėsi visų JAV moterų 
vienuolijų vadovybių suvažia
vime, tačiau šis posėdis buvo 
pirmasis grynai seserų seserims 
talkos pasitarimas. 

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 
Celestina ir Mercedes iš Brock-
tono, Mass., paaiškino, kaip jos 
dirba su naujais ateiviais iš 
Lietuvos Bostono apylinkėse ir 
mielai prisidėtų prie ryšių bei 
šalpos, negalėdamos šiuo metu 
savo pačių seseris pasiųst i . Jos 
pri tarė, kad čionykščiai vie
nuolijų namai ar kitos grupės 
susirištų su atskirais namais ar 
vienuolijomis Lietuvoje. Lietu
voje yra 17 moterų vienuolijų, 
o JAV-se — keturios, lietuvaičių 
įsteigtosios. 

Pittsburgho pranciškietės ses. 
Alma ir Kathleen pranešė, kaip 

x Ma t t Vi lu t i s iš Frankfur t , 
IL mums rašo: „Tegul Dievas 
jus laimina ir padeda vajaus 
metu. Mums jūs labai reikalin
gi!" Savo linkėjimus p. Vilučiai 
sutvir t ina net 1000 dol. auka . 

x Gre i t p a r d u o d u v i enos i r 
dviejų še imų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX R E A L T O R S , R i m a s 
S t a n k u s , tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x ŽAIBAS ketvir t i meta i 
g a r a n t u o t a i i r p a t i k i m a i ruo
šiasi u ž s i e n i e t i š k a s m a i s t o 
p r e k e s pristatyti Lietuvoje į 
namus l a i k u K a l ė d ų šven 
t ėms! Penkiolikos pakietų pasi
r inkimas! Kalėdiniai užsaky
mai pr i imami iki g r u o d ž i o 
10-tos d i enos . Kreiptis: „ŽAI
B A S " , 9525 So. 79 th Ave . , 
H i c k o r y Hills. IL 60457, t e l . 
708-430-8090. 

(sk) 

x S iun t in i a i i L i e t u v ą per 
ATLANTA IMPORT EXPORT. 
K i t a s k o n t e i n e r i s i š s i u n 
č i a m a s g ruodž io 9 d. Dėl pla
tesnių informacijų, skambinkite 
312-434-2121. Toliau nuo Chica
gos - 1-800-775-SEND. 

(sk) 

sekasi Utenoje jų vienuolijos pa
siųstom dviem seselėm, kur ios 
viener ius m e t u s ruošėsi dvejų 
metų da rbu i mokyklose, kate
chetikos ir vienuoliško gyveni
mo sr i tyse . (Prieš II Pasaulinį 
karą pranciškietės buvo nusiun
tusios savo seserų į Lietuvą, 
tač iau šios per karą neliko 
L i e t u v o j e ) . U teno je d i r b a 
kata l ik iškoje mokykloje. 

Kaz imier ie tės ses. Marilyn, 
Margare t ir Teresi ta apibūdino 
a n k s t y v e s n e s k e l i o n e s 
Lietuvon, dviejų kazimieriečių 
ses. R a m u t ė s ir ses. Almos 
penkių mėnesių viešnagę Chica
goje (Lietuvos kazimierietės yra 
a t sk i ra , tos pačios steigėjos — 
Mot. Mar i jo s K a u p a i t ė s — 
įsteigta vienuolija). J au veikia 
Lietuvos kazimier ie tėm padėt i 
fondas , l a b i a u s i a i Pažais l io 
v i e n u o l y n o r e i k a l a m s , i r 
žmonės dosniai atsi l iepia. Bū
damos čia, Lietuvos vienuolės 
susipažino su mokyklomis, li
gonine, t ikybos dėstymo būdais, 
j a u n ų v i e n u o l i ų a u k l ė j i m o 
re ika la is . 

Neka l to Prasidėjimo seserims 
ats tovavo ses. Igne. Ši vienuoli
ja j a u daug metų su savosiomis 
ir k i tomis seselėmis bendrauja, 
šelpia, atsikviečia į J A V bei 
Kanadą. Penkios seserys y ra po 
kelis mėnesius Lietuvoje pralei
d u s i o s p a s i t a r i m u o s e , p ra -
vesdamos kursus ir kt. Ses. Igne 
p a l a i k o r y š i u s i r su J A V 
Vyskupų konferencijos ta lkos 
R y t ų E u r o p o s B a ž n y č i o m s 
komite tu . 

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

(sk) 

x L ie tuvos vyč ių šokėjų gru
pė Mokslo ir pramonės muzie
j aus tea t ro scenoje gruodžio 19 
d. 5 v.p.p. pavaizduos lietu
viškus Kalėdų papročius vai
dinimu, t au t in ia i s šokiais, dai
nomis ir giesmėmis. Tarp įvai
rių k i tų t a u t ų Kalėdų eglučių 
bus ir papuoštoji l ie tuviškais 
š iaudinukais . 

x B e n d r o s K ū č i o s Sekly
čioje — gruodžio 2 3 d. 4 vai . p.p. 
Kvieč iame da lyvaut i , regis
t ruoki tės iš anksto Soc. Reikalų 
rašt inėje. 

x C h i c a g o S u n T i m e s gruo
džio 4 d. numery įsidėjo nuo
t r a u k ą ir Daniel J . L e h m a n n 
straipsnį su per visą puslapį 
nusitęsiančia stambia an t raš te : 
„Operacijos neša viltį Lietuvos 
va ikams" . Plačiau aprašo iš 
Lietuvos i Chicagą, į Marąuet te 
Parką , a t skra id in tus va ikus : 
Kęstutį Aleksandravičių, Žydrę 
Tumosai tę , Joną Šneiderį, jų 
mot inas , šeimas, pažymėdami, 
kad Shr iners ' ligoninėje j iems 
g r ą ž i n a m a s v e i k a t a . T u o 
„Vaikų Vil t is" sąjūdžiu ypač 
sus i rūpinus i J ū r a t ė Budrienė, 
vykdydama Lietuvių Socialinės 
Tarybos J A V LB suplanuotą ir 
vedamą Lietuvos vaikų gel
bėjimo programą. 

Posėdyje dalyvavo ir ameri
kietės pranciškietės ses. Marga
ret Mary ir Agnės, spalio mėn. 
16 dienų vadovavusios semina
r a m s L ie tuvos v ienuol i jų 
vyresniosioms bei tarybų na
r ė m s apie vienuol i jų kon
stitucijas, įžadų teologiją, at
sakydamos begales klausimų 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir 
Panevėžyje. Šios specialistės 
padės penkioms Lietuvos vie
nuolijoms perrašyti savo įstatus 
pagal naująjį Bažnyčios teisyną. 

Lietuvos vienuolėms padeda 
ir kitos amerikietės vienuolės. 
Šaritietės (Daughters of Chari-
ty) talkina Šv. Jokūbo ligoninei 
Vilniuje. Dėl talkos tariamasi ir 
su Sisters of Mercy vienuolija. 

T a r p skubesn ių p ro j ek tų 
numatyta r inkt i ir l ietuvių 
k a l b o n ve r s t i š i u o l a i k i n ę 
medž iagą a p i e v i e n u o l i ų 
gyvenimą, apaštalinį plana
vimą, vidaus tvarką, vado
vavimą, apaštalinių vienuolijų 
maldą, kuri skiriasi nuo kon-
t e m p l a t y v i ų ( „ u ž d a r ų " ) 
vienuolijų maldos būdų. J a u 
kelios Lietuvos vienuolės studi
juo ja užs ien iuose , t odė l 
rūpinamasi daugiau sąlygų 
sudaryti , stipendijas surast i , 
kaip ir vienuolijų vyresniosioms 
sudary t i progų vienuolišką 
gyvenimą JAV patirti. 

Medžiaginė pagalba nuolat 
s i u n č i a m a : kaz imie r i eč ių 
ligoninės reikmenys, vaistai , 
mokyklų knygos. Pasirūpinama 
ir čia apsilankančių seselių 
s v e i k a t a . T a r p a t e i t i e s 
uždav in ių b ū t ų v y r e s n i o 
amžiaus ar sergančių seserų 
Lietuvoje globa; naujų nar ių 
auklėjimas, ka i jau įmanoma 
turė t i normalius naujokynus; 
medžiag inė bei m o r a l i n ė 
parama vienuolijoms, kurios 
užsienyje neturi atitikmens; per 
pažįstamus bei parapiečius a r 

mokyklų buvusius auklė t in ius 
iš amerikiečių bendrovių ras t i 
medžiaginės ar lėšų paramos. 

Lietuvos vienuolijos pratur
t i n t ų v i s u o t i n ę Bažnyč ią , 
pasidalindamos savo pat ir t imi 
iš tų penkių dešimtmečių: ka ip 
jos suprato moterų vienuolių 
vaidmenį Bažnyčioje, kaip plito 
misijiniu d a r b u į buvusios 
Sovietų Sąjungos sri t is , ka ip 
vienuolijoje auklėja skirtingų 
t a u t y b i ų k a n d i d a t e s , k a i p 
palaikė ryšius ir ekonominiai 
l a ikės i , b e n d r a d a r b i a v o su 
pasauliečiais bei dvasininkais . 
Kai lietuvaičių vienuolijos JAV 
prašo savo nar ių parašyt i auto
biografijas vienuolijų istorijai, 
taip manoma, kad būtų labai 
vertinga Lietuvoje įkalbėti ar 
surašyti visą tą pat i r t į apie 
vienuolišką gyvenimą sunkiose 
sąlygose ir milžinišką apaštalinį 
darbą, kurį vienuolės Lietuvoje 
atlieka. 

Svarstydamos tuos klausimus, 
seserys taip pat klausinėjo, kaip 
pastarųjų 50-ties m e t ų pasikei
t imai visuotinėje Bažnyčioje 
suprantami ir pr i imami Lietu
voje; kaip žiūr ima į vienuoles 
(ar dvasininkus), j a u studija
vusius užsienyje ir sugrįžusius 
Lietuvoje dirbti ; k i ek svarbus 
pasitikėjimas iš k i t u r į Lietuvą 
atvykusiomis padirbėti; kad la
bai svarbus asmeninis tęstinu
m a s ryš iuose su L ie tuvos 
Bažnyčia ir vienuolėmis; kokios 
sovietinio aukėj imo bei san
tvarkos p a s e k m ė s žmonėse, 
žmonių dvasioje, n e tik eko
nomijoje a r visuomeniniame 
gyvenime. Šiais reikalais ta r t i s 
padėjo ir k u n . A. Saulai t is , SJ. 

Seserys numato 1993 metų 
pavasarį vėl susi t ikt i , su savo 
tarybomis ap ta rus ios numa
ty tus ir i lgalaikius uždavinius. 

A S 

L A B D A R O S V A K A R A S 
S E K L Y Č I O J E 

J A V LB Socialinių Reikalų 
Tarybos p i rmin inkė Birutė Ja
saitienė ir p rogramų vyresnie
siems lietuviams organizuotoja 
E lena S i ru t ienė daugiaus ia 
p a s i d a r b a v o , r u o š d a m o s 
Seklyčioje Labdaros vakarą. 
Dar prieš numa ty t ą pradžios 
valandą gausus būrys svečių jau 
buvo susirinkęs Seklyčios resto
r a n e ir salėje. Č i a atsilankė 
Chicagos l i e t u v i ų t a r p e 
pasižymėję veiklūs lietuviai, 
j u o s g a l ė t u m e p a v a d i n t i 
išeivijos aktyvistais . Tai St. Ba
ras , dr. Ant. Razma, dr. Ambro-
zait is , dr. Pe t r a s Kisielius, 
Marija Remienė, žurnal is ta i ir 
k i t i . 

Susėdus prie s ta lų , maldai 
sukalbėti buvo pakviestas prel. 
Juozas Prunskis , kuris turi
ninga t rumpa ma lda kreipėsi į 
Viešpatį, dėkodamas ir prašy
damas palaimos ne t ik čia susi
r i nkus i ems , bet i r tėvynei 
Lietuvai. 

Po gausios v a k a r i e n ė s ir 
draugiškų pokalbių Socialinių 

Br. Nainienė, Lietuvių centro Lemonte 
Poskočimas prie savo medžio kūrinių. 

renginių komiteto pirm., ir A. 

Nuotr I. Kriaučeliūnienės 

Reikalų Tarybos pirm. B. Jasai
t ienė apžvelgė Tarybos a t l ik tus 
darbus šalpos srityje ir išvardijo 
piniginės loterijos laimėtojus. 
Taip pat j i pristatė ir šio vaka
ro žymiuosius svečius bei vieš
nias , k a r t u dėkodama už tokį 
gausų atsi lankymą. 

Po to vyko meninė programos 
dalis , ku r i a i vadovavo EI. Siru
t ienė. Pirmiausia ji pakvietė 
muz. sol. Algimantą Barniškį 
pirmajam pasirodymui. Čia j is 
padainavo keletą populiarių 
d a i n ų , p a t s p r i t a r d a m a s 
vargonėliais . Tada programų 
vadovė pakvietė aktorių humo- ' 
r istą A. Grašį iš Vilniaus teatro 
su geru pluoštu įdomių pasakoji
mų. Negirdėjus sunku įsivaiz
duoti, kokie tai juokingi dalykai 
dėjosi mūsų Lietuvoje. Visa salė 
skambėjo nuo užkreč ianč io 
juoko, t i k t a i pats pasakotojas 
pasiliko r imtas . Ypač visiems 
pat iko Tinginių himnas. 

Antrojoj daly A. Barniškis pa
dainavo d a r kel ias l iaudies 
dainas . Į paskutiniąsias dvi 
buvo į t r auk t i ir svečiai, ta ip , 
kad salė drebėjo nuo smagaus 
dainavimo. 

Pabaiga i buvo pravesta lo
terija, t a d laimėtojų buvo di
desnis skaičius. Pasibaigus lo
teri jai , svečiai ėmė pamažu 
skirs tyt is namo, l inksmi, gerai 
n u s i t e i k ę , ypač l a imėto ja i . 
Gražiam tikslui suruoštasis lab
daros vaka ra s gerai pasisekė, 
pa l ikdamas gražų prisiminimą. 

A P B 

Š V E N T Ė „ C A U F O R N I A 
G A R D E N S " S E N E L I Ų 

N A M U O S E 

Iš Vyresniųjų lietuvių centro 
Chicagoje, renginių vadovės 
Elenos Sirut ienės dėka, „Hal-
lovveen" ar t is tų grupė pasirodė 
„California Gardens" senelių 
namuose . Š.m. spalio 30 d., 
„Halloween" išvakarėse, „Cali
fornia Gardens" senelių namų 
persona las ir gyventojai, jų 
t a rpe d a u g lietuvių, susir inkę 
salėje, stebėjo „Halloween" pro
gramą. 

Salia k i tų čia puikiai pasirodė 
Vyr. liet. centro atstovai, apsi
rengę spalvingais, vaizdingais 
k o s t i u m a i s , k i e k v i e n a s in
dividual iai su t rumpa progra
mėle. Juos pristatė E. Sirutienė. 
Š ta i jų puikia i atvaizduoti cha
rakter iai : dainuojanti katė — A. 
Grincevičienė, t igrienė — S. 
Henson, r agana — O. Lukienė, 
Šv. Jono vabalėlis — E. Žiob-
r ienė , k o r t a (jokeris) — M. 
Yuknienė . Šioje grupėje pasi
rodė ir 2 berniukai, „Vaikų 
v i l t i e s " d ė k a a t v y k ę 
iš Lietuvos gydytis — l iūtas — 

P a u l i u s Lazdauskas , Amer . 
beisbolo žaidėjas — Kęstut is 
Aleksandravičius. 

Kiekvienas pasirodymas buvo 
labai įdomus ir įvertintas gar
siais plojimais. Ta i buvo svar
bus įvykis šių namų gyvento
j ams , ypač lietuviams. J ie su 
d ė k i n g u m u stebėjo programą, 
nes pasirodę tautiečiai iš Vyr. 
centro paliko gerą įspūdį ir pra
džiugino jų gyvenimo saulėly
džio dienas . 

Po le T u s k e n i e n ė 
I I I X 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka tas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
Vyten i s Lietuvninkas 

2501 W. 69th Stveet 
Chicago, IL 60629 

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


