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Turime ginti savo 
pozicijas 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, lapkričio 13 d. (Elta) 

— Lapkričio 12 d. Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo salėje 
įvyko spaudos konferencija. Su 
Lietuvos ir užsienio žurnalistais 
susitiko Lietuvos AT pirm. Vy
tautas Landsbergis bei ambasa
dorius prie Europos Bendrijos ir 
NATO Adolfas Venskus. 

AT pirmininkas apžvelgė Lie
tuvos santykius su Europos ir 
tarptautinėmis struktūromis. 
Jis akcentavo bendradarbia
vimą su finansinėmis bankinė
mis struktūromis, pažymėjo, 
kad jeigu toks bendradarbia
vimas būtų pradėtas anksčiau, 
jis būtų gerokai palengvinęs 
mūsų padėtį ir apsaugojęs nuo 
netikėtumų bei politikos paaš
trėjimų, kurie dabar mus iš
tinka santykiuose su Rusija. 

Dėl Rusijos politikos Baltijos 
šalių atžvilgiu Vytautas Land
sbergis pasakė, jog jau beveik 
du mėnesiai pastebima antibal-
tiškos propagandos linija. Ji 
nėra vientisa, kadangi Rusija 
greta pateikia du klausimus — 
kariuomenės išvedimą ir rusų 
mažumos problemas Baltijos 
kraštuose. Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas atkreipė 
žurnalistų dėmesį į tai, jog abu 
šie klausimai tarptautinei 
opinijai teikiami savotiškai — 
kartais abu jie yra susiję, o kar
tais — tarytum nesusiję. 

Vytautas Landsbergis pasakė, 
jog dabar savotiškai susiklostė 
situacija ir Jungtinėse Tautose. 
Rusijos kariuomenės išvedimas 
yra įtrauktas į Generalinės 
Asamblėjos darbotvarkę ir jis 
bus svarstomas. Prezidentas B. 
Jelcinas specialiame laiške 
Jungtinių Tautų sekretoriui 
būtinai siūlė į tą pačią sesiją 
įtraukti ir rusų mažumų klausi
mą Baltijos šalyse. AT pirminin
kas pažymėjo, jog neretai šie 
klausimai taip siejami ir ma
sinės informacijos priemonėse. 

Parlamento vadovas pasakė, 
jog mūsų santykiai su Rusija 
yra sudėtingi ir neapibrėžti. 
Tradiciškai su demokratine, su 
reformų Rusija mūsų santykiai 
yra geri. Kita vertus, tie neapi
brėžtumai rodo mūsų politikos 
su Rusija gana sudėtingą 
uždavinį — reikia išlaikyti 
gerus kontaktus ir stengtis 
spręsti realius klausimus. Taip 
pat turime ginti savo pozicijas 
ir tam tikra prasme priešintis 
spaudimui. 

Renginiai Lietuvos 
kariuomenės dienai 

Lapkričio 11d. Lietuvos vals
tybiniame archyve prasidėjo 
dviejų dienų konferencija „Lie
tuvos kariuomenės skaitymai". 

Iki pačios šventės, lapkričio 
23-osios, dar numatytos kovinio 
šaudymo varžybos (lapkričio 20 
d. „Dinamo" šaudykloje), 
mažojo futbolo turnyras (Lauko 
kariuomenės brigados sporto 
salėje), o lapkričio 21-ąją 
Lengvosios atletikos rungtynėse 
paaiškės stipriausias krašto ap
saugos vyras. 

Lapkričio 22 d. Arkikatedro
je už Lietuvos karius bus auko
jamos šv. Mišios. Paskui kariai 
stos į iškilmingą rikiuotę, An
takalnio kapinėse pagerbs žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę 
atminimą. 

Valstybės muziejuje veiks fo
tografijos paroda „Lietuvos ka
riuomenė". 

Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos 
delegacija stebės rinkimus 

Aštuonių Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos na
rių delegacija šiandien atvyks į 
Lietuvą stebėti parlamento rin
kimų antrojo turo. ETPA dele
gacijos nariai atstovauja 
įvairiems politiniams judėji
mams. Tai yra savotiška garan
tija, kad jie nešališkai įvertins 
rinkimus. Jų lankymosi progra
moje — susitikimai su Lietuvos 
politinių partyų ir organizacijų 
atstovais, žurnalistais, rinki
minių komisijų nariais. 

Išeiviją rinkimų rezultatai 
pr i t renkė 

„Jei kairė įgis daugumą, toks 
Seimas ir vyriausybė neišgy
vens", pasakė interviu televizi
jai tautietis iš JAV Valdas 
Adamkus. Jo nuomone, būsima
sis Seimas gali veikti tik esant 
gerai valiai, subalansuotai pu
siausvyrai, kur kiekvienas de
putatas atsako prieš savo rin
kėjus. 

Komentuodamas išeivijos re
akciją į rinkimų rezultatus, V. 
Adamkus sako, kad išeiviją jie 
tiesiog pritrenkė. Dei jų kiio 
daug ginčų, karštesni siūlo net 
nutraukti ryšius su Lietuva. 
Nuosaikesnieji mano, kad vis
kas susitvarkys savaime. 

V. Adamkaus nuomone, jei 
kairioji pusė įgis daugumą, toks 
Seimas ir vyriausybė tikrai ne
išgyvens visų ketverių metų. 

Kazys Bobelis pasilieka 
kandidatu Seimo rinkimuose 

Aukščiausiosios Tarybos Ci
vilinių bylų kolegija atmetė 
Sausio 13-osios Brolijos pirmi
ninkės Jadvygos Bieliauskienės 
skundą pripažinti neteisėtu 
Kazio Bobelio registraciją kan
didatu į Seimo narius. 

Teisme Kazys Bobelis pateikė 
dokumentus, liudijančius, kad 
Lietuvoje gyvena nuo 1989 m. 
rugpjūčio mėnesio. Teismas taip 
pat atsižvelgė į tą aplinkybę, 
kad naujojoje Lietuvos Respub
likos Konstitucijoje sėslumo 
cenzas Seimo deputatui ap
skritai netaikomas. Joje nenu
matyta norma, draudžianti tu
rėti dvigubą pilietybę. O visi 
įstatymai ir aktai, prieštarau
jantys Konstitucijai, negalioja 
nuo jos priėmimo dienos. 

Aukščiausiojo Teismo spren
dimas kasacine tvarka neskun
džiamas. 

Paroda baigsis aukcionu 

Lapkričio 12 d. Kauno Muzi
kiniame teatre atidaryta anti
kvarinių kūrinių paroda. Ekspo
nuojama daugiau kaip 130 
įvairiausių daiktų — senųjų 
pasaulio meno meistrų kūrinių 
ir nežinomų autorių dirbinių: 
paveikslų, skulptūrėlių, žvaki
džių, senovinių baldų. Yra ir 
labai vertingų daiktų. Pradinė 
kai kurių paveikslų ir skulptū
rų kaina — 30-50 tūkstančių 
dolerių. 

Paroda veiks dvi dienas ir 
baigsis pirmuoju Lietuvoje 
antikvarinių kūrinių aukcionu 
„Viktorija", kur is įvyks 
šeštadienį Muzikiniame teatre. 
Beveik trečdalis pelno bus per
duota Prisikėlimo bažnyčios 
atstatymo fondui. (R. GU) 

Kolumbijos prezidentas Cesar Gaviria Trujillo pirmadienį vykusiose sukilėlių užmuštų policininkų 
laidotuvėse buvo pirmasis grabnešys. Jis yra paskelbęs 90 dienų pavojaus stovį Kolumbijoje. 

Kolumbijoje paskelbtas 
pavojaus stovis 

Bogota, Kolumbija, lapkričio 
11d. (NYT) - Kolumbijoje daž-
nėjant dviejų kairiųjų organi
zacijų milicijų užpuldinėjimams, 
Kolumbijos valdžia susirūpino 
krašto ekonomine ateitimi, juo 
labiau, kai dabar jau pradėta 
kenk t i Kolumbijos naftos 
eksporto pramonei. Kolumbija 
siekė 1990 dešimtmetyje tapti 
viena didžiausių vakarinio pus
rutulio naftos eksportuotojų. 

Atsiliepdama į šią grėsmę, 
valdžia sustiprino savo gink
luotas pajėgas ir pasiuntė jas į 
strategines vietas, iš kurių būtų 
efektyviausiai sustabdomi už
puldinėjimai. Savaitgalio metu 
įvykus dar visai eilei sukilėlių 
užpuldinėjimų, kurių viename 
buvo užmušti 26 policininkai, 
prezidento Cesar Gaviria Tru
jillo paskelbė pavojaus stovį 
90-čiai dienų. Šio stovio 
paskelbimas leidžia prezidentui 
dekretu įvesti įviairias saugu
mo užtikrinimo priemones. 

Šis susirūpinimas yra itin 
aštrus dėl to, kad sukilėlių 
siautėjimas grasina Kolumbijos 
naftos eksporto pramonei. Ši 
pramonė Kolumbijoje veikia jau 
kelis dešimtmečius, bet pereitą 
spalio mėnesį jos svarba Kolum
bijos ekonomijai ypač padidėjo, 
provincijoje esančioje Casanare 
valstijoje radus ypatingai di
delius naftos rezervus. Apskai
čiuojama, jog toje valstijoje 
esančiuose dviejuose laukuose 
yra daugiau, kaip du bilijonai 
statinių alyvos — tai didžiausias 
alyvos atradimas Amerikų pus
rutulyje, nuo Aliaskos Prudhoe 
įlankos rezervų atradimo 1969 
metais. 

Nors Casanare valstijoje at
rastieji rezervai yra mažesni, 
negu iš pradžių buvo apskai
čiuota, vis vien numatoma, kad 
šių naujų laukų alyvos pro
dukcija nustelbs kavą, kaip 
pagrindinį ir vertingiausią 
Kolumbijos eksportą iki 1995 
metų, tuo įvesdama Kolumbiją 
į pagrindinių Lotynų Amerikos 
alyvos eksportuotojų „klubą", 
atsistojant trečioje vietoje po 
Venezuelos ir Meksikos. 

Bet šie alyvos laukai yra 
Andų kalnų papėdės regione, 
kurį nuo 1960 dešimtmečio 
kontroliuoja dvi gajausios 
sukilėlių armijos: Kolumbijos 
Revoliucinių Gink luotų Pajėgų 
armija ir mažesnė, radikalesnė 

Nacionalinė Išlaisvinimo Armi
ja. Atrodo, kad naftos tiekimo 
pramonė gali tapti žymiu karo 
lauku kovoje su šiomis sukilėlių 
grupėmis, kuri jau dabar kai
nuoja po 2,000 gyvybių kasmet. 

Tai gali priversti ir JAV-es 
pergalvoti savo teikiamos pagal
bos strategiją. Šiuo metu JAV 
koncentruoja pagalbą Kolum
bijai kovoje su narkotikų pirk
liais. 

Tačiau šios sukilėlių armijos, 
kurioms priklauso apie 8,000 
karių, jau dabar ginklu išrei
kalauja iš provincijos gyventojų 
duoklių sumą, viršijančią 200 
mil. dol. per metus. Sukilėliai iš
renka mokesčius iš anglies ir 
aukso kasyklų ir teikia apsaugą 
heroino ir kokaino slaptoms la
boratorijoms. Jie kasmet paima 
apie 500 žmonių įkaitais, 
reikalaudami už jų išvadavimą 
pinigų. Daugiausia jie pagrobia 
galvijų rančų vedėjus, bananų 
plantacijų menedžerius. Jų 
vienas kukliai gyvenantis vadas 
duotame interview paaiškino, 
jog tai tėra tik priemonė išrei
kalauti sau pragyvenimą. 

Tad dabar jau Kolumbijos val
džia sukūrė 8,000 narių turinčią 
„energijos policiją", kuri ne
prileistų sukilėlių prie alyvos 
laukų. 

Tačiau nežiūrint paskelbto 
pavojaus stovio, trečiadienį 
sprogo devynios bombos prie 
policijos stočių Medellin ir Cali 
miestuose, nuo kurių buvo su
žeisti 35 asmenys ir vienas 
užmuštas. Šie bombų sprogimai 
tačiau atrodo buvo suorgani
zuoti ne sukilėlių, o narkotikų 
pirklių, užsakyti jų vado Pablo 
Escobar. 

Mažeikių rafinerija 
nebeveikia 

Mažeikiai, lapkričio 11 d. 
(RFE/RL) — Mažeikių rafineri
ja buvo uždaryta antradienį, nes 
lapkričio 6 d. Rusija nustojo tie
kusi naftą. Rafinerija jau buvo 
uždaryta nuo rugpjūčio 5 iki 
spalio 13, tuomet kainavus bili
jonus rublių nuostolių. Rafine
rija buvo pasirašiusi sutartį su 
Balteneftgaz įmone prieš dvi 
savaites, šiai įmonei žadant 
Mažeikiams pristatyti 700.000 
tonas naftos, kad ši rafineri
ja galėtų veikti iki gruodžio 
vidurio. Bet dabar dėl neaiškių 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuva šiandien jau būtų 
buvusi p r i imta į Europos 
Tarybą, jei Europos Parlamen
tas nebūtų jungęs jos narystės 
su Estijos ir Latvijos, kurių priė
mimas yra delsiamas dėl „ne
lanksčių pilietybės įstatymų", 
pareiškė Lietuvos ambasadorius 
prie Europos Bendrijos ir NATO 
Adolfas Venskus Vilniuje su
šauktoje spaudos konferencijoje. 

— Vi ln iu je su Lietuvos 
Tarptautinių Ekonominių Ry
šių ministerijos atstovais tarė
si Europos Atstatymo ir Vysty
mo Banko atstovai Mark Tom-
linson ir Ellen Dyvik. Jie 
svarstė sąlygas septynių metų 
paskolai, kad Lietuva galėtų 
įsigyti modernišką į rangą 
energijos tiekimo įstaigose. 
Suma neturėtų viršyti 30 mili
jonų dol. ir turėtų būti panau
dota 17 mėnesių laikotarpyje. 

Jau statomi butai 
rusų karininkams 
Ryga, lapkričio 1 d. — Rusi

jos apskaičiavimais butų pasta
tymas iš Pabal t i jo k raš tų 
grįžtantiems Rusijos karinin
kams ir jų šeimoms kainuosian
tis per 47 bilijonų rublių. Pagal 
susitarimus šiuo metu iš Estijos 
turi išvykti 6,914 karininkų, iš 
Latvijos — 17,899 ir iš Lietuvos 
— 9,408. Kelios Vakarų valsty
bės yra pasiūliosios finansinę 
pagalbą, tuos butus pastatyti, 
kai tik bus pasirašytos grafikos 
dalinių išvedimui. 

Rusijos valstybės biudžete nu
matyta skirti 5 bilijonus rublių 
kariuomenės išvedimui iš Balti
jos šalių, kaip praneša Interfax. 
Latvijos laikraštis Diena rašė 
spalio 28 d., kad viena akcinė 
bendrovė Aluksnės mieste Lat
vijoje jau yra pradėjusi statyti 
kaimelį Rusijoje, grįžtantiems 
karininkams apgyvendinti. 

priežasčių tiekimas nutrūko. 
Lapkričio 6 d. Lietuva pasi

rašė sutartį su Rusijos valdžios 
atstovais, pagal kurią Rusija 
pristatysianti 600,000 tonų naf
tos dar prieš šių metų pabaigą, 
jei Lietuva sumokės 1.6 bilijono 
rublių skolą už jau patiektą 
naftą. Tačiau šiai skolai su
mokėti Mažeikių rafinerijai 
reiktų gauti paskolą, o valdžia 
neturi iš ko skolinti. 

Premjero susitikimai su 
verslo, finansų ir teisės 

sričių atstovais 
Washington, DC, lapkričio 

11 d. — Savo vizito metu Wa-
shingtone, Lietuvos ministras 
pirmininkas Aleksandras Abi
šala trečiadienį lankėsi IBM 
korporacijoje aptarti Lietuvos 
poreikius ir IBM projektus Lie
tuvoje. 

Kaip praneša Lietuvos am
basada YVashingtone, susitikę 
su premjeru IBM vicepreziden
tas, vyriausias IBM Federalinių 
sistemų viršininkas Gerald 
Ebker bei kiti IBM atstovai 
perdavė jam paskutinę infor
maciją apie bandymus padėti 
Lietuvai nusipirkti Rusijoje naf
tos ir perdirbti ją Mažeikiuo
se, taip pat pastatyti naftos 
terminalą ir vamzdyną iki 
Mažeikių. Tuo pačiu IBM papa
sakojo apie keletą savo nu
matytų projektų: at idaryti 
kompiuterių ir marketingo 
centrą Lietuvoje; tarpininkauti 
ieškant pirkėjų Lietuvos me
dienos produktams; vystyti 
vidinės gyventojų registracijos 
tinklų priemones; padėti komer
cinių bankų štabams susipažinti 
su kompiuterių sistemomis. 
IBM atstovai Lietuvoje lankėsi 
spalio mėnesį ir vėl ruošiasi 
grįžti dirbti š.m. gruodį, nes jau 
balandžio mėnesį nori į naująjį 
mokymo centrą priimti studen
tus. 

Pasaulio Banke 

Premjeras A. Abišala susitiko 
su Pasaulio Banko vicepreziden
tu Europos ir centrinės Azijos 
šalims VVilfred P. Thalwitz, bei 
keletu šio banko pareigūnų. 
Vietoje numatytos vienos va
landos, pokalbis truko dvi su 
puse valandų. 

Pasaulio Banko atstovai neri
mavo dėl rinkimų į Seimą pir
mo turo rezultatų. Premjeras 
patikino, jog nauja vyriausybė 
negalės ir nenorės stabdyti pra
sidėjusių reformų Lietuvoje. 

Buvo aptarta sunki Lietuvos 
ekonominė padėtis, kurią dar 
labiau komplikuoja sudėtingi 
ekonominiai ir politiniai san
tykiai su Rusija. Jis išreiškė 
viltį, jog Vakarai galėtų daryti 
Rusijai įtaką, kad būtų paspar
tintas kariuomenės išvedimas iš 
Lietuvos bei sureguliuota pre
kyba. Taip pat buvo aptarti eko
nominių reformų vykdymo tech
niniai klausimai. 

Kalbant apie Pasaulio Banko 
paramą Lietuvai, premjeras 
paminėjo, jog ši parama yra 
kiek pavėluota, tačiau nežiūrint 
to, reikia nagrinėti būsimus 
žingsnius, pavyzdžiui, importo 
paskolą, taip pat kreditus 
struktūrinei pramonės refor
mai. Lietuvai būtų nepaprastai 
reikšminga parama, vystant 
energetinę sistemą. 

Pokalbio metu buvo pastebė
ta, jog dabar teikiama parama 
energetikos srityje yra kiek 
padrika. Labai svarbu kurti 
laisvos prekybos ir laisvos 
ekonomikos zonas. 

Pasaulio Banko pareigūnai 
pažadėjo padėti, sprendžiant 
šiuos klausimus. Taip pat buvo 
pažadėta padėti, nustatant 
prioritetines pramonės šakas 
bei jas vystant. Pasaulio Banko 
pareigūnai išsakė nuomonę, jog 
visoms valstybėms, nusikratan-
čioms socialistinės sistemos, 
tenka nueiti sunkų kelią. Lie
tuva nėra išimtis, jos irgi laukia 
sunkumai, kuriant rinkos eko
nomiką. 

Susitikimas su J A V 
teisininkų organizacija 

Po pietų į Lietuvos Ambasadą 
susitikti su ministru pirmi
ninku atvyko delegacija iš Ame
rikos teisininkų sąjungos Ame
rican Bar Association. Ši orga
nizacija yra sukūrusi teisinės 
pagalbos Centrinei ir Rytų 
Europai projektą. Pagalba Lie
tuvai teikiama siunčiant teisės 
specialistus, atliekant Konstitu
cijos bei įvairių įstatymų eks
pertizę, kviečiant stažuotis 
Lietuvos teisininkus. 1993 m. 
planuojama atidaryti Komerci
nės teisės centrą Vilniuje. 

Ministras pirmininkas Alek
sandras Abišala ketvirtadienį 
Pentagone susitiko su JAV 
Gynybos ministro pavaduotoju 
Paul. D. Wolfowitz. Kiek vėliau 
įvyko susitikimas su JAV Pre
kybos atstove Carla Hills. US 
Baltic Foundation pakvietė 
premjerą į pietus, kuriuose daly
vavo keliasdešimt JAV biznie
rių, žurnalistų, nevaldinių or
ganizacijų bei JAV valdžios 
atstovų. Pietų metu A. Abišala 
pasakė kalbą ir atsakė į klausi
mus. 

Lietuvos ministras pirmininkas 
Aleksandras Abišala 

Po pietų Lietuvos ministras 
pirmininkas Aleksandras Abi
šala ir JAV Valstybės depar
tamento sekretorius Lawrence 
Eagleburger pasirašė sutartį 
dėl žvejybos Jungtinių Valstijų 
pakrantėse. Po to Valstybės 
departamente įvyko A. Abišalos 
susitikimas su L. Eagleburger, 
vietoje planuoto pusvalandžio 
užtrukęs beveik visą valandą. 
Pokalbis buvo draugiškas ir 
nuoširdus, per trumpą laiką ap
tarta daug svarbių Lietuvai 
klausimų. Visuose susitiki
muose premjerą lydėjo ambasa
dorius S. Lozoraitis. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 14 d.: Klementi-
nas, Judita, Ramantas, Saulenė. 

Lapkričio 15 d.: Šv. Albertas 
Didysis. Leopoldas, Vaidila, 
Nordas. 

Lapkričio 16 d.: Švč. M. 
Marija Aušros vartuose, šv. 
Margarita Škote, šv. Gertrūda. 
Edmundas, Aiškutis, Tyda. 

Lapkričio 17 d.: Šv. Elzbieta 
Vengrė, Alfiejus, Viktorija, 
Getautas, Gilvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 6:37, 
leidžiasi 4:31. Temperatūra 
dieną 30 F (- 1 F), dalinai 
saulėta, naktį 15 F (- 9 C). 

Sekmadienį saulė teka 6:38, 
oras šiek tiek atšils, debesuota, 
gali pasnigti ar palyti. Pir
madienį panašus oras, bet šil
čiau. 
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MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Gerai atsimenu dienas, kai 
Dainavoje praleisdavau ištisą 
vasarą. Būdama jaunutė atei
tininkė, Dainavą pažinau tik 
vasaros metu, kai šilta saulė 
šviesdavo, kai gamta žaliuo
davo, kai sportuodavome spor
to aikštėje, kai maudydavomės 
Spyglyje, kai landžiodavome po 
Pušyną, ieškodami konkorėžių. 
Man tai buvo pasakų ir laisvės 
šalis, į kurią keliaudavau tik 
tada, kai prasidėdavo vasaros 
atostogos. Tačiau žinojau, kad 
kiti į Dainavą važiuodavo 
rudenį ir net žiemos metu. 
Mano vyresni broliai dalyvau
davo „Kalakursuose" ir Žiemos 
kursuose. Jie pasakodavo, kaip 
Rambynas ir Kryžių kalnai 
atrodė pasipuošę r u d e n s 
spalvomis ar baltu sniego 
patalu. Bandžiau įsivaizduoti 
vaikus, čiuožiančius ant ežero, 
kuriame aš taip nesenia i 
taškiausi. 

„Kalakursus" ir Žiemos kur
sus tuo metu ruošdavo ir praves
davo kun. Stasys Yla. Mano 
broliai jį labai mėgdavo ir iš 
kursų sugrįžę ilgai pasakodavo 
tėveliams apie savo pašnekesius 
su tokiu išmintingu ir pa
augliams patraukliu žmogumi. 
Gaila, kad su kun. Yla niekada 
asmeniškai nesusipažinau. J i s 
iškeliavo į Amžinybę, kai aš 
pradėjau pradinės mokyklos 
aštuntą skyrių. 

Tų pačių metų rudenį, savo
mis akimis regėjau Dainavos 
rudeninę gamtą, kai pati pirmą 
kartą nuvažiavau į „Kalakur
sus" JAV Padėkos dienos sa
vaitgalio metu. Ten susitikau su 
draugais ir draugėmis iš kitų 
miestų, kuriuos matydavau tik 
vasarą stovykloje. Kursuose 
pirmą kartą diskutavome 
temas, kurios buvo svarbios ir 
svarios gyvenimo plotmėje. Mes 

MOKSLEIVIU DĖMESIUI 

Moksleiviai, nepraleiskite 
progos dalyvauti „Kalakursuo
se", Dainavos savaitgalyje vyk
siančiuose Dainavoje. Dėl infor
macijų ir registracijos kreiptis 
į Dainą Siliūnienę, tel. 708-
852-7631. 

jautėmės, kad kursų rengėjai, 
tuometinė Moksleivių atei-
tinnkų sąjungos centro valdyba 
(MAS CV), programos vadovai 
— dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun 
ir dr. Vytautas Vygantas, į mus 
reagavo kaip į bręstančius pa
auglius. Pagaliau, mes buvome 
peržengę jaunučių ateitininkų 
luomą. 

„Kalakursuose" dalyvavau 
trejus metus, o kai buvau 
trečiųjų metų gimnazistė, važia
vau į Žiemos kursus. Tada 
pamačiau bal tą Dainavos 
apsiaustą ir platų pasaulį, kurį 
atvėrė įspūdingos diskusijos ir 
uždaviniai. Visų metų įspūdžiai 
susipindavo į gražią pynę, kai 
su draugais ir vadovais su
tikdavome Dainavoje Naujuo
sius metus. Žiemos kursus taip 
pat lankiau trejus metus, o 
vėliau pradėjau kursuose ir 
Moksleivių stovyklose vado
vauti. Štai susidarė proga ar
timai dirbti su tais žmonėmis, 
kurie nuoširdžiai mane ir drau
gus auklėjo tapti visapusiškais 
jaunuoliais. Dėkoju dr. Daliai ir 
dr. Vytautui, kad perėmė kun. 
Ylos kursų ruošimo darbą ir 
toliau tobulino ideologines pro
gramas. Ačiū jiems, kad mes iš 
t ikrųjų turėjome progą 
susipažinti su kun. Yla ir jo 
min t imis ta ip ,ka ip mūsų 
vyresni draugai. Dėkojame, kad 
mums padėti jie niekada neatsi
sako. 

Raginu jus, aštunto, devinto ir 
dešimto skyrių moksleivius 
ateitininkus ir jūsų draugus šį 
Padėkos savaitgalį praleisti 
1992 m. „ K a l a k u r s u o s e " 
Dainavoje. Kursai prasideda 
trečiadienį, lapkričio 25 d. (7 
v.v.), ir baigiasi sekmadienį, 
lapkričio 29 d. (12 v. p.p.). Šių 
metų „Ka lakursus" ruošia 
MAS CV nariai ir programos 

• vadovai — dr. Vytautas Vygan
tas ir Vėjas Liulevičius. Kursų 
komendan ta s bus Marius 
Katilius-Boydstun. Atvažiuoki
te kupini energijos, gerų idėjų 
ir noro praleisti savaitgalį labai 
gražioje gamtoje su draugais. 
IKI PASIMATYMO DAINA
VOJE! 

Rima ir MAS CV 

1992 m. kel iaujant i atei t ininkų stovykla — Ba;:rinkai, Lietuvoje. Sėdinčių t a r p e — d a b a r Švei
carijoje d i rban t i s Kanados l ie tuvis S imas Žmuidzinas. 

LAISVĖS KELIU 
Pasikalbėjimas su Ateitininkų federacijos 

pirmininke Birute Bubliene 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

DETROITO SENDRAUGIŲ RUDENS 
ARBATĖLĖ 

(Pabaiga) 
Kuo ateitininkų veikla bei 

narių verbavimas skiriasi 
nuo šio krašto veiklos? 

Lietuvoje jaunimas per visus 
komunizmo metus turėjo pri
klausyti spaliukams, komjau-
nimui ir t.t. Jie dabar neieško 
organizacijos, paremtos stipria 
ideologija, šūkiais, himnu. Tad 
reikia ieškoti kitokių metodų. 
Buvo sukurta keliaujanti atei
tininkų stovykla „Pavasaris". 
Ši grupė aplankė įvairias Lie
tuvos parapijos. Iš ryto prisis
tatydavo vietos klebonui ir pap
rašydavo darbo. Tas darbas bū
davo klebonijos, bažnyčios 
valymas ir pan. Po pietų eidavo 
į laukus padėti vietiniams ūki
ninkams. Dirbdavo linksmai 
dainuodami, o vakare ieškodavo 
vietinio jaunimo, su kuriais kal
bėdavosi įvairiomis temomis. 
Pradžioj vietinis jaunimas iš 
tolo ateitininkus stebėdavo, o po 
poros dienų jau jų ieškodavo, 
kartu po pietų dirbdavo, vaka
rais diskutuodavo, dainuodavo, 
giedodavo. Tokiu būdu tikimasi 
vis daugiau jaunimo pritraukti 
bažnyčion ir ateitininkų organi-
zacijon. 

Baigiant, ką d a r norėtumė
te pasakyti? 

Šiomis dienomis buvusios pio
nierių stovyklos liko be savinin
kų. Jas galima pirkti ir įrengti 
pastovias ateitininkų stovyklas. 
Berčiūnų stovykla buvo labai 
nepatogi jaunimui, nes iš vienos 
pusės buvo geležinkelis, iš kitos 

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS 

greitkelis kuriuo atvažiuodavo 
nekviesti svečiai. Upėje buvo 
didelė duobė, karo metu bombos 
išsprogdinta, tačiau vieta ne
pažymėta. Barakai buvo labai 
toli viens nuo kito ir be elektros. 
Buvo apsčiai kitų minusų, kurių 
čia visų neapsakysiu. Tad reikia 
lėšų apžiūrėti ir įsigyti tinkamą 
stovyklavietę. Kaip minėjau, 
nėra jokio modernaus įrengimo 
duplikavimui. Labai įvertin
čiau, jei ateitininkų vienetai čia 
rinktų aukas specifiniai padėti 
LAF. Reikia stovyklos, reikia 
rašomosios mašinėlės. Atsimin
kime, kaip smagu buvo iš sto
vyklos pasairežti laikraštėlį. 
Dabartinėmis sąlygomis Lietu
voje tai yra neįmanoma. Bet 
neužtenka vien lėšų. Jiems 
labai reikia stovyklos organi
zatorių, t.y. patyrusių dirbti su 
jaunimu, kurie vyktų ir kartu 
dirbtų su vietiniu štabu per visą 
stovyklą, o ne tik užsuktų porai 
dienų „atostogauti". Norint 
turėti sėkmingas JAS stovyk
las, reikia ten vykti ir dirbt bent 
per ateinančius trejus metus. 

Šį pokalbį noriu užbaigti 
Lietuvos Aukščiausios tarybos 
pirmininko V. Landsbergio 

ŠAUKIASI PARAMOS 

žodžiais, pasakytais jam lankan
tis stovykloje. Būtent: „Tik tu
rėdami pasiryžimą ir kantrumą 
bent dešimt metų padirbėti su 
mūsų jauniausiu Lietuvos atža
lynu, prisiauginsime Lietuvai 
idealistų ir pasišventusių, ener
gingų piliečių". 

Ačiū, Birute, už pasidali
nimą savo įspūdžiais ir su
teiktą vertingą informaciją. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. L incoln Hwy. (Hwy. 30) 
Otympia Flelds. III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd., Chicago IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 
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DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
Wa»tcha*tar, IL 60153 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

8321 Avondaie, St*. 102 
Chicago. IL 80631 
Tel. 312-774-0042 

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

2836 W. 71at St. 
312-438-5865 

4149 W . 83rd S i . 
312-736-7709 

are 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena Wltok. M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravima P!. 
Orland Park. IL 

Tai. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog | Medicare 

Į^riklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 
|»irm., ant r . ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMIgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West A ve., Ortsnd Park 
708-3498100 

10 W. Martin, NaporvIHe 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. ta i . (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą, pirm. ir ketv. 12-4 

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

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass A ve., Ste. B, tel. (708) 512-0084 
Westmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
fUz. (708)246-0067; arba (708)2484581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Moly Cross, 2701 W 68 St . Ch.cago 

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

Tel. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

Saulėtą sekmadienio popiete, 
spalio 18 dieną, susirinkome į 
Dievo Apvaizdos parapiją ofi
cialiai pradėti šių metų darbą 
ateitininkų eilėse. Programą 
pravedė Linas Mikulionis, pa
sveikindamas visus susirin
kusius, primindamas, kad šei
ma yra visuomenės branduolys. 
Kokios vertybės bus šeimoje 
skiepijamos, tokios bus ir vi
suomenėje. Dabar, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, rei
kia atkreipti dėmesį, kokios ten 
vertybės dar išlikusios ir kaip 
mes jiems galime padėti. 

Toliau pristatė Ateitininkų 
Federacijos pirmininkę Birutę 
Bublienę dalyvius supažindinti 
su džiaugsmais ir vargais, patir
tais rengiant JAS stovyklą Ber
čiūnuose. B. Bublienė labai 
įdomiai atpasakojo ten patirtus 
nuotykius. Tikrai ten stovyklą 
ruošti, tai, kaip kitame pasau
ly, palyginus, kokias gyvenimo 
sąlygas bei stovyklavietes čia 
turime. Kadangi visos detalės 
labai įdomios, jos pranešimo čia 
trumpai nerašysiu. Po arbatėlės 
su ia ilgiau pasikalbčiau ir in-

tervievv atskirai surašiau. 
Toliau L. Mikulionis supažin

dino su jaunųjų ateitininkų glo
bėjomis Nijole Lapšiene ir 
Danute Sirgėdiene. Danutė 
trumpai paaiškino savo grupei 
pramatytus darbelius. 

Moksleivius šįmet globoja 
Dalia Navasaitienė. Jai padeda 
Karis Petrulis. Kuopos pirmi
ninkė Rima Janukytė trumpai 
apibrėžė kuopos veiklą. 

Sendraugių pirmininkė Jani
na Udrienė padėkojo visiems už 
atvykimą ir pranešė, kad bus 
naujos valdybos rinkimai. Taip 
pat paryškino, kad sendraugių 
svarbiausa veikla yra padėti 
jaunimui. 

Kun. Kriščiūnevičiui sukal
bėjus maldą, skaniai sotinomės 
įvairiais sumuštiniais, kava bei 
pyragais. Tuo tarpu iždininkas 
B. Neverauskas rinko nario 
mokestį. Kadangi daug kas 
šįmet lankėsi Lietuvoje, tai 
kalbų netrūko. Pasisotinę ir 
išsikalbėję išvykome namo, pa
siruošę tolimesnei veiklai. 

G.K. 

Kalėdinės atvirutės jau pake
liui adresatams. 

Geros pagalbos dėka, praėju
sią savaitę buvo surūšiuota (po 
12 atviručių ir vokų) ir su lydi
mu raštu tūkstančiai jų buvo su
kišta į ruduosius vokus, užkli
juota, priklijuoti ženklai ir 
paruošta išsiuntimui. Už šį visos 
dienos darbą talkos dalyviams 
— Aid. Ankienei, J. Damušie-
nei, dr. A. Juozevičienei, J. Lie-
ponienei, F. Mackevičienei, se
selei Klementinai, V. Šklėrie-
nei, L. Seibutienei ir vyrams — 
St. Patlabai, St. Tamulioniui, L. 
Valančiui ir J. Baužiui Namų 
Taryba nuoširdžiai dėkoja. 
Ypač didelė padėka tenka Alf. 
Pargauskui, nešusiam visą šio 
projekto paruošimo ir išgabeni
mo į paštą rūpestį. 

Namų Taryba yra dėkinga 
skulptoriui R. Moziliauskui ir 
dail. Chmieliauskui (iš Lietu
vos) už paruoštus pavyzdžius 

atvirutėms (be honoraro) ir dr. 
K. Ambrozaičiui už leidimą pa
sinaudoti nuo t rauka dail. 
Domšaičio kūrinio, esančio Am-
brozaičių šeimos nuosavybėje. 

— idv — 

Kun. R. Gudelis, kuris pereitą 
metą kartu su kun. Antanu 
Gražuliu buvo atvykęs į JAV 
es mokytis anglų kalbos, grįžęs 
namo buvo paskirtas pastoraci
niam darbui į Klaipėdą. 

Vietovėje bažnyčios nėra. Pa
maldos ir visas parapinis gyve
nimas vyksta laikinoje „pašiū
rėje", ilgo kluono pavidalo 
pastogėje. 

Pradėta Bažnyčios statyba. Su
siduriama, kaip visuomet, su 
finansiniais sunkumais. Darbai 
slenka vėžlio žingsniu. Kai ku
rie darbai vykdomi talkos būdu. 

Neseniai tą vietovę aplankė 
dail. V. Jonynas iš New Yorko. 
Peržiūrėjęs planus, padarė daug 
pastabų architektūrinei mūsų 
bažnyčios konstrukcijai. Daili
ninko pastaboms pritarė ir Tel
šių vyskupas A. Vaičius. Patai
sytu planu bažnyčia bus ir jau
kesnė, ir pigesnė ir labiau ati
tinkanti Vatikano reikalavi
mams. Deja, Telšių Kurija sta
tybos paremti negali, dėl tų 
pačių finansinių sunkumų, ku
rie slegia visą kraštą. 

„Dabartinėje situacijoje išeivi
jos parama būtų tiesiog išgany
mas", — rašo kun. R. Gudelis. 
Jo prašymą čia ir perduodame. 
Paremkime, kas galime, jauno 
idealisto kunigo rūpesčius. Pa
ramai tarpininkauti sutiko se
selė Margarita. Skambinkite 
tel.: (708) 257-8508 ir būsite tuo 
reikalu painformuoti. 

—jdv— 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127SI St 
Lemont IL 60439 

Tst. 815 723-0353 
Pagal susitarimą 

DR RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Mills 

Tel. (708) 598-2131 
valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FeMfnty M#QlCeH CHfWC 
217 C. 127 St. — Lemont. IL 80439 
Priklauso Palos Cornmunrty Hospital ir 

Sitver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (708) 257-2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)797-7575 
$790 Archer Ava. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anaate«a)ca Ir akauamo 

IL 

DR. KENNETH J . VERKĘS 
DR. MAOOALEM BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuotakia 

, 4007 W S8 St. 
Tai. (312) 715-5556 

507 S. Ollbert LaGrango, IL. 
Tai. (700) 352-4487 

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

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

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

ir šeštd 9 v.r.-12 v.p.p. 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSI 
7722 S. Kadzta Ava., 
Chicago, III. 60852 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te). (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 

6132 8. KEDZIE Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS. 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

Tel. ksblneto Ir buto: (700)652-4119 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzta, Chicago, III. 
Tel. (1-312)925-2870 

1185 Oundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hl l la. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Pelos Vision Center. 7152 W. 1271h St J 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v. 

Tai. (706) 446-1777 

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 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto t a i . (1-312) 776-2880. 
Re*. (706) 446-5545 

Sherman ligoninė. Elgtn 
Tai. 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312-565-1955 
172 Schiiier St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2600 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
•165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

A R A S ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Medlcei Center 

Naporvttte Campua 
1020 E. Ogdon Ave., turte 310. 

Maporvtfte IL 60863 
Tai. 1-706-827-0060 

Valandos pagal susitarimą 



Mums dar kartą reikia 

DRAUGIŠKAI 
PASIKALBĖTI 

I redakciją su korespondenci
jomis, straipsniais, žinutėmis ar 
aukomis dažnai atkeliauja 
trumpi skaitytojų laiškeliai. 
Šiaip sau, be ypatingo reikalo, 
gal labiausiai iš mandagumo 
žmogus jaučia pareigą keliais 
žodžiais ar sakiniais kreiptis į 
„Draugo" redaktorių-redaktorę, 
kad pagrindinis reikalas, dėl 
kurio siųstas laiškas, neatrody
tų toks oficialiai šaltas. 

Nors tai įprastinė kultūringų 
žmonių bendravimo forma, tie 
trumpi laiškučiai padeda mums 
artimiau pažinti savo bendra
darbius ir skaitytojus — savo 
„Draugo" draugus. Todėl tuos 
laiškelius gauti visuomet yra 
malonu. Dar smagiau, kai jie 
adresuojami kuriam redakto
riui, tiesiai jo pavarde. Tik 
gaila, kad redaktoriai nelabai 
turi laiko susirašinėti su skai
tytojais ir j tuos laiškelius at
sakyti. 

Gal kas pasakys, kad apie 
„Draugo" redaktorius per 
mažai žino, per mažai juos pažįs
ta, todėl pakanka ant voko 
užrašyti „Redakcijai" ir laiškas 
pa t enka ten, kur re ikia . 
Žinoma. Tačiau šiaip sau, 
įdomumo dėlei, truputį šnek
telėkime ir apie tuos, kurie at
sakingi už dienraščio paruošimą 
spaudai — apie redaktorius. 

Jų šiuo metu yra keturi. 
Kun. Praną Garšvą tai jau 

tikrai nereikia su skaitytojais 
supažindinti. Jis ir yra „Drau
gas". Jeigu kas į skaitytojų eiles 
neseniai įsijungė ir su kun. 
Garšva dar pakankamai nesusi
pažino, tai gali apie jo įnašą, jo 
nuopelnus lietuviškai, katali
kiškai spaudai ir darbą „Drau
go" redakcijoje pasiklausti bet 
kurio, mokančio skaityti lietu
vio. Papasakos ir dar su pasidi
džiavimu, kad apie tokį žmogų 
žino. 

Kai prieš maždagu 15 metų 
teko vasaromis pavaduoti ato
stogų išvykstančius redaktorius 
„Drauge", redakcijoje buvo 
išimtinai vyrų karalystė. Jokia 
moteris už redaktoriaus stalo 
iki tol nesėdėjo, net ir 
korektūras retkarčiais skaitė 
vyriškos giminės asmuo. 

Atrodo, kad metų eiga redak
toriams vyrams nebuvo malo
ninga, ir jie pamažu užleido savo 
vietas moterims. Štai ir dabar, 
gal ima sakyti, redakcijoje 
vyrauja (moteriauja?) moteriška 
giminė. Net tokius tradicinius 
„vyriškus darbus", kaip pir-
mojo-politinio puslapio ir sporto 
skyriaus redagavimą sumaniai 
atlieka moterys. Galbūt apie tai 
reikėtų kiek plačiau pakalbėti, 
galbūt kai kurie skaitytojai net 
nežino pasikeitimų redakcijoje, 
neatkreipę dėmesio į trumpą, 
kuklią žinutę „Aplink mus" 
skyriuje. Matote, redakcijoje 
mes mėgstame dirbti, o ne 
užimamomis pareigomis pasi
girti. 

Taigi gal kas ir nepastebėjo 
pranešimo, kad už visus tuos 
įžvalgius straipsnius ir trum
pesnes žinias pirmame pus
lapyje yra atsakinga redaktorė 
Aldona Zailskaitė. Jos pareiga 
kiekvieną rytą peržiūrėti, per
skaityti kalnus amerikietiškos 
spaudos, pluoštus telefakso 
puslapių, išrinkti, versti, pa
ruošti ir pasirūpinti, kad tas 
mūsų dienraščio puslapis būtų 
užpildomas ne tik naujausia 
informacija iš Lietuvos, bet ir iš 
viso pasaulio. Šalia to atsakingo 
darbo Aldona Zailskaitė dar 
rašo religinėmis temomis 
vedamuosius ir pradėjo bendra
darbiauti „Rimties valandėlės" 
ski l tyse šeštadieniais. Ji 
redakcijoje dirba jau septinti 
metai. 

Dar anksčiau „Drauge" pra-

IŠ BALOS IŠLIPTI NEBUS LENGVA Rimties valandėtė 

dėjusi dirbti Irena Regienė, 
prieš vienuolika metų. Jos 
pareigas ir darbus sunku beiš-
skaičiuoti. Be abejo, skaitytojai 
puikiai pastebėję įvairius sky-
rius-skyrelius dienraštyje. Vieni 
užima tik skiltį ar dvi, kiti pu
sę puslapio, o dar kiti išsiplėtę 
per visą puslapį, supažindina 
skaitytojus su įvairia medžiaga: 
apie sportą, sveikatą, organiza
cijas (skautus, ateitininkus), 
vaikų kūrybą (Tėvynės žvaigž
dutė), moterų bei jaunimo 
veiklą ir daug kitų. 

Straipsneliai, žinutės šiems 
skyriams plaukia iš įvairių šal
tinių, o kai tie šaltiniai „išdžiūs
t a " (taip dažnai atsitinka), 
redaktorė Regienė ieško 
medžiagos iš visur. „Šaltinių 
džiova" pasireiškia beveik 
kiekvieną savaitę. Kartais skai
tytojai pamurma: „Kodėl nieko 
nerašote, arba rašote tiek 
mažai, apie Clevelandą, Detroi
tą, Californiją, kitas vietoves? 
Vis tik Chicaga ir Chicaga". 

Kaip rašysi, jeigu iš ten nė 
šnipšt. Net ir sumanioji Irena 
Regienė iš tuščio pasemti 
negali. Kažin kodėl niekas iš tų 
vietovių nepasirūpina, kad 
įvykiai, žmonės būtų aprašyti ir 
mums atsiųsta? Be abejo, ir pati 
Regienė viską mielai aprašytų 
(ir dar labai ilgais straipsniais), 
jeigu gerbiamieji murmėtojai iš
rūpintų jai kelionės bilietus, 
nakvynę ir kitus patogumus. 
Kol taip nėra, turime pasi
tenkinti malone. * 

Šie keli sakiniai apibūdina tik 
paties dienraščio redakciją. Apie 
šeštadieninį — kultūrinį — prie
dą redaguojančią Aušrelę Liu-
levičienę pakalbėsime-kita pro
ga. Norime tik pabrėžti, kad tai 
ypatingai gabi moteris, o jos 
redaguojama „Draugo" dalis 
savo kokybe gali varžytis (ir 
laimėti!) su bet kuriuo kultūros 
žurnalu. Mes Aušrele vertai di
džiuojamės. 

Čia gera proga primint i 
visiems, kurie nori kreiptis į 
redakciją, ant voko ir užrašyti, 
kad laiškas redakcijai (arba 
kuriam atskiram redaktoriui). 
Kai užrašoma tik „Draugas", 
laiškai dažnai patenka į 
administraciją ir susitrukdo 
skubių žinių paskelbimas ar kiti 
reikalai. Skelbimus, užuojautas, 
apmokamus pranešimus tvarko 
administracija. Ji ir aukas pri
ima, o ypač dabar nekantriai 
laukia vajaus aukų, kad grei
čiau galėtų galą su galu suves
ti ir „alkaną vilką" nuo mūsų 
dienraščio durų nuvyti. 

Žinoma, minėjome tik kelis 
žmones (redaktorius), atsakin
gus už dienraščio paruošimą 
spaudai. Tai svarbiųjų darbinin
kų turime daug daugiau. Kaip 
būtų galima apsieiti be rinkėjų 
(turime keturias ir labai šau
nias), korektorių, klišių 
gamintojų, laužytojos, spaustu
vės darbininkų ir pagaliau tų, 
kurie „Draugą" išleidžia pro 
spaustuvės duris — jau iš
spausdintą, adresuotą. Turime 
ir problemų: rudens darganoms 
kapituliavusį redakcijos stogą, 
pro kurį smagiai laša vanduo; 
nuolat atsisakančias kooperuoti 
spaustuvės mašinas (jos beveik 
prieštvaninės), rašomąsias 
mašinėles, kurios tik į senienų 
muziejų tinka ir daug kitų 
t rūkumų. Tačiau taip pat 
turime daug entuziazmo bei pa
reigos jausmo. Tikime, kad 
lietuviškas dienraštis išeivijai 
svarbus. Gyvybiškai svarbus. 

Dar truputėlį dėl spausdina
mos medžiagos. Skaitytojai jau. 
be abejo, žino, kad „Draugas" 
nesibaido ir kitokių nuomonių. 
Netoleruotini tik užgauliojimai, 
asmeniškumai, sąskaitų suvedi
nėjimai ir tušti ginčai. 

Apie įvykusius seimo rinki
mus Amerikos laikraščiai pra
nešė, kad buvęs Lietuvos ko
munistų partijos vadas Algirdas 
Brazauskas, kuris nori arti
mesnių ryšių su Rusija, neauko- ' 
damas savo šalies nepriklau
somybės, atgavo įtaką, kai jo . 
partija laimėjo (X.25) rinki
muose. Kaip ir buvo iš anksto 
manoma, rinkimuose didžiausią 
atstovų skaičių gavo L.D.D. par
tija, vadovaujama A. Bra- Į 
zausko. Sąlygos t am buvo 
palankios, nes vykdant refor
mas, pakilus kainoms ir esant 
kuro trūkumui, atsirado dau
gelis nepatenkintų, kurie savo 
nepasitenkinimą nukreipė prieš 
V. Landsbergį, tartum jis būtų 
kaltas dėl visų blogybių. Atro
do, jog sąlygos buvo dirbtinai su
darytos su Maskvos žinia, kad 
būtų iššauktas didesnis nepasi
tenkinimas Sąjūdžiu. 

Žinojome, mums keršys 

Galvojantieji žmonės tai su
pranta. Prieš pat rinkimus gau
tame laiške iš Lietuvos gydytoja 
rašo: „Kaip nors reikės šią 
žiemą išgyventi. Bando mus, pa
norėjusius laisvės, visokiais bū
dais. Nekūrena, ir nežinia, kada 
kūrens. Šąlame apsirengę, pri
sikloję, nėra šilto vandens. At
jungė dujas, net ligoninėje 
operacinėse šąla ligoniai. Pla
nuojame uždaryti kai kurias li
gonines, kad likusias nors kiek 
galėtų žiemą apšildyti. Suaugę 
ištversime, sunkiau su vaikais... 

Maisto kol kas galime nusi-
I pirkt, nors viskas pabrango šim-
i teriopai. Esame abu su vyru dir

bantieji, išlaikome dar dvi 

IGNAS MEDŽIUKAS 
šeimas. Nedejuoju, žinojome, 
jog mums keršys ir iš t o s 
balos išlipti nebus lengva 
(Mano pabraukta, I.M.). Kai 
kurie mūsų žmonės jau pikti, 
nepatenkinti. Tokiems atsakau: 
Važiuok į Rusiją, į Sibirą, pabūk 
ten, nors ir nemušamas ant ledo 
lyties, grįši su didesniu optimiz
mu, kaip grįžo nepalūžę dvasioje 
mūsų tremtiniai, kuriems ir 
galvos prišaldavo prie lentų 
nekūrenamuose lageriuose. 

Skaudu, kad žmonės nesu
pranta, kas dėl to kaltas, ir 
kaltina Landsbergį. Prieš šitą 
žmogų klauptis reikia ir jam 
dėkoti už ateities kartas. Mums 
likimas, kaip ir jums, davė tokį 
išbandymą, ir garbingai jį ištesė
sime. Skaudu, kai dvasinio 
genocido pasekmės dar tokios 
gajos. Nenuostabu, jog sąmonin
gai buvo žudomi intelektualai, 
o bepročiams užtenka išgerti, 
pavogti. Pas mus padėtis dar 
tokia trapi, kol tebėra rusų ka
riuomenė, o tos vienybės pra
deda trūkti, nors visi šaukia „iš
tversime". Iš tiesų pabodo poli
tika, nesinori girdėti kalbų. 
Gerai, kad artimi žmonės yra 
bendraminčiai, ir mes niekada 
Lietuvos neišduosime". 

Kas padėjo LDDP laimėti? 

Kaip rašo „Los Angeles 
Times", kaimų vietovėse LDDP 
patraukė balsuotojus į savo 
pusę, žadėdama sulaikyti žemės 
reformą, kuri suskaldė valsty
bės žinioje esančius ūkius, bet 
neparėmė naujakurių, palik
dama jų pačių likimui. 

Šv. Rapolo bažnyčia Vilniuje. Nuotr. J . Tamulaičio 

Kitur rašoma, kad LDDP 
vadas A. Brazauskas prieš 
rinkimus daug kur lankėsi ir į-
tikino, kad jų programa ir 
planai išgelbės kraštą ir išves 
žmones iš esamų ekonominių 
sunkumų. Sakoma, kad A. Bra
zausko populiarumas dar nėra 
sumažėjęs nuo to laiko, kai j is 
atsiskyrė nuo Sovietų komunis
tų partijos. Bet įvykusiuose mi
tinguose ir demonstracijose, 
kuriose Kaune ir Vilniuje 
reiškėsi s tuden ta i , buvo 
šaukiama, kad Brazauskas ap
gavęs. Gautomis iš Lietuvos ži
niomis, LDDP laimėti padėjęs 
komunistinis pogrindis. 

Kas yra LDDP lyderis? 
Algirdas Brazauskas yra 60 

metų, gimęs Rokiškyje. Eko
nominių mokslų kandidatas, 
nusipelnęs inžinierius, nuo 1959 
m. komunistų partijos narys. 
1965-66 m. buvęs statybinių me
džiagų pramonės ministras, 
1966-77 m. LTSR valstybinio 
plano komisijos pirmininko I pa
vaduotojas, nuo 1977 m. LKP 
CK sekretorius, 1976 CK narys, 
o nuo 1977 CK biuro narys (LT 
Enciklopedija 11., 280 psl.). Vė
liau, kaip prisimename, K. 
Prunskienei esant ministre 
pirmininke, buvo jos pavaduo
tojas, parlamento narys. Bra
zauskas pažadėjo daugiau 
dėmesio skirti santykiams su 
Rytais, rūpintis ekonominių 
reikalų pagerinmu, taip pat, 
kad rusų kariuomenė būtų iš
vesta; sudaryti koalicinę vyriau
sybę. Lauksime žodžius patvir
tinančių darbų. 

Kas bus prezidentas? 
Dalyvavę rinkimuose pasi

sakė ir dėl konstitucijos, kur i 
numato prezidento su stipria 
gal ia instituciją. Jis b u s 
renkamas visų turinčių teisę 
balsuoti asmenų. Seimas tu r i 
paskirt i r inkimus laike 4 
mėnesių. Landsbergis ir Bra
zauskas pareiškė, kad jie kandi
datuosią į prezidentus. Poli
t iniai analistai mano, kad 
rungtynės gali būti labai įtemp
tos. Galvojama, kad d a u g 
balsuotojų nenorės atiduoti 
balso buvusiam komunistui A. 
Brazauskui, nes tada įstatymų 
leidimas ir jų vykdymas būtų 
vienos srovės rankose (LDDP). 
Tas kraštui yra pavojinga, nes 
gali nuvesti į kraštutinumus. 
Tiesa, kai kuriose rinkiminėse 
apygardose kandidatai turės 
būti lapkričio mėn. 15 d. per
rinkti, nes negavo reikiamos 
daugumos, bet abejotina, ar san
tykis labai pasikeis. 

GYVŲJŲ DIEVAS PRIKELIA 
Liturginiams metams einant 

prie pabaigos ir vešliai vasaros 
gamta i mi r š tan t , a te inan t 
žiemos šalčiams ir tamsai, 
turime daug progų pamąstyti ir 
apie žmogaus mir t į bei 
artėjančią pasaulio pabaigą. 
Tad Bažnyčia, šiuo metu 
parinkdama atitinkamus Šv. 
Rašto skaitinius, duoda progos 
pamąstyti ne tik apie mirtį, bet 
ir apie prisikėlimą, tiek Senojo 
Testamento perspektyvoje, kuri 
suformavo Kristaus žmogišką 
sąmonę, tiek ir paties Kristaus 
aiškinime šv. Luko evangelijoje. 

Pirmajame skaitinyje turime 
anks tyv iaus ią Šv. Rašte 
momentą, kada pasirodo 
prikėlimo iš mirties sąvoką — 
tai 2-oje Makabiejų knygoje, 
surašytoje apie 100 metų prieš 
Kristų, helenistinių valdovų 
Antiocho IV ir jo sūnaus Antio-
cho V valdymo metu, kai jie 
stengėsi priversti žydus at
sisakyti savo tikėjimo į gyvąjį, 
su jais sandorą sudariusį Dievą, 
ir priimti daugumos tų laikų 
pasaulio graikišką kultūrą bei 
tikėjimą. 

Šioje knygoje surašyti įvykiai 
sukasi apie šventyklą Jeruza
lėje, parodant , ka ip neiš
tikimybė Dievui išprovokuoja 
Dievą sud rausmin t i savo 
išrinktąją tautą, kad ji, nuo jo 
nusigręždama, neužsitrauktų 
savo pražūties, ir kaip teisiųjų, 
Dievui ištikimųjų kentėjimai, 
kankinystė yra Dievo bran
ginami, ir dėl to ne tik Dievas 
n u k a n k i n t u s išt ikimuosius 
prikels amžinam gyvenimui, bet 
ir visai tautai greičiau atves 
tautos atstatymo, prisikėlimo 
metą. 

Pirmajame skaitinyje (2 Mak 
7:1-2, 9-14) girdime apie sep
tynių brolių ir jų motinos 
nukankinimą, jiems atsisakius 
simboliškai atsižadėti savo 
tikėjimo, suvalgant kiaulės 
mėsos. (Skaičius septyni nurodo 
tobulybe — tad ištikimybė, pa
rodyta septyniuose broliuose — 
tobula.) Jie gauna jėgų atsispir
ti nežmoniškam prievarta
vimui, pajėgdami savo kūnišką 
gerovę paaukot i dvasinių 
principų dėlei, ir parodo savo 
tikėjimą Dievo visagališkumu: 
„tačiau pasaulio Karalius mus, 
mirusius dėl jo įstatymų, prikels 
amžinam gyvenimui". Štai 
šiuos tikruoju, gyvuoju Dievu 
tikinčiuosius daugiau kaip šimt
metį prieš Kristų stiprino viltis, 
jog, nepaisant, kad jų žemiškam 
gyvenime ištikimybė Dievui 
jiems pelnė ne gerovę, o kanki
nystę, iš tikrųjų Dievas tebe

tvarko visą pasaulį ir neleis 
amžinai pražūti jam ištikimie
siems 

Tai buvo nauja evoliucija žydų 
tikėjime, jų supratime apie 
Dievo ištikimybe saviesiems 
ypač persekiojimo metu. Prieš 
tai, kadangi žydai taip tampriai 
rišo kūną ir sielą, jokioje senes
nėje Senojo Testamento litera
tūroje nerandame kalbų apie 
prisikėlimą į amžiną gyvenimą 
— po kūno mirties siela buvo 
laikoma netekusi žmogiško 
gyvumo. 

Kristaus laikais šis ginčas 
buvo aršiai iškilęs tarp įvairių 
žydų grupių, vienoms, kaip 
sedukiejai (kuriems priklausė 
daugiausia kunigiškų šeimų 
bei senosios aristokrati jos 
nariai), netikint pomirtiniu 
prisikėlimu,kitoms, pvz., farizie
jams ir pačiam Kristui — tikint. 
Evangelijoje girdime apie vieną 
konfrontaciją tarp prisikėlimu 
netikinčių sadukiejų ir Jėzaus 
(Luko 20:27-38). 

Pavadinę Jėzų mokytoju, 
sadukiejai jam pastato tą 
teoretinį klausimą, kuriuo jie 
paprastai įrodydavo tikėjimo 
prisikėlimu nelogiškumą. Jie 
panaudoja Mozės duotą levira-
to santuokos įstatymą (Pakar
tojo Įstatymo 25:5 ir Pradžios 
38:8), pagal kurį bevaikio 
mirusio vyro brolis turi jo 
žmonai jo vardu duoti vaikų. 
(Čia sadukiejai mini septynis 
brolius, parodyti „tobulą" 
nelogiškumą.) 

Jėzus tačiau jiems primena, 
jog žemiška logika amžinajame 
gyvenime negalioja ir vieton to 
pacituoja j iems jų pačių 
pasirinktą autoritetą — Mozę — 
įrodyti, jog net ir Mozė tikėjo, 
kad mįrusieji amžinai gyvena. 

Kai žmogus atranda ką nors 
naujo, jis tą atradimą stengiasi 
integruoti į savo turimą patirtį. 
Jei žmogaus gyvenimo stilius 
yra toks, kad apsaugotų jį nuo 
amžinybės properšų — ma
terialistiškas, hedonistiškas — 
jis neturi patirties, į kurią įtilp-
tų nematerial ine realybe. 
Tuomet antgamtinės realybės 
ženklai jam tampa logikos ab
surdais ir jis netenka vienin
telės atramos, kuri jį stiprintų 
grumiantis su žemiškame gyve-
nime neišvengiamo ne
teisingumo, chaotiškumo ir be
prasmiškumo apraiškomis. 
Tuomet jis lieka be vienintelio 
tikro rakto ne tik į amžiną 
džiaugsmą, bet ir į žemišką 
džiaugsmą. Nes viltis ir tikėji
mas yra meilės pamatas. 

a.j.z. 
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— Pašauk belgus, — labai ramiai atsakė komen

dantas angliškai. 
Kapitonas sumišo. Buvo aišku, kad jis ne visai 

suprato, ko komendantas nori. 
— Prašo pašaukti belgus, — pasakiau prancūziškai. 
Kapitonas vėl atidavė pagarbą ir nulėkė į raštinę. 
Komendantas nė akies mirksniu nereagavo į kapi

tono atiduodamą pagarbą. Tuo metu jis man pasirodė 
labai panašus į tuos ant plento stovinčius amerikiečių 
karinės policijos vyrus. Ėmė noras net šyptelėti, kai 
kapitonas nori įsiteikti nugalėtojui puskarininkiui ir 
kai tas nė akies mirksniu to žygio nepagerbia. 

Vėl stovėjom tylėdami. Netrukus ėmė rinktis 
belgai. Susirinko visi septyni. Atėjo ir kapitonas, 
paskui jį ir dar keletas prancūzų. 

— Kuris turite sunkvežimio raktą? — komendan
tas vėl angliškai paklausė belgų. 

Buvo aišku, kad nė vienas nesupranta, ko tas 
amerikietis nori, o tas kryptelėjo į mane ir pasakė: 

— Išversk. 
— Persakiau. Vienas toks ilgas sulysęs, iš surysimo 

net. pajuodęs, pasikrapštė po kišenes ir išsiėmė raktą. 
— Sėsk į sunkvežimį ir važiuok prie sandėlio, — 

vėl angliškai. 
Belgas sužiuro į mane. 
Kai persakiau, įlipo į sunkvežimį, užsivedė ir 

pasuko prie sandėlio. 
— O jūs visi irgi eikite kartu. 
Persakiau komendanto žodžius ir tiems, ir visi 

pasukom prie sandėlio. 

Ten liepė viską sunešti į vidų ir sudėti į tas pačias 
vietas, kur kas buvo. Net kapitonui liepė eiti į vidų ir 
žiūrėti, kad viskas būtų sudėta kaip buvo. Kai pabai 
gė, komendantas sunkvežimio raktus paėmė iš to ilg
šio ir atidavė mūsų pirmininkui, paskum ištiesė ranką 
į kapitoną. Kai tas valandėlę žiūrėjo akis išsproginęs, 
trumpai pasakė: 

— Raktus nuo sandėlio. 
— 0, labai atsiprašau. Aš visiškai buvau pamiršęs. 

— ištraukė raktą iš kišenės. 
Komendantas, nė žodžio netaręs, paėmė raktą ir 

atidavė mūsų pirmininkui. Vis t oks p a t lyg 
suakmenėjęs, paskum atsisuko į mane. 

— Ar jūsiškiai gali susikalbėti vokiškai? — paklau
sė. 

Kai pasakiau, kad juodu vokiškai kalba visiškai 
laisvai, liepė pasakyti, kad juodu nebegaištų ir, paėmt' 
sunkvežimį, lėktų parsivžti mėsos ir duonos. 

— 0 mudu važiuosim kitur. Juk laiko turi? 
Žinoma, kad turėjau. 
— Aš tuoj. Dešimt, gal penkiolika minučių. 
Pasigavo vokietuke už rankos, ir abu nubėgo j 

rūmus. Nubėgo visiškai kitas žmogus. Akmeninė 
kaukė kažin kur dingo, ir per vieną akimirksnį tapo 
toks pat jaunuolis, kaip ir aš pats, ir kaip daugelis 
panašių į mane. Net nepagalvojau, a r jie t am tyčia 
mokomi, kaip elgtis su nugalėtaisiais. 

Belgai pasitraukė į šalį ir tyliai šnekučiavosi, 
piktomis dėbčiodami į mūsų pusę. Kar tu su jais sto 
vėjo keli prancūzai ir pats kapitonas, bet jie greitai 
atsiskyrė ir žengė į mūsų pusę. Pasakęs saviesiems, 
ką komendantas jiems pavedė daryti, paėjau pasitikti. 

— Tai matai, pone kapitone, pasakiau. Mūsų 
kaimynai plėšė vokiečius glėbiais, o jūsų kaimynai mė
gino mus apiplėšti visu sunkvežimiu. Ką jie būtų darę 

su tom kruopom, makaronais, cukrum ir druska? — 
pasakiau. 

Man buvo to žmogaus ir gaila, ir kartu buvo sma
gu atsilyginti už tą, nors ir kiek užslėptą arogantiš
kumą, su kuriuo jis kalbėjo apie mus ir apie kitus mūsų 
kaimynus po nepavykusio esesininkų ieškojimo. Ir už 
patį pažeminantį ieškojimą. 

— Jie sako, jog vokiečiai Belgiją taip apiplėšė, kad 
jų šeimos ir kaimynai badu miršta. Norėjo nors šiek 
tiek maisto parvežti. 

— Ir tamsta jiems tiki? — mečiau klausimą. 
Kapitonas patraukė pečiais,norėjo dar ką sakyti, 

bet jį pertraukė moteriškas balsas. Pasukau galvą į tą 
pusę ir akis akin susidūriau su ta pačia gražuole, kuri 
aną vakarą mane esesininu dėjo. Dabar ji sakė, kad 
kapitonas turi bėgti prie telefono, bet pati nesiskubino. 
Priėjau artyn, pasisveikinau ir nepajutau, kai 
pasakiau: 

— Kaip dabar tamsta jauties, kai nė vieno lietu
vio nerado su kraujo grupės ženklu. 

— Nerado, kad nemokėjo ieškoti, — atmetė. 
— Kodėl nemokėjo? Ar lietuviams tą ženklą žymėjo 

ne į ranka, bet kur kitur? — nustebęs pasakiau. 
Norėjau pasakyti, kad jiems to ženklo gal reikėjo 

ieškoti ne pažasty, bet kirkšnyje, bet susilaikiau. Mo
teriai to negalėjau pasakyti. 

— Jūs mokėjot išsitrinti, bet tik paviršium. Nepasi
slėpsite, suras. Ateis tie, kurie moka ieškoti. 

— Gal ir tamsta mokėtum? — šyptelėjau. 
Ji valandėlę žiūrėjo tiesiai į akis, paskum pasakė: 
— Žinoma, kad mokėčiau. 
Negalėjau išsilaikyti nesijuokęs. Atsmaukiau 

rankovę, pakėliau ranką ir pasakiau: 
— Gerai. Rask ir man parodyk, kur vra. 

(Bus daugiau) 
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Dalis dalyvių Br. Kviklio tėviškėje šventinant jo atminimui pastatyta kryžių 

HORIZONTAI 
Lietuviškos kultūros dirvonų 

ar tojas 

Buvęs „Draugo" redaktorius 
ir monumentalių veikalų, kaip 
„Mūsų Lietuva" (4 tomai) ir 
„Lietuvos Bažnyčios" (7), au
torius Bronius Kviklys, miręs 
1990.08.28 Chicagoje ir palaido
tas Šv. Kazimiero liet. kapinėse, 
šiemet antrųjų mirties metinių 
proga buvo iškilmingai prisi
mintas jo gimtuosiuose Daugai
liuose — bažnyčioje atlaikyto
mis Mišiomis ir už vieno kilo
metro nuo miestelio esančioje jo 
gimtinėje Zastrone pastatyto 
kryžiaus pašventinimu. Apie 
šias iškilmes, kuriose dalyvavo 
velionio dukrosTtūta Kulikaus
kienė ir Danguolė Kviklytė, pas 
daugailiškį Alg. Čepėną teko 
matyti vaizdajuostę. Jos įspū
džiais remdamasis, ir rašau šią 
skiltį. 

Sekmadienio, 1992 m. rūgs. 6, 
priešpietę, giminės ir didelis 
būrys daugailiškių susirinko į 
Daugailių kapines prie Kviklių 
giminės kapo. O visą giminę 
skaudžiai palietė Lietuvos oku
pacija. Būryje esančią seserį 
Eleną Kviklytę-Gaidienę, kaip 
rašoma laikraštyje „XXI am
žius", „su mažais 5 vaikais pa
liko vieną be vyro ir skriaudė 
kitais būdais. Nikodemą su šei
ma ištrėmė į Sibirą, Juozapą ir 
Stefaniją išginė iš namų. Bronių 
likimas nubloškė į Vakarus...", 
kur, kaip paskui pamoksle pa
stebėjo Broniaus Kviklio gimi
naitis kun. J. Čepėnas, „rusų 
okupacijos metais jis buvo nu
stumtas nuo tautos minties, šir
dies, net jo pavardę bijodavo 
paminėti kas nors..." 

Iš kapinių žmonės, kas auto
mobiliais, kas pėsčiomis, susi
rinko į gražiai suremontuotą 
Daugailių bažnyčią pamaldoms, 
kurias, giedant chorui, aukojo ir 
pamokslą pasakė, ilgą laiką bol
ševikų persekiotas, daugailiš-
kis, dabartinis Šv. Antano baž
nyčios Kaune vikaras, kun. Juo
zas Čepėnas. Žmonių, kurių 
dauguma, ypač iš jaunesniosios 
kartos atstovų, Br. Kviklio nėra 
asmeniškai pažinę, o tik jo var
dą, kaip šviesaus lietuvio kultū
rininko, girdėję, susirinko tiek, 
kad sausakimšai pripildė bažny
čią, daugelis klūpėdami ant pli
kų grindų. Pamoksle kun. J. Če
pėnas priminęs, kad jo gimtinė
je po šių pamaldų pašventins 
kuklų lietuvišką kryžių, toliau 
sakė: „Amžinos atminties Bro
niui paminklas turėtų būti pa
statytas pagal jo darbą. Tai tik
rai būtų monumentalus ir didin
gas paminklas, su milžinišku 
velionio skulptūriniu atvaizdu. 
o prie tos skulptūros didelė 
krūva knygų. J u k Bronius 
Kviklys be knygų neįsivaizduo
jamas". Pakartojęs poeto Šilerio 
žodžius, kad kas yra pakanka
mai nuveikęs savo tautos gėriui, 

tas pasiliks amžinai gyventi, ir 
išvardinęs svarbiuosius Kviklio 
veikalus, pamokslininkas pa
brėžė, kad Bronius dirbo visą 
savo amžių Lietuvių tautos la
bui, jos kultūrai. Savo idėjomis, 
savo dvasia, savo idealizmu lie
tuvių tautoje jis pasiliks am
žinai. Pamokslą toje pačioje 
šventovėje, kurioje Br. Kviklys 
buvo pakrikštytas, kun. J. Čepė
nas baigė šiais žodžiais: „Ilsėkis, 
didysis lietuviškos kultūros dir
vonų artojau, Chicagos lietuvių 
kapinėse. Ilsėkis ramiai po di
džiųjų darbų Viešpaties prie
globstyje". 

Pasibaigus pamaldoms, ilga 
pėsčiųjų procesija, tautiniais rū
bais pasipuošusioms jaunoms 
lietuvaitėms nešant jų pačių nu
pintą vainiką ir plevėsuojant 
keliolikai Lietuvos, trispalvių 
vėliavų, su klebonu, giminėmis, 
Utenos rajono tarybos pirminin
ko pavaduotoju, Utenos rajono 
kultūros, ir švietimo skyriaus 
vadovu, kryžiui medį parūpinu
siu miškų urėdu ir kitais nužy
giavo į už vieno kilometro nuo 
bažnyčios esančią Broniaus 
Kviklio tėviškę Zastrono vien-
kiemyje^ kur per daugelį metų 
gyvena jau k i t i žmonės ir kur 
dabar vietos klebono kun. P. 
Baltuškos rūpesčiu pastatytas 
kryžius Br. Kviklio šviesiam at
minimui. 

Prieš pašventinant kryžių, 
Daugailių klebonas kun. P. Bal
tuška tarė: „Iš šios sodybos į 
pasaulį išėjo didelis žmogus, lie
tuvių kultūrai tiek daug nusi
pelnęs. Rašė viename laiške jis 
man: ,ir bilietą nusipirkau, ir 
pasirengęs esu kelionei į Lietu
vą'. Bet Viešpaties sprendimas 
buvo kitoks: buvo pasirengęs 

kelionei, tik ne į savo tėviškę, 
bet į amžinybę. Dėkodami už jo 
nuopelnus šiam kraštui.ir visai 
Lietuvai, dabar ir pašventinsi
me šį kryžių. Tame kryžiuje ma
tote simbolius: Kristus neša 
kryžių. Ar manote, kad velionis 
nenešė kryžiaus, ar jam lengva 
buvo palikti savo tėviškę, savo 
kraštą, nežinant, kur teks susto
ti, kur galvą priglausti?;.." 

Atlikus kryžiaus šventinimo 
apeigas, jauna mergaitė šios iš
kilmės prisiminimui paskaitė 
eilėraštį, kurio paskutinis pos
mas taip skambėjo: „Kodėl žmo
na neteko vyro, / dukros tėvo, / 
o Lietuva darbštaus sūnaus? / 
Kodėl tas pilkas žemės gaubu
rėlis / toli nuo krašto brangaus? 
/ Toli ir tėviškės medinis kry
žius, / kur mažas vaikystėje žai
dei, / Kaip gražus ir šviesus at
minimas to, / ką savo tėvynei 
davei". 

Po to Daugailių mokyklos ve
dėja pristatė artimuosįtįis Br. 
Kviklio gimines: seserį Eleną 
Gaidienę, iš JAV atvykusias 
dukteris Rūtą bei Danguolę ir 
kitus. 

Iš administracijos atstovų žodį 
tarti buvo pakviestas Utenos ra
jono tarybos pirmininko pava
duotojas Petras Galiauskas, ku
ris pastebėjo, kad kartu beveik 
sutampa dvi žymios šventės: 
„Tautos diena ir Broniaus 
Kviklio antrųjų mirties metinių 
paminėjimas. Vytautas, kuris 
nespėjo karūnuotis Lietuvos ka
raliumi, kovojo ginklu už tai, ko 
siekė mūsų kraštietis Kviklys: 
tai Lietuvos valstybės, jos tau
tos, lietuvių tautos ir kaimynų, 
gyvenančių kartu su ja, valsty
bingumo išlaikymo. Tegu šitas 
kryžius mums primena ne tik 
Bronių Kviklį, tegu jis mums 
primena ir tuos darbus, kuriuos 
jis dirbo, tegu primena mūsų 

KĘSTUTIS GENYS 

Iš Lietuvos* atėjo žinia, ,kad 
gruodžio pmdžioje į Los Angeles 
atskrenda aktorius-poetas Kęs
tut is Genys, dailiojo žodžio 
meistras. . . 

K. Genį, viešėdamas Lietuvo
je, pakvietė Lietuvių fronto 
Jaičiulių veikėjas Algis Raulinai-
tis. LFB tradicinių Studijų die
nų Los Angeles proga, gruodžio 
6, numatytas koncertas, kur 
Kęstutis Genys pasirodys su 
savo ir kiticppetų patriotinėmis 
dilėmis. 

Su Kęstučiu Geniu čia rašan
čiam teko susitikti ir jį scenoje 
(Australijos sostinėj Canberroj, 
kultūriniam lietuvių pobūvy) 
matyti 1990-jų gale. Expromp-
tu, be jokių raštelių delne, jis 
keliolika minučių deklamavo 
tuomet tik savo patriotines ei
les, belsdamasis į tautiečių sąži
nę pabusti Lietuvos nepriklau
somam gyvenimui. Kitą kartą 

visų bendrus siekius, kuriuos 
galbūt geriausiai išreiškė Bro
nius Kvikiyą, rašydamas savo 
enciklopediją Mūsų Lietuva, 
Lietuvos Bažnyčias ir kitus 
veikalus",.kalbėjo civilinės ad
ministracijos pareigūnas. 

Savo trumpame, bet jaudinan
čiame žodyje iš Chicagos at
vykusi dukra Danguolė pareiš
kė, kad šis kryžius nėra tiktai 
tėvui skirtas, bet visai Kviklių 
šeimai, nes „kiekvienas šios 
šeimos narys per karą ir ypač po 
jo labai daug pergyveno..." 
Klebonas 'kun. P. Baltuška 
Kviklių dukterims įteikė dėžutę 
su žemės sauja nuo kryžiaus ir 
paprašė ją užpilti ant Kviklio 
kapo Chicagoje, tardamas: 
„Nors ir tM būdamas, tegu jis 

pajunta tą tėviškės žemę, tą 
šventumą. 0 gal dar reikės už
pilti ją ir ant kurio nors artimo 
kapo. Tegu ir toli jiems esan
tiems tebūna arti gimtoji žemė 
Lietuva..." 

Nuskambėjus giesmei „Mari
ja, Marija'^ didžioji dalis šios 
iškilmės dalyvių iš Zastrono 
vienkiemio, kur buvusioje Kvik
lių sodyboje pasiliko tik ką pa
šventintas [kryžius, sugrįžo į 
Daugailiuose naujai pastatytus 
mokyklos rūmus, ten papietavo 
žmonių suneštu maistu, išklau
sė dar vieną kitą kalbą, arčiau 
susipažino su Kviklių giminė
mis, ypač dukromis, atvykusio
mis iš Amerikos. 

Šia progatjenka pastebėti, kad 
Lietuvoje jau perspausdinti visi 
keturi „MūsųLietuvos" tomai. 
Pasak laikraščio „XXI amžius", 
„tai pati objektyviausia mūsų 
krašto enciklopedija. Ji atveria 
tiesą apie ;pokario baisumus, 
tautos kovą dėl laisvės..." 

jais jis publiką užbūrė. Abiem 
atvejais jam buvo keliamos ova
cijos sustojus. Ten dalyvavo Lai
monas Noreika ir keli vietiniai 
dailiojo žodžio sakytojai bei 
skaitovai, bet niekas nesulaukė 
tiek įvertinimo, kaip Kęstutis 
Genys. 

Iš profesijos jis pirmaeilis 
Kauno teatro aktorius, vaidinęs 
ne vieną pagrindinį vaidmenį, 
Jonui Jurašui režisuojant. Ir jis, 
kaip Jurašas, okupantui niekada 
nenusilenkė, o Lietuvai okupa
cijos nusikračius, tebekovoja su 
kaukes užsidėjusiais nomenkla
tūrininkais ir buvusiais ka
gėbistais. 

Apie K. Genį daug reiktų kal
bėti, bet kalboms nebėra laiko. 
Liko vos kelios savaitės iki jo at
vykimo, o kolkas niekas apie tai 
nežino, išskyrus Los Angeles LF 
bičiulius. Nejaugi jo skrydis per 
Atlantą tik keliems šimtams 
asmenų? Argi neturi jį išgirsti 
Chicaga, New Yorkas, Detroi
tas, Clevelandas, gal ir Toron
tas?! Ir visi Floridos telkiniai? 
Vieną žmogų pasikviesti labai 
lengva. Juoba, kad kvietėjai ne
turėtų nė jokių priekaištų iš 
žodžio menininkų bei aktorių, 
nes su dailiojo žodžio rečitaliais 
čia niekas negastroliuoja. 

Sukruskite visų miestų LB, 
LFB ir/ar kitų organizacijų 
veikėjai, sueikite į kontaktą 
su Los Angeles LFB vadovais 
(Pupium, Algiu Raulinaičiu) ir 
susitarkite dėl Kęstučio Genio 
pasikvietimo. Turėsite didelį 
kultūrinį-patriotinį įvykį! 

Alfonsas Nakas 

BIRUTIEČIŲ VEIKLOS 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ 

. Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštienės Birutės draugijos 
vardas plačiai žinomas, nes jos 
savo skyrius turi visuose di
džiuosiuose lietuvių telkiniuose 
JAV-se. Tikimasi, kad ir prisi
kėlusi Lietuva atgaivins šią 
prasmingą tradiciją, 

įvairios organizacijos išeivijoje 

mini garbingas savo veiklos 
sukaktis. Laikas nestovi vieto
je, todėl natūralu, kad gerų 
darbų ir tikslų organizacijos turi 
pranešti visuomenei apie savo 
nuveiktus darbus Lietuvos la
bui, šalpai ir kt. Tuo tikslu 
L.S.K. Birutės draugijos Los 
Angeles skyrius lapkričio 1 d. 
surengė savo veiklos 35 metų 
sukaktuvinę šventę. 

Po iškilmingų pamaldų Šv. 
Kazimiero bažnyčioje parapijos 
salėn sugužėjo birutietės ir jų 
draugai. Pažymėtina, kad dau
gelis dalyvių čia atvyksta ne 
vien papietauti, bet susitikti su 
pažįstamais, draugais ir dalyva
vimu kultūrinėje popietėje fi
nansiškai paremti gerus lietu
viškų organizacijų tikslus. 

Minėjimą pradėjo skyriaus 
pirmininkė Danguolė Navickie
nė, pakviesdama Lietuvos gene
ralinį konsulą Vytautą Čeka
nauską tarti žodį. 

Birutiečių valdybos narė Alfa 
Pažiūrienė išsamiai apžvelgė 
organizacijos 35 metų veiklą ir 
atliktus darbus. Buvo įdomu iš
girsti darbingą draugijos praei
tį, nes jau daug jos narių iške
liavo amžinybėn. 

Los Angeles Radijo klubo var
du sveikino pirmininkas Vytau
tas Šeštokas. Svarbiausia jo 
mintis — padėti Lietuvos jauni
mui, augančiam jau kitoje lais
vės dvasioje, naujai atgimusio
je Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Šio renginio pelnas ir aukos 
skiriamos Lietuvos vaikų labui. 
Pirm. D. Navickienė pranešė 
apie birutiečių ateityje numato
mus darbus ir planus. Ji nese
niai lankėsi Lietuvoje ir asme
niškai patyrė, kokia parama la
biausiai reikalinga. Šia proga ji 
išvardino šios dienos aukotojus. 
Gražų mostą parodė Juozo Dau
manto vardo Los Angeles šaulių 
rinktinės pirmininkas Juozas 
Pažėra, sveikinęs šaulių vardu 
ir įteikęs 1000 dol. čekį. Auko-
rhis prisidėjus ir kitiems šventės 
dalyviams, aukų gauta 2,155 
dol. 

Pirm. D. Navickienė, padėko 
jusi aukotojams, popietės daly
vius supažindino su čia gydytis 
iš Lietuvos atvykusiomis trimis 
mergaitėmis. Ateityje laukiama 

We Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catering) 

312 434-9766 

talman 
delkakssen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago. IL 6 0 6 2 9 

jų ir daugiau. 
Meninėje dalyje dolistė Janina 

Cekanauskienė jausmingai pa
dainavo penkias dainas ir vieną 
bisui. Dainininkei akompanavo 
muzikė-kompozitorė Raimonda 
Apeikytė. 

Gausių dovanų paskirstymą 
pravedė Rimtautas Dabšys. 

Pabaigoje skyriaus pirminin
kė padėkojo visiems atsilankiu
siems, kurių dėka ši popietė 
buvo maloni ir prasminga. 

Reikia padėkoti ir visai biru
tiečių valdybai už taip sėkmin
gą ir prasmingą artimo gerovei 

Vytautas Šeštokas 

IMIGRANTAI IR BLOGI 
ĮPROČIAI 

Atvykę į šį kraštą iš kitos 
kultūros, kitokių gyvenimo 
sąlygų, imigrantai stengiasi 
greitai prisitaikyti, įsijungti į 
vietinę visuomenę. 

Tyrinėjant imigrantų iš Azijos 
kasdieninės buities ir apskritai 
gyvenimo sąlygų pasikeitimus 
Amerikoje, atrasta, kad jie labai 
greitu laiku prisirenka blogų 
įpročių, kurie kelia pavojų jų 
sveikatai ir pagreitina 
mirtingumą įvairiomis ligomis. 
Nuo daugelio tų ligų kaip tik 
juos gimtajame krašte apsau
gojo vargingas gyvenimas. 

Du pagrindiniai pavojai 
sveikatai, su kuriais susiduria 
naujieji imigrantai, ypač iš Azi
jos, yra rūkymas ir dieta, 
pasižyminti gausiu gyvulinių 
riebalų vartojimu. Dėl tos 
priežasties azijietiškos kilmės 
amerikiečiai dažnai serga 
plaučių vėžiu ir širdies ligomis. 

Apklausinėjus vietnamiečius 
imigrantus, rasta, kad 73% 
valgo daugiau jautienos, 57% — 
kiaulienos, o 48% daug daugiau 
kiaušinių, negu valgydavo savo 
tėvynėje. Rūkymas Azijos tau
tose labai paplitęs^ ir arti 70% 
vyrų imigrantų iš tų kraštų 
daug rūko. Tai kone dukart 
daugiau, negu rūko vietiniai 
amerikiečiai. Moterys, kurios 
savo tėvynėje beveik iš viso 
nerūkė, Amerikoje netrunka 
pasisavinti šį įprotį. 

Amerikoje gyventojams 
nuolat spauda, televizija ir įvai
rios sveikatos įstaigos primena 
apie rūkymo bei gyvulinių rie
balų vartojimo pavojus sveika
tai. Tačiau šie perspėjimai sun
kiau pasiekia naujuosius imi
grantus, nes jie nesupranta 
anglų kalbos. Be to, jie vengia 
tikrų gydytojų, o pripratę 
naudotis įvairių savųjų „dak
tarų", gydančių žolelėmis arba 
magika, paslaugomis. 

D.B. 

v7^ INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS nr / — , 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainom 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" - virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

6525 South 79th Avenue 223 Karvarlkj gatvė 
rlICROfy HIH, lllfnotft 6045 / VtlnlijA I laiima 
Telefone. (70«) 430-7272 Telefone, 350-115 Ir 778-392 

is. 

midkind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)254-4470 

Prie Broniaus Kviklio atminimui pastatyto kryžiaus jo tėviškėje, Zastrono vienkiemyje. Dau 
gailių parapijoje. Iš k į d.: Daugailių klebonas P. Baltuška, dukra Rūta Kulikauskiene, dukra 
Danguolė Kviklytė (abi iš JAV) D. Kvikyte-Karkalienė. kun. J Čepėnas ir Povile Čepėnas š.m. 
rugsėjo 6 d 
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LĖLES TAUTINIO ŠOKIO 
SŪKURY 

DRAUGAS, št tadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 14 d. 

V. JATULIENĖS 
PASTANGOS PADĖTI 

STUDENTAMS 

Thomas Aąuinas kolegijoje, Califomijoje. Iš k. — dr. Liudvikas Kimtys, Viltis 
Ja tu l i enė — kolegijos bibliotekos vedėja, dr. Vytautas Kaminskas ir dr. 
Donatas Švitra. 

Trys studentai iš Lietuvos nuo 
1992 mokslo metų pradžios 
studijuoja nedidelėje Tomo Ak
viniečio kolegijoje, netoli Santa 
Paulą miestelio, Californijos 
kalnų papėdėje, maždaug 70 
mylių į Siaurės vakarus nuo Los 
Angeles.Darbo stipendijas jau
nuoliams parūpino kolegijos 
bibliotekos vedėja Viltis Jatu
lienė. 

Gintautas Vyšniauskas, bai
gęs filosofijos mokslus Len
ingrado universitete, po savo 
studijų JAV, žada kar tu su ki
tais entuziastais bandyti Lie
tuvoje įkurti panašią kolegiją. 
Vytautas Adomaitis, studijavęs 
Vilniaus universitete, po studijų 
Šioje kolegijoje žada stoti į 
„graduate" mokyklą, inžinerijos 
fakultetą. Iš jų jauniausias, 
Žygintas Binkis, atvyko į JAV-
es, baigęs vidurinę mokyklą. 
Metus gyvendamas Caltfornijo-
je, tobulinosi anglų kalbą. Bai
gęs Tomo Akviniečio kolegiją, 
žada tęsti studijas JAV-se. 

1991 metų National Review 
leidykla išleido katalogą, ku
riame, tarp kitų universitetų,, 
surašomos 50 JAV geriausios 
humanitarinio mokslo institu
cijos. Claremont McKenna Col-
lege, Pepperdine University ir 

... labai nedidelė (arti 200 stu
dentų) Thomas Acąuinas Col-
lege, kurie savo mokslo pagrin
du laiko: klasikinių veikalų 
nagrinėjimą, profesorių artimą 
bendravimą su studentais ir 
„puikią mokslinę aplinką", 
pateko į pirmaujančių sąrašą. 
Tomo Akviniečio kolegijoje 
studentai nagrinėja ,,Didžiųjų 
au to r i ų " knygas: Einstein, 
Newton, Freud, Mendel, Sv. 
Tomo Akviniečio ir t.t. raštai ir, 
žinoma, Šv. Raštas, yra skai
tomi ir nagrinėjami seminaruo
se. „Klasikiniai veikalai ir ši 
mokslo įstaiga, — teigia vienas 
Lietuvos studentų, — išmoko 
studentus galvoti". 

Vadovybei pritariant, V. Jatu
lienė 1991 m. ėmėsi iniciatyvos 
ieškoti studentų iš Lietuvos, pa
siruošusių stoti į kolegiją ir 
priimti darbo stipendiją. Stu
dentas turi būti gabus, pakan
kamai mokėti anglų kalbą (kad 
galėtų skaityti ir nagrinėti kla
sikus anglų kalba), turi būti iš
laikęs TOEFL (Tęst of English 
as a Foreign Language) SAT 
(Scholastic Aptitude Tęst) egza

minus; įstojant anglų kalba 
parašyti referatą užduota tema. 
Kolegijoj sudaryta komisija 
padaro galutinį sprendimą apie 
kiekvieną kandidatą. 

Studentas penkiolika valandų 
per savaitę praleidžia atlik
damas įvairius darbus kolegijos 
pastatuose ar aplinkumoje. Už 
tą jis gauna pilną išlaikymą ir 
mokslą nemokamai. 

Didelė padėka V. Jatulienei 
už išrūpinimą stipendijų Lie
tuvos studentams. Rugpjūčio 
mėnesį ji lankėsi Lietuvoje, 
susitiko su universitetų rekto
riais ir prorektoriais, su Ka
talikų Bažnyčios dvasiškija ir 
visur informavo apie galimybes 
gabiems jaunuoliams bei jau
nuolėms studijuoti Tomo Akvi
niečio kolegijoje. Yra galimybių 
ateinantiems, 1993-94, mokslo 
metams gauti stipendijas stu-
dentams,-ėms, kurie sėkmingai 
atliks minėtas sąlygas. Ji tiki
si, kad atsiras studentų iš 
Vytauto Didžiojo, Klaipėdos 
ir kitų universitetų. 

Liepos mėnesį trys profesoriai 
iš Lietuvos, universitetų admi
nistratoriai, turėjo progos su
sipažinti su Tomo Akviniečio 
kolegija ir joje dėstoma pro
grama. Prof. dr. Liudvikas Kim
tys, fizikos katedros vedėjas Vil
niaus universitete, prof. dr. 
Vytautas Kaminskas, Vyt. Di
džiojo universiteto pro-rektorius 
ir Klaipėdos universiteto rekto
rius dr. Donatas Švitra lankėsi 
Califomijoje ir tris savaites 
praleido California Lutheran 
College. Pabaltijo ir Skandi
navų kraštų universitetų admi
nistratoriams ši kolegija su
ruošė seminarus susipažinti su 
JAV aukštųjų mokslo instituci
jų administracine sistema. Sve
čiai lankė įvairius universitetus 
ir kolegijas, jų tarpe ir Tomo 
Akviniečio; susipažino su kla
sikinių veikalų studijų prog
rama, kalbėjosi su kolegijos rek
toriumi, dalyvavo studentų ir 
profesorių seminare. Prie svečių 
renginio daug prisidėjo Viltis 
Jatulienė. Maloniai nustebino 
pabaltiečių profesorius tautodai
lės parodėlė ir visų trijų kraštų 

vėliavos, puošiančios priėmimo 
kambarį. 

Tikimės, kad netolimoje atei
tyje ši katalikiškojo mokslo oazė 
priims daugiau gabių studentų 
iš Lietuvos. D . j . p . 

RENKAMA ISTORINĖ 
MEDŽIAGA 

Chicagos Moterų Istorijos 
konferencija renka duomenis 
ruošiamai pasižymėjusių Chi
cagos moterų, mirusių prieš 
1980 metus, enciklopediją. 
Jessie Daraškienė, Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
lietuvių — pionierių projekto 
direktorė, paprašyta, naudojant 
muziejaus archyvą. surinkti 
žinias apie lietuves moteris, 
kurios buvo plačiai žinomos 
lietuvių ir amerikiečių gyveni
me savo kūrybingumu, pagalba 
kitiems, organizacijų steigime, 
mokslo ir kitose šakose. Irena 
Norbutienė ir Marija Krauchu-
nienė sutiko rinkti duomenis, 
kurių yra nemažai, tačiau visur 
išsklaidyti. Tikimasi įjungti 
nusipelniusias lietuves moteris 
į planuojamą enciklopediją, kuri 
bus pavadinta „Telling Wo-
men's Lives". 

M.K. 

„DEBORAH" 
VEIKLA 

LIETUVOJE 

Gailestingų seserų — R.N.'s, 
Califomijoje leidžiamame laik
raštyje, „NURSEWEEK", spa
lio mėnesio 19 dienos laidoje, 
aprašoma „Deborah" humani
tarinės organizacijos medicinos 
pagalbos darbas Lietuvoje. Apie 
šios organizacijos planuo
jamą kelionę į Lietuvą jau buvo 
rašyta lietuvių spaudoje. Įdomu, 
kad dabar savo kelionės įspū
džius aprašo gail. seserys, dirbu
sios Vilniuje su „Deborah" chi
rurgine medicinos grupe. 

Rašoma, kad grupė iš Brown 
Mills, New Jersey, jau sugrįžo 
iš humanitarinės kelionės į Lie
tuvą, kur Vilniaus universiteto 
širdies chirurgijos klinikoje per 
5 dienas atliko 20 komplikuotų 
širdies operacijų. Pacientai buvo 
tarp 4 ir 15 metų amžiaus. Visos 
operacijos buvo sėkmingos. 

„Deborah" grupė į Lietuvą 
nugabeno vieno milijono dolerių 
vertės aparatūrą, instrumentus, 
vaistus ir kitus reikmenis, net 
muilą ir popierinius rankšluos
čius. Cheryl Zoppina,R.N., ir 
Cookie Estlow, R.N. pastebėjo 
didelius trūkumus su kuriais su
siduria Lietuvos medicinos per
sonalas. Kai amerikietės pripra
tusios panaudotas priemones iš
mesti, ten, kas tik galima, yra 
išvaloma ir vartojama kelis kar
tus. 

Palyginama ir gail. seserims 
patikima atsakomybė: Lietuvoje 
seserys atlieka tai, ką čia ligo
ninėse atlieka seserų pavaduo
tojos, taip vadinamos „Nurses 
aidės", o gydytojams vis dar 
tenka darbai, kuriuos Ameri
koje atlieka gail. seserysJlN.'s. 

Šiuo metu „Deborah" ligoni
nė pakvietė kelis gydytojus iš 
Vilniaus stebėti širdies operaci
jas ir pooperacinį gydymą. Dia
na Barker,R-N., gail. seserų 
vyresnioji kardiologijos skyriu
je, planuoja steigti panašią 
programą ir lietuvaitėms gail. 
seserimis. Jos bus kviečiamos 
trims mėnesiams, joms bus 
parūpinamas pilnas išlaikymas 
ir teikiama proga išmokti čia 
vartojamus metodus. 

Birutė Prasauskienė.R.N. 

S O F I J A J E U O N 1 E N Ė 

Kalendorinius lapus bever-
čiant, praeityje liko lietuviško gy-

' venimo įvykiais, renginiais ir ak
tualijomis Čikagoje gausi praėju
si vasara, kurią pasitikome daž
nai kartojamu IX Tautinių šokių 
šventės motto: „Šokio sūkury — 
Lietuva širdy!" Gėrėjomės dviejų 
tūkstančių šokėjų atliekamais 
taut iniais šokiais, žavėjomės 
mūsų tautin" i nibų spalvingu
mu. Paskutiniams šokių ir dainų 
garsams nutilus atrodė, kad ilgai 
— iki ateinančios šokių šventės — 
reikės to didingo renginio vėl 
laukti. 

Tačiau apsilankius Lietuvių 
centre, Lemont'e, viename saulė
tame Centro kambaryje, dvasios 
akimis vėl matei besisukančius 
šokėjus. Tai lyg tęsinys ką tik 
šventėje matytų tautinių šokių, 
kurie šioje patalpoje atsikartojo 
miniatiūra. Ir, reikia pasakyti, 
kad susižavėjimas — nė kiek ne
mažesnis. 

Tautinių lėlių paroda — lyg 
koks preliudas į Šokių šventę, 
buvo atidaryta Lietuvių centre 
šių metų birželio 30 dieną ir 
tęsėsi iki rugpjūčio 16 dienos. Ją 
aplankė t a rp 300^00 kitataučių 
ir lietuvių, jų tarpe tuo metu 
Čikagos apylinkėse koncertavu
sio „Lietuvos" ansamblio daly
viai ir šiaip gana daug svečių iš 
Lietuvos. 

Parodoje eksponuojamų lėlių 
rūbų kūrėjos — dvi entuziastin
gos šio meno puoselėtojos: 
dailininkė Vanda Aleknienė ir 
Baniutė Kronienė, pasitelkusios 
būrelį pagalbininkų: Rūtą ir 
Feliksą Daukus, Romą Kroną, 
Daną Milūrūene, Reginą Pukštie-
nę ir Algirdą Putrių. Vieni jų 
gamino suolelius, supynęs, mu
zikos instrumentus, kiti dailino 
medžio atplaišas, pynė kasas, 
šiaušė bernelių „plaukus". Lietu
vių centre gyvenančios lietuvės 
moterys pareigingai budėdavo 
parodoje. 

Šioje „lėlių karalystėje" lan
kantis, labiausiai į akį krinta ir 
pasigrožėjimo žypseną išaukia 
nepakartojami spalvų deriniai, 
kruopščiai atliktas varstymas ir 
šioms mažoms lėlytėms „įkvėpta 
gyvybė" — labai įtikinančios jų 
pozos, judesiai. Ne veltui svečių 

dinamiškas , kad, regis, tuoj 
išgirsi pagaunančią „Malūno" 
melodiją, drauge į taktą imsi 
linguoti su „Blezdingėlėj" mojuo-
jamom skepetaitėm... Arba vėl — 
,J_enciūgėlis", kuriame „šelmis 
bernelis, vėjo botagėlis", pačiupęs 
vienos šokėjos karūnėlę, kiek įka
bindamas, lekia, o keturios mer
gužėlės jam iš paskos: .Atiduok 
karūną, vilioke!" Vyrų „Pakelt-
kojis" toks raiškus, kad taip ir 
girdi, kaip „dunda klumpės, kaip 
patrankos". Beje, vienam jų čia 
nepasisekė — keberiokšt, ir guli 
išsitiesęs, skrybėlė šonan nusiri
tus... 

Pačiam vidury 16 šokėjų grupė 
„Rezginėlėj" su jaunavedžiais 
vidury, tvirtai laikančiais savo 
naujo gyvenimo užmegztą mazgą. 
„Mikitos" šokėjai aukštai kilno
ja klumpėtas kojas, stengdamiesi 
peršokti kryžmai laikomas laz
das. Merginų „Kepurinė" su 
grakščiai šokėjų iškeltom skrybė
lėm, linksmas „Kalvelis", gražiai 
iš lenktas „Kubilas", išdidus 
„Šusto" pasisveikinimas parodos 
lankytojo žvilgsnį riste pririša 
prie šių dinamiškų lėlyčių. Beje, 
teko girdėti, kaip lituanistinės 
mokyklos mokiniai (7-8 metų am
žiaus) atpažino tautinius šokius iš 
čia vaizduojamų judesių. 

Esama parodoje ir romantiško 
elemento: netikėtas susitikimas 
(„Bėgo Jonė per tiltuką ir sutiko 
Antanuką"), meilės laiško skaity
mas, serenada mylimai mergelei 
(„Dul dul dūdelė — graži mano 
mergelė"), vandens nešėja su 
naščiais ant pečių. Labai įdomi 
kaimo kapela, susidedanti iš 
dviejų armonikų, smuikelio, lūpi
nės armonikėlės, „basedlės" ir 
Labanoro dūdos. O už jų, antroj 
pusėj tvoros, sutūpus porelė šne
kučiuoja, alutį gurkšnoja. 

Visi šie personažai labai 
vykusiai perteikia liaudies dva
sią, kaimo gyvenimo būdą, įsten
gia žiūrovą nuteikti žavėtis 
„anais senais laikais", kai gyve
no paprasti žmonės ir savo jaus
mus išreikšdavo nuoširdžiai, ne
rafinuotai. Negali atsistebėti, 
kaip maža, medinė galvutė, keli 
sprindžiai vielos, storų siūlų 
kuokštelis ir audinio bei juostų 
gabalėliai meniškų rankų dėka 
sudaro tokį patrauklų įvaizdį. 

Paklausta, kaip gimė lėlių 

Miss International išrinktoji lietuvių 
kilmės australietė Kersten Davison. 

LIETUVAITĖ - MISS 
INTERNATIONAL 

Pokarinė imigracijos banga 
Australijon atbloškė Vytauto ir 
Lidijos Juodaičių šeimą, kartu 
su mažamete dukra, irgi Lidija. 
Ji — veikli skautų organizacijo
je, jis — Lietuvos kariuomenės 

vyresnis leitenantas. Gražiai čia 
įsikūrę, jie veikliai dalyvavo ir 
lietuviškame gyvenime. 

Užaugusi dukra ištekėjo už 
australo Davison ir susilaukė 
dukros Kersten. Ši, dabar jau 19 
metų Sydnėjaus universiteto 
studentė, dalyvaudama Naga
saki mieste, Japonijoje vyku
siame pasauliniame gražuolių 
konkurse, laimėjo pirmą vietą ir 
buvo vainikuota „Miss Interna
tional" titulu. Kartu su „Miss 
International" karūna, ji lai
mėjo 23,000 dol. ir daug kitokių 
dovanų. Ši lietuvių kilmės gra
žuolė nugalėjo 49 kitų kraštų 
gražuoles, pasirodydama plau
kimo kostiume, vakarinėje suk
nelėje ir tautiniuose drabužiuo
se. 

Kersten yra 178 cm. ūgio. Sa
vo laimėtais pinigais žada ap
lankyti Europą ir vėliau baigti 
studijas. Savo kelionę Europoje 
suplanuos grįžusi iš Japonijos. 
Turėdama giminių Lietuvoje, ji 
tikriausiai lankysis ir Lie
tuvoje. 

Ant. Laukai t is 

„Pasvajokim per naktelę". Iš lėlių parodos eksponato. 
Nuotr. Alg. Mockaičio 

knygoje randame įrašytus lanky-
tojų įspūdžius: 

— Esu sužavėta šiuo nuostabiu 
darbu, puikiais drabužiais, tikro
viškais personažais. (Lietuvos 
Montessori centro vedėja J. Vait
kevičienė) 

— Gražu — kaip gėlių daržely! 
(Dailininkų Kuzmų šeima iš Vil
niaus) 

Ant medžio pastovų išdėstytos 
šokio sūkury trypiančios ar tik 
šiaip romantiškai nusiteikusios 
66 poros 9-10 colių aukščio lėlių. 
Negalima nepastebėti kruopščiai 
pagamintų rūbų detalių: karūnė
lių ant gelsvų kaselių, mezginiais 
papuoštų apatinukų, gintaro vė-
rinėlių, mažyčiu klumpaičių (jų 
net 264 Vandai Aleknienei teko 
išdrožti!) Plačiu sijonų raštai 
išvarstyti tūkstančiais dygsnelių. 
(Beje, vieną eile išvarstyti trunka 
10-15 minučių, o visą sijonėlį — 
mažiausiai 16 valandų.) O kur 
dar spalvų suderinimas, visų rū
bų dalių pasiuvimas! 

Kiekvienas šokėjų judesys toks 

„Sekminių ryta". Lietuvių centre, 
eksponatas. 
parodos idėja, ar Tautinių šokių 
šventė inspiravo šį projektą, Ba
niutė Kronienė pasakoja: 

— Pirmąsias lėles, dailininkei 
ir Kernavės tunto skaučių vado
vei Vandai Aleknienei pasiūlius, 
pradėjome gaminti apie 1978-79 
metus. Jos buvo skirtos Kernavės 
tunto paviljonui Kaziuko mugėje. 
Pirmąsias penkias poras aprengė
me, varstydamos linines medžia
gas. Ieškant medžiagų, panašių į 
lietuviškus audinius, sunkiausia 
rasti mėlynų atspalvių. 

— Kasmet skautų ruošiamoms 
Kaziuko mugėms pagamindavom 
po 9-10 porų. Taip per 13 metų į 
pasaulį jau „išėjo" 130 porų mūsų 
lėlių. Šiam darbui reikia skirti 
nemažai laiko, pvz., sijoną 
išvarstyti užtrunka mažiausiai 
16 valandų, palaidinukės ranko
ves — pusantros valandos. Visos 

Lemonte, vykusios lėlių parodos 
Nuotr. Alg. Mockaičio 

66 poros padarytos per dvejus 
metus. Šią parodą suruošti prieš 
trejus metus pasiūlė dailininkas 
Vincas Lukas. Darbą įpusėjus, ar
tėjančios Šokių šventės data pa
skatino greičiau viską užbaigti. 

Parodą lankė ir ja domėjosi ir 
kitataučiai, ypač, jei vienas iš jų 
šeimos narių lietuvis. Iš Kalama-
zoo, Michigan, į Baniutės namus 
atvykusi amerikietė audėja Katie 
Meeck filmavo varstymo ir lėlių 
aprengimo eigą ir pažadėjo apie 
tai parašyti žurnale Threads. 
Būdama Šokių šventėje, keturis 
šokamus šokius ji atpažino iš lė
lių parodoje matytų! 

Lėlių paroda Lemont e pasibai
gė. O, kad būtų su te ik ta proga 
ir kitų telkiniu l ie tuviams j a 
pasidžiaugti! 

Is Lietuv vykusios lėlių parodos ek.< ponatų. 
Nuotr Alg. Mocka ič io 

. 
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Lietuvių Fondas ir 
milijonas Lietuvai 

ANTANAS RAZMA 

Lietuvių Fondas, įsteigtas po 
mano paskelbto 1960 gruodžio 
8 d. „Drauge" straipsnio „Mili
jono dolerių fondas lietuviš
kiems reikalams ir to fondo 
par lamentas" yra vienas 
didžiųjų l ietuvių išeivijos 
laimėjimų, tapęs pagrindine fi
nansine jėgaine lietuvybės 
veiklai išeivijoje ir nemaža 
pagalba Lietuvai. 

1988 m. birželio 3 d. Lietuvoje 
įsikūrus Sąjūdžiui ir 1990 m. 
kovo 11 d. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, visa lietuvių 
išeivija, kartu su Lietuvių Bend
ruomene ir Lietuvių Fondu, su 
didžiausiu entuziazmu ir nuošir
dumu skubėjo savo tautai 
pagelbėti finansiškai, dvasiniai, 
politiniai. 

Jau 1988 m. JAV LB krašto 
valdyba, kuriai su entuziazmu 
vadovavau, per kelis mėnesius 
dar surinko apie 100,000 dolerių 
ir tuoj 50,000 dol. pasiuntė 
Šapokos Lietuvos istorijos pa
dauginimui, o vėliau — daug 
šimtų tūkstančių dolerių įvai
riems kitiems būtiniems pro
jektams atsikuriančiai Lietuvai. 

Lietuvių fondo vadovybė taip 
pat paskyrė daug stipendijų 
Lietuvos studentams ir dokto
rantams, norintiems gilintis 
moksle Vakarų universitetuose. 
1990 m. buvo paskirta 40,900 
dol. stipendijoms ir 9,000 dol. 
kitiems Lietuvos reikalams (iš 
viso 49,900 dolj; 1991 metais — 
57,010 stipendijoms ir 19,000 
kitiems reikalams (iš viso 
76,010 dol.); 1992 metais -
41,585 stipendijoms ir 16,570 ki
tiems įvairiems reikalams (iš 
viso 58,155 dol.). 

1990 m. kovo mėn. 31 d. Lietu
vių Fondo metiniame suvažia
vime buvo nutarta, kad vienas 
milijonas dolerių iš Lietuvių 
Fondo pagrindinio kapitalo 
būtų pask i r tas Lietuvos 
reikalams. 

Lietuvių Fondo vadovybė pra
dėjo šį nutarimą vykdyti 1991 
m. kovo 23 d. metiniame narių 
suvažiavime, kuriame buvo ati
tinkamai pakeisti LF įstatai. 
JAV LB taryba korespondenci-
niu būdu balsų dauguma patvir
tino įstatų pakeitimą 1991 
metų vasarą. Tuojau po to spe
cialus Lietuvių Fondo narių su
važiavimas liepos 27 d. pasky
rė vieną milijoną dolerių LF pa
grindinio kapitalo Lietuvos 
švietimo ir ku l tūr in iams 
reikalams ir išrinko LF Patikė
tinių Tarybą to milijono Lietu
vai administravimui. Aš buvau 
išrinktas LF Patikėtinių Tary
bos pirmininku. 
1991 m. rudenį LF vadovybė 
parašė kelis raštus Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui prof. Vy
tautui Landsbergiui apie 
Lietuvių Fondo vieno milijono 
paskyrimą Lietuvai. Prof. Vy
tautas Landsbergis to milijono 
tvarkymą Lietuvoje pervedė 
Lietuvos Respublikos Kultūros 
ir švietimo ministerijai, kuriai 
vadovauja ministras Darius 
Kuolys. Jam buvo pasiųsta 
Lietuvių Fondo įstatai, pelno 
skirstymo gairės ir principiniai 
Internal Revenue reikalavimai 
skirstant „not-for-profit" fun
dacijų aukas. 

Ministras Darius Kuolys mili
jono skirstymą praveda labai 
rimtai ir a tsargia i , nors 
prašymų tam milijonui yra per 
septynis milijonus dolerių. 

Ministras Kuolys yra sudaręs 
milijono skirstymui programų 
tarybą. į kurią įeina: 

Darius Kuolys — Kultūros ir 
švietimo ministras; Vincentas 
Dienys — Kultūros ir švietimo 
ministro I-sis pavaduotojas; 
Aurimas Juozaitis — Kultūros 

ir švietimo ministro pavaduo
tojas švietimui; Kornelijus Pla
telis — Kultūros ir švietimo 
ministro pavaduotojas kultūrai; 
Marija Barkausk?itė — Vil
niaus Pedagoginio Instituto pro
rektorė; Just. Marcinkevičius 
— poetas; Antanas Kulakaus
kas — Vilniaus Universiteto 
Naujųjų amžių istorijos 
katedros vyr. dėstytojas; 

Arvydas Šaltenis — Lietuvos 
Dailės Akademijos Tarybos 
katedros vedėjas; Meilė 
Lukšienė — Pedagogikos m. 
daktarė, Lietuvos švietimo re
formos centro vyr. mokslinė 
bendradarbė; Juozas Girdzi
jauskas — Filologijos m. dak
taras, Vilniaus universiteto 
profesorius; Eglė Laumenskaitė 
— Vilniaus universiteto 
Sociologijos katedros vedėja; 
Antanas Tyla — Istorijos m. 
daktaras, Lietuvos Istorijos in
stituto skyriaus vedėjas; Min
daugas Urbaitis — Lietuvos 
Kompozitorių sąjungos pir
mininkas; Audra Misiūnienė ir 
Vytautas Dudėnas. 

Ministro D. Kuolio ir jo pro
gramų tarybos priimti prašymai 
vykdymui Lietuvių fondo 
patikėtinių tarybos patvirtinti 
ir jau pinigai išmokėti taip: 

6,000 dol. Lituanistikos 
Tyrimo ir studijų centrui, 
Lietuvai skirtų knygų ir 
mokslinės periodikos finan
savimui. 

6,000 dol. JAV LB Švietimo 
tarybai, Mokyklinių reikmenų, 
knygų ir vartotų drabužių siun
tos transporto išlaidoms padeng
ti. 

9,044 dol. (956 dar neišmokė
ti) Lietuvos Rašytojų sąjungai 
ir O. Krėvaitei Mošinskinei, 
Vinco Krėvės ir jo žmonos 
palaikų, archyvų, memorialinių 
daiktų perkėlimui iš JAV į 
Lietuvą. 

30,000 dol. A.P.P.L.E. semina
rų Lietuvoje rengimui. 

7,000 dol. Vasario 16 gimna
ziją lankyti stipendijoms dviem 
moksleiviams iš Brazilijos. 

1,088 dol. (1.912 dar neiš
mokėta) Lietuvos Muzikos Aka
demijos prof. Vaclovui Daunorui 
stažuotei Huston operos teatre. 

59,132 dol. iš viso išmokėta 
(2,868 dol. laukia užbaigti 
išmokėjimą šiems reikalams). 

Taip pat ministro Dariaus 
Kuolio vadovaujama programų 
taryba dviejų posėdžių svars
tymuose paskyrė atitinkamas 
sumas dolerių šiems projektams 
(LF dar neišmokėjo pinigų): 

20,000 dol. - A. Jonyno 
internatinė mokykla — aklųjų 
ir silpnaregių bendrojo ir pro
fesinio ugdymo programai 
įgyvendinti. 

3,000 — Lietuvos Istorijos ir 
Etnografijos muziejus — 2 IBM 
kompiuterius įsigyti formuoti 
eksponatų automatizuotą 
duomenų bazę. 

20.000 — Vilniaus universi
tetas — popieriui rengiamiems 
spaudai 2 Lietuvos Statuto to
mams ir 3 Lietuvos Metrikos 
Teismų knygos tomams. 

400 — Pedagogikos Institutas 
— Marvin Harris' „Cultural 
Antropology" leidybinėms tei
sėms apmokėti. 

8,000 — Lietuvos kino studi
ja, Aleksandras Digimas — 
vienai serijai 23 filmų 1940-44 
m. ir 1945-53 m. Lietuvos rezis
tencija ir partizanų kovos. 

10,000 — Kultūros ir švietimo 
ministerijos Leidybos centras — 
fotomedžiagų ir ofsetinių plokš
telių įsigijimui. 

16,500 - Paskola, Uždara 
Akcine bendrovė „Alna Litera" 
— Kernermano „Anglų kalbos 
žodynas lietuviams" ir Gombri-
cho „Meno istorija" leidybos 

CLASSIFIED GULDĖ 
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Š.m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos Aukščiausioje Taryboje susitikę (iš kairės): Lietuvių Fondo 
Garbės komiteto pirm. dr. Antanas Razma, prof. dr. Vytautas Landsbergis. Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas ir Vilniaus Pedagoginio universiteto rektorius Saulius Razma. 

Nuotr Gedimino Svitojaus 

teisėms ir iliustracijų filmams ^ a u g į ^ Kultūros ir švietimo 
įsigyti. Leidybos centras pasi 
rašo sutartį. 

8,000 — Vilniaus Universite
to Baltų filologijos katedra — 
„Lietuvių senųjų rašto pa
minklų publikavimas', jau pa
rengtiems leidiniams. 

1,500 — Vytauto Didžiojo U-
teto Fizikos-Matematikos 
fakultetas — užsienietiškų 
vadovėlių leidybos te is ių 
pirkimui. 

9,350 — Lietuvos operos ir 
baleto teatras — triūbų ir kome
tų įsigijimui. 

112,000 - Kultūros ir švie
timo ministerijos Leidybos cen
tras — juodai baltos spaustuvės 
technologinei linigai įsigyti, 
kompiuterinės technikos 
komplektui natų leidybai ir 
„Longman" vadovėlių licencijų 
mokesčiui apmokėti. 

65,000 — Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras — būti
niausiems pučiamiesiems mu
zikos instrumentams įsigyti. 

10,000 — Universitetinis vai
kų psichinės sveikatos centras 
— aparatūrai ir vaikų komp
leksinio įvertinimo, ugdymo, gy
dymo, reabilitacijos metodikų 
įsigijimui. 

1,500 — Jūratė Markevičienė, 
menotyrininkė — 3-4 mėn. dar
bui Lenkijos archyvuose apie 
Vilnių prieškariniame laiko
tarpyje. 

80,000 — Lietuvių kalbos fon
das — pietryčių Lietuvos švie
timo programai įgyvendinti, ten 
dirbantiems mokytojams remti. 

2,000 — Kultūros ir švietimo 
ministerijos Mokyklų psicholo
ginės tarnybos cen t ras — 
pasaulio psichologų praktikoje 
pasiteisinusių ir b ū t i n ų 
Lietuvos mokyklų psichologams 
metodikų įsigijimui. 

50,000 - P. Gudyno muzie
jinių vertybių res tau-
ravimo-konservavimo centras — 
įsigyti restauravimui-konserva-
vimui reikmenų. 

10,000 — Kultūros ir švietimo 
ministerija ir Vyriausybės 
vadovėlių leidybos komisija — 
užsienietiškų vadovėlių 
aukštesniosioms ir aukštosioms 
studijoms vertimui, leidybos tei
sių įsigijimui, leidimui. 

2,400 — Kultūros ir švietimo 
ministerijos muzikos skyrius — 
201, leidiniui „The New Grove 
Dictionary of Music and Musi-
cians" įsigyti. 

600 — Vilniaus U-teto krašto
tyrininkų klubas „Ramuva" — 
lietuvių tautosakos, kalbos 
faktų ir etnografinės medžiagos 
rinkimui, tvarkymui. 

11,890 — Vilniaus dailės aka
demija — aprūpinti mokomąją 
spaustuvę/laboratoriją šriftų 
rinkimo bei spausdinimo tech
nika. Grafikos katedra ruošia 
knygų konstravimo, iliustra
vimo, taikomosios grafikos, 
plakato ir šrifto specialistus. 

500 — Kultūros ir švietimo 
ministerijos Vystymosi sutriki
mų diagnostikos tarnyba — įsi
gyti diagnostinėms priemo
nėms, vadovėliams, teoriniams 
veikalams. 

10,000 — Sveikatos apsaugos 
ministerija, Lietuvos kurčiųjų 

ministerijos Informatikos ir 
progn. centras — kompiuterių 
aparatūrai tarties mokymui, in
strumentinės programinės įran
gos įsigijimui ir jos lituaniza
vimui. 

20,000 — Kultūros ir švietimo 
ministerija Ugdymo turinio 
departamentas — gabių vaikų 
rėmimo programai. Jauniems 
Lietuvos talentams dalyvauti 
tarptautiniuose konkursuose, 
olimpiadose. 

3,000 — Kultūros ir švietimo 
ministerija Ryšių su tautiečiais -
tarnyba — finansuoti Adriaus 
Valotkos kelionę į Urugvajų 
dirbti šeštadieninėje mokykloje. 

2,421 — Kultūros ir švietimo 
ministerija Ryšių su tautiečiais 
tarnyba — finansuoti Alvydo 
Čepulio kelionę į Argentiną 
dirbti šeštadieninėje mokykloje. 

1,000 — Kun. Aleksandras 
Milašius — kelionei į Braziliją, 
pastoraciniam darbui tarp lietu-» 
vių. 

15,000 — Kultūros ir švietimo 
ministeri ja Human i t a r i n ių 
mokslų ir estetinio lavinimo 
skyrius — dailės mokymo pro
gramų vykdymui Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklose — 
temperos dažų rinkiniams įsi
gyti. 

1992 m. rugsėjo 10 d. minist
ro D. Kuolio vadovaujama pro
gramų t a r y b a papildomai 
pa tv i r t ino f inansuot i š ias 
programas:. 

50,000 - Valstybinė mokslo, 
studijų ir technologinė tarnyba 
— Lietuvos gyventojų studijoms 
ir stažuotėms užsienyje paremti. 

27,000 — Lietuvos dailės 
muziejus — apsauginės sig
nalizacijos sistemos projekta
vimui ir įvedimui Vilniaus Pa
veikslų galerijoje. 

500 — Pedagogikos Institutas 
— „Tarptautinės švietimo en
ciklopedijos" leidiniams užsisa
kyti. 

Susumavus ministro Dariaus 
Kuolio vadovaujamos prog?amų 
tarybos išdalinimą įvairiems 
projektams iš Lietuvių fondo 
milijono dolerių, gaunami šie 
rezultatai: 
iš viso paskirta 

633,561 dol. 1,000.000 
išmokėta 

59,132 dol. 633,561 

Lietuvių Fondo Patikėtinių 
Taryba dar turi išsiaiškinti su 
Internal Revenue, kokiu būdu 
bus galima persiųsti pinigus į 
Lietuvą, kad nepakenktų Lietu
vių Fondo „tax exempt" sta
tusui. 
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GREIT 
PARDUODA 'Ą 

. HE/MAX 
REALTORS — 

(312)586-5958 t k 
(708)425-7161 ^ 

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

- '"-*? 

^ ŠI 
BELL-BACE REALTORą 

J . B A C E V I Č I U S 
6528 S. Kedbrie Ave . 

C h i c o t c IL 80829 

(312) 7*8-2233 
INCOMB TAX - -INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
° Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba ll«tuvlšk*fl 
• Nuola;da pensininkams • 

fOntūiį 

T A I S O M E ' 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralptls Į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

S l S T E R S OF THE LlTTLE 
COMIPANY OF MARY 

are searching for • 

U o m e n c a l l e d to hea l . . . 

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

called to grow... 
called to live in vowed life... 

neišmokėta 
574,429 dol. 

liko skirstymui 
366.439 dol. 

REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

21 
i KMIECIK REAITC? 

7922 S. PulasJ.. >. -
4365 S. Archer Ave. > 

DANUTĖ MAYBR 
• 284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
pjotesionaliai, sąžiningai ir 
asmenišRai patarnaus įkainavimas 
veltui. 

I 9^a tlBg§ 

HELP VVANTED 

Reikal ingi f razav imo staklių 
mašinistai . Kreiptis adresu: 

6 0 2 5 S. Oak Park A v e . 
Chicago, IL 6 0 6 3 8 

FOR RENT 

- As a S is te r 
A s a n A s s o c i a t e 

contact: Sister Jean Stickney. LCM 
Sisters of the Little Company of Mary 

9350 South Califomia Avenue 
Evercjreen Park. Illinois 60642 
Tel. 708-*22*200. ext. 5421 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

o711 South \Vestern • Chicago 

(312) 7374000 

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

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

• Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

• Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

• Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

Išnuomojamas 2 kamb. gražus, 
modernus butas pusrūsyje. Šaldy
tuvas, oro vėsinimas. Pensininkams. 
Kaina prieinama. 

Tel. 708-361-5594 

Išnuomojamas šviesus, švarus 6 
kamb. butas antrame a., su balkonu 
saugiam poilsiui Marquette Parko 
apyl. Tel. 312-737-2287. Skambinti 
nuo 12 vai. dienos iki 10 v.v. 

Išnuomojamas 31/? k a m b . bu
tas antrame aukšte, 65 ir Kedzie 
apyl. Kreiptis: 

t e l . 3 1 2 - 7 7 8 - 2 4 7 3 . 

MISCELLANEOUS 

Greitai ir kokybiškai galiu atlikti 
dažymo darbus. Galiu prižiūrėti 
namus ir jų aplinką. 

Skambinti Gintarui, 
312-735-7301 

Ministras Darius Kuolys, bū
damas Chicagoje, posėdžiavo 
1992 m MėpOB 2 d. kartu su visa 
Lietuvių Fondo vadovybe, kuri 
diskusijų metu įsitikino minist
ro vadovaujamos programų 
tarybos beveik visu patvirtintų 
prašymų svarbumu ir būtinumu 
juos finansiškai patenkinti. 

Man pačiam l ankan t i s 
Lietuvoje šią vasarą, taip pat 
teko dalyvauti ministro D. Kuo
lio vadovaujamos programų 
tarybos posėdyje M 992.IX.10) ir 
įsit ikinti , , kaip kiekvienas 
prašymas yra nuodugnia i 
išdiskutuojamas ir paskirtos 
sumos r<t»argiai sprendžiamos. 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonics kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-636-2980 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel 776-1486 

L 

Dengiami s toga i , kalamas 
„ s i d i n g " , bei at l iekami namu 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312 -247 -2837 

Ar turit* problemų su namu? 
Spiningai, kvalifikuotai ir greitai at
liekame įvairius namu iSorė* bei vi
rinus remonto darbus. Skambinti: 

AfiikMil arba Tadui tef. 
1 312 523 7289. 

-

B. A . R. 
MASONRY RESTORATION a 

WATERPROOFING 
Residential & Commercial 

Hi-Rises 24-hour service 
• Completo Masonry repair service 
• VVaterproofmg 
• Exterior Restoration 

708-769-0232 

ACCEMT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 708-423-0443 

A S T A T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

MISCELLANEOUS 

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

T8l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
-oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208Va W s s t 9 5 t h S t r e t 
T s l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 8 5 4 

(312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

Turiu Chtcngos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai r 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

įs=— _ -y 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

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

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

Catering 
6216 S. Archer Ave . 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

YVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Pr iedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
ucensed. Insured — Bond.. •< 

436-6937 
Elektros ^ namų apš'ldymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas Taras 

file:///Vestern


Alto suvažiavime Chicagoje spalio 31 d. (iš kairės): buvęs Vliko vicepirm. 
Vytautas Jokūbaitis, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras dr. 
Audrius Butkevičius ir Alto reikalų vedėjas Voldemaras Sadauskas. 

Nuotr. Vytauto Kasniūno 

LIETUVIŠKOS FIRMOS 
PASIŪLYMAS PADĖTI IŠVYSTYTI 

LIETUVOS NAFTOS PRAMONĘ 
Daug girdime apie užsienio atacines galimybes 50,000 akrų 

lietuvių norus, pastangas bei plote. 
Šis Knight Exploration, Inc. 

pasiūlymas reprezentuoja ne tik 
lietuvio įmonės aktyvų dalyva
vimą: šiame projekte kaip part
neriai taip pat dalyvauja 
nemažai Amerikos lietuvių. K. 
Gaižutis teigia, kad, kai kiti 
užsienio varžovai galimą pelną 
iš Lietuvos išsivežtų, Knights 

„DRAUGO" 1991 METŲ FINANSINĖ APYSKAITA 

Pajamos 

Prenumeratų mokesčiai $458,725 
Įvairūs spaudos darbai 187,774 
Skelbimų pajamos 153,299 
Knygų pardavimas 60,513 
Renginių komiteto pajamos 56,589 
Aukos prie prenumeratos ir apmokant sąskaitas 49,367 
Kalėdinių kortelių pajamos 42,898 
Kalendoriaus pajamos 14,675 
Įvairios raštinės pajamos 8,478 
Knygos klubo pajamos 4,649 

Iš viso pajamų $1,036,967 

Išlaidos 

Personalo atlyginimai $396,716 
VVithholding Taxes 106,549 
Sočiai Security Taxes 37,279 
Pašto išlaidos už dienraščio persiuntimą skaitytojams 210,931 
Popierius spausdinimui 176,063 
Tarnautojų sveikatos apdrauda 57,409 
Knygų spausdinimo išlaidos 45,910 
Spaustuvės mašinų taisymo išlaidos 21,073 
Elektros, apšildymo, dujų išlaidos 19,420 
Pastato remonto išlaidos 17,205 
Honorarai 15,660 
Renginių išlaidos 14,834 
Įstaigos išlaikymo išlaidos 9,343 
Liability Insurance 5,282 
Sunkvežimėlio išlaikymas 4,888 
Telefono išlaidos 3,984 
Kalėdinių kortelių spausdinimo išlaidos 3,425 
Žurnalų, laikraščių ir žinių agentūros prenumeratos . . 1,439 
Skelbimosi (public relations) išlaidos 556 

Iš viso išlaidų $1,147,966 

Pajamos - $1,036,967 
Išlaidos - $(1,147,966) 

Balansas - $(110,999) 
Leidėjų — Tėvų Marijonų pašalpa „Draugui" $110,999 

pasiūlymus padėti Lietuvai su 
kurti laisvos rinkos ekonomiją, 
kad galėtų varžytis įvairiose 
ūkio srityse pasaulio rinkose. 

Šiuo metu Lietuva svarsto 
kelis įvairių valstybių bei jų 
bendrovių pasiūlymus vykdyti 
Lietuvoje naftos paieškų gręži
nius ir tuo būdu padėti Lietuvai 
išvystyti savo naftos pramonę. 
Viena tokių įmonių, pateikusių 
savo pasiūlymus, yra Knight 
Exploration, Inc. iš Houston, 
Texas. Jos savininkas ir darbų 
vykdytojas yra Kęstutis Gaižu
tis, Lietuvoje gimęs Amerikos 
pilietis, dirbąs naftos paieškų 
pramonėje jau 25 metus. Didžią
ją savo karjeros dalį jis pralei
do dirbdamas didžiose naftos 
pramonės bendrovėse. 

Prieš dešimtį metų K. Gaižu
tis įsteigė Knight Exploration, 
Inc. ir labai sėkmingai vykdė 
naftos bei dujų gręžimus Texas 
ir Louisiana valstijose. 

Kai tik Lietuva paskelbė savo 
nepriklausomybę ir pradėjo 
žengti laisvo gyvenimo keliu, K. 
Gaižutis vyko į Lietuvą ir sutei
kė atsakingiems Lietuvos val
džios asmenims įvairius praktiš
kus patarimus apie Lietuvos 
naftos ir dujų depozitų eksploa
tacijos ir prekybos galimybes. 
Dabartinis jo pasiūlymas numa
to keturių šulinių gręžimą ir 
papildomas paieškas bei eksplo-

MOTERYS IR RINKIMAI 
Neseniai praėjusiuose rinki

muose moterys ne tik laisvai 
galėjo balsuoti, kandidatuoti į 
atsakingus vyriausybės postus, 
bet nemažai jų laimėjo rinkimus 
(pvz., čikagietė Carol M. Braun 
išrinkta atstovauti Illinois vals
tijai JAV senate). Tačiau 1872 
metais moterų teisių aktyvis
tė Susan B. Anthony turėjo su
mokėti 100 dolerių pabaudos už 
mėginimą balsuoti prezidento 
rinkimuose. Tais laikais 100 do
lerių buvo nemaža pinigų suma. 
Prezidentu tais metais perrink
tas Ulysses S. Grant. 

D. 

Ezploration pasiūlymas, turėda
mas šiame savo projekte lietu
vius partnerius, reikšmingą ga
limo pelno dalį paliktų Lietuvo
je, prisidėdamas prie Lietuvos 
ekonomijos stiprėjimo. 

Knight Exploration pasiūly
mas, jei taptų priimtas, būtų 
geras bendro ekonominio pro
jekto pavyzdys, naudingas Lie
tuvai, taip pat ir asmenims, 
savo dolerius investuojantiems 
į Lietuvos naftos pramonės kū
rimą. 

Algis Rukšėnas 
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Didžiausias gyvenimo 
džiaugsmas yra žinoti, kad 
esame mylimi dėl to, kas esame, 
ar geriau pasakius, nepaisant 
to, kas esame. 

Victor Hugo 

Aukščiausias žmogaus sąžinės 
išbandymas yra koks nors pasi
aukojimas ateities kartų labui, 
nors jų padėkos žodžių jis 
neišgirs. 

Gaylord Nelson 

-0 -

99 DRAUGO" VAJAUS 
AUKOS 

Nuoširdžiai dėkojame vi
s iems, aukojus iems savo 
dienraščiui paremti vykdo
mo vajaus proga. Kiekviena 
auka labai įver t inama ir 
laukiama. 

1,000 — Antanas Masionis, 
Philadelphia, PA. 

200 dol. - Mr. & Mrs. An-
selmo Kudulis, St. Pete Beach, 
FL. 

135 dol . — Maksiminas 
Karaska — Fredericksburg, VA. 

130 dol. — Maironio Litu
anistinė mokykla per iždininkę 
Viktoriją Šaulienę: 

Algirdas Augaitis, Willow 
Springs, IL - 100 dol. 

Dalia Šlenys, Lemont, IL — 10 
dol. 

Daina Čyvas — Downers 
Grove, IL - 10 dol. 

Aldona Riškus, Palatine, EL — 
5 dol. 

Vida Šlapšys, Darien, IL — 5 
dol. 

125 dol. — dr. Ona Garūnas, 
DDS, Willowbrook, IL. 

110 dol. — Mara ir Vyt. 
Vygantai, Dalias, TX. 

100 dol. — Danutė Balčienė, 
Cerritos, CA (laiškas); Ona 
Dovydaitienė, Lake Worth, FL; 
Česlovas Grincevičius, Chicago; 
kun. Antanas Rubšys, Bronx, 
NY; Aldona ir Juozas Šulaičiai, 
St. Petersburg, FL; Ada Sutku
vienė, Homewood, IL; John ir 

Josephine Žebrauskas, Chicago. 
50 dol. — Sigita ir Gediminas 
Damašius, Libertyville, IL; Ray 
Gayauskas, Shell Beach, CA; J. 
B. Jankauskas, Chicago; Jurgis 
Petkus, Los Angeles, CA; An
tanas Sabalis, Rochester, NY; 

liam Wolkovich, Norwood, MA. 
30 dol. — Elena ir Vytautas 

Čižauskai, Detroit, MI; Mari
jona Griskenas, Chicago; Petras 
ir Jadvyga Gruodžiai, Chicago; 
Pranas Gudaitis, Lockport, IL; 
Antanas Valaitis, Eastlake, 
OH. 

25 dol. — Aušra Babickienė, 
Richmond Hts., OH; Marija ir 
Clemence Bastys, Chicago; 
Emilija Gaškienė, Chicago; 
Aldona Janačienė, Yonkers, 
NY; Ona Kizlauskienė, Broad-
view, IL; Regina Labanauskas, 
Twisp, Wa; Ms. Regina O'Brien, 
Avon, CO; Bronius Paliulius, 

Boston, MA; Vytautas Rute-
lionis, St. Pete Beach, FL; John 
Waylonis, Fairfax Sta., VA; 
Gedas E. Žemaitis, Cleveland, 
OH; Mrs. J. Žitkus, Chicago. 
20 dol. — Julius Botyrius, 
Ridgewood, NY; Julijona Liesy
tė Frasier, EI Cerrito, CA; Alex-
andra Gylys, Olympia, WA; 
Salomėja Jankauskienė, Hot 
Springs, AR; Marija Jasiule-
vičius, Cicero, IL; Kostas 
Juškai t i s , Chicago; Juozas 

Vytautas Šoliūnas, Lemont, IL; Mačiulaitis, Sunny Hills, FL; 
Veronika Švabienė, Chicago; Janina ir Petras Mikšiai, Lei-
Sofia Vėbras, Chicago; Rev. Wil- cester, MA; Efrozina Mikuckis, 

Davis, CA; Vytautas Musonis, 
Oak Lawn, IL; Antanas Paužuo-
lis, Chicago; Feliksas Putrius, 
Palos Hts., IL; Eduardas ir 
Elena Skališiai, Waukegan, IL. 

15 dol. — Albinas Karsokas — 
Cleveland, OH; Juozas Liutke-
nis, Chicago. 

10 dol. — Gintaras Baukus, 
Shaumburg, IL; Algirdas Bo-
reišis, Phoenix, AZ; Petronėlė 
Cicėnas, Sioux City, IA; Sigitas 
Kaunas, Berwyn, IL; Vytautas 
Muraška, Philadelphia, PA. 

5 dol. — Elvyra Owen, Phi
ladelphia, PA; Algirdas Ruzgas, 
Woodhaven, NY. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
M M t . KEDZIE AVENUE 

•CVCROftUN PARK, IL M«42 
TEL. fTOE) 4M-3O00 
FAX (7M) 422-41 ES 

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

A.tA. 
PRANUI KEBLINSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų ALGIRDĄ, 
mūsų bendradarbį, bei visą velionio šeimą. 

Bendradarbiai: 
Rimas Banys 
Edmundas Paulius 
Virgilijus Norkus 
Gediminas Kazėnas 
Vytas Prialgauskas 
Eugenijus Paul 

Amžinoji Šviesa telydi 

A.tA. 
JUOZĄ RIMKEVIČIŲ 

Liūdinčiai žmonai ALDONAI, mūsų mielai draugi
jos narei, ir visiems velionio artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
ZENONUI KRASAUSKUI 

mirus, jo žmonai STASEI, sūnui ALGIRDUI su žmona 
ir anūkei ISIS bei kitiems giminėms Amerikoje ir 
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą. 

H. S. Naujokas 
T. R. Simutis 
A. Balužis 
B. M. Kasiulis 
B. A. Marenholcas 
A. A. Sūnaitis 
A. V. Račiūnas 
Z. K Matulis 
A. Z. Degutis 
S. C. Beinoras 
E. C. Ramanauskas 
Robertas A. Ramanauskas, 
velionio krikšto sūnus 

, A. Pervažas 
A. Kiela 
R. E. Cepelevičius 
J. C. Stankevičius 
M. A. Aleksiejūnas 
J. V. Dijokas 

A.tA. 
GEDIMINUI MICKEVIČIUI 

mirus, žmoną ZOTĄ, dukterį NIJOLE, sūnų BER
NARDĄ, kitus gimines ir artimuosius širdingai 
užjaučiame 

Valytė Balsienė 
Onutė ir Juzius Balsiai 
Aldona Valienė 
Genė ir Algis Valiūnai 

Toronto 

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) 523-9862 

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

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

A.tA. 
ALFONSUI J. SIMONAIČIUI 

mirus, gilaus liūdesio valandoje žmonai ALDONAI, 
dukrai AUDRONEI GAIŽTŪNIENEI su šeima nuošir
džiausią užuojautą reiškiame. 

Irena Jarošekienė 
Veronika Kiznienė 

A 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga 

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

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

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

HtSIOCKTtAL 

commnaAL 

MtATmC 

«MCOM0rT«OMW0 

••B 

0to o"» 1 H S Inc. 
Why Gamble with "NO HCATV 

Makc a Sure Bet1 

BeWARMthisW»nter1 
irs time for your pr ofesstonal 1£ point check-up! 
1 cfumncy 6 mcrmocouO* 
« tuep«o« ^ »w">s 
3 Oumert 8 Wower 
A pttot 9 ort btow«r motor 
5 o * x v«<Wy 10 o i Wow«r bea""»s 

11 oert» 
18 nt# exch»"9e' 
13 •dju« burnen 
14 ad|u« tfttrmoitat 
15 chee* * m » e t y 

. a * * * ^ SPECIAL SCNIOUS 
« 3 * * ^ $40.00 S A v t ^ l o 

C A L L (708) 
4 9 6 - 1 2 1 0 

<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<«« 
i •*¥£ ACCEPT .LICENSEO * INSURCO 
VISA M/C * OISCOVER EXP: 12/31/92 
7550ARCMERMAO JUSTtCE,H.6045S (708)496-1210 FAX (706) 496-140* 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430^*455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

D O N A L D M. PETKUS 

» 
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x LKVS „RAMOVĖ" Chi-
cagos skyrius drauge su LDK 
Birutės draugijos Centriniu 
Chicagos skyriumi rengia 
Kariuomenės atkūrimo minė
jimą lapkričio 22 d., sekma
dienį, Šaulių namuos. Minėji-

Imas prasidės 10 vai. ryte Jė
zuitų koplyčioje pamaldomis, 
kurių metu giedos solistai Mar
garita ir Vaclovas Momkai. Tuoj 
po pamaldų apeigos prie Laisvės 
kovų paminklo, kur bus ati
tinkamai pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Apeigas praves 
kpt. A. Juškevičius. Po šių apei-

f l 12 vai. minėjimas vyks 
aulių salėje. Akademijoje 

sąjunga„Ramovė" centro valdy
bos pirmininko E. Vengiansko 
paskaita. Meninę dalį atliks A. 
Barniškis. Vaizdajuostėje bus 
parodoma kai kurios ištraukos 
apie dabartinę Lietuvos ka
riuomenę. Po minėjimo bus ir 
užkandžiai. Visi kviečiami 
minėjime dalyvauti ir prisimin
ti Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės 74 metų sukaktį. 

x Labai prašome, kai atsi 
randa reikalas kreiptis į „Drau
go" redakciją laišku, ant voko 
užrašyti Redakc i ja i (arba 
kuriam paskiram redaktoriui). 
Kai užrašoma tik „Draugas", 
laiškai dažnai pakliūva į 
administraciją ir skubių žinių 
paskelbimas kartais nusitęsia. 
Administracijos žinioje yra ap
mokami pranešimai, skelbimai, 
užuojautos, aukos ir kiti „ūkiš
ki" reikalai. 

x L.M.A. Dainava ruošia ka
lėdinį religinį koncertą. Kon
certe dalyvaus sol. Dana Stan-
kaitytė, sol. Jonas Vaznelis, 
mokyklinis chorelis, gausus 
orkestras ir pats Dainavos an
samblis. Koncertas įvyks 
gruodžio 13 d. Šv. M. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioj Brighton Parke. Visi 
kviečiami koncerte dalyvauti. 

x Danutė Balčienė iš Cer-
ritos, CA, atsiųsdama auką 
„Draugo" vajui, rašo: „Čia yra 
mano auka-parama „Draugo" 
išlaikymui. Tai yra mūsų 
langas į lietuvišką pasaulį. Kai 
tą langą uždarysime, išmirsime 
be šviesos, be šilumos, kurią 
teikia „Draugas". Man jo 
perskai tymas yra minčių 
pasidalinimas su draugu, kurį 
aš gerbiu ir myliu". 

x Maironio l i tuanistinės 
mokyklos mokiniai, jau kartą 
nustebinę „Draugo" redakciją ir 
administraciją savo maloniu 
sveikinimu bei auka, lapkričio 
6 d. atsiuntė papildomą auką su 
laiškeliu: „Čia dar kelios aukos 
iš mūsų mokyklos. Linkime 
sėkmės!" 

x Lapkričio 12 d. „Draugo" 
6 psl. nuotraukoje iš lietuvių 
fotografijos parodos yra Ina 
Kurauskienė, ne Pr. Murinienė. 
Atsiprašome. 

x Lietuvos Vaikų Viltis 
VAKARONĖ įvyks ketvirta
dienį, š.m. lapkričio mėn. 19 d. 
7 vai. vak. Seklyčios salėje. 
Vakaronės tikslas: supažindinti 
lietuviškąją visuomenę su 
Lietuvos Vaikų Viltis darbais. 
į JAV atvažiavusiais gydytis 
Lietuvos vaikais. 

(sk) 

x Futbolo klubas Lituani-
ca rengia čempionų pagerbimo 
pokylį lapkričio 28 d. 6:30 v.v. 
Lietuvių centro salėje, Lemont, 
IL. Bus puiki vakarienė, 
šokiams gros R. Šoko orkestras. 
Visi kviečiami. Rezervacijas pri
ima L. Glavinskienė, tel. 
708-323-6302 arba L. Juraitis, 
tel. 708-532-7526. 

(sk) 
x „SAGIL'S restoranas yra 

lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

x Žemaičių kultūros klu
bo priešmetinis narių susi
rinkimas bus trečiadienį, 
lapkričio 18 d., 1 valandą po 
pietų, Kojak salėje, 4500 So. 
Talman A ve. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų. Bus ir vaišės. 

Kr. Donelaičio aukštesniosios lit. mokyklos VI laidos abiturientai, susitikę po 20 metų. Sėdi iš 
kairės: Edvardas Leipus, Nora Sugintaitė, Irena Ivanauskaitė-Senkevičienė, Edmundas Stukas, 
Irena Paronytė, Regina Seibutytė-Sarno; stovi iš k.: Rūta Kleinaitytė-Končienė, Donatas 
Ramanauskas, Rasa Kelpšaitė, Dana Latvytė-Jennings, Aušra Laurušonytė-Paronienė, Zenonas 
Balčiūnas, Vida Gutauskaitė, Dalia Maciukėvičiūtė-Žygienė. 

Nuotr. D . Čyvienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR-
CHER AVE., CHICAGO, IL 
00809. Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x Apie Amerikos lietuvius 
ir apie pačią Lietuvą palankų, 
ilvus'Tuotą, net per du puslapius 
rusitęsiantį straipsnį išspaus
dino dapkr. 8 d.) Californijoje 
leidžiama laikraštis „Catholic 
Twin Circle". 

x Laimutė M. Tornau, Chi-
cago, IL, kartu su auka vajui 
mums rašo: „Nutariau ilgiau 
nebelaukti ir su šituo pasiųsti 
savo kuklią dalį. kad žinotumėt, 
jog ir man rūpi „Draugo" liki
mas. Būkit sveiki, ilgai gyven
kit ir dirbkit — Jūs mums 
reikalingas". 

x Už mirusius . Vilniaus 
Krašto Lietuvių sąjungos, 
Čikagos skyriaus, narius š.m. 
lapkričio mėn. 15 d. 9 vai. tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus auko
jamos šv. Mišios. Vilniečiai, o 
ypač šio skyriaus nar ia i , 
prašomi maldose prisiminti 
mirusius bendraminčius. 
VKLS, Čikagos sk. valdyba. 

(sk) 

x S t u d e n t ė , r u o š i a n t i 
mokslini darbą apie Nebras-
kos ir Omahos lietuvius imig
rantus, ieško knygų arba kokių 
nors leidinių šia tema. Kas 
galėtų jai suteikti bet kokią in
formaciją, prašome skambinti 
vakarais, tel. 312-523-7410. 

(sk) 
x Lietuvos Tarp tau t in io 

Teatro festivalio (LIFE) pasi
sekimas priklausys ir nuo mūsų 
paramos. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių: IRS N. 36-377-3014 
LIFE, P.O. Box 3567, Chica-
go, IL 60657. 

(sk) 

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

(sk) 
x Svarbu žinoti, kas vyksta" 

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

(sk) 

GRAŽI LIETUVIŠKOJO 
ŠVIETIMO IŠEIVIJOJE 

DERLIAUS ŠVENTĖ 

Rudens vakaro prieblandai 
gaubian t Lietuvių centrą 
Lemonte, iš jame esančios 
„Bočių menės" apšviestų langų 
sklido kažkokia jauki, šeimy
niška šiluma. Atrodė, kad viduj 
svečių nuoširdžiai laukiama, 
kad čia pasiruošta ypatingam 
suėjimui. Tas vakaras buvo 
skirtas Kr. Donelaičio aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
1972 m. laidos abiturientų susi
tikimui. Tai turbūt vienintelis 
toks įvykis, vertas dėmesio ir 
įvertinimo, nes šis sumanymas 
kilo keliems tos mokyklos šeš
tosios laidos abiturientams. Per 

x ŽAIBO KLIENTU DĖ
M E S I U I ! Pranešame, kad 
KLAIPĖDOS MĖSOS KOM
BINATAS sustabdė EKSPOR
TINIU MĖSŲ gamybą, nes 
augintojai nepristato kiaulių. 
Garantuodami savo klientams 
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
PRODUKTUS, apgailestau 
jame, kad šiuo metu NEGALI
ME PRIIMTI ŽAIBO 10 NU
MERIO užsakymų. Visi kiti 
numeriai pristatomi normalia 
tva rka . , , Ž a i b a s " tel . 
708-430-8090. 

(sk) 

x Dėmesio! Chicagos Šau
lių Rinktinė rengia gegužinę, 
kuri įvyks š.m. lapkričio 15 d. 
Šaulių namuose. Pradžia 12 vai. 
Geras maistas, gera muzika, 
turtingas laimės šulinys ir lo
terija. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. Šaulių Rinktinė. 

(sk) 

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

(sk) 
x Baltic Monumentą, Inc., 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

vienuolika dienų jie sugebėjo su
rasti po visą Ameriką išsiklai-
džiusių savo laidos draugų 
adresus; laiškais ir telefonu 
ragino juos atnaujinti senas 
draugystes, pasidalinti mokslo 
dienų prisiminimais, kai „kas 
šeštadienį susirinkdavom 
mokytis linksniuoti, asmenuoti 
ir., paišdykauti" (citata iŠ laiš
ko). Neatlaidžiai dirbo rengimo 
komitetas: Irena Ivanauskaitė-
Senkevičienė, Irena Paronytė, 
Edmundas Stukas, Nora Su
gintaitė, Jonė Kliknaitė-Vaz-
nelienė ir Edvardas Leipus. 

Surado iniciatoriai ir 
buvusius savo mokytojus, 
tuometinį mokyklos direktorių, 

x Lapkr i č io 6 ir 13 d. 
„Drauge" Albino Kurkulio ir 
jo sūnų telefonai buvo išspaus
dinti klaidingai. Atsiprašome. 
Žiūrėkite šios dienos K. Kurku
lio skelbimą. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime i r pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, tel. 312-621-6886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 
x Pabauda $500 ir kalėji

mas, jei kas vairuoja automobilį 
be Illinois valstijos leidimo (IL. 
driver's license). Kreipkitės į E. 
Sumaną dėl vairavimo teisių, 
vizos ir „Sočiai Security" kor
telės. Tel. 708-246-8241 a r b a 
708-990-2148. 

(sk) 
x ASS filisterių Chicagoje 

paskai ta ir vakarienė lapkri
čio 20 d. ruošiama „Seklyčioje". 
Renkamės 6:30 v.v. Vakarienė 
7 v.v. Paskaitą, „Rinkimai JAV-
se ir Lietuvojokeletas pastabų" 
skaitys prof. dr. Tomas Re-
meikis. Dalyvavimas 12 dol. 
asmeniui. Rezervacijos iki 
lapkr. 17 d. pranešant fil. Aud
riui Remeikiui, tel . (708) 
257-1050. Visuomenė kviečia
ma. 

(sk) 

klasių globėjas, tėvų komiteto j 
narius. Iš kvietimo laiškų, 
parašytų gražia, taisyklinga 
lietuvių kalba, tryško jaunat
viškas entuziazmas ir humoras. 
Kartu pridėtame — nuotraukų 
lape švietė jauni abiturientų 
veidai. 

Tą vakarą svečius maloniai ir 
dėmesingai pasitiko nebe anie 
jauni mokyklos auklėtiniai, bet 
subrendę profesionalai, jau ir 
savo jaunas šeimas beauginan
tys. Salėje stalai papuošti 
rudens žiedais, mirkčioja žvakių 
liepsnelės; iš garsiakalbių sklin
da lietuviškos dainos. Viename 
salės šone stovi platus stalas, 
padengtas išsaugotais įvairiais 
mokykliniais suvenyrais: sąsiu
viniais, mokyklos baigimo ate
statais, pagyrimais įvertintais 
rašiniais, vadovėliais. Čia — ir 
per ketverius mokslo metus 
išleisti metraščiai; juose — pačių 
mokinių kūryba. 

Vakaro programą vedė buvusi 
abiturientė, dabar — veterinari
jos mokslų daktarė Nora Sugin
taitė. Visus pasveikinusi, ji 
priminė mokyklos šūkį — poeto 
Bernardo Brazdžionio eilėraščio 
eilutes: „Mylėsi Lietuvą iš tolo 
visa širdim, visais jausmais". Po 
to paskaitė Kr. Donelaičio 
posmą iš jo „Rudens gėrybių". 
Paminėjo, kad 1972 metų abitu
rientų laida (42) buvo pati di
džiausia šios mokyklos isto
rijoje; kad prieš 33 metus, kaip 
tik spalio mėnesį, Kr. Donelai
čio mokykla ir buvo įsteigta. 
Vakaro vedėja išvardino 
buvusius ir čia dalyvaujančius 
mokytojus: Danutė Bindokienė, 
VHIa kl. auklėtoja ir direkto
r i aus pavaduotoja (deja, 
negalėjusi tą vakarą dalyvauti); 
Stefanija Burokienė — geogra
fijos mokytoja; Birutė 
Drungienė — Vmb kl. auklėtoja 
ir lietuvių literatūros mokytoja; 
Vytautas Gutauskas — daina
vimo mokytojas; Bronė Stra
vinskienė — istorijos mokytoja 
(šiai progai iškepusi ir gardų 

tarybos pirmininką Jeronimą 
Ignatonį. Išvardino mirusius 
mokytojus, tėvų komiteto na
rius. J ie ir visi mokyklos labui 
darbą vesi pagerbti atsistojimu 
ir susikaupimo minute. 

Julius Sirka priminė, kad 
mokyklos emblemą — tekančios 
saulės spindulių fone atverstą 
knygą — reikšmingai reikia sie
ti su šiomis susitiktuvėmis. Jo 
žodžiais, Jūs, abiturientai, at
vertėte tą knygą, norėdami 
pasisemti anų dienų prisimini
mų. Šviesi ateitis mums spindi, 
nes išeivijoje užaugęs, lietuviš
kai išauklėtas jaunimas šian
dien įrodė, kaip jis gerbia savo 
gimtąją kalbą ir kaip vertina 
mokytojų pastangas". 

Paskaitė 1972 m. išleistame 
mokyklos metraštyje „Tik pra
džia" atspausdintą Noros Su-
gintaitės, tada buvusios VIII b 
kl. mokinės, eilėraštį, kurio 
paskutinės eilutės skambėjo: 
„Pabuskit sapnavę! Tai — ne pa
baiga; tai tik pradžia!" 

Vėliau visiems vaišinantis 
gausių lietuviškų pateikalų 
vakariene, gar džiuoj antis 
„istoriniu" tortu bei kitais gar
dumynais, forografuojantis, „fil
muojantis", keletas valandų 
nepastebimai greitai prabėgo. 
Išleidę savo svečius, buvę abi
turientai ir jų gyvenimo palydo
vai,-ės (buvo čia porų, kurios 
susikūrė iš šioje mokykloje 
užsimezgusių draugysčių) dar il
gai dalinosi bendrais prisimi
nimais. 

Vakaras buvo tikra džiaugs
mo šventė. Jau vien tai, kad jau-
nieji, šį susitikimą norėję 
praleisti drauge su savo moky
tojais, įrodė, kad jokio „kartų 
plyšio" nėra. Ar jo iš viso kada 
būta™.. 

Svarbiausia gi tai, kad šie 
mūsų jaunosios kartos žiedai, į 
kuriuos buvo sudėta daug 
vilčių, taip pat įrodė, kad jų tėvų 
ir mokytojų bendras darbas ir 
pastangos įspaudė juose neiš
dildomą lietuvybės žymę: jie 
savo atžalėlėms ieško Vytės 
Nemunėlio „Meškiuko rud-
nosiuko", leidžia juos į 
lietuvišką Montessori darželį, 
veža į šeštadienines lietuviškas 
mokyklas, darbuojasi tėvų 
komitetuose, talkina jaunimo 
organizacijoms — savo prieauglį i 
stengiasi subrandinti susipratu
siais lietuviais. 

Visa tai stebint, argi neverta 
tėvams ir mokytojams džiaugtis 
šiuo lietuviškuoju derliumi, 
kurį atnešė prieš 30-40 metų 
pareigingai jų pradėta gimtojo 

IŠ ARTI IR TOLI 
Australija 

LIETUVIŲ DIENOS 
SYDNĖJUJE 

Kalėdų atostogų metu, o pas 
mus Australijoje Kalėdos yra 
pačiam vidurvasaryje, kai 
didžioji dalis dirbančiųjų turi 
savo metines atostogas, Sydnė-
juje vyks jau 17-osios Austra
lijos Lietuvių dienos. Tai tikras 
lietuviškasis „kermošius", 
vykstantis visą savaitę ir užbai
giamas grandioziniu N. Metų 
sutikimu bei pošventine skautų 
stovykla. Kiekvieną dieną ir 

žodžio ir rašto sėja? Viltingai į 
ateitį žvelgiant, reikia tikėtis, 
kad jų ir organizacijų vadovų 
pastangomis ugdyta lietuvybė 
čia, išeivijoje, nesunyks. Tegu 
t ik būna daugiau tokių abi
turientų kaip šie Kr. Donelaičio 
mokyklos Vl-sios laidos jau
nuoliai. Tuomet ir į tėvų žemę 
Lietuvą kelio kryptis jiems bus 
tiesi. O po jų — ir jų vaikams. 
Tik taip išlaikoma tautinė 
gyvastis. 

Kaip gera tos tautinės gyvas
ties tęstinumo pavyzdį norėčiau 
čia pacituoti veiklios jaunosios 
kartos visuomenininkės, pui
kiai lietuviškai rašančios, 
Ramunes Kubiliūtės mintis, 
kuriomis „Drauge" ji neseniai 
užsklendė savo straipsnį „Litu
anistinis švietimas ir Švietimo 
tarybos darbai: „Reikia 
nulenkti galvą visiems, kurie iš
auklėjo išeivijos lietuviukus per 
praėjusius 40-50 metų. Reikia 
pažiūrėti į šių dienų pareigin
gumo jausmą juntančius litu
anistinių mokyklų vaikų tėvus 
ir išeivijos visuomenės veikėjus, 
į tuos, kurie šiomis dienomis 
Lietuvoje dirba ir veikia. Priau
ganti karta — tai tų išeivijoje 
pas ta ty tų l i tuan is t in ių 
mokyklų ir lietuviškų organiza
cijų auklėtiniai". 

Tebūna dar daug daugiau 
tokių šviesių spindulėlių mūsų 
lietuviškame gyvenime! 

Sofija Jel ionienė 

„istorinį" tortą); Irena Šerelienė vakarą vyksta meniniai, kultū-

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: po $200 dr. 
Bronius ir Apolonija Andra-
šiūnai, Adomas P. Jasas, po 
$100 Kazys ir Elena Majauskai, 
Kazys Pabedinskas, Emilija 
Pakštiene, dr. Jonas ir Joana 
Valaičiai, Stasys Vilinskas. 
Dėkojame ir prašome aukas 
siųsti bei bi l ietus įsigyti 
lapkričio 21 d. jubiliejiniam 
pokyliui LF būstinėje — 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

— lietuvių literatūros mokytoja; 
Irena Smieliauskienė — tau
tinių šokių mokytoja (negalėjo 
tą vakarą dalyvauti); Sofija 
Jelionienė — metraščio redakto
rė ir pagalbinė mokytoja. 
Dalyvavo ir abiejų aštuntųjų 
klasių globėjos: Irena Rima-
vičienė ir Sofija Kunstanienė. 

Pagrindinį žodį tarė Julius 
Širka, trisdešimt trejus metus 
ėjęs mokyklos direktoriaus 
pareigas . Jo rūpesčio ir 
pastangų dėka Kr. Donelaičio 
Žemesnioji ir Aukštesnioji 
mokyklos labai sėkmingai 
veikė. Kalbėtojas paminėjo mo
kyklos steigimo iniciatorių 
Antaną Kašubą, daug prielan
kumo parodžiusį, kun. Ansą 
Trakį ir tuometinį Švietimo 

rinai, chorų, teatrų, tautinių 
šokių, jaunimo pasirodymai, 
sporto šventė, įvairių organi
zacijų ir Bendruomenės suvažia
vimai ir kone pusės Australijos 
lietuvių susibūrimas. Šiais 
metais iš Lietuvos atvykęs daly
vaus meninis dainos ir muzikos 
būrelis. 

I mūsų jau 42-ją Sporto šventę 
buvo kviesti Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto „Vyčio" spor
to klubo krepšininkai, tačiau 
dėl finansinių sunkumų atvyk
ti jie negalės. Šventės metu ti
kimasi pamatyti keletą 
Lietuvos sporto darbuotojų. 
Lietuvių dienos visuomet būna 
labai sėkmingos, todėl yra visų 
labai laukiamos. 

Ant. Laukaitis 

Daiva Meilienė 
Nuotr. J . Tamulaičio 

DAIVA MEILIENĖ -
LIETUVOS KONSULATO 

REIKALŲ VEDĖJA 

Lietuvos konsulato reikalų 
vedėjui Aidui Palubinskui išvy
kus į Lietuvą, Lietuvos genera
linis konsulas Chicagoje Vac
lovas Kleiza šioms pareigoms 
pakvietė Daivą Vaitkevičiūtę-
Meilienę. 

Lietuvos generalinio konsulo 
Chicagoje įstaiga yra Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
pastate, 6500 So. Pulaski Rd., 
Chicago, IL., 60629, tel.312-
582-5487. Darbo valandos kas
dien nuo pirmadienio iki penk
tadienio (imtinai) nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. p.p. 

Daiva Meilienė dvejus metus 
buvo ALT-os centro reikalų 
vedėja, o vėliau dirbo architektų 
bendrovėje prekybos skyriaus 
direktore. Yra baigusi Illinois 
universitetą Chicagoje. 

St.S. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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