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Brazauskas sieks 
„ištaisyti savo 

pirmtakų klaidas”
Pirmadienio žinios iš Lietuvos

Vilnius, gruodžio 7 d. (Elta) — 
Laikinai einantis prezidento pa
reigas Algirdas Brazauskas 
penktadienį kreipėsi į Lietuvos 
žmones ryšium su tuo, kad 
žymiai padidėjo maisto 
produktų kainos. Kreipimesi, be 
kita ko, sakoma:

„Tai buvo padaryta vyriau
sybei priėmus sprendimą nu
traukti valstybės iždo dotacijas 
mėsai ir pienui. Nesu įsitikinęs 
šio žingsnio būtinumu. Vals
tybės iždo būklė iš tiesų nėra 
lengva. Tačiau šį sprendimą 
galėjo ir turėjo priimti naujai 
sudaroma vyriausybė, gerai iš
nagrinėjusi ir pasvėrusi visas 
galimybes.
„Nerimą kelia ir ta aplinky

bė, kad nebuvo peržiūrimos so- . 
cialinės kompensacijos. Dauge
lis žmonių, iki šiol nešę vos ne 
pagrindinę ūkio reformos naštą, 
patyrė dar vieną smūgį — jų gy
venimo sąlygos dar labiau pa
sunkėjo. Turiu pagrindo many
ti, kad ankstesniosios vyriausy
bės sprendimas nebedotuoti 
maisto produktų buvo priimtas 
ne iš ekonominio būtinumo, ne
įvertinus visų galimų padari
nių.

„Užtikrinu Lietuvos žmones, 
kad naujoji vyriausybė imsis 
kuo skubiausių priemonių, siek
dama ištaisyti savo pirmtakų 
klaidas, ir ekonominei reformai 
suteikti nuosaikų ir kompleksiš
ką pobūdį. Pirmiausia bus prisi
minta valstybės socialinė funk
cija, vadinasi — žmogaus pa
jamos. Neišvengiamai bus kai
nų pataisų, jau rengiamasi in
deksuoti gyventojų indėlius 
taupomajame banke, bus ieško
ma kuo skubesnių būdų suregu
liuoti. įmonių atsiskaitymus.

„Šiandien man sunku kviesti 
Lietuvos žmones kantrybei. Ap
gailestaudamas turiu pasakyti, 
kad buvo žengta daug tokių 
žingsnių, kurie baigia išsekin
ti kantrybę. Tačiau akivaizdu ir 
tai, kad ūkio krizę sugebėsime 
įveikti tik sutelktomis pastan
gomis”.

Vyriausybė reguliuos maisto 
produktų kainas

Ministras pirmininkas Bro
nislovas Lubys penktadienį 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad pereinamuoju į rinką laiko
tarpiu valstybė dalinai regu
liuos būtiniausių maisto pro
duktų kainas. Jis sakė paskelb
siąs kovą mėsos ir pieno pramo
nės įmonių monopolizmui.

Bronislovo Lubio nuomone, 
atsisakius subsidijų superkamai 
žemės ūkio produkcijai, jos 
kainos vidaus rinkoje galėjo 
padidėti 15-17 procentų. Tuo 
tarpu visi didieji mėsos ir pieno 
kombinatai, nesilaikydami vy
riausybės apribotos pelno nor
mos, ją padidino beveik dešimte
riopai. Dėl to šie produktai iš 
karto pabrango beveik du kar
tus.

Vyriausybė, pasakė Bronislo
vas Lubys, per 3-4 dienas mais
to produktų kainas sumažins. 
Neteisėtai gautas įmonių pelnas 
bus paimtas į valstybės iždą.

Trečiadienį premjeras 
pasiūlys kabineto narius

Gruodžio 9 dieną ministras 
pirmininkas Bronislovas Lubys 
pasiūlys vyriausybės personali

nę sudėtį. Naujajame kabinete 
bus beveik pusė ankstesnės vy
riausybės narių.

Bronislovas Lubys pasakė, 
kad sutikimą būti ministrais 
davė Krašto apsaugos — And
rius Butkevičius, Ryšių — Gin
tautas Žintelis, Energetikos — 
Leonas Ašmantas, Miškų ūkio 
— Rimantas Klimas, Socialinės 
apsaugos — Teodoras Medais- 
kis. Visi jie įėjo į ankstesnes 
vyriausybes.

Užsienio reikalų ministru bus 
paskirtas Povilas Gylys. Jis yra 
Lietuvos Demokratinės Darbo 
Partijos atstovas Seime. P. Gy
lys dirba ekonomikos profeso
rium Vilniaus universitete. Į 
Užsienio reikalų ministerijos 
sudėtį bus įjungta Ekonominių 
Santykių su Užsienio šalimis 
ministerija.

Bus atkurta 1991 metais Ge
dimino Vagnoriaus iniciatyva 
panaikinta Pramonės ministeri
ja. Ministru bus siūlomas Alber
tas Sinevičius, kuris Kazimieros 
Prunskienės vyriausybėje vado
vavo Prekybos ministerijai, vė
liau irgi panaikintai.

Vėl prasidėjo traukinių 
eismas tarp Vilniaus ir 

Kauno

Sekmadienio naktį buvo at
statytas eismas abiem geležin
kelio linijom Vilniaus-Kauno 
magistralės ruože, kuriame pra
ėjusį savaitgalį patyrė avariją 
sąstatas, vežęs 50 cisternų naf
tos produktų.

Avarija įvyko apie 25 kilomet
rus nuo Vilniaus. Nuo bėgių 
nuvažiavo 20 cisternų, keturios 
užsidegė. Gaisrą pavyko užgę- 
sinti po 10 valandų. Žmonių 
aukų ir nukentėjusiųjų nebuvo.

Geležinkelininkams teko at
statyti 200 metrų kelio ir sure
montuoti 300 metrų elektros 
perdavimo bei kontaktinių lini
jų. Traukinių greitis ruože dar 
ribojamas.

Avarijos priežastys iki šiol ne
nustatytos. Specialistai atmetė 
prielaidą, kad ji galėjo įvykti dėl 
kelio būklės. Bėgiai šiame ruože 
vien lapkričio mėnesį buvo 
kruopščiai tikrinami net tris 
kartus, paskutinį kartą tai 
daryta savaitė prieš avariją. 
Sąstatą vedęs mašinistas 
neviršijo leistino greičio.

Avarinės tarnybos surenka ir 
išveža išsiliejusį mazutą. Į upes 
naftos produktų po avarijos 
nepateko.

Vilniuje liko tik apie 
100 buvusios sovietų 

armijos kareivių

Krašto Apsaugos ministerijos 
pareigūnai perima Šiaurės 
miestelį Vilniuje, kuriame buvo 
dislokuota 107-oji motošaulių 
divizija. Prieš kelias savaites 
divizija išformuota, jos daliniai 
su visa ginkluote ir technika iš
vyko į Kaliningrado sritį (Rytų 
Prūsiją) bei Maskvos apylinkes.

Šiaurės miestelis užima 66.5 
hektaro teritoriją. Jame yra 278 
pastatai.

Buvusi Sovietų Sąjungos ka
rinė vadovybė 107-ąją diviziją 
laikė svarbiausia iš keturių, dis
lokuotų Lietuvoje. Ji kontro
liavo didelę dalį Lietuvos mobi
lizacinių rezervų. Diviziją daž
nai lankė generaliteto aukštie
ji pareigūnai.

Poetas Kazys Bradūnas, 1992 m. Lietuvos Nacionalinės literatūros premi
jos laureatas, Chicagoje vakaronės metu Jaunimo centre. Už jo stovi žmona 
Kazimiera Bradūnienė.

Kaziui Bradūnui Nacionalinė 
literatūros premija

Vilnius, gruodžio 7 d. — Poe
tui Kaziui Bradūnui paskirta 
1992 metų Lietuvos Nacionali
nė literatūros premija. Tai pir
mas kartas, pasibaigus sovietų 
okupacijai, kai įteikiama prieš 
karą vadintoji Valstybinė lite
ratūros premija. Paskutinį 
kartą ji buvo įteikta už 1939 
metus poetui Bernardui Braz
džioniui 1940 metų vasario 
16-tos išvakarėse Vilniuje. Ka-

Iš divizijos dislokacijos vietos 
1991 metų sausio mėnesį buvo 
puolama Vilniaus televizijos 
bokštas, radijo ir televizijos 
rūmai. Atakų metu žuvo 16 
žmonių. Rugpjūčio mėnesį divi
zijos štabe pasislėpė, o po to pa
bėgo į Rusiją vadinamojo Na
cionalinio gelbėjimo komiteto 
nariai bei patys Lietuvos kom
partijos vadovai.

Baigta tirti Maskvos 
pučistų byla

Šią savaitę Rusijos generalinis 
prokuroras patvirtins kaltina
mąją išvadą 1991 metų rugpjū
čio pučo organizatorių ir vadovų 
byloje. Ją sudaro 140 tomų.

Šioje byloje yra trylika kalti
namųjų, tarp jų buvęs Sovietų 
Sąjungos viceprezidentas Gena- 
di Janajev, Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Anatolijus 
Lukjanov, Valstybės Saugumo 
Komiteto pirmininkas Vladimir 
Kriučkov, Gynybos ministras 
Dmitri Jazov bei kiti buvę 
aukšti Sovietų Sąjungos parei
gūnai. Beveik visi jie kalinami 
Maskvos tardymo izoliatoriuje.

Mažiausiai trys iš kaltina
mųjų yra tiesiogiai susiję su 
1991 metų sausio įvykiais Vil
niuje. Vladimir Kriučkovo tar
nybos planavo Vilniaus televizi
jos bokšto bei televizijos ir radi
jo rūmų šturmą, kurio metu žu
vo 16 ir sužeista apie 600 žmo
nių. Dmitri Jazov pasiuntė į 
Vilnių papildomus kariuomenės 
dalinius, o armijos generolas 
Vladimir Varenikov betarpiškai 
vadovavo jų veiksmams.

zys Bradūnas, kuris 1944 me
tais pasitraukė į Vakarus, 
JAV-ėse išleido daugiau kaip 
15 poezijos knygų. Šį kartą pre
mijuotos dvi pastarųjų metų jo 
knygos, išleistos jau Lietuvoje: 
poezijos rinktinė Prie vieno sta
lo ir visai naujas rinkinys Duo
na ir druska.

Kitas 1992 metų premijas Lie
tuvos nacionalinių kultūros ir 
meno premijų komitetas pasky
rė vaizduojamojo meno srityje 
dail. Valentinui Antanavičiui, 
viduriniosios kartos tapytojui, 
priskirtinam prie moderniosios 
krypties dailininkų.

Indijoje per užt varas lipa indusai, pasinešę griauti jų buvusios šventovės vieto
je 16-me šimtmetyje pastatytą mečetę. Jie ją nugriovė rankomis. Čia matomi 
keli užkopę ant dar likusio kupolo. Tai pirmas kartas nuo Indijos ir Pakistano 
atsiskyrimo, kad indusai būtų nugriovę mečetę.

Šveicarija nesijungs i 
Europos ekonominę-politinę 

bendriją
Geneva, Šveicarija, gruodžio 

6 d. (NYT) — Referendume, ar 
ekonomiškai jungtis su Europa, 
šveicarai nutarė, kad bus 
geriau Šveicarijai išlaikyti savo 
tradicinę įzoliaciją ir neutra
lumą, atmetant valdžios ska
tinamą ekonominį integra
vimąsi į Europos Bendriją.

Referendumo išdavoje Šveica
rijai yra specifiškai draudžiama

— Lietuvos gynybos minist
ras Audrius Butkevičius atvyko 
į Beidžingą lapkričio 30 d. 
penkių dienų vizitui. Jis tarėsi 
su Kinijos Gynybos ministru 
karinių pasikeitimų reikalais ir 
tarptautinėmis temomis.

— Indijoje kelių tūkstančių 
šaukiančių indusų minia su 
plaktukais rankose užpuolė 
16-ame šimtmetyje ant jų 
buvusios šventovės pastatytą 
mečetę ir plikomis rankomis 
visą nugriovė. Visai Indijai 
dabar gresia politinė-religinė 
krizė. Toji mečetė buvo indu- 
sų-musulmonų konflikto centre, 
kuris per paskutinius keturis 
dešimtmečius pareikalavo de
šimtis tūkstančių gyvybių. 83% 
Indijos gyventojų yra indusai, 
11% — musulmonai. Pakistanas 
buvo sukurtas patenkinti teo- 
kratiškai valdytis norinčius mu
sulmonus. Indija tačiau valdosi 
civiliniu pagrindu.

Vyriausias laureatų tarpe yra 
82 metų dailėtyrininkas Vladas 
Drėma, daugelio monografijų 
autorius. Bene vertingiausiu jo 
darbu laikoma šiemet išleista 
monografija Dingęs Vilnius apie 
laiko, karų ir kitokių nelaimių 
sunaikintus Vilniaus meno še
devrus.

Premijos taip pat paskir
tos pianistui Petrui Geniušui 
ir filosofui Algirdui Šlioge
riui.

Iškilmingas premijų įteikimas 
įvyks ateinančių metų vasario 
16 d. Vilniuje.

jungtis į muitus panaikinsian
čią sąjungą su Europos Ekono
mine Bendruomene, kuri apim
tų 12 EB valstybių, plius septy
nias Europos Laisvos Prekybos 
Asociacijai priklausančias vals
tybes, kurių tarpe yra ir Šveica- 
rįja.

Referendumas taip pat laiko
mas Šveicarijos atmetimu val
džios siekimo pilnos narystės 
Europos Bendrijoje. Referen
dumas atmestas labai' mažu 
santykiu: 50.3% visų balsuotojų 
prieš, 49.7% už. Referendumo 
taisyklės taip pat reikalauja, 
kad jis būtų priimtas kantonų 
daugumos. Šiuo atžvilgiu rezul
tatai dar aiškiau prieš: 16 kan
tonų atmetė, 7 balsavo už.

Referendumas taip pat išryški
no didėjantį skilimą valstybėje, 
kuri visuomet siekė bendro 
pritarimo, vietoj konfrontacijų. 
Visi, išskyrus vieną vokiškai 
kalbančiųjų kantonų, atmetė 
referendumą, visi prancūziškai 
kalbantieji jį priėmė dideliais 
balsų santykiais. Mažesniuose, 
itališkai kalbančiuose kanto
nuose mažesniais balsų santy
kiais referendumas atmestas.

Pagaliau pasirodė skilimas ir 
tarp Šveicarijos socialinių 
sluoksnių. Daugelis šveicarų, 
ypač kaimuose gyvenantieji, ig
noravo pramonės, bankų, darbi
ninkų unijų bei inteligentijos ir 
valstybės vadų raginimus jung
tis Euiopoa ekonominėn bend
ruomenėm

Šveicarijos Federalinės 
tarybos pirmininkas, prancūziš
kai kalbantis Renė Felber pa
reiškė: „Šveicarija atsižadėjo 
daugybės politinių ir ekonomi
nių galimybių, kurios būtų at
sivėrusios Europos Ekonominė
je Erdvėje. Ji taip pat nutraukė

Lokaliniai rinkimai 
Venezueloje

Caracas, Venezuela, gruod. 
6 d. (NYT) — Venezuelos gyven
tojai, kurie paskutiniuoju metu 
pergyveno du nesėkmingus ne
populiarios valdžios perversmo 
bandymus, šiandien turėjo vals
tijų ir lokalinius rinkimus. 
Buvo balsuojama dėl 22 valstijų 
gubernatorysčių, 282 mero vie
tų ir 2,116 vietų miestų tarybo
se. Be to, pirmą kartą balsuoto
jai rinko „parapijų tarybų” na
rius. Tai vienetai viena pakopa 
žemesni už miestų tarybas.

Pagrindiniai klausimai, dėl 
kurių buvo argumentuojama 
šiuose rinkimuose buvo krimi
naliniai nusikaltimai, vandens 
trūkumai, sveikatos priežiūros 
patarnavimai, transportacįja ir 
šiukšlių išvežimas. Bet visus 
tuos klausimus nustelbė balsuo
tojų apatijos faktas. Paskuti
niuose balsavimuose 1989 m. 
gruodžio mėnesį daugiau kaip 
54% balsuotojų nebalsavo. Sos
tinės apygardose nebalsuojan
tieji siekė 73%.

Daugiau kaip 10.3% milijono 
gyventojų buvo užsiregistravę 
balsuoti — tai pusė visų krašto 
gyventojų, bet nedaug jų 
balsavo, daugiau provincijose, 
nei sostinėje. Politikai bei 
rinkimų pareigūnai bijo, kad 
nebalsuojančiųjų skaičius ir 
toliau augs, ypač po to, kai 
gyventojai pareiškė savo nepa
sitenkinimą infliacija ir viešų 
patarnavimų (kaip vandens tie
kimo, šiukšlių išvežimo ir pan.) 
tiekimo pablogėjimu.

1989 m. dabartinio preziden

savo tradicine palaipsnio grįži
mo į Europos tautų tarpą poli
tiką”, jis pareiškė. „Mes epame 
liudininkai stambaus lūži carp 
(Šveicarijos) federalinių instan
cijų ir tautos. Lūžis tarp pran
cūziškai kalbančiųjų kantonų ir 
likusios Šveicarijos taip pat ke
lia didelį susirūpinimą”, jis 
kalbėjo.

Kitas Šveicarijos Federalinės 
tarybos narys Jean-Pascal De- 
lamuraz perspėjo, jog Europos 
ekonominis integravimasis vis
tiek žengs pirmyn, o Šveicarijos 
atsijungimas nuo jo tik užtrauks 
diskriminaciją — ypač ekonomi
nę.

Šio referendumo pasekmė vi
sai Europai bus daugiausia psi
chologiška, ir tik labiau iš
ryškins, kaip nėra vieningumo 
Europoje dėl jungimosi į politi- 
nį-ekonominį vienetą

Valdžios vadai, propaguojan
tys jungimąsi i T ?pą, argu
mentavo, jog net įjungdamas 
kraštas neteks palankios pozici
jos, konkuruojant su kitais kraš
tais, jei nesijungs į didesnius 
ekonominius vienetus. Jie net 
baugino, kad nesijungiant gali 
pradėti kilti bedarbystė ir 
mažėti investicijos į Šveicarijos 
įmones.

Integravimosi priešininkai ta
čiau sakė, jog toks susijungimas 
pažeis Šveicarijos unikalią tie
sioginę piliečių demokratiją, jei 
politinių sprendimų galia būtų 
perleista EB centrui Briuselyje. 
Jie tvirtino, jog Šveicarija liks 
patraukli investitoriams, net ir 
nesijungus į Europos politi- 
fiį-ekuilOlirfflrį iJLiRf.* -*

Galbūt jų stripriausias argu
mentas prieš jungimąsi buvo 
pranašavimas, kad įsijungus, 
Šveicariją užplūs imigrantai. 
Šveicarams jau dabar baimi
nantis to, ką mato Vokietijoje, 
šis argumentas, matyt, turėjo 
daug svorio vokiškai kalban
čiuose kantonuose.

to Carlos Andrės Perez vy
riausybė įvedė reformas į rinkos 
ekonomiką, kurios pasirodė la
bai nepopuliarios, iššaukusios 
riaušes ir grobio plėšimąsi iš 
vietinių parduotuvių. Po tų įvy
kių liko 300 užmuštų. Ir nors 
daugiausia nepasitenkinimo 
taikoma prezidentui Perez ir jo 
vyriausybei, žmonės yra nepa
tenkinti ir visa politine sistema.

Nežiūrint to, dauguma Ve
nezuelos gyventojų atmetė ka
riuomenės bandomą perversmą, 
jau antrą kartą šiais metais, 
kuriuo kariuomenės vadai 
bandė civilinę valdžią pakeisti 
karine ir civiline junta. 
Nežiūrint to, kad sukilimą 
skatinantieji karininkai ir 
kairieji skatino visuomenę 
jungtis į sukilimą lapkričio 27 
d., daugumas gyventojų liko 
namuose.

KALENDORIUS
Gruodžio 8 d.: Švč. M. Mari

jos Nekaltas Prasidėjimas, Sof- 
ronijus, Zenonas, Kaunis, Gede- 
nė.

Gruodžio 9 d.: Leokadija, 
Restitutas, Vakaris, Irutė.

ORAS CHICAGOJE
Antradienį saulė tekėjo 7:05, 

leisis 4:19. Temperatūra dieną 
35 F (2 C), dalinai saulėta, nak
tį - 25 F (-4 C).

Trečiadienį saulė teka 7:06, 
apsiniaukę, gali snigti, tempe
ratūra panaši kaip antradienį.



2 DRAUGAS, antradienis, 1992 m. gruodžio mėn. 8 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

0615 So. California Avė., Chicago, ūl. 60629. Tel. 312-926-8905
JONAS ADOMAVIČIUS, MD.

KALAKUTĄ SUKIRTAI, O 
KĄ ARTIMUI DAVEI?

Kalakutienos kiek telpa pri- 
rietę ir dar rytdienai jos gero
kai palikę, prisiminkime šio 
krašto žmonių posakį: kasdie
ninis obuolys — visas ligas iš
varys. pridėkime dar, kad nuo
latinis kitam gero darymas yra 
sau pačiam gerovės prisišauki- 
mas. Už tai dabar savus nervus, 
savas nuotaikas gerinkime, pa
dėdami tikrai pagalbos reikalin
gai Tėvynei. Tegul kalakutiena, 
ar šventiška kiauliena, įstringa 
gerklėje to savimeilio, kuris, 
kaip ana pasakėčios lapė, išal
kusiam vilkui vietoje mėsos ku
petaitę šieno — ten įvairiopai 
vargstantiems tėvynainiams pa
siūlo: prašantiems vaistų, tik 
tabletę — kitą, lyg ant juoko, 
pasiunčia, o čia, pakankamai 
sušilęs, toliau tebesišildo; per
krautus šaldytuvus vis toliau 
pildo, rūbų spintose jau netal
pina aprangos, o tų batų — gyva 
galybė krūvų ir dar vis jas 
didina.

Tikrą draugą, žmonišką mū
siškį kiekvienas pažįstame iš jo 
elgesio, mums nelaimėn pate
kus. Lietuva dabar yra didelėje, 
jei ne didžiausioje, nelaimėje. 
Ten žmoniškų žmonių, ypač jau
nųjų tarpe, labai praretėjo.

Tad ryžkimės per šias ir visas 
kitas ateisiančias kalakutines 
bei kitas šventes ir šiokias 
dienas tapti tikrais draugais 
savai Tėvynei ir tėvynainiams. 
Visais keliais siųskime jiems 
viską, ką £er<^ turime. Ypač 
senus ir mažus' jiems naudin
gomis dovanėlėmis — mokslo 
priemonėmis, šiltais drabužiais 
aprūpinkime. Viskas jiems pra
vers, o mums tikrą džiaugsmą 
suteiks, nes tik kitam laimę 
teikdamas pats teikėjas tampa 
laimingu. Savo vaikus taip elg
tis nuo mažens įpratinkime. 
Lietuvoje jie suaugę pajėgs kelti 
Tėvynę iš tikro vargo.

O kas mūsiškių nenori būti 
laimingu ne tik kol gyvas, bet 
ir akis amžiams užmerkęs. To
dėl visi, vienas kitą pralenk
dami, ryžkimės ir veikime, kad 
tikra meilė savai Tėvynei mūsų 
širdyse atsirastų ir viskas čia 
mums, o ten jiems, gerai klotųsi; 
kad greičiau iš tenykščių buvu
sių ir esamų budelio nagų visas 
gyvasis ir negyvasis inventorius 
visam laikui galutinai ištrūktų!

Žinoma, kad mes turime pir
miausia savo kiemą nuo visokių 
šiukšlių apvalyti. O jų čia su 
kaupu prisirinko. Kaip aname 
posakyje, obuolys yra sveikas 
maistas — jis tolina daktarą nuo 
mūsų namų; lygiai taip ir tei
giamas — pozityvus mūsų elge
sys tikrai iš mūsų namų dakta
rą lauk išvarys.

Todėl nėra ko laukt, snaust, 
atidėliot tokį daktaro išvarymą 
— tai yra įvairių, dabar mus 
varginančių negalių atsikra
tymo rytdienai atidėjimą, kada 
būtina dar šiuo momentu ryžtis 
bristi lauk iš daugeriopo neran
gumo klampynės.

Mūsų jau ne mažas būrys esa
me atsidūrė septyneriopon 
klampynėn, ir būtina visiems 
bristi lauk iš jos, nes tik 
skiedravabalis skiedryne dai
nuoja.

NAUJI MOKSLO IR TECHNIKOS 
PASIEKIMAI PADEDA

TURINTIEMS SUMAŽĖJUSIĄ 
KLAUSĄ

DR. ROMAS ULINSKAS

Tiriant suaugusius pacientus, dažnai galima jiems padėti, 
turinčius sumažėjusią klausą, žymiai pagerinant jų klausą.

Štai vienas kemsynas, kuria
me dažnas skęstame — tai rūky
mas. Kitas — svaiginimasis ir 
nereikalingų bei žalingų vais- 
tų-narkotikų vartojimas. Dar 
trečias liūnas, kuriame kas tre
čias skęstame — tai persival
gymas. O čia dar ir ketvirtas — 
tai tingėjimas darbuotis, judėti, 
gimnasitikuotis, vaikščioti. 
Dabar būrys neišmintingųjų 
Marųuette Parke mėgina juok
tis iš teisingojo: po penkias 
mylias kasdien, nežiūrint oro 
kaitos, sukariantįjį pamatę 
ateinant, jie sako; „Štai, tas 
kvailas atsirioglina”. O juk 
juokiasi tik tas, kas paskutinis 
juokiasi. Taip elgiasi ir minėtai 
vaikštantis, labai sveikai gy
venantis ir pensininko amžiuje 
atrodantis jaunuoliu. Neišmin
tingasis ne tik nesveikai gy
vena, bet dar pasijuokia iš 
sveikai besielgiančiojo. Aišku, 
tokio juokai netrunka jam aša
romis virsti, kai jis, savo 
gyvenimo vasaroje, krenta ru
dens lapu kapų duobėn.

O čia dar ir penktas liūnas, 
kuriame dažnas skęstame — tai 
įtampa, tai nervinimasis dėl 
menkniekio; tai nedalyvavimas 
visuomeniniuose susibūrimuo
se, kur rūpinamasi pasilpusiais, 
tai užsidėdėjimas — neužsiėmi- 
mas pamėgtu-naudingu darbu; 
tai nepakavimas siuntinių Lie
tuvon; tai nelankymas kultū
ringų susirinkimų, renginių, pa
maldų, parodų, paskaitų; tai pro 
pirštus žiūrėjimas į naudingus 
sveikatos patarimus!

Čia mes save stumiame dar ir 
į kitą — jau šeštą vargą — tai 
mūsiškis nesaugumas; mes 
vaikštome-važiuojame įsilinks
minę ar vaistų paėmę; tai be 
reikalo blaškomės po krautuves 
tol, kol koks girtuoklis-pakvai- 
šėlis mus ant menčių nepagul- 
do, nesužeidžia, ar koks nenau
dėlis mus neapiplėšia. Yra ir 
tokių, kurie rūko lovoje, kurie 
elektrine antklode ar pagalve 
save šildo, kurie lempas ar ugnį 
be priežiūros palieka. Netrūksta 
nesisaugančių sunkiausių ligų.

O čia dar ir septintas raistas, 
kuris daugelį vargina — tai tas 
nelemtasis vienas kitam duobės 
kasimas. Tokie duobkasiai gali 
būti protingi, ir net mokyti, bet 
jie dėl išmintingumo stokos 
taip save niekais verčia ir kitus 
vargina.

Šiose kalakutinėse ir ateinan
čiose Kalėdose visi aprimkime, 
apgalvokime, save į nagus 
suimkime, kad pajėgtume bent 
kiek išmintingiau savo gyve
nimą tvarkyti ir tuomi savo 
ateities dienas lietuviškiau, 
žmoniškiau ir krikščioniškiau 
papuošti.

Turėtų ir tūlas, mus čia dabar 
iš Lietuvos lankantis tėvynainis 
kratytis bedieviškų skudurų ir 
liautis gerą čionykščio lietuvio 
vardą saviškių ir kitataučių 
tarpe purvinęs!

Kiekvienas pensininkas turė
tų nepamiršti dar ir nuo slogos 
pasiskiepyti, kad nereiktų po 
laiko gailėtis. Tvėrėjau, mums 
padėk tokioje, pačioje svar
biausioje kiekviename žmogui, 
ypač lietuviui, veikloje!

Lyginant šių dienų galimybes 
suteikti pagalbą tokiems pa
cientams su buvusiomis prieš 
kelis metus, tai yra didžiulis 
skirtumas.

Pacientai, kurių klausa suma
žėjusi dėl amžiaus arba dėl 
triukšmo darbo vietoje, nelabai 
noriai siekia ją gerinti.

Suaugę pacientai, tik tam tik
roms aplinkybėms susidarius, 
skundžiasi savo sumažėjusią 
klausa. Tikimasi, kiekvienas, 
sulaukęs 50 metų ir daugiau, 
arba net jaunesnis, bet dirban
tis triukšmingoje aplinkoje, turi 
pablogėjusią klausą.

Amžius iššaukia laipsniškai 
abiejų ausų nevienodą klausos 
pablogėjimą. Daugeliui žmonių 
jis atsiranda jau nuo 20-30 metų 
amžiaus, bet dažniausiai paste
bima pas 50-60 metų sulauku
siuosius. Apie pusė gyventojų, 
sulaukusių 80 metų ir daugiau, 
kenčia nuo kai kurių ausų ligų.

Spengimas ausyse dažnai su
sijęs su klausos nervų padidė
jusiu jautrumu. Dirbantieji ga
myklose, fermose dėl ten esan
čio triukšmo įgyja klausos su
trikimus. Taip pat dirbantieji 
transporte, metro, klausantieji 
labai garsios muzikos, grodami 
tam tikros rūšies muzikinėse 
grupėse, šaudyklose, aptar
naujantieji lėktuvus aerodro
muose ir panašiai. Visais atve
jais triukšmas yra kenksmin
gas. Kai kurie žmonės bando 
nuslėpti savo pablogėjusią klau
są. Tačiau šeimos nariai gali 
pateikti geriausius duomenis 
apie pacientą , pavyzdžiui, jei jis 
neatsiliepia triukšmingoje 
aplinkoje, arba prašo dažnai 
pakartoti tai, kas jam yra sa
koma, rodo į sumažėjusią klau
są.

Išorinės, vidurinės ir vidinės ausies 
anatomija — skersinis pjūvis. 1 — 
Mastoidinis kaulas (Mastoid bone), 2 
— kauleliai (Ossicles), 3 — pusiau- 
apvalūs kanalai (Semicircular 
canals), 4 — veido nervas (Facial 
nerve), 5 — vidinis klausos kanalas 
(Internal auditory meatus), 6 — sme
genėlių dalis (Cerebellopontine 
angle), 7 — vestibuliarinis nervas 
(Vestibular nerve), 8 — sraigės ner
vas (Cochlear nerve), 9 — sraigė 
(Cochlea), 10 — ovalinis langas (Ovai 
window), 11 — apvalus langas (Round 
window), 12 — būgnelis (Tympanic 
membrane), 13 — Eustachijaus vamz
delis (Eustachian tube).

Tyrinėjant ausis, randamos 
ausų traškanos, svetimkūnis, 
išorinis ausų uždegimas arba 
prakiuręs būgnelis (perforated 
tympanum) ar jo uždegimas. Re- 
flektoriaus panaudojimas leidžia 
gydytojui nustatyti uždegimo 
apimtą plotą. Pavyzdžiui, 4 mm 
diametro reflektorius atsklei
džia dvigubai didesnį plotą, 
negu 3 mm. Vidinės ausies 
dalies diagnostika su naujausia 
aparatūra leidžia gydytojui 
tiksliai nustatyti svarbiausių 
ausies elementų būklę, sužinoti, 
ar nėra juose uždegimo. Daž
niausiu atveju abi ausys būna 
sumažėjusios klausos, tačiau 
vienos ausies klausos pablo
gėjimas gali būti labiau pavo
jingas sveikatai. Kai prietaiso 
pagalba gydytojas nustato klau
sos būklę ir randa pablogėjusią 
klausą, po to jis ieško šito 
reiškinio priežasties. Kai kal
bantysis labai garsiai šneka, tai 
rodo, kad jo ausies kaulo garso 
perdavimo slenkstis yra aukš
tas, ir jjs turi pablogėjusią 
klausą (sensorineural deficit). 
Tokie pacientai negali girdėti 
silpnų garsų ir blogai skiria 
skirtingo stiprumo garsus.

Šiuolaikinė ausų medicina 
naudoja elektroninius prie
taisus — audiometrus, nusta
tant klausos sutrikimus ir ap
saugant nuo klausos pablogėji
mo. Konduktyvinis audiomet-

ras kainuoja 700-900 dol., nors 
yra ir žymiai brangesnių, kurie 
yra universalesni. Bendru atve
ju pilna audiograma kainuoja 
nuo 40 iki 80 dol. Toks audio- 
metras aprūpintas priimti 
gryno tono signalus įvairiame 
dažnumų intervale nuo 250 Hz 
(Hercų) iki 8000 Hz. Idealiu 
atveju pacientą reiktų tyrinėti 
garsą — triukšmą pilnai nepra- 
leidžiančiame kambaryje, ta
čiau praktiškai neįmanoma to 
pasiekti pirminėse sveikatos ap
saugos įstaigose. Otolaringo- 
logai ir otologai atlieka klini
kinį aptarnavimą labai blogai 
girdintiesiems, arba turintiems 
progresuojančiai blogėjančią 
klausą, o taip pat atlieka įvairių 
formų klausos sutrikimų dia
gnostiką bei terapiją.

Dažna klausos sutrikimo prie
žastis yra vidinės ausies struk
tūros pažeidimai, tame tarpe 
Corti organo, ausies būgnelio 
perforacija, otosklerozė, akus
tinė neuroma — patinimas ar 
auglys, liečiantis ausies nervą. 
Tie defektai šalinami chirurgiš
kai. O infekcija — otitis — ausų 
uždegimas gydomas antibioti
kais. Klausos nusilpimas dėl 
senatvės (presbycusis) yra pap
litęs, tačiau jis nėra gerai iš
nagrinėtas ir galutinai aiškus.

Nenormalių kraujo indų fora- 
vimasis gali būti vienas iš fak
torių ausų struktūrų gedimo 
vidinėje ausies dalyje. Si liga 
nėra panaikinimas, ir klausa 
paprastai blogėja.

Nuolatinis ir ilgalaikis darbas 
triukšmingoje aplinkoje, esant 
labai intensyviam triukšmui, 
taip pat gali pažeisti vidines 
ausies struktūras, nors šio 
reiškinio precizinis mechaniz
mas yra neaiškus. Triukšmin
goje aplinkoje dirbant, ausys 
privalo būti apsaugotos specia
liomis ausinėmis. Šitos priemo
nės lengviausiai pasiekiamos. 
Kitos gi reikalauja diagnozės ir 
terapijos.

Perferuotas ausies būgnelis

Ši būklė pavojinga tuo, kad 
gali iššaukti ausies dalies 
infekciją ir. tuo pačiu klausos 
sumažėjimą. Gydymas galimas 
tik chirurgija. Mažos priekinės 
perforacijos sukelia, palyginti, 
nedidelį klausos sumažėjimą, 
bet didesnės perforacijos 
paprastai yra daug rimtesnės. 
Kartais būgnelio perforacija 
sukelia cholesteatomą, odos 
žvynelių susikaupimą. Atsira
dęs sutinimas reikalauja chirur
ginės intervencijos arba infek
cijos kontrolės, norint išvengti 
tekėjimo iš ausies uždegiminio 
skysčio (otorrhea).

Otosklerozė

Viena iš bendriausių prie
žasčių suaugusiems, turintiems 
sumažėjusią klausą, yra nepa
liestas būgnelis, bet jis pradėjęs 
kietėti — kaulėti. Dėl šios prie
žasties būgnelis negali reikia
mai judėti, kas yra būtina gar
so perdavimui. Kai klausa būna 
labai bloga, atliekama chirur
ginė intervencija (stapedec- 
tomy). Dalis būgnelio, arba 
visas sukietėjęs būgnelis, yra 
pašalinamas ir pakeičiamas 
dirbtiniu. Kai kuriems pacien
tams, turintiems didelį kur
tumą, reikia įsodinti dirbtinę 
sraigę (cochlear implant).

Otitis externa

Tai yra išorinis ausies 
uždegimas, sukeltas patekusių 
negatyvių bakterijų. Gydoma 
išvalant, iriguojant ir džio
vinant kanalą, naudojant anti
biotikus, kai būgnelis perfo
ruotas.

Otitis media

Yra vidinis ausies uždegimas 
— klausos sumažėjimo prie
žastis, dažniau pas vaikus, negu 
pas suaugusius. Ši bakterinė in
fekcija yra gydoma antibiotikais 
ir drenuojama specialiu vamzde

liu, įvestu į ausies būgnelio 
ertmę.

Gydymas

Didelės aspirino dozės gali 
sukelti klausos sumenkimą, ta
čiau šis laikinas klausos suma
žėjimas yra pašalinamas. Kai 
kurie antibiotikai, ypač amino- 
glikozidai (aminoglycosides) ga
li turėti ilgalaikį efektą. Prie jų 
taip pat priskiriamas streptomi- 
cino sulfatas (streptomycin sul
fate), gentamicino sulfatas (gen- 
tamicin sulfate), kanamicino 
sulfatas (kanamycin sulfate - 
Kantrex, Klebcil), amikacino 
sulfatas (amikacin sulfate — 
Amikin) ir netilmicino sulfatas 
(netilmicin sulfate - Netromy- 
cin).

Meniere liga

Ji charakteringa besikar
tojančiu klausos sumažėjimu, 
paprastai vienoje ausyje, pati
nimu, galvos svaigimu, spengi
mu ausyse. įtampa gali turėti 
įtakos į šios ligos vystymąsi. Jos 
priežastis dar neišaiškinta. 
Simptomai gali būti kontroliuo
jami vaistais, pavyzdžiui diure- 
tics arba diazepam (Valium), 
kurie sumažins įtampą, o atski
rais atvejais — chirurgiškai.

Akustinė neuroma

Tai nepiktybinis patinimas, 
dažnai būna vienpusis, progre
suojantis, paliečiantis nervą ir 
yra labai svarbu ligą laiku nu
statyti gydytojui. Pavyzdžiui, 
galingų sunkvežimių vairuo
tojai, dažnai turi vieną ausį 
nukreipę į triukšmo pusę, ir 
kairioji ausis būna pasilpusi, 
lyginant su dešiniąja.

Net ir nežymūs patinimai 
šiuolaikinės magnetinio re
zonanso principu veikiančios 
aparatūros ir kompiuterizuotos 
tomografijos gali būti suran
dami, pašalinami ir tuo, suma
žinant riziką, susijusią su 
didelių auglių pašalinimu.

Kuo nesirgtumei, visada bus 
kiekvienam geriau, kai kūno 
atsparumas bus didesnis. O jis 
esti didinams tinkamu elgesiu, 
galvojimu, valgiu ir įvairiopų 
nesinuodijimu. Todėl visi, ypač 
klausa pasilpusieji, stenkimės 
visada aktyviai savo kūną ir 
dvasią stiprinti.

i
i

Pavyzdinga lietuvė-pacientė Genė 
Valantinienė, pildydama šių dienų 
medicinos nurodymus: prisi
laikydama Alvudo patariamo mais
to, suteikė savo širdžiai geriausią 
apsaugą nuo sklerozės. Jos kraųjųje 
pilno cholesterolio (norma 160), o 
gerojo cholesterolio — HDL — 75 mg 
% (norma nemažiau 42). Laboratorija 
vertina jos kraujų kaip „very, very 
low risk”. Kiekvienas siekime tokios 
savo širdžiai-smegenims apsaugos.

DARŽOVIŲ SĖKLOS 
LIETUVAI

Š.m. lapkričio pradžioje į 
Lietuvą pasiųsta 720,000 maiše
lių daržovių sėklų, kurių vertė 
yra maždaug 369,000 dol. Sėk
las padovanojo Christiąn Child- , 
ren’s fondas, kuris yra didžiau- . 
šia nepriklausoma pasaulio vai
kų globos organizacija, kasmet 
teikianti pagalbą arti 2.5 mil. 
vaikų maždaug 40 valstybių, 
įskaitant ir Ameriką. Sėklos 
bus išdalintos Lietuvos žmo
nėms, kad jie galėtų ateinantį 
pavasarį prisiauginti daržovių 
ne tik savo šeimai, bet ir par
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Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W. 55 St., Chicago, IL .
Tel. (1-312) 478-2112 

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tel. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą

Tel. keMneto Ir buto: (700)082-41(9 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Bo. SOth Avė., Cicero

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5638 S. Pulaski Rd., Chicago 

312-885-1985
172 Schlller St., Elmhuret, IL 60126 

708-941-2608
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

žius, mokslo priemones, vaistus 
ir vitaminus. Fondo direktorius 
yra dr. Paul F. McCleary, o 
pagrindinės tos organizacijos 
įstaigos veikia iš Richmond, 
VA.

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Avė., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-887-8383

Kab. tel. (1-312) 888-0348;
Rez. (1-312) 778-8533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4258 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ava., 
Chieago, III. 60852

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584-8827 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (1-312) 028-2670 

1105 Dundee Avė., Elgin, III. 00120 
Tel. (708) 742-02SS

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

0055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.

Tel. (708) 508-4085
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 et St.

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

Palos Vision Center, 7182 W. 127th SI.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-8848

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (1-312) 588-7758

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 00503 
Tel. 1-700-827-0000 

Valandos pagal susitarimą



Kad istorija nekaltintų,

NEGALIME 
UŽMIRŠTI TILŽĖS

AKTO
Vartydami mūsų istorijos pus

lapius, randame aprašymus 
daugelio mūsų protėvių žygių į 
svetimas žemes. Didžiuojamės, 
kad Vytauto pulkų žirgai buvo 
prie Juodųjų jūrų. Bet tuose 
pačiuose istorijos puslapiuose 
nerasime atsakymo, kodėl tie 
patys pulkai nejojo prie Baltijos 
jūros, kurią mes vadiname sava. 
Galbūt daugeliui bus labai 
nemalonus faktas, kad lietuviai 
buvo vienintelė tauta, nesi- 
veržusi į jūrą. Iš visų aisčių 
genčių tik prūsai ir kuršiai buvo 
į jūrą išėję. O mes apie jūrą tik 
dainavome ir pasakose ją 
minėjome. Yra beveik nusikal
timas prieš tautą, jeigu ban
dome savo praeities klaidas 
minėti. Todėl net nemėginame 
praeities klaidų analizuoti. 
Jeigu kiek daugiau žinotumė
me, tai gal tų pačių klaidų nebe
kartotumėme, o atrodo, kad jos 
yra kartojamos!

Dabar mums yra neaišku, ko
dėl, laimėjus Žalgirio kautynes, 
nebuvo pasistengta atsiimti 
žemaičių ir išeiti į Baltijos jūrą? 
O kitas dar svarbesnis atvejis 
yra beveik visai užmirštas ir 
niekuomet neminimas. Tai 
„Trylikos metų karas”, kuris 
1454-1466 m. vyko tarp Lenki
jos ir Ordino. Nors Ordinas ir 
buvo remiamas popiežiaus bei 
imperatoriaus, jie ragino 
Lenkiją nutraukti karą. Pra
džioje, kol karo laimė buvo 
permaininga, lenkai ir lietuvius 
kvietė įsijungti, bet mūsų 
didikai buvo daugiau medžiok
le ir tarpusavėmis rietenomis 
susirūpinę. Be to, su lenkais 
ginčijosi dėl Voluinės ir Podolės. 
Lenkija atgavo Pamarį, Danci
gą ir buvusiam aisčių krašte — 
Elbingą, Marijenburgą bei visą 
Varmijos vyskupystę. Priedo, 
Ordino magistras tapo Lenkijos 
karaliaus vasalu.

Po praėjusio karo Lenkija 
paėmė iš Vokietijos maždaug 
tas žemes, kurias ji prisijungė 
po „Trylikos metų” karo. Ka
dangi Ordinas buvo Lenkijos va
salas, iš čia ir kyla jos pre
tenzijos į Karaliaučių. O lietu
viai didikai, ginčus vesdami, 
tuomet nieko negavo. Taip pat 
ir po praėjusio karo, kuomet 
Vokietija buvo parceliuojama, 
Lietuva pretenzijų nereiškė 
ir,žinoma, nieko negavo. Tačiau 
tuo metu Maskva už Lietuvą 
kalbėjo. Dar karui vykstant, 
Maskva radijo bangomis į 
Lietuvą tokiais žodžiais 
kreipėsi: „Mažoji Lietuva — tai 
kraštas nuo amžių lietuvių 
gyventas, jų prakaitu ir krauju 
laistytas ir jo grąžinimas Lietu
vai — bus tik menkas, palygin
ti, medžiaginis ir moralinis at
pildas už laike tiek amžių patir
tas ir Kryžiuočių ordino ir pačių 
vokiečių neįkainojamas me
džiagines ir dvasines kriaudas. 
Ji bus grąžinta Lietuvai”. 
Tačiau nei tuometinei vadi
namai „Lietuvos vyriausybei”, 
nei sąjungininkams dėmesio ne
kreipiant, Stalinas savo planus 
pakeitė.

Yra buvę rašyta, kad Stalinas 
siūlė Sniečkui atiduoti Rytprū
sių dalį, tą, kurią dabar rusai 
valdo. Bet Sniečkus neva nusi
gandęs rusų kolonistų skaičiaus 
ir nuo dovanos atsisakė. Neįma
noma dabar patikrinti tų faktų 
teisingumo. Tik yra aišku, kad 
lietuviai nei praeityje, nei dabar 
už etnografines ar istorines 
žemes nekovoja. Jeigu tiesa, kad 
Sniečkus atsisakė — tai 
Stalinas, ilgai nelaukdamas,

Pesimistas yra asmuo, kuris 
serga jūros liga per visą gyveni
mo kelionę.

Anon

savo leteną uždėjo. Kaip jau 
buvo minėta, „sąjungininkams 
dėmesio nekreipiant ir Lietuvos 
„vyriausybei”’ nerodant inte
reso, 1953 m. išleistoje sovie
tinėje enciklopedijoje 19 tome 
jau taip rašoma, kad Kalinin
grado sritis sudaryta „ant senų, 
amžinų Pabaltijo slavų žemių”. 
Kodėl dabar mes apie tai 
rašome, o todėl, kad Lietuvoje 
dabar niekas tuo nesirūpina.

Mažoji Lietuva yra ir vėl 
užmiršta. Dabartinė karta, kuri 
šiuo metu vadovauja Lietuvos 
likimui, yra užaugusi jau sovie
tinėje sistemoje. Tad ir nenuo
stabu, jeigu dažnai ji tebeturi 
sovietinį istorijos supratimą. 
Kaip kitaip būtų galima pa
aiškinti, kad kalbant apie vaka
rines Lietuvos sienas, yra 
rašom: „Sienos su Rusija yra 
reikalingos...” Apie kokią 
Rusiją jie kalba? Ir tai vadinami 
Lietuvos vadovai! Už tai mes 
išeivijoje neturime „Tilžės akto” 
užmiršti, kadangi Lietuvoje jo 
jau nežino. O tai buvo vienas 
nuostabiausių mūsų tautos 
epizodų. Beveik sunku įsivaiz
duoti, kad Mažosios Lietuvos 
lietuviai po 700 m. vokiečių 
valdymo panoro jungtis prie 
Lietuvos.

Prūsų Lietuvos Tautinė 
Taryba 1918 m. lapkričio 30 d. 
aktu viešai reikalavo Mažosios 
Lietuvos priglaudimo prie 
Didžiosios Lietuvos. Tie 
nutarimai ir yra žinomi kaip 
„Tilžės aktai”. Nutarimai 
visiems buvo didelė staigmena. 
Niekas negalėjo net įsivaiz
duoti, kad buvę Vokietijos 
gyventojai norėtų jungtis prie 
Lietuvos, kuri buvo „tamsi ir 
juoda”. To sąjungininkai 
suprasti visai negalėjo. Tad iš 
dalies dėl Vokietijos išdalinimo, 
iš dalies, atsižvelgiant į Prūsų 
Lietuvos Tarybos prašymą, 
buvo nutarta dešinįjį Nemuno 
krantą atskirti nuo Vokietijos, 
o kairįjį su Tilže ir Ragaine, 
kaip Jau per daug pažengusi 
germanizacįjoje”, palikti Vokie
tijai. Tuo metu, žinoma, iš 
Lietuvos jokios paramos dar ne
buvo galima tikėtis.

Ir dabar padėtis dar nėra visai 
pagerėjusi. Lietuvos ambasado
riui St. Lozoriačiui Vilniuje 
pasakius: „Šindieną ar rytoj 
Rytprūsiai priklausys Lietuvai 
— reikia sulaužyti Berlyno- 
Maskvos ašį”, tas jo pasakymas 
išjudino širšių lizdą: į tai piktai 
atsiliepė Maskva, vokiečių 
spauda tai pavadino „Plauderei 
(plepėjimu)”, mūsų išeivijos 
spaudoje buvo rašyta „netaktiš
kas ėjimas”, o Lietuvos spaudoje 
„ne laiku ir ne vietoje kalbėta”. 
Tad kuomet yra tas geras 
laikas? Po Žalgirio kautynių, 
kuomet Ordinas buvo sumuštas, 
sąjungininkams nebepasisekė 

paimti Marijenburgo: ypač 
nepasisekė dėl to, kad Vytautas, 
dėl nežinomų priežasčių, ne
trukus su savo kariuomene 
grįžo namo” (A. Šapokos „Lietu
vos istorija” psl. 129). O apie 
Klaipėdą ir lietuviškų pajūrį 
net neužsimenama. Po „Tryli
kos metų” karo lietuvių didikai 
buvo per daug „savais reika
lais” užsiėmę. Po praėjusio 
karo, kuomet Vokietija buvo 
sumušta ir daloma, lietuvių ko
munistų valdžia su „buo
žėmis” karą vedė. Kai pasigir
do blaivus balsas, tai „ne laiku 
pakalbėjo”. O nelaimė glūdi 
tame, kad valstybiškai galvo
jančių vadų neturėjome!

J. Ž.

Girgždantis ratas ne visuomet 
patepamas. Kartais jis pakei
čiamas.

Vic Gold

PO SALTO KARO - 
PASAULIS

KARSTAS

Vadinamas „šaltasis karas” 
tarp komunistinių ir kapitalis
tinių kraštų toks šaltas jau 
nebuvo. Buvo daug ginkluotų 
susirėmimų tarp dviejų skirtin
gų idėjų reprezentantų: Ameri
kos iš vienos pusės ir Sov. 
Sąjungos-Kinijos iš kitos, bet 
svetimose teritorijose. Amerika 
dėl savo politinio nesugebėjimo, 
prarado daug gyvybių Korėjoje 
ir Vietname, kai tuo tarpu prie
šai naudojo jos pagamintus gin
klus. Išmokus pamoką, Ameri
ka į Afganistano konfliktą jau 
neįsivėlė, užteko modernių 
ginklų. Netiesiogiai šalto karo 
atstovai dalyvavo visame pasau
lyje: Afrikųje, Vidurio Ameriko
je, net arti savo sienų.

Po daug pastangų šaltą karą 
laimėjo Amerika. Kapitalistinė 
idėja pasirodė praktiškesnė ir 
artimesnė žmogaus prigimčiai. 
Demokratinėse valstybėse gyve
nimo lygis nuolat augo, kai tuo 
tarpu komunistinėse — slinko 
žemyn. Atrodo, kad žmonijai be
liko tik sekti demokratinių vals
tybių pavyzdį. Bet, tautos 
pradėjo ieškoti to, ko iki šiol 
neturėjo, visiškos laisvės. To 
beieškodamos, pasimetė. Po 
šalto karo taikos taip ir nema
tyti artimoje ateityje. Pasaulis, 
ankščiau susicementaves, suski
lo į skeveldras. Sovietų imperi
jos susiskaldymui galo dar nėra, 
nes daug tautybių lauktos lais
vės dar negavo. Tačiau rusai, 
norėdami prailginti šį procesą, 
sugalvojo naują sąvoką „ar
timas užsienis”, kitaip sakant, 
buvusios respublikos. Tame ar
timame užsienyje liko milijonai 
rusų, kuriuos globoti pažadėjo 
pats Jelcinas. Jis įspėjo Pabalti
jo kraštus, kad įgulos nebus 
išvežtos, kol rusai skųsis savo 
globėjams. Sufabrikuoti skun
dai skleidžiami pačioje Rusijoje 
ir užsienyje. Jelcinas išvengė at
sakyti į klausimą apie nerusus 
Rusijos Federacijoje. Po Antro 
pas. karo, kai visos imperijos 
sugriuvo, jų tautiečiai, kad ir 
gimę kolonijose, pagal jų norą, 
buvo grąžinti į savo kraštus. Tik 
viena, paskutinė Sovietų im
perija nenori priimti savo tau
tiečių, lyg jiems nebūtų vietos. 
Negi čia dar vienas jų tamsus 
tikslas? Kaip ilgai jie norės 
kištis į naujų valstybių vidinius 
reikalus per rusiškai kalban
čius, gyvenančius tuose kraštuo
se? Atrodo, kad taip. Rusų armi
ja, palikta Moldovos rytinėse 
srityse, gina 35,000 rusiškai 
kalbančių, įskaitant karių

NIEKAM NEREIKALINGI
JURGIS JANKUS 
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Valandėlę šnektelėjau su vokietukėm. Per tas 

kelias dienas, belandydami į „knygų kambarį”, beveik 
susidraugavom. Živilė užuolankom ėmė klausinėti, ar 
nėra kokių žinių, kada mus iš čia veš. Gal net žino kur? 
Ne, jos nieko nežiną. Jos tik su vokiečių įstaigom 
tvarko maisto reikalus, o visa kita pats komendantas 
tvarko telefonu. Jis pasako, kiek kokių žmonių yra, o 
jam iš štabo praneša, kada ir kiek būtų paruoštų 
išvežti. Jos mano, kad nė pats komendantas nežino, kur 
ką veža. O kaip su bulgarais? Ar tikrai juos lėktuvu 
skraidins į Bulgariją. Jos ir to nežinojo. Net ir iš 
pasikalbėjimų telefonu nieko nebuvo nugirdusios. 
Pagaliau jos nė nemėgina klausyti, ką jis ten su kuo 
kalba. Kai greitai kalba, ir klausant būtų sunku 
suprasti.

Viena ausim klausiau jų šnekos, o pats žvalgiausi 
po kambarį. Nelabai norėjau tikėti vokietukių visišku 
nežinojimu, ką tas jaunas amerikietis čia veikia. Kar
tais norėjosi kyštelėti savo pastabą, bet vėl rijau atgal. 
Atrodė, (kad Živilė tikrai sugeba visus kampučius 
apčiupinėti.

Ant komendanto stalo gulėjo keli lapai popieriaus. 
Ėmė baisi pagunda prieiti ir pažiūrėti, kas juose 
parašyta, bet vėl nedrįsau. Vargu ar galėtų kam 
patikti, jeigu sužinotų, kad pašalinis į jo reikalus nosį 
kaišioja. Už stalo buvo langas į sodą, o tarp lango ir 
stalo dar geras tarpas. Užėjau į tą tarpą pažiūrėti pro 
langą. Galvojau vėliau atsisukti ir pamėginti įžiūrėti, 
kas tuose nerūpestingai paskleistuose lapuose 
parašyta.

E. RINGUS

šeimas, ir reikalauja įkurti 
autonominę, Maskvai priklau
sančią, sritį. 850,000 moldovie- 
čiams pataria persikelti kiton 
Dniestro pusėn, kol dar siena 
neuždaryta. Nenuostabu todėl, 
kad Vilniuje pasirodė lapeliai, 
skatinantys lenkus reikalauti to 
paties— autonominės srities.

Padėtis, panaši į Moldovos, 
susikūrė Tadžikistane. Iš visų 
Vidurinės Azijos kraštų Tad
žikistanas turi glaudžius ryšius 
(panašios kalbos) su Iranu ir 
Afganistanu, kai kitos respubli
kos giminiuojasi su Turkija. 
Faktiškai vienoje konferencijo
je Turkija pasiūlė kalbas su
vienodinti kaip pagrindą imti 
turkų kalbą. Tuo tarpu likusios 
keturios islaminės tautos šį 
pasiūlymą atmetė. Dėl įtakos 
Tadžikistane kova tik prasidėjo. 
Nors buvusios imperijos pa
sienio karinės jėgos saugo Tad
žikistano sienas, ginklų 
transportas iš abiejų kaimynų 
nesustabdomas. Islamo pasekė
jai, diriguojami iš Irano, nuver
tė prezidentą, buvusį partijos 
sekretorių, kuris 1991 metais 
buvo tautos išrinktas. Prieš 
pučą Nebayevas sukūrė ir ap
ginklavo „tautinę gvardiją”, 
kurios vadu paskyrė rusą ar 
aprusėjusi tadžiką Safarovą. 
Sis vadukas 23 metus praleido 
sovietų lageriuose už įvairius 
kriminalinius prasikaltimus. Ir 
taip pilietinis karas tęsiasi, 
naikindamas kraštą su Mask
vos pagalba. Amerikos am
basada vos spėjo pabėgti iššauk
tu iš Vokietijos karo lėktuvu.

Ką atnešė šalto karo pabaiga 
nekomunistiniam pasauliui? 
Laukto atoslūgio politiniame 
įtempime nesulaukta. Nesu
laukta ir taikos. Afrikos kon
tinentas vis dar dega savitar
piniuose ginčuose ir ekonominė
je suirutėje, prarandant dau
giau gyvybių ne tiek dėl ginklų, 
kiek dėl bado. Ciniškai kalbant, 
to ir tikėtasi, nes kolonistai 
neišugdė naujos kartos, suge
bančios tvarkytis savarankiš
kai. Juk negeriau „kultūringo
je” Europoje. Buvusioje Ju
goslavijoje žudoma dėl mažų 
kalbinių skirtumų, dėl kitokio 
Dievo garbinimo metodų. Ko
munizmo idėja pakeitė kitas „iz- 
mas”, kraštutinis nacionaliz
mas. Šis pakaitalas suskaldė 
Jugoslavija, perskyrė Čekoslo
vakiją, prives prie kivirčų tarp 
Vengrijos ir jos kaimynų, ne

mažai suteiks nemalonumų Lie
tuvai, jau nekalbant apie toli
mesnius nesusipratimus tarp 
tautų, vis dar likusių buvusio
je imperijoje, kur naujų kraštų 
sienos labai neaiškios.

Kapitalistiniai kraštai irgi 
neranda bendros kalbos. Kol 
sovietai buvo užsidarę savo 
kevale, Europinės ekonominės 
bendrijos kūrim as atrodė prak
tiškas ir įgyvendinamas. Laisva 
rinka, viena piniginė sistema, 
atviros sienos skambėjo labai 
idealiai. Bet štai sugriuvo 
Berlyno siena, atsidarė, bent iš 
dalies, sienos tarp rytinių 
kaimynų ir Vakarų Europos, ir 
išalkusi minia ėmė veržtis iš 
rytų, ieškodama geresnių gyve
nimo sąlygų. Vėl reikėjo peržiū
rėti neseniai pagamintus pla
nus, kontroliuoti žmonijos mi
graciją, formuoti naujus valsty
binius susigrupavimus. Laukta 
gerovė po komunizmo griuvi
mo vėluoja. Vidurio Europos 
tautos bando eiti laisvės keliu 
pirmyn savo jėgomis, nes 
Amerika ir Europa nėra finan- 
sinai užtektinai pajėgios, kad 
galėtu padėti naujiems kraš
tams išeiti iš ekonominės 
suirutės.

Kaip ir II pas. karo metu 
nerusiškai kalbančios tautos 
tikėjosi konkrečios pagalbos iš 
Vakarų. Nesulaukė. Tąsyk Sov. 
Sąjungos kareiviai buvo labai 
reikalingi, taupant savo pi
liečius. Bet kodėl ta pati 
klaida kartojama? Visą buvusią

Lietuvos tarptautinio teatro festivalio komiteto nariai, aptarę užsakytus, viską apimančius, 
skrydžius į Lietuvą per Lauraičio American Travel agentūrą. Iš kairės: Alė Kėželienė, Bernard 
Sahlins, Stasys Balzekas, Dalia Anysienė. Nuotr. A. Rėželio

Pamačiau ateinančią Živilę ir atsistojančią į galą 
eilės. Palikau krepšininkus ir nuėjau pas ją.

— Ar išpešei ką? — paklausiau.
— Nieko. Iš karto maniau, kad nenori paslapčių iš

duoti, bet kai gerai apie viską išsišnekėjom, pasirodė, 
kad ir jos tokios pat vištos, kaip ir mes. Joms net 
nerūpėjo, iš kur kas ateina ir kur nueina, buvo lai
mingos, kad turi gerą darbą, gerą amerikietišką maistą. 
Ir kad komendantas labai geras žmogus. Vakarais jie 
ilgai pašneka apie viską. Apie Ameriką, apie Vokie
tiją ir ką jai padarė karas. Jis joms net savo adresą 
davė. Prašė parašyti, koks čia bus gyvenimas, net 
prižadėjo, jeigu čia būtų labai negera, parsikviesti į 
Ameriką. „Kai būsiu advokatas”, — sakė, „man ir ten 
reikės gerų sekretorių”.

— Kai taip ilgai šnekėjai, ar neužmetei akies į tuos 
popierius, kurie buvo palikti ant stalo.

— Mačiau, kad tu prie jų tykinai. Kai išsišnekėjom, 
tai tiesiai ir paklausiau. Tėti tebuvo tik nuorašai tų 
raštų, kuriuos šį rytą pirmininkas gavo. Vokiečių įstai
goms, kiek šiai dienai reikia maisto stovyklai. O jūs, 
matau, jau net krepšinio aikštę įsirengėt.

— Vyrai, gavę sviedinį, apsidžiaugė kaip saldaini 
gavę. Po pietų tuoj einam žaisti.

— Ir tu?
— Žinoma. Nuo gimnazijos laikų sviedinio rankose 

nebuvau turėjęs.
— O kaip su anglų kalba. Šiandien beveik nieko 

nepadarėm.
— Leisk truputį pažaisti. Gal visiškai užmiršau. 

Gal išmes iš žaidimo.
— Gerai. Būsiu patenkinta, jeigu leisies išmeta

mas, — nusijuokė.

(Bus daugiau)

Žvilgterėjus pro langą, akys tuoj užkliuvo už svie
dinio. Tikro, rusvo krepšinio sviedinio. Jis gulėjo tarp 
agrastų krūmo ir besiskleidžiančiais rausvais pumpu
rais nubertos obels.

— Kieno tas? — paklausiau, atsisukęs į moteris.
— Kas? — abi sužiuro į langą.
— Krepšinio sviedinys?
— O tas... — pirmoji prašneko Trudi, — aš net 

nepastebėjau. Kai pirmą dieną atėjo amerikiečiai, jų 
buvo gal kuopa, gal dvi, tai tokių sviedinių buvo pilna. 
Atrodė, kad visi turi po sviedinį. Ūkvedis net juokėsi. 
„Tai tau, — sakė, — amerikiečiai Vokietiją sviediniais 
nugalėjo”. Mėtė, gaudė, o tas, matyti, kaip nors į sodą 
pateko ir pasiliko.

— Ar jis ne komendanto?
— Ne. Jis jo turbūt nė nematė.
— Aš noriu jį pasiimti. Kaip patekti į sodą.
Ji parodė kelią, aš pasiėmiau sviedinį, nebegrįžau 

į vidų, bet peršokau sodo tvorą ir nuėjau prie vyrų, 
kurie trynėsi apie daržinę.

Pamatę sviedinį, daug kas su džiaugsmu pašoko. 
Vieni griebė mėtyti, gaudyti, kiti sukišo galvas į krū
vą, pasitarę, tuoj kibo į darbą ir po poros valandų šalia 
daržinės išdygo krepšinio aikštė. Kaip iš žemės išdygo 
ir stulpai, ir lentos, ir lankai. Atsirado vyrų, žaidžiu- 
sių gerose krepšinio komandose, o mokančių ir norinčių 
žaisti dar daugiau. Dar stulpai nebuvo pastatyti, o mes 
jau turėjom dvi komandas su keliais atsarginiais ir 
porą teisėjų. Net ir pietus skubinom valgyti, kad 
greičiau galėtumėm pradėti žaisti. Stovėdamas eilėje 
pietų ir žiūrėdamas į krepšiniu užsidegusius vyrus, net 
pagalvojau, ar jie su tokiu pat karščiu būtų ėmęsi sta
tyti Živilės sugalvotas sūpynes. Vyresnieji ir seniai — 
gal, bet vargu ar tas neseniai iš mokyklų ištrūkęs jau
nimas, kurių ne vienas tikrų sūpynių gal nė matyti 
nematė.

imperiją ištraukti iš jų sukurtos 
betvarkės neįmanoi ,a. Paga
liau Rusija turtinga, joje der
lingos žemės, pilna mineralų, 
jiems atsigauti bus lengviau. 
Jiems belieka tik atsikratyti 
komunistinio gaivalo. Nusivyli
mas Vakarais naujose respubli
kose auga todėl, kad Vakarai 
nebuvo pasiruošę imperijos 
griuvimui, netgi jam atėjus. 
Amerikos užsienio ministras 
vos suspėjo aplankyti naujas 
respublikas prieš savo kadenci
jos pabaigą. Visose respublikose 
lauktas optimizmas neišsipildė. 
Jo vietą užima egoizmas, ciniš- 
kumas, kombinavimas.

Nenuostabu todėl, kad karš
čiausias idealizmas Lietuvoje, 
davęs pavyzdį kitiems, irgi 
atšalo ir grįžtama prie kasdie
ninių realybių. Reikia tikėtis, 
kad ne visai. Tas neliudija 
mūsų tautos charakterio, nes 
Lietuva parodė pasauliui suge
bėjimą naudotis nauja demokra
tine sistema. Vyriausybės rinki
mai praėjo taikiai. Kol kas po 
rinkimų nebuvo perversmų ar 
ginkluotų kivirčų. Reikia 
tikėtis, kad naujai išrinktieji ir 
dešinioji opozicija suras būdą 
dirbti tautos ir tuo pačiu 
savam labui, kad pagrindinės 
Lietuvos asmenybės atsikratys 
asmeniškų ambicijų, kad visa 
Lietuvos inteligentija ir liaudis 
nukreips dėmesy nuo politikos 
į dienos realybes. Tada išeivija 
pavadins Landsbergį, Brazaus
ką ir visą Lietuvą didvyrių 
tauta.

Žmonės savo kūnu skiriasi la
bai mažai... dvasiniai jų skir
tumai — dideli, neišmatuojami.

L. Tolstoj

NAUJA LIETUVOS 
LAISVĖS
FORUMO VALDYBA IR 
VEIKLA

Naujai išrinkta Lietuvos Lais
vės forumo valdyba, susidedan
ti iš pirmininko Vyt. Chainaus- 
ko, vicepirmininko Petro Rud
galvio, sekretorės Edos Bražė
nienės, iždininkės Irenos Lu- 
kauskienės ir socialinių reikalų 
vedėjos Kristinos Krulikienės, 
Ft. Myers Lakęs parke surengė 
labai jaukų ir malonų pikniką, 
kuriame dalyvavo lietuviai iš 
Bonita Springs, Cape Coral, 
Fort Myers, Marco Island ir 
Naples.

Forumas guodžio 24 d. ruošia 
bendras lietuviškas Kūčias Šv. 
Cecilijos bažnyčios salėje, Ft. 
Myers. Pradžia 4 vai. p.p. 
Lietuviai, atvykę į mūsų apylin
kę „žiemot”, kviečiami dalyvau
ti bendrose Kūčiose. Apie pagei
davimą dalyvauti prašoma iš 
anksto paskambinti Krulikie- 
nei, Kūčių rengimo koor
dinatorei, telefonu (813) 
332-7138.

Vasario mėn. pabaigoje Foru
mas rengs Lietuvos Nepriklau
somybės (Vasario 16-tos ir Kovo 
11-tos minėjimą. Smulkiau apie 
tai bus pranešta. Taip pat per 
visą kovo mėn. Ft. Myers viešo
joje bibliotekoje bus išstatyta 
parodėlė susipažinimui su Lie
tuva. Parodėlei vadovauja Irena 
Lukauskienė.

Forumo tikslas yra ne tik 
rūpintis Lietuvos reikalais, bet 
ir palaikyti ryšį su mūsų nedi
deliu būreliu čia gyvenančių 
lietuvių, kuriems reikalinga 
kokia .nors paslauga ligos ar 
kitokių problemų atveju.

V. C.

I
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KLUBO VALDYBOS 
RINKIMAI

I
Lietuvių klubo valdyba lap

kričio 14 d., šeštadienį, sušaukė 
susirinkimą naujos valdybos 
1993 metams rinkimui. Šiemet, 
atrodo, nepaprasti laikai 
visokiems rinkimams. Ir St. Pe- 
tersburge po keletos ramių 
metų atsirado net po du kandi
datus į įvairias valdybos pozici
jas, net ir į pirmininko postą. 
Jau prieš rinkimus ėjo įvairūs 
gandai, spėliojimai, išvados. 
Kas kandidatuoja, kodėl kandi
datuoja, ką kviečia, ko nenori. 
Tad į susirinkimą, kai papras
tai ateina šimtas gal iki pusan
tro šimto narių, šį kartą prisi
rinko pilna salė, daugiau trijų 
šimtų — ko dar niekad nėra bu
vę. Dar prieš susirinkimo pra
džią paaiškėjo, kad pritrūko at
spausdintų balsavimo lapelių. 
Reikėjo griebtis improvizacijos, 
pagaminant lapelius iš sąsiuvi
nio išplėštų lapų.

Susirinkimą pradėjo pirmi
ninkas Klemas Jurgėla, pateik
damas darbotvarkę ir pakvies
damas pirmininkauti Mečį 
Šilkaitį, sekretoriauti — Janiną 
Gerdvilienę. Darbotvarkė buvo 
priimta, kaip pateikta. Po to — 
praėjusio susirinkimo protokolo 
skaitymas, ką atliko sekretorė 
Alė Ščiglienė. Protokolas buvo 
priimtas be pataisų. Atsistojimu 
ir susikaupimo minute buvo 
pagerbti per praėjusį laikotarpį 
mirusieji nariai. Toliau — pir
mininko Klemo Jurgėlos ir 
iždininko Jono Kirtiklio 
pranešimai. Paaiškėjo, kad šiuo 
metu kasoje esama daugiau 
negu 55 tūkstančiai dolerių.

Sekė laukti rinkimai. Į pirmi
ninko postą kandidatavo dabar
tinis Klemas Jurgėla ir buvęs 
pirmininku Antanas Gudonis. 
Valdybos sekretorė pranešė, 
kad klubas šiuo metu turi 550 
tikrųjų narių. Užsiregistravo 
291-nas, neskaitant svečių ir 
stebėtojų. Iš pat pradžių kilo 
protestai, kad pasirašiusieji ne
buvo tikrinami pagal narių są
rašus, kad pritrūko lapelių, kad 
įgaliojimai buvo priimti iš as
meniškai nedalyvaujančių ir 
panašiai. Nesklandumai buvo 
išspręsti priimant nutarimą, 
kad pozicija, laimėjusi mažu 
balsų skirtumu, bus perbalsuo- 
ta. Balsų skaičiavimo metu 
buvo prašoma pasisakyti dėl 
pranešimų ir bendrai apie klu
bą, jo pagerinimus; tačiau 
klausimų nebuvo daug ir ne
buvo to audringumo, kokio buvo 
tikėtasi. Po gan ilgo balsų 
skaičiavimo paaiškėjo, kad 
rinkimus laimėjo Antanas 
Gudonis 65 balsų dauguma. 
Dauguma kitų valdybos narių 
sutiko pasilikti kitiems 
metams. Telkinyje dar ilgai bus 
diskutuojama apie dalyvių 
gausą, apie nesklandumus, apie 
nepilną pasiruošimą ir kai ku
rias klaidas.

St. Petersburge, nedidelėje 
apimtyje, vyksta tai, kas ir 
Lietuvoje, ar Amerikoje. Dideli 
siekiai, maži nesutarimai, ap
kalbėjimai, kaltinimai, gal ir pa
vydas. Visad laimėtojai džiū
gauja ir ruošiasi naujiems dar
bams, pralaimėtojai skundžiasi 
ir analizuoja,kodėl, kaip ir kas. 
Po susirinkimo dalyviai, kaip 
paprastai, buvo pavaišinti ka
vute ir pyragaičiais.

SUPAŽINDINIMAS SU 
KNYGA „LIETUVIAI

FLORIDOS VAKARUOSE”

Prieš daugiau kaip dešimt 
metų, Lietuvių klubui ruo
šiantis 20-sioms metinėms, buvo 
nutarta išleisti klubo kūrimosi 
istoriją ir supažindinti su 
asmenimis, kurie šį klubą 
steigė, plėtė ir gerino, ir

atpasakoti tą didelę kultūrinę 
veiklą, kuri vystėsi klubo apim
tyje. Tačiau ši knyga pasirodė 
tik šiemet, jau švenčiant 31-sias 
metines. Knyga „Lietuviai Flo
ridos Vakaruose” su antriniu 
titulu — Floridos Amerikos 
Lietuvių klubo St. Petersburge 
istorinė apybraiža, turi 120 pus
lapių su gausybe nuotraukų. Ją 
paruošė ir redagavo Albinas 
Karnius.

Lapkričio 18 d. klube buvo 
surengta popietė susipažinimui 
su knyga ir jos įvertinimui. 
Popietę pradėjo pirmininkas 
Klemas Jurgėla, trumpai supa
žindindamas su klubo istorija, ir 
pakvietė Sofiją Vaškienę vado
vauti šiai popietei. Sofija 
pirmiausiai prie garbės stalo 
pakvietė dar gyvus ir dabar dar 
gan aktyvius klubo narius/stei- 
gėjus: Domicėlę Štaupienę, 
Malviną Ugėnienę, Angelę Kar- 
nienę ir Albiną Karnių. Prie: jų 
pasodino dabartinį ir buvusius 
klubo pirmininkus: Albiną 
Karnių (jau buvo kviestas), 
Klemą Jurgėlą, Adolfą Armalį 
ir Antaną Gudonį. Taip pat 
pakvietė Misijos vadovą kun. V. 
Balčiūną sukalbėti maldą už 
visus mirusius narius. Knygą 
įvertinti pakviečiamas Aleksas 
Vaškelis. Jis įdomioje paskai
toje, su iš prisiminimų paįvai
rintais epizodais, knygą įvertino 
teigiamai. Tai esąs reikšmingas 
istorinis įnašas ne tik į šio 
telkinio, bet ir bendrai į visos 
išeivijos gyvenimą. Nors knyga 
yra protokolinio stiliaus, bet tai 
nenuvertina jos reikšmės. Čia 
surašytos visos valdybos, jų 
nariai, saviveiklos būreliai — jų 
veikla, ryškesnieji renginiai, 
minėjimai, koncertai. Viskas 
trumpai, suglaustai aprašyta su 
statistiniais duomenimis. Vaš
kelio nuomone, šioje nedidelės 
apimties knygoje 30-ties metų 
veiklos susumavimas atliktas 
gerai. Labai įdomiai aprašyta 
pirmųjų steigėjų pastangos, tau
tinis susipratimas, nuoširdus 
atsidavimas darbams ir 
nemažas dosnumas. Paminėjo ir 
keletą trūkumų, pvz. plačiau 
nepaminėti keletas ryškesnių, 
jau iš šios žemės iškeliavusių 
asmenų, kaip prelatas J. 
Balkūnas ir kiti. Įvertinimą bai
gė pastaba, kad „didžiuojuosi 
būdams darbingos ir kūrybingos 
kolonijos nariu”.

Po to autorius A. Karnius 
kalbėdamas prisipažino, kad čia 
išgyveno 30-tį metų ir kad St. 
Petersburgas todėl esąs jam 
kaip tėviškė. Visad malonu su
grįžti. Padėkojęs Aleksui 
Vaškeliui už gražų įvertinimą ir 
pastabas, pridėjo, kad prie šios 
knygos paruošimo prisidėjo 
nemažai telkinio narių: K. Gri
gaitis, L. Kačinskas, A. 
Kamiene, K. Urbšaitis, S. ir St. 
Vaškiai ir kiti. Pasidžiaugė klu
bo pastovumu ir palinkėjo klu
bui dar ilgai gyvuoti visų nau
dai ir pasididžiavimui. A. Kar
nius yra ne tik vienas iš klubo 
steigėjų, bet taip pat net 14 
metų buvęs jo pirmininku. Po to 
pirm. Klemas Jurgėla auto
riaus pasirašytas knygas įteikė 
eilei asmenų, prisidėjusių prie 
knygos paruošimo.

Pirmininkaujanti Vaškienė 
pravedė įdomius pasikalbėjimus 
su klubo steigėjais apie jų 
pirmuosius žingsnius ir kai ku
riuos ryškesnius prisiminimus. 
Čia Vaškelis pastebėjo, kad au
torius nepakankamai išsamiai 
apibūdino savo žmonos darbštu
mą, energiją, pasiaukojimą ir 
gabumus.

Po oficialios dalies Kleofa 
Gaižauskienė pateikė įver
tinimą iš humoristinės pusės. Ji 
apskaičiavo, kiek tūkstančių 
viščiukų kojų buvo suvalgyta 
per tuos daugiau negu 30 metų. 
Nusiskundė, kad švenčiant vis 
didesnes sukaktis, tortai vis 
mažėjo, gal dėl cholesterolio 
baimės. Kad buvo paminėtos

darbščios rankos, bet apie kojas 
nebuvo užsiminta. Papasakojo 
keletą anekdotų, girdėtų iš baro 
patarnautojų. Kad knyga pa
rašyta senoviška kalba, nes 
nėra tų naujadarų, kuriuos da
bar gausiai matome Lietuvos 
laikraščiuose, patarė ateityje 
meninę dalį vadinti šiam laikui 
labiau tinkančiu naujadaru: 
„fantaimas”. Po jos anksčiau 
gerai žinomi „keturi vėjai”, 
dabar susidedantys iš Gim
žausko, Gaižauskienės, Vaškio 
ir Vaškienės, paskaitė pusiau 
juokingą vaizdelį. Stasys 
Vaškys dar paskaitė savo kūry
bos rašinėlį apie chorą ir pabai
gai klubo choras, vado
vaujamas muziko Petro Ar- 
mono, padainavo penkias 
dainas — dvi iš jų naujas. 
Akompanavo muzikė Regina 
Ditkienė. Publikai gausiai plo
jant, choras padainavo klubo 
steigėjų „Dailės” choro pamėgtą 
dainą „Leiskit į tėvynę”.

Po programos dalyviai buvo 
pavaišinti ne tik kavute ir 
pyragaičiais, bet ir mecenatų 
Laimos ir Vilaus Jakušovų ir 
Elenos ir Zigmo Radvilų pa
aukotu, be ribos laisvai te
kančiu, baltu vynu.

Mečys

Juno Beach, Florida
ŠV. MIŠIOS LIETUVIAMS

Pagaliau grįžo visų laukiamas 
kun. Vytautas Pikturna, ir pir
mosios po vasaros šv. Mišios lie
tuviams buvo aukojamos lapkri
čio 1 d. St. Paul of the Cross 
bažnyčios North Palm Beach 
koplyčioje, 2 vai. p.p. Kun. Vy
tauto Pikturnos pamokslas bu
vo turiningas. Mišių metu gie
dojo „Dainos” choras, vadovau
jamas I. Manomaitienės.

Šv. Mišios lietuviams bus au
kojamos kas sekmadienį, išsky
rus antrą mėnesio sekmadienį, 
kai kun. V. Pikturna aukos Mi
šias Pampano Beach.

VĖLINĖS

Lapkričio 3 d., pirmadienį, 
gražus būrys lietuvių Vėlinių 
proga susirinko Palm Beach 
Gardens Memorial parke prisi
minti žuvusius už laisvę ir miru
sius artimuosius.

Kun. V. Pikturna aukojo šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą 
Vėlinių mintimis.

Po šv. Mišių žodį tarė lietuvių 
sekcijos kapinėse vadovas Jonas 
Jakubauskas. Susirinkę po to 
lankė artimųjų kapus.

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

METINIS PIKNIKAS

1992 m. lapkričio mėn. 6 d. 
Carlin parke, Jupiter, įvyko 
metinis Lietuvių Bendruome
nės piknikas. Oras buvo puikus, 
nekaršta, girdėjosi netolimo At
lanto ošimas.

Susirinkę Juno Beach, Jupiter 
ir apylinkės lietuviai ir jų sve
čiai iš Delray Beach, Boca 
Raton, Pompano Beach, Miami 
Beach dalinosi vasaros įspū
džiais Lietuvoje, prisiminė 
praūžusį uraganą Andrių ir jo 
padarytus nuostolius. Kalbėjosi 
apie įvykusius rinkimus JAV-se 
ir Lietuvoje.

Darbščiosios šeimininkės 
paruošė skalsius pietus, veikė 
baras ir gausių dovanų lai
mėjimai.

LIETUVOS DUKTERYS

Lietuvos Dukterys lapkričio 
13 d. turėjo bendrą narių susi

Organizuojame

INTERNATIONAL v
TRAVEL CONSULTANTS

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

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

9525 South 79th Avenue 223 Kalvarijų gatvė
Hickory HIII, Illinola 60457 Vilnius, Lietuva

Telefonas 350-115 Ir 778-392

rinkimą pas Danutę 
Valodkienę.

Skyriaus pirm. Dalia Augū- 
nienė pranešė apie L. Dukterų 
veiklą, ypač apie narių Lietuvon 
nugabentus 1,200 dol., kurie 
"buvo išdalinti daugiavaikėms 
šeimoms. Buvo nutarta pasiųsti 
paramos reikalingoms šeimoms 
po kalėdinį siuntinį.

Vėliau vyko pasitarimas apie 
artėjančią madų parodą, ruo
šiamą sausio 15 d., penktadienį, 
2 vai. p.p. Tai pagrindinis po
būvis, kurio metu telkiamos 
lėšos Lietuvos Dukterų labdaros 
darbams. Madų paroda vyks 
Oceanview Metodistų bažnyčios 
salėje, Juno Beach, Fl. Visi lie
tuviai iš anksto kviečiami da
lyvauti.

LIETUVIŲ PIETŪS

Juno Beach ir apylinkių lietu
viai kas antrą antradienį susi
renka kartu pavalgyti pietus, 
pabendrauti, pasiklausyti pa
skaitų ar pranešimų. Neturint 
savo namų, šie pietūs pasidarė 
labai svarbūs vietinių lietuvių 
gyvenime, nes čia susirinkę gali 
pasikalbėti jiems rūpimais klau
simais. Šių pietų metu jau buvo 
net trys susipažinimai su nau
jai išėjusiomis knygomis.

Spalio mėn. dr. Vytautas Ma
jauskas padarė pranešimą apie 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos suvažiavimą.

Lapkričio mėnesį V. Šalčiūnas 
supažindino su Broniaus Auš
roto knygą „Laisvės niekas ne
žadėjo”.

„DAINOS” CHORAS 
DAINUOJA

Grįžus choro vadovei Irenai 
Manomaitienei bei kitiems cho
ristams iš šiaurės, „Dainos” 
choras jau smarkiai repetuoja, 
ruošdamasis Kalėdų šventėms 
bei įvairiems pasirodymams 
amerikiečių tarpe.

„Dainos” choras lapkričio pra
džioje jau giedojo per Mišias 
lietuviams.

Lapkričio 14 d., šeštadienį,

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.

ĮĖJIMAS:
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 
EVEROREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (706) 422-3163

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

Onos ir Vinco Šalčiūnų pakvies
ti, choristai suruošė išvyką į jų 
gyvenvietę St. Lucie miestelyje.

Buvo gražus oras, Šalčiūnų 
sodelyje choristai apžiūrinėjo 
tropikinius augalus ir benoks- 
tančius ant medžių vaisius. 
Esant gerai nuotaikai, netrūko 
ir lietuvišku dainų.

RENKAMI PARAŠAI 
VILNIAUS SENAMIESČIO 

GELBĖJIMUI

Perskaitę „Gimtajame kraš
te”, spalio 22 d. - lapkričio 4 d. 
laidoje, Vilniaus senamiesčio 
gelbėjimo fondo atsišaukimą į 
pasaulio lietuvius Vilniaus 
senamiesčio gelbėjimo reikalu, 
Juno Beach lietuviai sukruto ir 
surinko daug parašų, kurie bu
vo išsiųsti į Lietuvą. Visi lietu
viai nori, kad Vilniaus sena
miesčio kultūriniai paminklai 
nebūtų naikinami, ar paaukoti 
skubiam naujų pastatų staty
mui.

Parašus rinko Dalia Augūnie- 
nė ir kun. V. Pikturna. D.A.

SAKRALINIŲ EKSLIBRIŲ 
PARODA

Gruodžio 3 d. Vilniaus univer
siteto Švento Jono bažnyčioje 
atidaryta antrosios tarptautinės 
„Sakralinio-ekslibrio” trienalės 
— konkurso paroda.

Konkursui darbus atsiuntė 
daugiau kaip 120 dailininkų iš 
24 šalių. Ekslibriuose — Lietu
vos arkivyskupų, vyskupų, kitų 
aukštų dvasininkų vardai, baž
nyčios, vienuolynai, sukurta 
mažosios grafikos darbų ir 
Lietuvos katalikiškoms organi
zacijoms. Įdomus faktas: seniau
sias Lietuvoje žinomas ekslibris 
(1533 m.) taip pat sakralinės te
matikos. Tai — Vilniaus vysku
po Povilo Aleksandro Alšėniškio 
knygos ženklas, tiesiog nuo 
išraižytos medžio lentelės 
atspaustas knygoje. Šiuo eks
libriu paženklinta knyga dabar 
saugoma Krokuvoje, Jogailos 
universiteto bibliotekoje. (Elta)

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

(?12) 586-5959 
(708) 425-7161

GREIT 
PARDUODA

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.' .2 i

MISCELLANEOUS

ADOPTION
Suburban couple with tradi- 
tional family values, loving, 
stable marriage and cheerful 
home long to adopt. To- 
gether we can create a hap- 
py future for your baby. Call 
John and Kate (colleet) 
708-560-3827.

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

1 P'^**** “44Ufc> Ė E

A public Service of this nesvspaper

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!

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

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šišs paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje Nevv Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su per
siuntimu 27 dol. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 VVest 63rd Street,
Chicago, IL 60629

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio.

REAL ESTATE

OPEN HOUSE Sun. Dec 13 1 to 4 
Immaculate Brick 2 Fiat,

8023 S. Komensky 
Appts. Anytime 708-403-5545

MISCELLANEOUS _

A VILIMAS 
M O V I N G

T»l. 378-1882 «r
I 10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio' 
,pas mus. . ,

FRANK ZAPOLIS 
32081/x Weit SSth Stret 
Tel. — (708) 424-8854

(312) 581-8654

ELEKTROS < 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidiipą. Dubu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-1 
ningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

KVIEČIAME APSILANKYTI 
B A D LOUNGE 

6600 8. Kadzla Ava., 
tai. 312-023-6264

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

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:
Gediminas: tai. 312-026-4331 
Vytas: 312-436-5210



Mes užaugsime kaip medžiai, kaip ąžuolai... „Žiburėlio” mokyklėlės mokiniai 
(iš kairės): Justinas Mikėnas, Paulius Riškus ir Antanas Senkevičius.

Nuotr. D. Čyvienės

Prof. Augustino 
Voldemaro fatališkas 

sprendimas
Praėjus 50 metų nuo jo mirties 

IGNAS MEDŽIUKAS

1940 m. birželio 15 d. sovietų 
armija peržengė Lietuvos sieną 
ir okupavo kraštą. Prezidentas 
A. Smetona pasitraukė į užsie
nį. Birželio 18 d. prof. Augusti
nas Voldemaras naktiniu 
traukiniu per Kybartus atvyko 
į Kauną, kur geležinkelio stoty
je buvo tuojau areštuotas ir 
ištremtas į Ordžonikidzę. Vo
kiečių frontui artėjant, buvo 
perveržtas į Butyrkų kalėjimą 
Maskvoje, kur 1942 m. gruodžio 
16 d. mirė. Taigi šių metų gruo
džio mėn. sukanka 50 metų nuo 
jo mirties.

A. Voldemaras gimęs 1883 m. 
balandžio 16 d. Dysnoje, Šven
čionių apskrityje, prof. E. 
Volterio globojamas, mokėsi 
Petrapilyje, kur baigė aukso 
medaliu gimnaziją ir Petrapilio 
universitete istorijos ir filosofi
jos fakultetą. Kaip gabus stu
dentas, paliktas ruoštis profe
sūrai. Gavęs magistro laipsnį, 
1911 paskirtas docentu, o vėliau 
išsiųstas pasitobulinti į Italiją ir 
Švediją. Grįžęs paskirtas e.o. 
profesorium Permės universi
tete, bet kilus bolševikų revo
liucijai, mokslas buvo nutrauk
tas.

1917 m. A. Voldemaras daly
vavo Petrapilio seime, atsto
vaudamas Tautos pažangos par
tijai. Seime pasireiškė kaip 
žymus kalbėtojas ir įnešė Lie
tuvos nepriklausomybės rezo
liuciją. Išrinktas atstovu į Ki
jeve numatytą Rusijos tautų 
kongresą. Būdamas Ukrainoje, 
buvo įtrauktas į ukrainiečių 
delegaciją, vykstančią į Lie
tuvos Brastą, patarėjo titulu.

1918 m. jau buvo Vilniuje. 
Kooptuotas į Valstybės Tarybą. 
Pakviestas tų metų lapkričio 11 
d. ministru pirmininku, užsie
nio reikalų ministru ir krašto 
apsaugos ministru. Lapkričio 23 
d. įsakė organizuoti kariuo
menę. Bet kariuomenės organi
zavimas buvo uždelstas, sava
norius pakvietė ginti kraštą 
Mykolas Sleževičius. Išvykęs į 
užsienį, A. Voldemaras dalyva
vo Versalio taikos konferenci
joje, būdamas Lietuvos delegaci
jos pirmininku.

1920 m. A. Voldemaras profe
soriavo Aukštuosiuose kursuose 
Kaune, o vėliau universitete. 
1922 m. vasario 16 d. buvo 
paskirtas socialinių mokslų 
fakulteto dekanu. 1926 m. jis,

kartu A. Smetona ir kun. V. 
Mironu, buvo išrinktas į Lie
tuvos seimą Tautininkų sąjun
gos sąraše.

Esant prezidentu A. Stulgins
kiui, A. Voldemaras kartais pa
rašydavo aštresnį opozicinį 
straipsnį. Tik 1926 m. gruodžio 
26 d. perversmas vėl atidarė 
kelią į politiką. A. Voldemaras 
sutiko būti ministru pirminin
ku,davęs pasižadėjimą saugoti 
1922 m. Konstituciją. Būdamas 
užsienio reikalų ministru, o 
vėliau ir krašto apsaugos mi
nistru, A. Voldemaras daug pa
sidarbavo užsienio santykių su 
kitomis valstybėmis srityje. Jis 
sudarė konkordatą su Apaštalų 
sostu, susitiko su Lenkijos 
maršalu J. Pilsudskiu, sunor- 
mavo santykius su Vokietija ir 
atliko daug kitų reikšmingų 
ūkinių sutarčių.

1929 m. gegužės 6 d. prie 
Valstybės teatro įvyko pasikė
sinimas prieš A. Voldemaro 
gyvybę. Buvo nušautas adjutan
tas kpt. G. Gudynas ir sužeistas 
adjutantas mjr. L. Virbickas. 
Nustatyta, kad pasikėsinimą 
įvykdė studentai socialrevoliu- 
cionieriai.

Paveiktas pasikėsinimo, A. 
Voldemaras ėmė daugiau rem
tis slapta Geležinio Vilko or
ganizacija, kurios vadu jis buvo. 
Bet santykiai su Respublikos 
prezidentu A. Smetona ėmė 
blogėti, kol pagaliau A. Vol
demaras buvo iš pareigų paša
lintas ir ištremtas į Platelius, 
vėliau į Zarasus, kur gyveno jo 
pusbrolis, Lietuvos banko di
rektorius. Čia jis buvo laikomas 
policijos priežiūroje.

1934 m. birželio mėn. įvyko 
sukilimas prieš prezidentą A.

Smetoną. Lėktuvu iš Zarasų 
buvo atgabentas A. Voldema
ras. Bet, sukilimui nepasisekus, 
karo lauko teismo sprendimu A. 
Voldemaras buvo nubaustas 12 
metų kalėjimo. Būdamas kalė
jime, jis paraššė veikalą apie is
torinį Kristų. 1938 m. buvo 
amnestuotas su sąlyga, kad 
išvažiuos į užsienį. Po vienerių 
metų mėgino grįžti į Lietuvą, 
bet vėl buvo išsiųstas atgal.

A. Voldemaras buvo didelių 
gabumų žmogus, bet išvaizda 
nepasižymėjo. Vyresniųjų prisi
minimu, jis buvo neaukšto ūgio, 
didele galva, avėjo dideliais ba
tais. Jis atrodė kaip liūdno vei
do riteris, kurį nesėkmės lydė
jo viena po kitos.

Labai nesuprantamas fatališ
kas A. Voldemaro grįžimas į 
Lietuvą, „Raudonajai meškai” 
tiesiog į nasrus, kada ji buvo 
bolševikų okupuota. Lietuvos 
atstovai Stasys Lozoraitis 
Romoje ir Kazys Škirpa Vokieti
joje karštai atkalbėjo Voldema
rą pakeisti savo nusistatymą ir 
negrįžti į okupuotą Lietuvą, bet 
jis buvo tartum likimo stumia
mas.

Adv. R. Skipitis, gerai paži
nojęs A. Voldemarą, savo atsi
minimuose rašo, kad daugelis jo 
sprendimų bei poelgių buvo sun
kiai suprantami. „Bet jo laisvu 
noru pasidavimas rusų bolševi
kams bus bene sunkiausiai su
prantamas ir jam pačiam tra
giškiausiai pasibaigęs dalykas” 
(R. Skipitis „Nepriklausoma 
Lietuva”, psl. 149).

R. Skipitis spėja, kad Volde
maras buvo nuėjęs netikruoju 
keliu; tikrasis jo kelias turėjo 
būti ne politika, bet mokslinis 
darbas. Pasižymėjęs iš studijų 
laikų nepaprastais gabumais, 
fenomenalia atmintimi.ir moks
linės kūrybos polėkiais, jis 
stebino savo kolegas ir atkreipė 
profesorių dėmesį. Jeigu jis 
nebūtų įsitraukęs į politines 
painiavas, bet likęs dirbti uni
versitete, neabejotinai būtų 
iškilęs į didžio masto moksli
ninkus, tuo daug nusipelnęs 
Lietuvai ir pasauliui.

LAIŠKAS
Š.m. gruodžio 1 d. „Draugo” 

dienraštyje, VI. R. inicialais 
pasirašytame straipsnyje 
„Chicagos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo akimirkos” antrame 
skyrelyje, pavadintame — 
„Dainavos” koncertas ir Wa- 
shingtono prisiminimai, pasige
dau paties svarbiausio asmens 
pavardės.

VI. R. rašo, kad „Dainava” 
rengia kalėdinį religinį 
koncertą: „su solistais Dana 
Stankaityte, Jonu Vazneliu, 
talkininkaujant R. Šoliū- 
naitės-Poskočimienės vad- 
vaujamam mokykliniam cho
reliui”, lyg tas ansamblis 
„Dainava” koncertuos be diri
gento ir be viso, didelės sudė
ties, jaunų (ne mokyklinio am
žiaus) ir vyresniųjų kolektyvo.

Dabartinės Lietuvių meno an- 
samblio vadovo pavardės 
nepaminėjęs, VI. R. prisimena 
a.a. muz. St. Sodeiką ir P. 
Armoną ir Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje vykusius religinius 
koncertus. Prisimena senais 
laikais Washingtone vykusius 
koncertus (1966) ir prieš keletą 
metų vykusias Šiluvos Marijos 
koplyčios 25-tosios sukakties

Ilgesys žmonai kasdien lydėjo,
• Kol išvedė iš pasaulio sutemų.

Pavargusi širdis plakus sustojo, 
Negalėjus priimti daugiau kančių,

A.tA.
JUOZUI MIKAI

mirus, dukrą DALIĄ NAVASAITIENĘ, žentą, anūkę 
ir visus gimines, išgyvenančius skaudžią liūdesio 
valandą, giliai užjaučiame.

Keliačių šeima

Kanada

iškilmes.
Visa tai aprašydamas, nesky

rė jokio dėmesio tam, kuris jau 
keletą metų šį meno ansamblį 
labai sėkmingai veda, Chicagos 
lietuviai jo ir viso kolektyvo 
darbą labai vertina, tai muzikas 
— inž. Darius Polikaitis. Jis yra 
vadovas, dirigentas, kompozi
torius, paruošiąs orkestraciją

atliekamai programai, ir be 
šio vadovo, be jos dirigavimo 
lazdelės ansamblio nebūtų. 
Todėl nepaminėti dabartinio an
samblio „Dainava” vadovo ir 
dirigento, muziko Dariaus 
Polikaičio, paminėjus buvusius 
garbingus muzikus, vedusius šį 
ansamblį prieš 20-30 metų, lyg 
ir nėra atsiprašymo „atminties

A.tA.
JUOZUI MIKAI

mirus, dukrai DALIAI, žentui KAZIUI ir dukraitei 
AUDRONEI NAVASAIČIAMS gilią užuojautą 
reiškiu.

Stasys Šimoliūnas

PADĖKA
A.tA.

URŠULĖ MIKULIENĖ
Mūsų mylima Žmona, Motina, Uošvė, Senelė, Prosenelė 

ir Sesuo atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 1992 m. lapkričio 23 d. Buvo 
palaidota lapkričio 25 d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse 
Chicagoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems gausiai atsilankiusiems 
koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje pamaldose ir 
palydėjusiems velionę į Amžino Poilsio vietą.

Reiškiame gilią padėką Šv. Antano parapijos klebonui 
kun. Matthevv Brophy, OFM, už atsilankymą į koplyčią ir už 
sukalbėtas maldas.

Ypatingą padėką reiškiame kanauninkui Antanui Zaka
rauskui už šv. Mišias, pamokslą bažnyčioje ir maldas 
kapinėse.

Dėkojame broliukui Sebastijan Nocinski, OFM už asis
tavimą šv. Mišių metu.

Dėkojame „Klaipėdos” jūrų šaulių kuopos sekretoriui p. 
A. Skopui pravedusiam atsisveikinimą su velione. Taip pat 
už tartus atsisveikinimo žodžius LKVS-gos „Ramovė” Cen
tro valdybos bei kuopos vardu.

Dėkojame p. J. Žebrauskui atsisveikinusiam Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės vardu ir budėjusiapi prie karsto.

Dėkojame p. V. Utarai atsisveikinusiam Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos vardu.

Dėkojame kuopos valdybos vicepirm. A. Ašokliui atsi
sveikinusiam su velione savo šeimos vardu.

Dėkojame Cicero BALF’o skyriaus pirmininkei dr. B. Mo- 
tušienei atsisveikinusiai skyriaus darbuotojų vardu.

Didelė padėka šauliams-šaulėms budėjusiems ir nešusiems 
a.a. Uršulės karstą.

Nuoširdus ačiū visiems už prisiųstas gėles-vainikus, pa
reikštą užuojautą žodžiu ir raštu, aukas šv. Mišioms ir aukas 
įvairiomis intencijomis.

Dėkojame sol. Algirdui Braziui už įspūdingą giedojimą 
bažnyčioje šv. Mišių metu.

Dėkojame laidotuvių direktorei Jean Vance ir Vance lai
dotuvių namų personalui už rūpestingą patarnavimą.

Visiems, tariame nuoširdų Ačiū.

Liūdintis vyras, dukterys, žentai, vaikaičiai, pro- 
vaikatė, brolis ir seserys.

i. ...... .............

DEVYNIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
PRANAS GEDVILĄ

Jau suėjo devyniolika metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, brolį ir švogerį, kurio ne
tekome 1973 m. gruodžio 8 d. Palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Jo netekimas buvo mums skaudus smūgis, kuris vis skau
dina ir skaudins mūsų širdis. Niekaip negalime apsiprasti su 
mintimi, kad jo jau nebėra mūsų tarpe. Žinome, kad jo 
niekuomet neužmiršime, kad jis gyvena su mumis, iki kol mes 
su juo susijungsime amžinybėje.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje 1992 m. gruodžio 11 d., 8 vai. ryto ir daug 
mišių Lietuvoje.

Maloniai prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Prano Gedvilos sielą.

Ilsėkis ramybėje.

Nuliūdę: Žmona Ona ir giminės Lietuvoje.
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dangčiui”. Minint Washingtone 
vykusį lietuviškos dainos kon
certą Carrol auditorijoje, tame 
Šiluvos Marijos 25-mečio 
minėjime, buvo galima pami

nėti ir koncerto dirigentą Aud
rių Polikaitį, kuris nekartą, 
talkina savo broliui Dariui.

Jadv. Damušienė

A.tA.
JUOZAS DERENČIUS

Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette 
Parko apylinkėje.

Mirė 1992 m. gruodžio 6 d. 9 vai. ryto, sulaukęs 63 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Alvito vaisč., 
Šukių kaime. Amerikoje išgyveno 42 m.

Nuliūdę liko: žmona Lionė Babianskaitė, duktė Jūratė 
Pletzke, žentas Thomas; sūnūs: Arūnas, marti Catherine; 
Virgil, marti Phyllis; aštuoni anūkai; sesuo Jane 
Baronaitienė, jos vyras Antanas ir trys dukros su šeimomis; 
broliai: Vincas su žmona Marija ir šeima, Eugenijus su žmona 
Dana ir šeima; svainė Genė Plenienė su vyru Aleksu ir jų 
vaikai su šeimomis; teta Adelė Juozapavičienė su vyru Jonu 
ir daug giminių Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas antradienį, gruodžio 8 d. ir trečiadienį, 
gruodžio 9 d. nuo 3 iki 9 v.v. Hills laidojimo namuose, 10201 
S. Roberts Rd., Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šy. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnūs, anūkai, sesuo, broliai 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 708-598-5880 arba 312-476-2345.

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0852

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

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

i

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Marųuette Parke

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

2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974*4410

PETKUS IR SŪNUS MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marųuette Funeral Home

2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS
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x Dainavos ansamblis nuo
širdžiai kviečia visuomenę į 
Kalėdini religinį koncertą, 
„Tylią šventą naktį”, gruodžio 
13 d., 3 vai. p.p., Šv. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje (Brighton Parke). 
Programoje dalyvauja sol. Dana 
Stankaitytė, sol. Jonas Vaz- 
nelis, vaikų choras, ansamblis 
ir orkestras. Bilietai gaunami 
Vaznelių-Gifts International 
prekyboje.

x Bronius Juodelis, „Lietu
vos aido” ir žurnalo „Veidas” 
atstovas JAV, parašė atsakymą 
į V. Landsbergį ir jo buvusią 
Lietuvos vyriausybę šmeižiantį 
Albino Visocko straipsnį „Res
publikos” spalio 28 d. numery
je, kurį išspausdino „Lietuvos 
aidas” lapkričio 19 dienos 
numeryje. Už straipsnį autorius 
gavo jau namažai padėkų.

x Gruodžio 13 d., sekma
dienį, bus Dainavos ansamblio 
religinis kalėdinis koncertas, 
švč. M. M. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, Brighton 
Parke. Visi Chicagos ir apy
linkių lietuviai kviečiami gau
siai koncerte dalyvauti, tuo 
būdu paremiant ansamblio 
veiklą. Koncerto pradžia 3 vai. 
p.p.

x. Marąuette Parko kasdie
ninės mokyklos kalėdinis pasi
rodymas bus gruodžio 13 d., 2 
vai. p.p. parapijos salėje. Pasi
rodyme dalyvauja mokyklos 
mokinių orkestras ir kiti daly
viai. Visuomenė kviečiama.

x Švč. M. Marijos Gimimo 
(Marąuette Parke) ir Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
(Brighton Parke) parapijos raš
tinėje galima gauti kalėdaičių 
Kūčioms. Gražu, kad mūsų pa
rapijos palaiko lietuviškas 
Kūčių tradicijas ir kalėdaičiais 
aprūpina parapiečius.

x Kalėdinis Lietuvių mo
terų klubo federacijos susi
rinkimas bus trumpas, kad 
galėtume suspėti į Dainavos 
religinį koncertą. Narės 
kviečiamos atvykti į Balzeko 
muziejų gruodžio 13 d. 12 vai. 
ir prašomos atsinešti po lėkštę 
užkandėlių.

x Žemaičių Kultūros klubo
valdyba, Chicago, III., kurios 
pirmininkas yra Joseph Skei
vys, švenčių proga sveikina 
„Draugo” redakciją ir administ
raciją ir linki darbingų 1993 
metų. „Draugo” paramai pri
dėjo 25 dol. auką.

x Kūčios PLC, Lemonte 
gruodžio 18, penktadienį, 7 
vai. vakaro. Kūčių vakarienę 
ruošia LB Lemonto apylinkė ir 
Pasaulio lietuvių centras. Dėl 
rezervacijų skambinti: N. 
Stelmokinei 708-257-6846, D. 
Šlenienei 708-257-2034.

(sk)

x KONTEINERIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami KAS SAVAI
TE per Transpak firmą. 59 ct. 
už svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

x „Amerikos Lietuvių Ra
dijas”, vadovaujamas A. Šluto, 
gruodžio 18 d. 7 v.v. visus 
kviečia į Jaunimo centro 
kavinę, kur įvyks susitikimas 
su neseniai iš Lietuvos 
sugrįžusiu kun. A. Saulaičių. 
Bus rodomos skaidrės. 
Pasikalbėjime dalyvaus ir jį pra
ves adv. P. Žumbakis.

(sk)

x Virginia Bužėnienė, Chi
cagos lituanistinės mokyklos 
tėvų komiteto kviečiama, sutiko 
koordinuoti vaišes tradicinėje 
Kalėdų eglutėje, kuri ruošiama 
sekmadienį, gruodžio 13 d. nuo 
12-3 v. p.p.

x Marąuette Parko litu
anistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė ruošiama gruodžio 11d., 
penktadienį, 6:30 v.v. parapijos 
salėje. Bus vaidinimėlis ir vaka
rienė.

x Žagariečių klubas, Chica
go, III., Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga per kasininkę Bernice 
Žemgulį atsiuntė „Draugo” 
paramai 25 dol. auką ir 
palinkėjo linksmų ateinančių 
švenčių.

x Brighton Park lietuvių 
moterų klubas, Chicago, III., 
kuriam vadovauja Bernice 
Žemgulienė, Kalėdų Kristaus 
atėjimo šviesos proga linki vi
siems linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų.

x Jadvyga Poškienė, Chi
cago, III., sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujais 1993 
Metais, linkėdama sveikatos ir 
sėkmės Naujuose Metuose. 
Vietoj sveikinimo kortelių ski
ria 50 dol. „Draugui”.

x Anelė ir Bronius Krušai
sveikina visus savo draugus, 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki laimingų ir sveikų 
Naujųjų 1993 Metų. Vietoj kalė
dinių kortelių aukoja 50 dol. 
„Draugui”.

x Marytė Liudžius iš Chica
go, III., linki visiems geros 
valios lietuviams šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1993 Metų. Ta proga 
dėkoja giminaičiams Jonui ir 
Gustei Kėdaičiams už metinę 
„Draugo” prenumeratą.

x Vanda ir Vytautas Ma
jauskai, Jupiter, Fla., sveikina 
savo artimuosius, bičiulius bei 
pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga, linkėdami 
jiems sėkmės ir prasmingų 
1993.

x Upytės Draugiškas klu
bas, Chicago, III., Kalėdų šven
čių proga per Bernice Zemgulis 
atsiuntė „Draugui” 25 dol. auką 
ir palinkėjo visiems gražių Nau
jųjų 1993 Metų.

x Verutė Rutenienė, Hyan- 
nis, Mass., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linki sveika
tos ir ramybės Naujuose Me
tuose.

x Inga ir Alfonsas Tumai iš
Newbury Park, Ca., šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami geriausios sėkmės.

x Kazimiera Škėrienė šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina visus draugus ir pažįs
tamus, linki linksmų šv. Kalėdų 
ir sveikų ateinančių 1993 metų. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja lietuviškai spaudai 30 dol.

x Dr. Rimvydas Sidrys,
Streator, IL, atsiuntė „Lietuvos 
Vaikų Vilčiai” $200 auką su 
laiškučiu, kuriame rašo: 
„Siunčiu Jums auką už save ir 
savo vaikaičius. Vieton kalė
dinių žaislų, kurių jie ir taip 
turės per daug, tegu jaučia, kad 
ir jie paaukoja už save nelaimin- 
gesniems Lietuvos vaikams”.

(sk)

x ŽAIBAS ketvirti metai 
garantuotai ir patikimai ruo
šiasi užsienietiškas maisto 
prekes pristatyti Lietuvoje į 
namus laiku Kalėdų šven
tėms! Penkiolikos pakietų pasi
rinkimas! Kalėdiniai užsaky
mai priimami iki gruodžio 
10-tos dienos. Kreiptis: „ŽAI
BAS”, 9525 So. 79th Avė., 
Hickory Hills, IL 60457, tel. 
708-430-8090.

(sk)

Poetas Kazys Bradūnas ir filmų režisierius Arvydas Reneckis po sėkmingos 
vakaronės Jaunimo centre, kur buvo rodomas naujas filmas apie poetą 
Bradūną. Nuotr. J. Tamulaičio

CHKASOJ IK APYLINKĖSE
* -r
PUOŠNI PARODA BOČIŲ 

MENĖJE

Kas yra buvęs Lietuvių centre 
Lemonte, tas, be abejo, aplankė 
ir senovės lietuvių bajorų 
puošnią salę, pavadintą Bočių 
mene. Joje vyksta pokyliai, 
suvažiavimai, vakaronės, pri
vačių asmenų šventės ir pobū
viai. Menės įrengimai, sienos ir 
dekoracijos tikrai bajoriškos, su 
malonią šilumą skleidžiančiu 
židiniu. Ant sienų, tarp sunkių 
ąžuolinių sijų, kabo visų Lie
tuvos kunigaikščių, karalių 
meniški, medyje išdrožti, port
retai. Tai unikali mūsų 
didžiūnų bočių kolekcija, 
atvežta iš Lietuvos.

Gal pirmą kartą Bočių menė 
pasitarnavo ir meno parodai 
š.m. gruodžio 4, 5 ir 6 d., kuri 
buvo pavadinta „Rankdarbiai 
’92”. Centro kultūrinių 
renginių vadovės Bronės Nai
nienės idėja suruošti tokią me
no saviveiklininkų darbų pa
rodą, profesionalus paliekant 
centre esančiam Dailiojo meno 
institute, sulaukė plataus at-

x „Draugo” vajus vyksta
toliau. Ypač kviečiame, „Jo
niškiečio” vardu, sukrusti visus 
klubus, organizacijas ir fondus 
ir dalį pelno iš savo renginių 
skirti taip reikalingai „Draugo” 
paramai.

x Šen. Richard J. Durbin 
gruodžio 2 d. pasiuntė laišką 
JAV Pašto tarnybai, ragin
damas išleisti specialų pašto 
ženklą lietuvių lakūnų Dariaus 
ir Girėno garbei. Laiške tarp 
kitko primenama, kad „1993 m. 
sueina 60 metų nuo jų istorinio 
skrydžio per Atlantą. Aš esu įsi
tikinęs, kad šis žygis ir abu jo 
atlikėjai verti pagerbimo 
specialiu pašto ženklu”. Šiuo 
laišku senatorius Durbin norėjo 
paremti JAV LB daromus žy
gius dėl ženklo išleidimo.

x Vysk. Juozas Matulaitis
atsiuntė laišką, painfor
muodamas, kad tarp kitų 
knygų Lietuvoje planuojama 
išleisti kai kurie prel. J. Pruns- 
kio leidiniai, jau nebegaunami 
JAV-se. Jei kas turi atliekamas 
knygas: „Meilė ir laimė”, 
„Rinktinės mintys”, „Mano 
pasaulėžiūra”, „28 moterys”, 
„Mokslas ir religija”, malonėki
te pasiųsti adresu: Vysk. J. 
Matulaitis, Kęstučio 44, Kaišia
dorys, Lithuania, ąrba atsiųsti 
autoriui: Rev. J. Prunskis, 7114 
So. HamĮin, Chicago, IL 60629. 
Jis persiųs vyskupui.

x J. M. Walentukiewicz,
gyv. Boston, MA, atsiųsdamas 
auką „Draugui”, pridėjo kelis 
žodžius: „Esu jau 88 metų, ma
žai ir matau, bet vis „Draugą” 
skaitau. Esu iš Vilniaus 
krašto”.

garsio ir parodoje su meniškais 
rankdarbiais dalyvavo 55 kū
rėjai.

Plačios apimties rankdarbių 
parodai Bočių menėje reikėjo ir 
specialaus komiteto, kuriam 
vadovauti buvo pakviesta 
visuomeninkė Irena Kriau- 
čeliūnienė. Komiteto aprašymas 
ir nuotrauka jau buvo „Drau
ge”, todėl jo neminėsiu. Parodos 
sutvarkymui, jos eksponatų 
meniškam išdėstymui daugiau
sia pasidarbavo Dalia Šlenienė, 
Laima ir Algis Trinkūnai ir 
nemažai kitų talkininkų.

Parodą atidarė komiteto pirm. 
Irena Kriaučeliūnienė penkta
dienio vakare, pasidžiaugdama 
gausiu rankdarbių kūrėjų 
skaičiumi, taip originaliais, 
meniškais eksponatais. Visus 
skatino kurti, nes žmogus, vys
tydamas pamėgtą kūrybą, 
jaučiasi dvasiniai turtingesnis 
ir visada jaunas. Parodos daly
vius ir atsilankiusius svečius 
sveikino centro kultūrinių 
renginių vedėja Bronė Nai
nienė, kviesdama, parodą apžiū
rėjus, pasivaišinti vyneliu ir 
saldumynais, nes šį kartą midus 
Bočių menėje buvo užrakintas 
„kieto” administratoriaus Ro
mo Krono.

Rankdarbių parodoje buvo 
tiek daug ir taip gražių darbų, 
kad visus juos sunku aprašyti. 
Labiausia akis patraukė Sofijos 
Plenienės siuvinėti paveikslai, 
brangios Vytauto Marcherto 
padarytos Tifani lempos, Nijolės 
Stelmokienės siuvinėtas menas, 
Povilo Stelmoko vitražas ir to 
stiliaus papuošalai, Vandos 
Aleknienės ir Baniutės Kro- 
nienės lėlių ansamblis, puošnūs 
Antano Poskočimo medžio dar
bai — kryžius, koplytėlė, vytis, 
kraičio skrynia; Nijolės 
Kairienės mezginiai ir sienų 
kilimai, Janinos Mikutaitienės 
margaspalviai mezginiai, Irenos 
Kriaučeliūnienės preciziškai

x Ritonė ir Tadas Rudai
čiai, gyv. Oak Lawn, IL, Ame
rikos Padėkos dienos proga dė
koja ir „Draugui”: „Siunčiame 
kuklią auką, remsime „Drau
gą” ir toliau. Džiaugiamės, kad 
dienraštis nerodo jokių silpnėji
mo žymių, bet darosi vis įdomes
nis. Širdingas ačiū visiems 
redaktoriams ir administra
cijai”.

x Mūsų dažnas bendradar
bis V. Rociūnas iš Indepen- 
dence, OH, su auka „Draugui” 
taip pasisako: „Kaip vienintelis 
mūsų išeivijos dienraštis ir 
plačiausiai skaitomas laikraštis 
už Lietuvos ribų, „Draugas” 
turi išlikti patikimu ir nuošir
džiu ryšininku tarp tėvynėje ir 
visame pasaulyje išsisklaidžiu
sių lietuvių. ... Junkimės į viso
keriopą talką „Draugo” gyvybei 
užtikrinti!”

siuvinėti moterų rankinukai, 
Irenos Gelažienės tapyba, Rūtos 
Pacevičienės aliejiniai pa
veikslai, Nijolės Nausėdienės 
mezginiai, Onos Noreikienės iš 
šiaudų meniški paveikslai ir 
eglutės puošalai, Marcelės 
Rudaitienės jūros kriauklių pa
veikslai, Simokaitienės 150 
metų senumo puošni staltiesė, 
Zitos Dapkuvienės vazos ir eilė 
kitų meno mėgėjų įvairūs 
rankdarbiai.

Savaitgalyje parodą aplankė 
daug žiūrovų, o šeštadienį ir 
išeivijoje didžiausios Maironio 
lituanistinės mokyklos 
mokiniai. Lietuvių centras 
nusprendė tokias parodas ruoš
ti kas metai, o Irena Kriau
čeliūnienė visus kvietė nebūti 
per daug kukliais, su meniškais 
darbais dalyvauti rankdarbių 
parodoje kitais metais ir su 
visais pasidalinti kūrybiniu 
džiaugsmu.

Br. Juodelis

SUKAKTUVINĖ JAUNIMO
CENTRO VAKARIENĖ

35-rių metų Jaunimo centro 
gyvavimo sukakčiai paminėti 
pokylis-vakarienė įvyko š.m. 
gruodžio 6 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Prieš vakarienę 
jėzuitų koplyčioje šv. Mišias 
aukojo kun. Algirdas Paliokas, 
SJ, giedojo solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai, vargonais 
palydint Manigirdui Mote- 
kaičiui. 4 vai. p.p.svečių pri
gužėjo pilna salė ir visi susėdo 
prie gražiai gėlėmis bei 
žvakėmis papuoštų stalų. Iš 
svečių gausumo buvo be jokios 
abejonės matyti, kad Chicagos 
ir apylinkių lietuviams jaunimo 
centras tebėra svarbus ir vertas 
paramos.

Programai vadovavo Marytė 
Utz, pasveikinusi susirinkusius 
ir įvadiniu žodžiu paminėjusi 
Jaunimo centro reikšmę lietu
viams. Trumpai sukakties pro
ga sveikino Lietuvos gene
ralinis konsulas Vaclovas Klei
za ir JC Tarybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus. Buvo tiesiog 
nuostabu, kad niekas nesileido 
į ilgas kalbas, kad per sceną ne
buvo perleistas ištisas būrys 
sveikintojų, kaip dažnai tokio
mis progomis pasitaiko. Gražią 
invokaciją prieš valgį 
sukalbėjus lietuvių evan
gelikų-liuteronų vyskupui Han
sui Dumpiui, svečiai vaišinosi 
Onos Norvilienės kulinarijos 
vaisiais, prie stalų vikriai pa
tarnaujant būriui lietuvių 
jaunimo.

Meninėje programoje buvo 
kiek pakeitimų. Sol. Praurimei 
Ragienei sunegalavus, vietoj jos 
scenon išėjo dr. Leonidas Ragas, 
tik šį kartą gitara ir šmaikščiu 
humoro žodžiu nešinas. Buvo 
malonu klausytis jo skambi
nimo ir žemaitiško dekla
mavimo, dėl to publika ne
gailėjo plojimų. Antroje pro
gramos dalyje girdėjome pianis
to Manigirdo Motekaičio at
liekamą ištrauką iš Bruno Mar- 
kaičio, SJ, ilgesnio kūrinio, pa
vadinto „Kalanta”.

Programai pasibaigus, Mary

Ramona Steponavičiūtė, vadovavusi Lietuvių Fondo pokylio programai 
lapkričio 21 d. Chicagoje. Nuotr. J. Tamulaičio

tė Utz pakvietė Jaunimo centro 
direktorę Salomėją Endrijo- 
nienę, kuri kiek plačiau apibū
dino metų veiklą, darbus, 
rūpesčius ir džiaugsmus, 
padėkojo įvairiems gera
dariams, darbu ar pinigine auka 
prisidėjusiems prie Jaunimo 
centro išlaikymo. Labai 
maloniai susirinkusius nuteikė
S. Endrįjonienės pranešimas, 
kad Lietuvos Valstybinė litera
tūros premija paskirta poetui 
Kaziui Bradūnui. Salėje buvęs 
poetas Bradūnas buvo pa
sveikintas griausmingais plo
jimais.

Jaunimo centro direktorė taip 
pat suminėjo kelis netolimos 
ateities renginius Centre, ypač 
ateinančio penktadienio vaka
ronę su PLB pirm. Br. Nainiu ir 
Lietuvos humoristu A. Grašiu. 
Iškviestas į sceną, A. Grašys, 
pramintas „Brač”, pralinks
mino publiką savo lakiu sąmo
jumi. JC direktorę S. Endrijo- 
nienę ir visus, besirūpinančius 
Jaunimo centro išlikimu, nema
žiau pralinksmino 5,000 dol. če
kis, kurį Lietuvių Fondo vardu 
įteikė Marija Remienė.

Paskutinė vakaro dalis — lo
terija. Jai vadovavo Albina Ra
manauskienė.

D.B.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

LKVS „Ramovė” Chicagos 
skyrius kartu su LDK Birutės 
draugijos centriniu Chicagos 
skyriumi, talkinant visų trjų 
kuopų šaulėms-šauliams, 
lapkričio 22 d. surengė Nepri
klausomos Lietuvos ka
riuomenės 74 metų atkūrimo 
sukakties minėjimą. Minėjimas 
pradėtas šv. Mišiomis 10 vai. r. 
jėzuitų koplyčioje. Šv. Mišias 
aukojo ir šiom iškilmėm pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
P. Daugintis. Pamaldų metu 
giedojo Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Tuojau po pamaldų 
apeigos vyko prie Laisvės Kovų 
paminklo, Jaunimo centro 
sodelyje, kur buvo atitinkamai 
pagerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės. Kpt. A. Juškevičiui 
sunegalavus, apeigas pravedė 
A. Skopas,,,Ramovės” Chicagos 
skyriaus sekretorius. Aukurą 
uždegė ramovėnas K. Juškaitis, 
dviem šaulėm asistuojant. Tri
spalvį gyvų gėlių vainiką prie 
paminklo padėjo LKVS „Ra
movės” sąjungos pirm. E. Ven- 
gianskas, Z. Juškevičienei ir J. 
Ivašauskienei asistuojant. 
Trupą žodį tarė Jonas Žeb
rauskas. Baigiantis buvo sugie
dotas vienas posmelis „Marija, 
Marija”... ir Lietuvos himnas. 
Nors oras buvo šaltas ir lie
tingas, reikia džiaugtis, kad 
dalyvavo nuostabiai daug lietu
vių visuomenės.

Akademinė minėjimo dalis 
vyko 12 vai. Šaulių rinktinės 
namuose. Minėjimą atidarė ir 
pravedė A. Skopas. Minėjimas 
pradėtas vėliavų įnešimu,kurių 
buvo 8. Invokaciją sukalbėjo 
kun. P. Daugintis. Pirmas 
sveikino Lietuvos Gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza. Po tarto

gražaus sveikinimo žodžio Kon
sulas už atliekamus darbus 
tėvynei Lietuvai buvo apdo
vanotas Šaulių Žvaigždės ordi
nu, kurį įteikė Šaulių Garbės 
pirmininkas VI. Išganaitis, asis
tuojant E. Vengianskui. Altos 
vardu sveikino M. Marcinkienė, 
Liet. Tautinės sąjungos vardu 
dr. L. Kriaučeliūnas, kuris taip 
baigė: „Kokia partija
belaimėtų, visų mūsų tikslas — 
laisva ir nepriklausoma 
Lietuva”. Išsamų sveikinimą 
miškininkų vardu tarė Jonas 
Žebrauskas. Ypač naudingą žodį 
tarė DLK. Birutės draugijos 
pirm. Z. Juškevičienė. Ji kvie
tė ramovėnų vadovybę daryti 
įtaką Lietuvos kariuomenės 
vadovybei, kad ši grąžintų 
Nepriklausomos Lietuvos kario 
turėtą autoritetą dabarties 
kariui. Siektų, kad karys būtų 
moralus ir drausmingas, nes tik 
toks karys turės sąlygas įsi
jungti į Europos karių šeimą ir 
bendrauti, kaip lygus su lygiu. 
Taip pat pasakė, jei tauta Lietu
voje mielai priima išeivijos 
medžiagines dovanas, tai tuo 
pačiu privalėtų priimti ir išei
vijos patariamąjį žodį.

Kariuomenės šventės minėji
mui pritaikytą paskaitą skaitė 
„Ramovės” sąjungos pirm. Ed. 
Vengianskas. Prelegentas 
paskaitoje suskirstė Lietuvos 
kariuomenės svarbą į keturis 
laikotarpius. Pirmasis laiko
tarpis — 1918 m., Lietuvai 
keliantis laisvam ir nepriklau
somam gyvenimui. Šis laiko
tarpis — Lietuvos kariuomenės 
kūrimasis — buvo sunkus ir var
gingas. Nors tuo laiku nebuvo 
maisto, vienodos aprangos, bet 
jaunuoliai veržte veržėsi į 
karių eiles. Ir jie ištesėjo. Antra
sis laikotarpis — Nepriklau
somos Lietuvos žydėjimo 22 
metų laikas. Per tą laiką 
buvo paruošta apie 200,000 ka
rių, kurie saugojo ir gynė 
Lietuvos sienas. Lietuvos karys 
paliko ištikimas savo vadams ir 
savo kraštui. Trečiasis laiko
tarpis — okupacija. Ketvirtasis 
— po 1990 m., dedamos pastan
gos atstatyti Lietuvos ka
riuomenę. „...Lietuvos karys 
visados liks ištikimas savo prie
saikai ir Tėvynei Lietuvai”, — 
šiais žodžiais baigė savo 
paskaitą Ed. Vengianskas.

Meninę programą atliko Algi
mantas Barniškis, padainuo
damas kelias dainas. Laike 
užkandžių buvo parodytas 
Plėnio filmas, suktas pereitais 
metais birželio mėn. Filmas 
visiems labai patiko. Ypač visus 
jaudino jaunų kareivėlių prie
saika, vadų sveikinimai ir 
kalbos. Įspūdingą kalbą pasakė 
Vaišvila. Kalbėjo ir pas mus 
buvęs Krašto apsaugos minist
ras A. Butkevičius.

Minėjimas baigtas visiems su- 
giedant „Lietuva brangi”.

Ant. Repšienė

KALĖDOS TEATRE

Chicagoje pirmaujantis Good
man teatras iki sausio 3 d. sta
to pasaulinio garso vaidinimą — 
Dickenso „Christmas Carol”. 
Jau 15 metų kaip šis vaidinimas 
Kalėdų laikotarpy būna šiame 
teatre ir vis gausu lankytojų. 
Scenoje pasirodo net 26 ak
toriai. Tai muzikinis vaidi
nimas, diriguojamas L. Shan- 
ker. Pastatymas patrauk
lus suaugusiems ir vaikams. 
Spalvingi kostiumai, pavaiz
duojamas karalienės Viktorijos 
laikų Londonas, nors vaidi
nimas pritaikytas dabartiniam 
pastatymui Goodmane, su
telkus gausiai profesionalų 
aktorių, su dainomis, su choreo
grafijos numerisi. Spektakliai 
vyksta vakarais ir popietėmis.

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue

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

Darbo vai. nuo S1 iki 7 vai. vak. , 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.


