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Ar Lietuvos ateitis vėl 
priklausys nuo įvykių 

Rusijoje? 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Tik inte lekto dėka Lie tuva 
n u s t o s buvus i Rusijos 

provincija 

Vilnius, gruodžio 1 d. (Elta) — 
Tokią išvadą daro prancūzų 
sovietologė Francoise Thom, 
duodama interviu „Lietuvos 
a i d o " korespondente i . Šią 
vasarą F . Thom tris mėnesius 
praleido Lietuvoje, tyrinėjo 
KGB archyvus. Dabar dėsto 
istoriją Sorbonos universitete. 
Jos namuose Paryžiuje ant stalo 
stovi medinis lietuviškas Rūpin
tojėlis. 

Atsakydama i klausimą, ko
dėl Lietuvoje j valdžią grįžo 
komunistai, Francoise Thom 
sako, jog ši tendencija bendra 
visoje Rytų Europoje. Be to, ko
munistai tos valdžios iš tiesų ir 
nebuvo palikę — jie visą laiką 
kontroliavo ekonomines struk
tūras, o dabar ši ekonominė val
džia vėl pavirto politine. Svar
biausia demokratų klaida pran
cūzų sovietologė vadina tai, kad 
nebuvo atliktas dekomunizavi-
mas. Jei būtų buvęs atliktas 
struktūrinis dekomunizavimas, 
komunistai politinės valdžios 
nebūtų atgavę. Kad liaudis vėl 
patikėtų demokratais, jiems 
reikia turėti gerai parengtą 
s t ruktūrų reorganizavimo ir 
valdymo programą, o ne vien tik 
patriotinius šūkius. 

Komunistams laimėjus rinki
mus, sako toliau F. Thom, Lie
tuvos ateitis vėl tiesiogiai pri
klauso nuo jvykių Rusijoje. Jei 
Rusiją ištiks rimta krizė, Lietu
vai reikės nepalaužiamos valios 
ir šviesių galvų, o vietoje jų — 
valdžioje dabar penktoji kolona 
ir valdžios struktūromis pasi
kliauti nebus galima. Tiesiogi
nio k a r i n i o įs ikiš imo net 
neprireiks, nes Lietuva ir taip 
okupuota ir komunistinė. 

Dėl koalicijos F. Thom nuomo
nė tokia. Komunistai kviečia į 
koaliciją tik dėl to, kad sunai
kintų savo partnerius. Tą rodo 
istoriniai precedentai. O apie 
„perestroiką" politologe sako, 
kad gal toks ir buvo tikrasis jos 
planas: legalizuoti sovietų im
periją per demokratinius rin
kimus. 

Opozicija Lietuvoje dabar 
turėtų veltui laiko nešvaistyti, 
o imtis intelektualinės veiklos, 
— sako F. Thom. — Reikia eiti 
į bibliotekas, studijuoti politikos 
filosofiją ir istoriją, mokytis iš 
istorinių precedentų, kaip su
kurti teisinę valstybę. 

A. B razauskas , ga lbūt 
r e fo rma bus vykdoma 

ki tokiais būda i s 

Tris dienas Lietuvoje viešėjo 
Prancūzijos Respublikos Senato 
delegacija, kurioje du senato na
riai buvo nepriklausomas res
publikonas Jean Paul Cham-
briard bei socialistas Andre 
Rouvie re . Abu delegacijos 
nariai senate atstovauja Bal
tijos draugų grupei. 

Lapkričio 30 dieną svečius 
priėmė laikinai einantis Lie
tuvos prezidento pareigas Algir
das Brazauskas. Svečiai domėjo
si tolesne Lietuvos politika, 
klausė, ar nežadama orientuo
tis j Rytus. Algirdas Brazauskas 
pasakė, kad svarbiausi Lietuvos 
idealai nesikeis. Jis pažymėjo, jog 
galbūt kitokiais būdais bus vyk
doma reforma. Akcentavo, jog 

formuojant vyriausybę, svar
biausias kriterijus — būsimųjų 
vyriausybės narių kompeten
tingumas. 

P . Lukoševičius — 
ga rbės daktaras 

Lietuvos žemės ūkio akademi
jos mokslo tarybos nutarimu 
šios aukštosios mokyklos garbės 
daktaro vardas suteiktas žino
mam išeivijos veikėjui, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atstovy
bės Vilniuje vadovui Petrui Lu
koševičiui. 

Petras Lukoševičius Lietuvos 
žemės ūkio akademiją baigė 
prieš karą, 1944 metais pasi
traukė į Vakarus. 

Jis — pirmasis žmogus, ku
riam šis vardas suteiktas po 
karo. 1929 metų rudenį 
Lietuvos žemės ūkio akademijos 
garbės daktarų vardai buvo 
suteikti žymiems to meto 
mokslo žmonėms ir valstybės 
veikėjam, žemės ūkio ministrui 
Jonui Pranui Aleksai ir Lietu
vos Respublikos ministrui pir
mininkui Juozui Tūbeliui. 

„Mes nesirengiame niekam 
keršyti", 

pasakė LDDP pirminininko 
pavaduotojas Gediminas Kirki
las spaudos konferencijoje. Ne
sirengiame „suvesti sąskaitų". 
Ir tie, kurie mus kritikavo ar 
šmeižė prieš rinkimus, gali ra
miai dirbti. Mes nesieksim jokio 
revanšo. Paklaustas apie pareiš
kimą prokuratūrai dėl Klimai-
čio, Gediminas Kirkilas atsakė: 
„Mes norime padėti žmogui 
susitikti su šeima, vaikais, 
spręsti jo komercines proble
mas. Keletą kartų kreipiausi į 
Generalinę prokuratūrą. Ir 
dabar parašiau prašymą, nieko 
daugiau. Šiame prašyme neį
žiūriu jokio spaudimo". 

„Portretas frakcijų rėmuose" 

Toks „Lietuvos ryte" išspaus
dinto Romualdo Ozolo komen
taro pavadinimas. Seimo narys 
Ozolas rašo: „Nuotaiką Seime 
apibūdinti galima taip: ne
jauku. Kairėje kaip ledo luitas 
guli viena frakcija, kartas nuo 
karto pasišiaušianti vieningu 
rankų mišku, dešinėje — kiek 
mažesnė, prispaudusi protesto 
rinkimų nesumaltas centro lieka
nas, įnirtingai šokinėjanti, ban
danti ir niekaip dar nepataikan
ti. Komiškas vaizdas. Jeigu ne 
tragikomiškas: juk tai mūsų 
protesto dalis. 

Toliau komentare rašoma, 
kad šio Seimo išrinkimas ne
gailestingai parodė, jog Lietuva 
dar neturi partijų, visų pirma, 
jokios dešiniosios partijos, o jos 
sukūrimas — neatidėliotina na
cionalinio masto mūsų politinės 
veiklos priedermė. 

— 0 apskritai, — baigia ko
mentarą R. Ozolas, — Lietuvo
je pasijuto atoslūgis. Nežinia, 
kuo tai paskui pasireikš — abe
jingumu, darbu, entuziazmu? 
Kas bus nauja, ir kas atpa
žįstama iš senųjų laikų? Nėra 
kada apie tai galvoti, ne laikas 
spėlioti: antradienį jau Lietuvos 
Seime bus kalbama apie Vy
riausybę. Antradienį savo 
Vyriausybės šturmą pradės 
Rusijos konservatoriai. Laukia 

Buvusios komunistų partijos vadai Maskvoje klausosi Aukščiausiojo Rusijos teismo sprendimo, 
kad partijos veikla ir toliau neįteisinama. Jau iš jų veidų galima spręsti, kad toks nutarimas 
labai nemalonus. 

KOMUNISTŲ PARTIJA RUSIJOJE 
NEĮTEISINTA 

Maskva, lapkričio 30 d. — Po 
daugiau kaip penkių mėnesių 
svarstybų ir liudininkų apklau
sinėjimų Aukščiausias Rusijos 
teismas nusprendė, kad komu
nistų partija Rusijoje ir toliau 
pasilieka nelegali. Ji buvo prez. 
Boris Jelcino panaikinta po 
nepavykusio pučo pernai metų 
rugpjūčio mėnesį. 

Tačiau Aukščiausias teismas 
pripažino buvusiai komunistų 
partijai kai kurias nuolaidas, 
ypač dėl turėtų nuosavybių su-
valstybinimo, pareikšdamas, 
kad nuosavybių reikalai palie
kami spręsti žemesniuose teis
muose ir turi būti svarstomi 
atskirai. 

Aukščiausiojo teismo spren
dimas iš tikrųjų nepatenkino 
nei Jelcino šalininkų, nei 
buvusios komunistų partijos 
narių, kurie dar y ra labai 
veiklūs ir efektingi Rusijos 
politiniuose sluoksniuose. Jel-

tikrai įtempta savaitė. Praėjusį 
sekmadienį jau ne t ik Rusijos 
konservatorių lyderiai, bet ir de
monstrantai Maskvos gatvėse 
reikalavo atkurti Sovietų Są
jungą su 1985 metų sienomis. 

Pe r Lietuvos teritoriją 
kursuos greitasis t raukinys 

1993 metų gegužės pabaigoje 
per Lietuvos teritoriją jau eis 
greitojo traukinio maršrutas: 
Talinas - Ryga - Kaunas - Šeš
tokai - Suvalkai - Varšuva, — 
pasakė ELTOS korespondentui 
Lietuvos susisiekimo ministe
rijos geležinkelio departamento 
inžinierius Giedrius Sakalaus
kas, grįžęs iš Bazelyje vykusios 
tarptautinės konferencijos „Eu
ropos geležinkeliai: keleivių ap
tarnavimas rytdiena". Inžinie
rius dar pridūrė, kad keleivius 
kol kas vežios ne tokie patogūs, 
kaip Vakaruose, vagonai, ir jie 

judės lėčiau, bet tai jau bus tik
rojo greitojo geležinkelio pra
džia. 

Baltiškųjų papročių 
pėdsakais 

Vakar Klaipėdos universitete 
surengta mokslinė konferencija 
„Mažosios Lietuvos etnografi
ja". Istorikai, architektai, filo
logai, etnografai, menotyrinin
kai skaitė pranešimus apie 
Klaipėdos krašto šeimų papro
čius, senąją architektūrą, tau
tinius kostiumus, liaudies 
mediciną, orų spėjimus Vakarų 
Lietuvos kalendoriuose, senųjų 
baltiškųjų papročių pėdsakus. 
Buvo parodyta ir meninė prog
rama. (V.P.) 

cino rėmėjai tikėjosi visuotinio 
komunizmo pasmerkimo ir gal
būt savotiško „Niurnbergo 
teismo", koks buvo suruoštas 
naciams po II pasaulinio karo. 
Tuo tarpu komunistai troško, 
kad jų partijos idealai būtų „ap

valyti" nuo įvairių kaltinimų. 
Teismo sprendimas iš dalies 
patenkino ir vienus ir kitus, ar
ba, kitaip sakant, paliko abipusį 
nusivylimą. Tą nusivylimą dar 
padidino vyriausiojo teisėjo 
Valery D. Zorkin atsisakymas 
paaiškinti tokio nuosprendžio 
priežastis. Pažadėta, kad išsa
mesnis pranešimas bus pada
rytas už poros savaičių. 

Vokietija uždraudė neonacius 

Berlynas. Spaudžiama vis 
didėjančių neramumų krašte ir 
taip pat neigiamos užsienio 
valstybių opinijos sukeltos 
neonacių veiklas, Vokietijos vy
riausybė praėjusį penktadienį 
pagaliau pirmą kartą ėmėsi 
griežtų priemonių prieš šią poli
tinę teroristų grupę. 

Nors kitataučių užpuolimai 
Vokietijoje prasidėjo maždaug 
prieš dvejus metus, iki šiol vy
riausybė į juos per griežtai ne
reagavo, palikdama su nusikal
timais tvarkytis vietinėms 
miestų savivaldybėms. Tie „ne
kalti" triukšmavimai jau parei
kalavo 16 gyvybių ir sukėlė ant 
kojų apie 6 mil. kitataučių 
Vokietijoje. Daugiausia rūpi
nasi žydai, kurie jaučiasi ypač 
nesaugiai, prisimindami ne per 
senus Hitlerio valdymo laikus. 
Buvo manoma, kad protestai 
kildavo prieš naujausius imi
grantus, kurie esą atima darbus 
iš vokiečių ir dėl to smukdo 
krašto ekonomiją. Vėliau buvo 
teisinamasi, kad neramumus 
daugiausia kelia buvusios Rytų 
Vokietijos gyventojai, kurie vis 
negali įsilieti į demokratiškos 
Vakarų Vokietijos visuomenę ir 
santvarką. Tačiau visi tie pasi
teisinimai daugiau negalioja, ir 
Vokietijos vyriausybė turėjo 
pripažinti, kad neonacių prob
lema glūdi daug giliau. 

Imtasi kelių svarbių priemo
nių neramumams sustabdyti. 
Pirmiausia uždrausta bet kokia 
kraštutiniųjų dešiniųjų partijos 
veikla. Partija, nors negausi 
narių skaičiumi, yra labai veik
li, atkreipusi į save ne tik 
vokiečių, bet ir pasaulio dėmesį 
ir sudariusi labai neigiamą 
įspūdį apie galimą Vokietijos 
pasukimą pavojinga kryptimi. 
Šalia to, Vokietijos neonacių 
veikla jau randa atgarsį kai 
kuriose kitose Europos šalyse. 
Neseniai neonacių simpatikai 
pasireiškė Ispanijoje, Italijoje, o 
praėjusį sekmadienį Švedijos 
sostinėje Stockholme įvyko 
susirėmimai tarp kairiųjų ir 
kraštutiniųjų dešiniųjų demon
strantų. Nors demonstracijos 
buvo policijos išsklaidytos, ti
kimasi ir daugiau neramumų, 
ypač minint Karolio XII mirties 
sukaktį. Jis Švedijos neonacių 

idealizuojamas kaip karalius-
karžygis. 

Vokietijoje buvo uždraustas 
visuotinis partijos narių su
važiavimas, numatytas Berly
ne. Manoma, kad toks gausus 
neonacių susibūrimas pavojin
gas gyventojų saugumui ir visos 
Vokietijos gerovei. Policijai 
įsakyta sustabdyti bet kokias 
neonacių demonstracijas ar 
susibūrimus visuose Vokietijos 
miestuose. 

Negana to, Vokietijos Aukš
čiausiasis teismas svarstys 10 
neonacių, areštuotų praėjusį 
trečiadienį ir įtariamų priklau
sant teroristų grupei, bylą. Tai 
pirmas kartas, kai šios partijos 
nariai bus teisiami Aukščiau
siame teisme. Iki šiol jie buvo 
baudžiami palyginti lengvomis 
bausmėmis, kurios taip pat su
kėlė pasipiktinimą. Atrodo, kad 
pagaliau Vokietija pripažįsta 
problemos svarbą, nors ilgą 
laiką mėgino neonacių teroriz
mą prieš kitataučius priskirti 
tik izoliuotiems atsitikimams, 
nieko bendro neturintiems su 
visos valstybės reikalais. 

Keliamas pabėgėlių 
klausimas 

Londonas. Vis gausėjant 
pabėgėliams iš rytinės Europos 
ir tuo pačiu vis labiau pasi
reiškiant prieš juos protestams 
ar net smurto veiksmams, ypač 
Vokietijoje, Europos šalių imi
gracijos ministrai nutarė netru
kus susitikti ir svarstyti pabė
gėlių klausimo sprendimų 
galimybę. 

Šis pabėgėlių klausimas iškilo 
labai nepatogiu laiku, kai 
Europos Bendrija jau pradėjusi 
puoselėti mintį, kad būtų panai
kinta tarpvalstybinių sienų 
kontrolė ir visų Bendrijos šalių 
gyventojai galėtų laisvai keliau
ti iš vienos valstybės į kitą. 
Ypač tai būtų naudinga pramo
nei, prekybai ir turizmui. Dabar 
bijomasi, kad sienų kontrolės 
panaikinimas kai kuriuos tur
tingesnius kraštus tiesiog pa
skandins pabėgėlių masėje, ne 
tik iš karo nusiaubtos Bosnijos-
Herzegovinos, bet ir iš neturtin
gųjų buvusių sovietinio bloko 
valstybių. 

JT turi remti užsienio 
kariuomenių išvedimą 

Sunkumus pergyvenančių kraštų 
pasisakymai 

New Yorkas, lapkričio 25 d. 
(LMJT) — Diskusijose prieš pri
imant rezoliuciją, raginančią 
remti užsienio kariuomenės iš
vedimą iš Baltijos šalių, pa
sisakė ir įvairios valstybės, per
gyvenančios įvairius konfliktus 
ir neramumus. Jų pasisakymus 
Jungtinių Tautų Generalinėje 
Asamblėjoje lapkričio 25 d. per
duoda Lietuvos Nuolatinė Misi
ja Jungtinėms Tautoms. 

Moldovos ambasadorius Tu-
dor Pantiru priminė, kad jo 
Respublika atsidūrė panašioje 
politinėje ir istorinėje situa
cijoje, kai Molotovo-Ribbentropo 
pakto išdavoj Moldova, kaip ir 
Baltijos valstybes, okupavo 
Sovietų Sąjunga. Ambasadorius 
atkreipė dėmesį į Rusijos 14-tos 
divizijos rolę Transdniestro kon
flikte, ir kaip šios divizijos gerai 
apginkluoti kareiviai destabi
lizuoja padėtį. Komentuodamas 
rezoliucijos kompromisinį teks
tą, kurį sutarta siūlyti, norint 
gauti visuotinį pritarimą — kon
sensusą, Moldovos ambasado
rius pabrėžė, kad j is būtų 
norėjęs, kaip ir Baltijos vals
tybės, rezoliucijoje šio klausimo 

besąlygiškumo ir skubotumo. 
Afganistano delegacijos vado

vas Abdul Rahim Ghafoorzai 
susirinkusiems delegatams aiš
kino, kodėl jo šalis nutarė pa
sisakyti Baltijos šalių klausimu. 
„Afganistanas pats yra gerokai 
nukentėjęs nuo svetimos kari
nės okupacijos pasekmių ir nuo 
devynius metus trukusio sveti
mų karinių pajėgų buvimo mū
sų šalyje". Svetimų karinių 
pajėgų buvimas bet kurioje 
šalyje be to šalies žmonių suti
kimo yra nesuderinama su tarp
tautinės teisės principais, sakė 
afganistanietis. „Sovietų 
Sąjungos subyrėjimas... leido 
formuotis naujiems dvišaliems 
santykiams... tarp Rusijos Fede
racijos ir kitų naujų nepriklau
somų valstybių. Mūsų įsitikini
mu, reikia pasinaudoti šia nauja 
atmosfera taikos bei regiono ir 
viso pasaulio ramybės tiks
lams". Afganistano atstovas 
baigė savo kalbą, išreikšdamas 
savo šalies paramą Baltijos 
šalių pasiūlytai rezoliucijai, o 
kartu ir viltį, kad kariuomenės 
išvedimo klausimas bus spren
džiamas taikingu diplomatijos 
keliu. 

Kroatijos ambasadorius dr. 
Mario Nobilo pradėjo savo kal
ba, 1991 m. rugsėjo 17 dieną, 
kuomet į Jungtines Tautas buvo 
priimtos trys Baltijos valstybės, 
pavadindamas „svarbia diena 
šios organizacijos istorijoje". 
„Tai buvo didelis šuolis naujos 
pasaulinės santvarkos link", 
pasakė Kroatijos atstovas, „o 
kartu ir ženklas, kad artimoje 
ateityje kitos tautos iškovos 
savo suverenumą ir nepriklau
somybę". 

Ambasadorius Nobilo pabrė
žė, kad „svetimos karinės pajė
gos negali be šalies sutikimo 
būti tos šalies tarptautinės 
bendruomenės pripažintoje 
teritorijoje. Baltijos valstybių 
atvejis negali būti šios taisyklės, 
kuri yra regioninio ir pasaulinio 
stabilumo ramstis, išimtimi". 
Kroatija yra tvirtai įsitikinusi, 
pasakė ambasadorius, kad pre-
ventatyviniai diplomatiniai pa
sitarimai turi būti pagrindiniai 
įrankiai įtampos mažinimui ir 
teisingo bei ilgalaikio spren

dimo įtvirt inimui. „Deja", 
pasakė jis, „tokia diplomatinė 
politika nepavyko Balkanų ša
lyse. ...Negalime užmiršti, kad 
Serbija, be pagrindo teigdama, 
jog serbų teisės Kroatijoje ir 
Bosnijoje-Herzegovinoje buvo 
pažeidžiamos, panaudojo savo 
karines pajėgas brutaliai agre
sijai šių dviejų JT narių teri
torijose tikslu užgrobti kiek 
galint daugiau sau žemės". 

Debatuose pasisakė ir Kosta 
Rikos ambasadorius, vienintelis 
Lotynų Amerikos šalių atstovas 
kalbėjęs šiuo klausimu. Jis pra
dėjo, iškeldamas savo krašto ir 
Baltijos valstybių bendrus 
idealus — laisvę, suverenumą 
ir nepriklausomybę. Kosta Ri
kos ambasadorius Tattenbach 
sulygino neprašytą kariuome
nės buvimą kuriame nors kraš
te su nelauktu svečiu. įsibro
vusiu į nesavus namus. Tai. pa
sakė ambasadorius, būtų as
mens orumo pažeidimas, o Bal
tijos šalių atveju svetimų 
karinių pajėgų buvimas jų teri
torijose pažeidžia jų nacionalinį 
orumą. 

— Latvijos naujasis užsienio 
ministras pareiškė, kad Latvi
ja nepradės derybų su Rusija, 
kol Boris Jelcinas neatsiims 
spalio 29 d. duoto įsakymo su
stabdyti kariuomenės išvedimą 
iš Pabaltijo. 

— „RUSUOS vienybės" frakci
ja Rusijos parlamente apeliavo 
Gynybos ministerijos spren
dimus tęsti dalinių išvedimą, 
motyvuodami, jog tai pažeis Ru
sijos sienų saugumą. 

— Kinijos Ministras pirmi
ninkas oficialiam vizitui vyksta 
į Vietnamo sostinę Hanojų, bet 
abiejų kraštų santykiai yra itin 
įtempti, net gresiantys regiono 
saugumui. 

— V i e t n a m u i pradėjus 
plačiai bendradarbiauti su JAV 
ieškant duomenų apie JAV 
k a r i u s , žuvusius a r 
nesugrįžusius iš Vietnamo, 
Vietnamas pradėjo vis dažniau 
minėti, jog iš karo negrįžusių 
vietnamiečių karių yra per 
300,000. 

— Lietuvos vyriausybė, va
dovaujama Aleksandro Abiša
los, atsistatydino lapkričio 26 d. 
Einantis prezidento pareigas Al
girdas Brazauskas priėmė atsi
statydinimo raštą ir paskelbė 
dekretą, kuriame sakoma, jog 
priima vyriausybės grąžinamus 
įgaliojiomus ir paveda jai toliau 
eiti savo pareigas, kol bus suda
ryta nauja vyriausybė. 

KALENDORIUS 

Gruodž io 2 d.: Liucijus, 
Evazijus, Bibijana. Svirgailas. 
Skirmantė. 

Gruodžio 3 d.: Pranciškus 
Ksaveras, Hilarija. Aumantas, 
Vingra. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 6:59, 
leisis 4:20. Temperatūra dieną 
38 F<4 C), debesuota, gali lynoti 
ar net snaigyti; naktį 24 F <- 3 
C). 

Ketvirtadienį saule tekės 7:00 
vai., debesuota, temperatūra 
panaši į trečiadipnio 
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LIETUVAITĖS SKAUTĖS 
TARPTAUTINĖJE 

STOVYKLOJE DANIJOJE 
1992 m. liepos 11 d. 13:30 vai. 

iš Vilniaus aerouosto pakilo lėk
tuvas i Kopenhagą. Pirmą kartą 
po 50 metų į WAGGGS organi
zuojamą skaučių stovyklą išvy
ko Lietuvos skaučių Seserijos 
grupė (8 mergaitės ir 2 vadovės). 
14:00 vai., Danijos laiku, nusi
leidome Kastrup aerouoste. Čia 
mus sutiko Kastrupo skautai. 
Malonus susitikimas, draugiš
kas rankų paspaudimas ir at
rodė, kad seniai vienas kitą 
pažįstame. O vakare — pirmoji 
pažintis su Kopenhagos sena
miesčiu, klajojančiais muzikan
tais, pietūs McDonald'o užkan
dinėje. 

Pagal danų numatytą progra
mą, tris dienas praleidome Ko
penhagoje. Čia gyvena 1.5 mili
jono gyventojų. Pačiame miesto 
centre — karalienės Margaritos 
II rūmai. Gausu bažnyčių (90% 
liuteronai), 16-19 a. statinių, 
tarp jų ir H.K. Andersono 
namas . Tomis dienomis 
Kopenhagoje vyko džiazo 
festivalis, tad turėjome progos 
vieną vakarą klausyt is 
tradicinio džiazo, roko, diksi-
lando ir kt. muzikos. Liepos 13 
d. autobusu išvykome į sto
vyklą. 

Atvažiavome į Hundested uos
tą, iš čia laivu plaukėme j 
Grenaa, o toliau vėl su autobu
sais i stovyklavietę. Čia jau 
mūsų laukė danės. Visur vyko 
darbas. Iki vėlaus vakaro buvo 
statomos palapinės, įranga ir 
pan. Mūsų grupę padalino į 2 
dalis (5 ir 3). Gyvenome šalia 
meksikiečių. Išdalino emble
mas, apsiaustus, neperlyjančius 
kombinzonus, nes nuo pat pir
mo vakaro prasidėjo lietus, 
kurio danai laukė nuo balandžio 
mėnesio. Liepos 14 d. prasidėjo 
r imtas darbas . Buvome 
supažindintos su darbotvarke: 

7:00 — Kėlimasis, rytinis 
tualetas 

8:00 — Vėliavos pakėlimas, 
dienos darbai 

8:30 - Pusryčiai 
9:00 - Rytinė malda, 

savitvarka 
9:30-12:00 — Užsiėmimai 
12:30 - Pietūs 
13:00-18:00 - Užsiėmimai 

(16:00-18:00 sportinė veikla) 
18:30 - Vakarienė 
19:00 - 20:00 - Pasiruošimas 

laužui 
20:00-22:00 - Laužas 
23:00 - Poilsis 
Taigi, kėlėmės 7 vai., maudė

mės po šaltu dušu. Šaltu todėl, 
kad šilto vandens stovykloje ne
buvo, o ir šaltą vandenį reikėjo 
taupyti. Prie kiekvienos pa
stovy klės buvo atvestas šaltas 
vanduo, o dušai — prie kiek
vieno rajono. Tačiau kiekviena 
grupė turėjo pasidaryti sau 
prausyklą, ką mes ir padarėme. 

Mūsų grupėje buvo 35 mergai
tės, iš jų 12 vadovių. Darbas 
kiekvieną dieną vyko rotacijos 
būdu: I-moji grupė rūpinasi 
maistu, Il-ra — įranga, indai, 
III-čia — malkos, IV-ta — van
duo, V-ta — bendra švara ir 
tvarka. Pradžioje merginoms 
buvo nedrąsu, bet vėliau ap
siprato ir viskas ėjo sklandžiai. 

Tos pačios dienos popietę 
įvyko didysis stovyklos 
atidarymas. Jam buvo ruošia
masi 10 dienų prieš stovyklos 
pradžią. I vietą atvyko 200 
vyresnių skautų, kūne įrengė 

pagrindinius stovyklos ob
jektus , paruošė estradą, 
atžymėjo pastovyklių vietas, 
pas ta tė tualetus, dušus, 
ligoninę, informacinį centrą, 
vadovų „žaliąjį namą" ir par
duotuvę. 

Atidaryme sužinojome, kad 
stovykloje yra apie 8,000 
skautų, atvykusių iš 24 pasaulio 
šalių. įvyko pirmoji pažintis su 
stovyklos simboliu ,,Žiogu*'. 
Buvo pagerbtos 24 šalių vėlia
vos, o šalia mūsų plevėsuojan
čios trispalvės labai iškilmingai 
ir gražiai atrodė Daiva ir Gra
žina. 

Liepos 15 d. viena grupė mer
gaičių išėjo į vienos paros žygį 
(10 km) - mergaitės stebėjosi, 
kad tai buvo labai lengvas žygis! 
Nuėjo iki nakvynės vietos, pa
liko palapines ir kuprines. Tada 
vaikščiojo po mišką, susipažino 
su augalais, medžiais. Grįžusios 
valgė ir ėjo miegoti. Kita grupė 
mergaičių įšėjo į 10 vai. žygį 
„Robinhudo aukso pėdsakais". 
Jų uždavinys buvo surasti 
„auksą", įveikiant įvairias kliū
tis: bėgti nuo plėšikų, pasidaryti 
lanką ir su juo apsiginti, ir t.t. 
Mergaitės ėjo kartu su danėmis, 
todėl, jei ir buvo kas nesupran
tamo, greit išsiaiškino tarpu
savyje, vienos kitoms padėda
mos. 

Editai ir man teko misija 
atstovauti Lietuvai tarptau
tiniame paviljone. Išekspo-
navome turimus suvenyrus, 
gaireles, lino ir molio dirbinius, 
bukletus, tautinius drabužius, 
kuriuos turėjome visos. Susi
laukėme didelio dėmesio iš ap-
žiūrinčiųjų parodą, klausinėjo 
apie liaudies tradicijas, pa
dainavome keletą lietuvių liau
dies dainų. Edita gražiai atsa
kinėjo į pateiktus klausimus. 

Liepos 16 d. mergaitės mokėsi 
sukti virves su tam skirtais 
įrankiais. Užduotį įveikė leng
vai. Daug juoko ir malonumo 
patyrėme statydamos karuselę. 
Mums davė rastus, virves, brė
žinį. Reikėjo pastatyti karuselę, 
pasisupti, pasupti grupės vado
vą ir išardyti. Nuo paskutinės 
užduoties mus atleido, nes labai 
skubėjome į tarptautines tink
linio varžybas. Čia mūsų pa-
stovyklės jungtinė Danijos-Lie-
tuvos komanda laimėjo prieš da
nes. 

Įdomi ir turininga buvo liepos 
17-ji. Čia dalyvavome danų ren
giamame mitinge apie rytų 
Europos tautų išsivadavimą ir 
darbą su skautais. VVAGGGS 
atstovė Lietuvai labai gražiai 
pristatė mus, papasakojo apie 
skautybę Lietuvoje iki karo. 
Baigdama ji pasakė, kad Lietu
voje skautų organizacija at
sikuria. Jauni vadovai, dar 
jaunesni vaikai. Jie nežino 
visko apie skautybę, bet jie žino, 
kad su jais dirba atsidavę 
skautybei vadovai ir tiki jais. O 
tai jau didelis dalykas! 

Tą pačią dieną merginos 
mokėsi batsiuvio amato. Ga
vome tikros odos, įrankius. 
Siuvome basutes. Nebuvo 
lengva, bet įdomu ir naudinga. 
Salia mūsų dirbo kitų šalių 
mergaitės. Kitos grupės virė 
veido kremą, darė paveikslėlius 
su stiklu, iš odos emblemą. 

Po pietų statėme plaustą, 
kuris laikėsi ant balionais 
užpildytų maišų. Pastatę 

Lietuvaitės skautės pas Sondenborgo miesto merą. 

turėjome progos paplaukioti ir 
išardyti — tokios taisyklės. Kita 
grupė mūsų mergaičių užsiimi
nėjo alpinizmu. Be minėtų 
veiklos formų buvo galima 
pamėginti keramiką, kalti geležį, 
pinti, siūti žaislus, mokytis pri
žiūrėti mažus vaikus, įvairiai 
žaisti vandenyje: vaikščioti su 
mediniais kojokais, buriuoti, 
ieškoti lobio vandenyje, mokytis 
irkluoti ir t.t. 

Vakare — orientacinės varžy
bos. Buvo įrengta 14 postų, ku
riuose reikėjo atlikti įvairias 
užduotis: perduoti kamuoliuką, 
pernešti vandenį kempinės pa
galba, morzės abėcėlės žinoji
mas, mokėjimas rikiuotės ir 
raporto, nulipdyti „žiogą" iš 
molio, ieškoti magnetų, atsakyti 
įvairius klausimus ir t.t. Kiek
viename poste, atlikus užduotį, 
gavome dalį „žiogo" paveiksliu
ko. Mergaitės ėjo 3 grupėmis, 
kartu su danėmis. Vienintelis 
keblumas — kalba, bet draugiš
kai viską atliko labai gerai. 

Daug apmąstymų sužadino 
liepos 18 d. organizuotas visos 
stovyklos laužas. Čia dirbo tik 
vadovai — pasakojo, ką vaikai 
rašo iš stovyklos namo, judino 
8,000 stovyklautojų bendra dai
na, rankų pakėlimui ...Laužo, 
kaipo tokio, visai neteko maty
ti. Taigi, padainavome bendrą 
stovyklos dainą, paplojome pa
gal 6 orkestrų grojamą muziką 
ir viskas. Vakare — naktinis 
žygis, kurio užduotis — surasti 
„žiogą", kuris dingo, kai prie 
laužo dainavome dainą. Buvo 
įrengti 6 postai, prie kurių 
reikėjo atlikti įvairias juokingas 
užduotis. 

Keletą dienų ruošėmės tarp
tautiniam laužui, kur kiekviena 
šalis gavo 5 min. pasirodymui. 
Dainavome lietuvišką dainą, 
visos mergaitės turėjo gražius 
tautinius drabužius, dėl ko 
turėjome didelį pasisekimą. 

Danijoje organizuojamose sto
vyklose yra tradicinė Princesės 
diena. Danijos princesė Bene
dikta, skautė — rodo labai didelį 
dėmesį skautams, yra įsteigusi 
fondą, kurio lėšos skiriamos 
skautybei — atvažiavo ir į šią 
stovyklą. Kiekviena pastovyklė 
ruošėsi ją sutikti, rinko savo 
„princesę", ruošė vaidinimus. 
M.IsU pastovyklės „princesė" 
buvo 11 m. Sille, kuriai lietu
vaitės dovanojo gėlių vainiką. 
Mūsų grupės abi vadovės buvo 
pakviestos į priėmimą ir pokalbį 
su princese Benedikta. Ji parodė 
mums didelį dėmesį, klausinėjo 
apie mūsų skautus, palinkėjo 
mums darnos ir stiprybės. 

Liko dvi dienos stovykloje. Ap
lankėme senąjį Danijos kaimą. 
Tai kažkas panašaus į mūsų 
Rumšiškes, tik didesnis plotas. 
Čia senoji batsiuvio dirbtuvė, 
medžioklės trofėjų muziejus, 
vaistinė ir kt. įvairūs dalykai. 
Lankėmės 12 a. atsiskyrėlių 
namuose. Vakare — stovyklos 
uždarymas, kur skautus vėl 
linksmino jų vadovai ir „žiogas". 
Skambėjo muzika, „degė" dirb 
tinis laužas, vieni kitų ieškojo. 

Liepos 22 d. rytą, sutvarkiu
sios stovyklavietę, sėdome į 
autobusus ir išvykome į AIS 
salą, į Sondeborgą. Sondeborg 
— miškų apsuptas miestas, 
kuriame 30,000 gyventojų. Jo 
simbolis — malūnas, kuri? 

PENKIOLIKAI METŲ PRAĖJUS 
Prieš penkiolika metų įkurtas 

Lietuviškosios Skautybės fon
das pilnai pateisino dėtas į jį 
viltis. Lietuvių Skautų sąjunga 
šiuo'metu turi tvirtą finansinį 
pagrindą savo veiklai. 

Atsikūrus Lietuvos Skautų 
sąjungai,teko praplėsti L.S. fon-

atstatytas 1860 metais, bet jame 
yra 16 a.eksponatų. 

Mes buvome išskirstytos po 
šeimą, tačiau kiekvieną dieną 
susitikdavome, nes išvykos 
buvo organizuojamos kartu. 
Susitikome su miesto meru, 
lankėmės senelių namuose, pro
testantų bažnyčioje, istorijos 
muziejuje, malūnuose, kurių 
Danijoje yra daug, Augusten-
burgo pilyje. 

Vieną dieną praleidome Lego-
land'e. Čia iš konstruktorių 
pastatytame pasakų pasaulyje 
pamatėme, kad Danijoje vai
kams, jų dvasiniam ir fiziniam 
tobulėjimui, skiriama labai 
daug. Čia vaikai gali žaisti, gali 
susipažinti su viso pasaulio 
didžiaisiais statiniais, prade
dan t eiliniu geležinkeliu, 
baigiant ^Laisvės" statula, 
kuriai sunaudota 1.5 milijono 
„lėgo" gabalėlių. 

Buvo labai įdomu pamatyti 
Sondeborgo skautų namus. 
Prieš keletą metų vadovybė 
nupirko seną namą, atremon
tavo ir įkūrė jame Skautų na
mus, kurie atostogų metu yra 
nuomojami užsienio turistams. 

Kiekvieni jų darbo metai ski
riami konkrečiam dalykui — 
pvz. gamtai, savęs tobulinimui, 
pagalbai kitiems ir pan. Suda
romos šešių mėnesių programos 
pagal amžiaus grupes, suderi
nant jas su vadija. Vaikai atei
na kiekvieną dieną. Dirba tą, 
kas jiems patinka: mokosi 
pionerijos, piešia, daro staliaus 
darbus, renka gamtinę medžia
gą, mokosi dainų ir pan. Nėra 
jokios prievartos, viskas vai
kams. Labai gražūs santykiai 
tarp vaiko - šeimos - mokytojo. 
Galima buvo stebėtis tarpusavio 
supratimu, šiluma ir dėmesiu 
viskam. 

Pabuvojome ir vidurinėje mo
kykloje, kur dirba viena va
dovių — Tove. Aprodė mums 
mokyklą, atskirus kabinetus, 
mokytojų kambarį. Susitikime 
dalyvavo vaikai, jų tėvai ir 
seneliai, mokytojai. Kadangi tai 
buvo atsisveikinimo vakaras, 
dėkojome vieni kitiems, dai
navome dainas, mokėme danes 
ir meksikietes l ietuviškų 
žaidimų. Buvo malonu ir 
graudu... 

Ryte mes išvykome į Kopen
hagą. Mus išlydėjo ir vaikai, ir 
tėvai, ir netgi draugai. Išsis
kyrėme dideliais draugais, 
tikėdami greitai pasimatyti. Ir 
visai nebuvo nuostabu, kad 
kiekvienai nuriedėjo gaili ašara, 
kurioje tilpo viskas, kas buvo 
gražiausia ir geriausia. 

Tikime, kad t a i nebuvo 
paskutinė lietuvaičių skaučių 
kelionė, nes galime didžiuotis ir 
džiaugtis sesėmis, jų noru daryti 
viską, kad skautybė Lietuvoje 
klestėtų. 

v.sk. Daiva Merkienė 
Grupės vadovė 

do veiklą — pagalbą nukreipti 
ir Lietuvoje besiorganizuojan
tiems skautams. 

Laikas, skirtingi išgyvenimai 
ir a t s tumai mus paveikė. 
Nenoromis pasidarėme skir
tingi. Atėjo laikas tuos skir
tumus šalinti. Pagalbos litera
tūra, pinigais ar laiškais ne
pakanka. Reikia asmeninių 
ryšių ir Lietuvoje esamų sąlygų 
supratimo. 

Iškvietimas Lietuvos skautų 
vadovų, jų lavinimas, išlai
kymas ir kelionės mums sudaro 
naujus rūpesčius. Mūsų tikslas 
- a tga iv in t i , kaip galint 
greičiau, skautavimą Lietuvos 
jaunimo tarpe. Darbas neleng
vas. Tam reikia daug pastangų, 
atsidavimo ir lėšų. 

Šiuo metu Lietuvoje turima 
išrinkta Lietuvos Skautų 
sąjungos vadovybė ir jau veikia 
skautų vienetai didesniuose 
miestuose. 

Dėkojame visiems Lietuviško
sios Skautybės fondo auko
tojams, rėmusiems L.S. fondą 
iki šiolei. Tuo pačiu prašome ir 
toliau mūsų neuąm^rštį jr savo 
auka prisidėti prie mūsų darbų. 
Lietuvoje skautai" kuriasi iš 
naujo. Jiems daug ko reikia ir 
tik mes jiems galime padėti, jei 
ir jūs būsite su mumis. 

Lietuviškosios Skautybės 
fondo valdyba 

JŪRŲ SKAUTŲ 
KŪČIOS 

„Nerijos" tunto jūrų skautės 
ir „Lituanicos" tunto jūrų skau
tai bendras Kūčias švęs penkta
dienį, gruodžio 11 d., 6:30 vai. 
vak. Lietuvių centre, Lemonte. 
Sesės gintarės ruošiasi visus 
priimti, pavaišinti Kūčių pa
tiekalais, kartu pasidžiaugti 
lietuviškais kūčių papročiais ir 
malonia kalėdine nuotaika. 

Prašome visus skautus ir 
skautes atnešti po vieną ne
didelę dovanėlę (ne daugiau 
kaip 10 dol. vertės), kad galė
tume pasiųsti mūsų broliams ir 
sesėms jūrų skautams,-ėms 
Lietuvoje Kalėdų proga. Ka
dangi dovanėlės bus skiriamos 
broliams ir sesėms, tai ant 
suvyniotos dovanėlės prašoma 
pažymėti kam skiriate, broliui 
ar sesei. 

Visi skautai,-tės prašomi daly
vauti pilnose išeiginėse uni
formose. Kviečiami visi tėveliai, 
mamytės ir kiti mūsų brolių ir 
sesių šeimų nariai. Auka šeimai 
- 10 dol. Lauksime visų! 

js Vija Paulienė 
„Nerijos" tunto tuntininkė 

„KERNAVĖS" TUNTO 
ADVENTINĖ SUEIGA 

„Kernavės" skaučių tunto 
Chicagoje adventinė sueiga 
šeštadienį, gruodžio 5 d., vyks 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Pradžia 2 vai. p.p. Visos 
dalyvaujame pilnose išeiginėse 
uniformose. Dalyvavimas 
privalomas! Visos kernavietės 
(mažos ir suaugusio^) yra 
kviečiamos kartu pasiruošti 
artėjančioms Kalėdų šventėms. 
Turint klausimų, skambinkite 
tuntininkei s. Ramutei Keme-
žaitei, tel. 312-778-2679. 
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Tol. — (1-312) 337-1285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5760 Archor Avo. 

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

. į ^ * 3 2 1 Avondata, Sto. 102 
^Wr<*Z*"U-. CMcago, l t M631 
. — Tai. 312-774-0042 

Tomas Klslailus, M.D. 
Stavan Sandlar, M.D. 
Adrlan Blanco, M.D. 
Bozana VVttok, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir Cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog | Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W 71 Straat, CMcago 
Tai . (1-312) 434-5649 (veikia 24 va i ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

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

6132 S. KEDZIE Ava., CMcago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai . (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir [ namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai . kabinate h- buto: (709)662-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tn Avo., Ctcoro 

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
• 6 3 5 S. Pulaskl Rd., Chicago 

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

709-941 -2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

J ketv 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Avo., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvlllo 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 706-857-8363 

Kab. t o l . (1-312) 565-0348; 
Roz. (1-312)779-5533 

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 

K a b . t a i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. Kodz lo A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzlo, CMcago, III. 
Tol. M 312) 925-2670 

1185 Dundoe Avo., Elgin, I I I . 60120 
Tol . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hickory Htlls, IL 
1 mylia \ vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

To l . (1-312)737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Stroot 

Vai : antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt. pagal susitarimą 

KaMnoto tol. (1-312) 776-2860. 
Roz. (706) 446-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartton Modlcal Contar-

NoporvINo Campus 
1020 E. Ogdon Avo. , Sulų 310, 

Maaorvmo IL 90563 
Tat. 1-709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Kad netiktume tamsoj, 

REIKIA TAMSĄ 
PRIIMTI 

JAV SPAUDA KOMENTUOJA 
LIETUVOS RINKIMUS 

Kai ilgėjanti žiemos tamsa 
slegia, kyla stiprus t raukimas 
šokt į mašiną ir nulėkti į kalė
diškai išpuoštą parduotuvių 
centrą — geriausiai tokį, kur 
viskas po stogu, galima net be 
apsiausto vaikščioti. Visur švie
sos, nostalgiją sukelianti kalė
dinė muzika, dindi skambaliu
kai, sklinda kvapai — tai geros 
kavos, įvairių žiedlapių viri
nimui, žvakių, brangių kvepalų. 
Ten yra užkandinės „ant šali
gatvio", kur galima užsisakyti 
kavos su plakta grietine ir, 
užkandant saldžiu pyragaičiu, 
stebėti žmones. 

Kokia puiki vieta užmiršti 
tamsą, džiaugtis šviesa, svajoti 
apie busimas Kalėdas ir galbūt 
net nusipirkti kelias dovanas. Ir 
ieškojimas „tobulos" dovanos 
padeda užmiršti tamsą. Tai 
pakels nuotaiką. Argi nesvarbu 
visomis priemonėmis gintis nuo 
depresijos? 

Be abejo. Bet svarbu pasi
rinkti priemonę, kuri t ikrai 
padės jos išvengti. Turiu prisi
pažinti, kad toji idilija, kuri 
mane traukia į pirkimosi cent
rą (ir kuri rodoma gausiose 
reklamose per televiziją, apie 
kurią kalba net žinių prane
šėjai), tokia, kaip vaizduojama, 
neegzistuoja. Be to, tiesą pasa
kius, sveikas žmogus, neišgyve
nantis kokios nors krizės savo 
gyvenime, pirkimosi centre ne 
su depresija kovoja. Nuvykęs į 
tokią triukšmingą vietą, randa 
ne atvangą, grįžta neatsigavęs, 
pasilsėjęs, pasiruošęs vėl kibti į 
gyvenimą, o priešingai. 

Kai gyveninio reikalavimai, 
įsipareigojimai pas ida ro 
nebeaprėpiami, i švyka į 
pirkimosi centrą tik apstulbina 
naujais siūlymais, reikala
vimais, žadančiais visas pro
blemas išspręsti, bet visuomet 
apviliančiais. 

Ironiška, kad į pirkimosi 
centrą važiavai, norėdamas „pa
lengvinti širdį", pabėgti nuo jau 
slegiančio laiko trūkumo, ir 
grįžai namo tik dar labiau 
„prasilošęs". Gal bandei pabėgti 
ne tiek nuo išorinės, kiek nuo 
vidinės tamsos, pajutęs (bet gal 
dar nesuvokęs) savo ribotumą 
viską atlikti, pajutęs, kad tie 
reikalavimai iš tikrųjų niekad 
nesibaigs. 

Praėjus Kalėdoms, reikės 
„nurengti" eglutę, nuimti ir iki 
kitų metų paslėpti apie namą iš
kabintas puošmenas, r imtai 
pažiūrėti į savo ekonominę 
padėtį. O jei po visa to pasi
rodys, kad Kalėdos neišpildė 
visų lūkesčių (juo ilgiau gyveni, 
tuo mažiau galimybių, kad tai 
įvyktų —jei ne dėl kitų žmonių 
trūkumų, tai dėl savo ilgu 
gyvenimu įgytos pa t i r t i e s , 
kokios turėtų būti Kalėdos), 
atsipeikėjimas po Kalėdų bus 
sunkesnis, negu tos nuotaikos, 
kurios, joms besiruošiant, viliojo 
į pirkimosi centrą. Iš tiesų, 
prekybininkų siūlomi prieškalė
dinių problemų sprendimai jų 
visai neišsprendžia, o priešingai 
— jas dar labiau suraizgo. Jei 
prieš Kalėdas pirkimosi centre 
ieškojai atvangos nuo kas
dieninių rūpestėlių, po Kalėdų 
gali tekti gelbėtis nuo depre
sijos. 

Norint to išvengti, svarbu 
savo žmogiškų sunkumų spren
dimo ieškoti ne ten, kur preky
bininkai siūlo, ar savo išsigalvo
tuose materialiniuose, ar nuo 
kitų žmonių priklausančiuose 
atsakymuose (, jei turėčiau tą" 
ar , jei ji būtų tokia"), o pirmu
čiausia savyje, savo kasdieniško 
gyvenimo aplinkybėse, per ku
rias Dievas bando mums ro
dyti, kuriuo keliu einant jį su
tiksime. O tie Dievo kiekvie
nam mūsų rodomi keliai yra 

skirtingi, nes Dievas kiekvieną 
sukūrė unikalų , nepakar
tojamą, kad kiekvienas, dėme
singai gyvendamas, suvoktų 
savo nepakartojamą pašau
kimą, o jį suvokęs, suprastų, 
kaip esame svarbūs Dievui, 
kaip jis mus brangina ir myli, 
kad tas žinojimas mus džiugintų 
kiekvieną gyvenimo dieną, dar 
net į dangų neatėjus, dar žemėje 
gyvenant. 

To laimingo, Dievo mums ro
domo kelio nerasime, pamėg
džiodami šventuosius (ar tai jų 
pamaldumo formas, ar įvairias 
„atgailas"), ar šventų knygų 
skaitymu, ar net nuolatinių ar
timo meilės darbų vykdymu. Vi
sus tuos dalykus galima daryti 
(ir neretai darome) tik tam, kad 
nereiktų žvelgti į savo konkre
taus gyvenimo tamsumą, kad 
nereiktų žvelgti jo matyti ir gir
dėti, kaip Dievas norėtų mums 
padėti savo gyvenimą pakeisti. 

Net ir gerus dalykus galima 
daryti tuo pačiu tikslu, kaip 
kiti žmonės linksta į alkoholiz
mą, narkotikus, pirkimą, persi
valgymą, televizijos žiūrėjimą ir 
panašiai — kad pabėgtume nuo 
gyvenimo mums statomų sun
kumų, net ir kai žinome, kad 
nuo jų niekuomet tokiu būdu 
nepabėgsime, o priešingai, kad 
j ie vis labiau sunk ins , 
komplikuos mūsų gyvenimą. Tų 
dalykų galima imtis dėl to, kad j 
norime laikytis savo įprasto 
gyvenimo, nors gyvenimo realy
bė rodo, kad viskas aplink mus 
yra pasikeitę — pvz. buvę drau
gai ar giminės pasitraukę (dėl 
įvairių priežasčių), mūsų intere
sai, pajėgumas pasikeitė — ir bi
jome pripažinti, kad mūsų įpras
tas gyvenimo būdas nebeveikia, 
nes negalime įsivaizduoti, kaip 
galima būtų kitaip gyventi. 

Advento tamsa yra puiki pro
ga drįsti pažvelgti į savo gyve
nimo realybę, nes ypač Adven
to Mišioms skirti skaitiniai yra 
viltingi, nuolat kalba apie Dievo 
pažadus palaistyti išdžiūvusią 
žemę, duoti išminties net 
vaikams, nušluostyti ašaras, iš
gelbėti žmones. Ne vien miru
sieji šventieji mums įrodo, kad 
Dievas ištesi savo pažadus. 
Pažįstame ir gyvų žmonių, 
kur ie , nepaisant didelių 
sunkumų, yra linksmi, giedrios 
nuotaikos, bet tuo pačiu ir labai 
realistiški —jie gyvena tikėjimu 

Dievo ir gyvenimo gerumu, 
drįsta gyventi su viltimi, spir-
damiesi ne vien prieš savo 
nevilties „velnius", bet ir prieš 
kitų žmonių beviltiškumą, 
pesimizmą. 

Jei Advento metu skirsime 
laiko pažvelgti į savo gyvenimo 
tamsumą ir maldoje jį atnešti 
Kristui, kad jis jį apšviestų ir 
parodytų, kaip per tą tamsumą 
išeiti į šviesą: ir jei šiuo metu, 
širdyje išgirdę Kristaus kvie
timą, tuo atveju atsiliepsime, 
padarysime tai, ko jis prašo, pra
dėsime eiti tuo tikruoju, uni
kaliu keliu, kuriuo tik jis gali 
mus vesti ir kuris mus tikrai at
ves į nuolat inį kalėdinį 
džiaugsmą. 

Advento tamsoje leidus Vieš
pačiui uždegti mumyse džiaugs
mą, net ir į pirkimosi centrą 
atvykę, neapsigausime, nes at-
vyksime jau turėdami džiaugs
mą, gyvenimo kryptį, būsime 
patenkinti. Tuomet kalėdinė 
muzika bei lemputės atlieps 
mumyse jau esančią šviesą ir 
džiaugsmą, ir bandysime nusi
pirkti tik daiktelį — ne džiaugs
mą, ne atvangą, ne gyvenimo 
problemų sprendimus. Tuomet 
ir daiktelis — dovanėlė — mūsų 
nenuvils, nes iš jo nereika
lausime daugiau, negu jis gali 
duoti. 

a.j.z. 

Jau po pirmojo Seimo rinkimų 
rato, įvykusio š.m. spalio 25 d., 
visi, dirbusieji už Lietuvos išlais
vinimą iš komunistinės ver
gijos, nustebome, kad mūsų tau
tiečiai, palyginti laisvoje 
Lietuvoje, bet spaudžiami Rusi
jos blokados, didele balsų 
dauguma pasisakė už LDDP 
kandidatus. Kai kurie mes slap
ta tikėjomės, kad II ra to 
rinkimų duomenys išlygins ko
munistų gautą žymią išrinktųjų 
į Seimą asmenų persvarą. 

Deja, kaip mano, taip ir 
daugelio pietinės Floridos lietu
vių gyventojų viltys neišsipildė: 
už LDDP balsavo didžioji Lietu
vos gyventojų dalis, išrinkdami 
į Seimą 80 šios partijos kandi
datų, kuriame iš viso yra 141 
atstovas. Taigi LDDP pirmi
ninkas A. Brazauskas, be jokio 
talkininke vo iš bet kurios 
kitos bereikšmės partijos, gali 
sudaryti jam patikimą vyriau
sybę. Tačiau kaip jis pasielgs ir 
kuriuo keliu LDDP pakreips 
vyriausybės vairą, dar tebe
rašant šias eilutes, nebuvo 
visiškai aišku: ar nuolankiai 
nusilenks Maskvos diktatūrai, 
ar ieškos išbalansuotos poli
tikos, kad „ir vilkas būtų sotus, 
ir ožka nesuėsta". 

Įtakingasis JAV sostinės dien
raštis „The Washington Post" 
š.m. lapkričio 17 d. išspausdino 
savo bendradarbės Maskvoje 
Eleanor Randolph straipsnį, pa
vadintą: , J_.ietuvos komunistai 
laimi įstatymdavystės kont
rolę". Iš Maksvos XI. 16. datuo
tame laiške rašoma, kad „lietu
viai, įskaudinti aukštų kainų už 
būtiniausius reikmenis, kuro 
stokos ir nesibaigiančių 
problemų ūkiniame gyvenime, 
šį savaitgalį sugrąžino buvusius 
komunistus prie valdžios vairo. 
O vos prieš dvejus metus tie 
patys l ietuviai išsikovojo 
nepriklausomybę iš Sov. Sąjun
gos ir pripažinimą iš JT bei kitų 
pasaulinių organizacijų. 

Suprantama, jog šiandien 
niekas nebetiki ir nelaukia, kad 
Algirdas Brazauskas sugrįš prie 
senosios tvarkos. Tačiau 
laukiama, kad LDDP pirm. va
dovaujama Lietuvos vyriausybė 
sulėtins Vytauto Landsbergio 
pradėtą kovą už pilną ūkinę 
nepriklausomybę". 

Žurnalistė toliau primena, 
kad LDDP buvo sukurta 1990 
m., kad Lietuvos KP atsiskyrė 
nuo vasališkos priklausomybės 
Maskvai. Po šių rinkimų LDDP 
turi laisvas rankas pašalinti iš 
kelio Vyt. Landsbergį ir suartė
ti su Maskva. Landsbergis dėjo 
visas pastangas, kad Lietuva 

BR. AUŠROTAS 

kuo greičiausiai taptų bent iš f 
dalies nepriklausoma nuo Į 
rytinio kaimyno varžtų, na, ir 
už t a i per šiuos rinkimus 
sumokėjo brangią kainą. 

Lietuva, kaip ir kitos dvi Pa
baltijo respublikos, Latvija ir 
Estija, yra stipriai spaudžiamos 
„motinos Rusijos", kad jos už 
gaunamą kurą mokėtų aukštas 
pasaulines kaina *. O be pigaus 
kuro Lietuvai grtjia ilga, šalta 
žiema įstaigose ir namuose. Jau 
dabar ligoninėse ir vaikų 
darželiuose temperatūra 
nužeminta ligi 50 F. 

Rytinio Atlanto pakraščio bos-
toniškis dienraštis „Boston 
Herald", gana konservatyvių 
pažiūrų, š.m. lapkričio 19 d. 
viename vedamųjų, skirtų 
Lietuvos rinkimams prisiminti, 
straipsnyje, vardu „Komunistai 
Lietuvoje", rašė: 

„Laisvų rinkimų rezultatas 
Lietuvoje patvirtino, kad lietu
viai remia komunistus. Tiesa, 
buvę komunistai grįžo prie 
vyriausybės vairo, bet tik po to, 
kai pasižadėjo gyventi demokra
tiškai ir įvesti laisvą rinką. 

Po 'apkričio 15 d. antrojo rato 
rinkimų komunistai į par-
lameatą išrinko 79 atstovus iš 
141 Seimo vietos. Kaip žinoma, 
šios partijos branduolį sudaro 
visi buvę ištikimi KP nariai. 
Kai kurie stebėtojai prielai-
džiauja, kad naujoji vyriausybė 
gali pasukti marksizmo keliu. 

Abejotina. Jau prieš dvejus 
metus šios partijos nariai atsu
ko nugarą Maskvai. Jų poli
tinėje programoje įrašyta, kad 
LDDP ir toliau eis laisvo ūkio 
keliu. Gal tik kiek lėčiau, negu 
Sąjūdžio vežimas dundėjo Lietu
vos keliais. 

Baltijos kraštų piliečiai gavo 
iš Maskvos neužpelnytą smūgį. 
Rusai, siekdami išlaikyti Pa
baltijo kraštus savo įtakoje ir 
gal kontrolėje, nutraukė jiems 
alyvos tiekimą ir pablogino 
kitas ūkines-finansines sąlygas. 
Galbūt Lietuvos balsuotojai, 
eidami prie rinkimo urnų, 
samprotavo, kad buvę komunis
tai gaus Kremliuje daugiau 
ūkinių gėrybių, kurių Maskva 
neduoda V. Landsbergio vyriau
sybei. 

Neabejotina, kad LDDP iš
rinktieji privalės atsiskaityti su 
tais, kurie juos išrinko į da
bartinį Seimą. Be abejo, ir legali 
opozicija turės Seime stiprų ir 
garsų balsą. Ir jeigu LDDP greit 
iš Kremliaus negaus žibalo ir 
kitų ūkinių palengvinimų, tai ir 

ši partija bus pašalinta nuo 
valdžios vairo. Taigi čia ir glūdi 
demokratijos esmė: nemokėjai 
valdyti, tai ir sugrįžk prie 
elementoriaus"! 

Mano nuomone, bostoniškis 

dienraštis šiuo t rumpučiu 
straipsniu pasakė abai daug 
savo amerikietiškai skaitančiai 
visuomenei. Ar kiekvienas 
galės suprasti, kad civilizuo
tame pasaulyje reikia karsto 
vandens ir šilto buto, kad 
žmogus galėtų gyventi? Maskva 
nori lietuvius sušaldyti ir 
susargdinti,nes nešvara platina 
visokias ligas. 

BALSAVIMO ATGARSIAI 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Didieji Vokietijos dienraščiai 
pirmuose puslapiuose atspaus
dino Lietuvos papildomų rinki
mų pasekmes, uždėdami labai 
dideles antraštes, pvz.: „Sieg der 
Ex Kommunisten — buvusių ko
munistų pergalė" ir pan., ir tuoj 
pat pažymėdami, kad iš 141 
parlamento narių Alg. Brazaus
ko partijai teks apie 80 atstovų. 

Dienraščiai taip pat spausdina 
Vytauto Landsbergio spaudos 
konferencijos komentarus. Par
lamento pirm. sako, kad ryšiai 
su Vakarų pasauliu negali būti 
nutraukti, nepaisant vienos par
tijos dominavimo. Tuo tarpu A. 
Brazauskas atsakė, kad jokios 
revoliucijos nebus. Greičiausiai 
bus pakeisti užsienių reikalų, 
finansų ir žemės ūkio ministrai. 
Jis mano, kad su Rusija reikės 
eiti į kompromisus. 

Didieji dienraščiai atskirai 
spausdino plačius tuo klausimu 
komentarus. Vertas dėmesio 
yra lietuvių kilmės (?) bei 
Lietuvos reikalų žinovės K. 
Kahlweit platus komentaras, 
spausdintas lapkričio mėn. 18 d. 
Bavarijos dienraštyje „Sued-
dentsche Zeitung" (tiražas 760 
tūkst. egz.). Autorė rašo, kad 
Lietuvos pesimistai nubalsavo 
„linkskairėn", nors „Sąjūdis" 
dar iki sekmadienio turėjo per
galės viltį, kadangi gyventojai 
buvo išgąsdinti pirmo balsavi
mo pasekmių. Tad papildomuo
se rinkimuose jie turėtų pasukti 
dešinėn, turėdami motto: „vis 
tik nenorėjom komunistų grįži
mo prie valdžios". Ir „Sąjūdis" 
iki paskutinės minutės mėgino 
daryti įtaką į rinkimus. Man
ding, gyventojai visiškai neatsi
žvelgė į „Sąjūdžio" įtaką, 
balsuodami už partiją, kuri pri
žadėjo ūkinę gerovę. 

Be jokių abejonių tauta taip 
pat atsižvelgė ne tik į sunkią 
ekonominę krašto padėtį, bet 
savo akis nukreipė į rytų kai
mynę, kuri reikalauja didesnės 
įtakos politiniuose klausimuose. 
Įtakingi asmenys: vicepreziden
tas A. Ružkoj, Ruslaw Char-
bulatov mato rusakalbių prie
spaudą. Tad tenka bausti lietu

vius, latvius ir estus ekonomi
nėm sankcijom, atidedant ka
riuomenės atitraukimo laiką. 

Iki šiol nežymi Maskvos val
dovų dalis laikėsi „kietos" lini
jos. Tačiau paskutiniu metu prie 
„kietagalvių" prisidėjo lietuvių 
kilmės G. Burbulis, Stankievič 
ir kiti — artimi B. Jelcino ben
dradarbiai. Spaudžiamas B. Jel
cinas atšaukė kariuomenės ati
traukimą iš Lietuvos, pranešda
mas tai J. T. gen. sekretoriui. 
Savo nutarimo pagrindu jis pa
ėmė rusakalbių gyventojų pries
paudą. Be jokių abejonių tas 
atsiliepė į balsavimo pasekmes, 
kadangi Lietuva 80% savo ūki
nį gyvenimą remia Rusijos 
žaliavom. 

Daugumas lietuvių, balsuoda
mi už buv. komunistus, žiūrėjo 
taip pat ir iš politinio taško, 
matydami netolimoje ateityje 
min. pirm. kėdėje A. Volskį. Šis 
asmuo į rusų diskriminaciją 
(Lietuvoje jos nėra — K.B.) 
tikrai nežiūrės per pirštus, bet 
imsis labai kietos linijos. Dėl to 
pesimistiškai nusiteikę lietuviai 
savo balsus atidavė darbo par
tijai. Jie galvoja, kad ši partija 
apsaugos tautą nuo blogio, ka
dangi su senu sąjungininku ge
riau pirma derėtis, negu gauti 
iš jo netikėtą stiprų smūgį. 

„Sueddentsche Zeitung" dien
raštis turi įvedęs užsienio spau
dos skyrių, spaudi ndamas jos at
siliepimus aktualiais pasauli
niais klausimais. Lietuvos rei
kalu Bavarijos dienraštis paėmė 
Romos laikraščio „111 Messange-
ro" ištrauką. Italai rašo, kad 
histerinė, antikomunistinė ir 
nacionalistinė „Sąjūdžio" parti
ja pralaimėjo, nes tai buvo poli
tinio ir ūkinio gyvenimo krizės 
pasekmės. A. Brazausko poli
tinio realizmo ir reformų klau
simo pažadai nulėmė jo lai
mėjimą. 

Vokietijos radijas ir televizija 
taip pat daug laiko paskyrė bal
savimams. Pirmas televizijos 
kanalas buvo nusiuntęs Mask
vos korespondentą į Vilnių, ku
ris tiesiai iš Vilniaus pranešinė
jo rinkimus, nufilmuodamas V. 

Landsbergio ir A. Brazausko 
spaudos konferencijas. 

Rinkimų pasekmės atsiliepė 
ir į sportinį gyvenimą. Lapkri
čio mėn. 28 d. Kaune ir Vilniu
je prasidėjo pasaulinės „ B " 
klasės moterų rankinio pirme
nybės. Jos pareikalauja didelių 
išlaidų, tad Lietuvos rankinio 
sąjunga paprašė tarptautinės 
sąjungos finansinės paramos. 
Š.m. lapkričio mėn. 11 d. 
„Lietuvos aidas" rašė: „Vienas 
iš būdų „pasidaryti" pinigų yra 
varžybos panaudojimas rekla
mai ir, kas be ko, sugebėjimas už 
tą reklamą kuo daugiau gauti. 
Kitas išsigelbėjimas — reklama 
suinteresuoti rėmėjai. Ieškoda
ma jų, Lietuvos rankinio federa
cija kreipėsi į Tarptaut inę 
rankinio federaciją (JHF). Spa
lio 20 d. iš jos būstinės Baselyje 
gavo viltingą atsakymą: (...) 
pranešame, kad mums pavyko 
surasti rėmėją, kurio pasiūly
mas dėl Lietuvoje įvyksiančių 
varžybų marketingo yra geres
nis už tą, kurį turite. Kaip 
žinome, jums siūlome 55 tūkst. 
markių (30 tūkst. grynaisiais — 
apie 25 tūkst. dol. ir 25 tūkst. 
markių prekėmis). Be to, veda
me derybas su mūsų partneriu 
CWL dėl televizijos transliacijų 
iš Lietuvos". Pasirašė IKF 
generalinis sekr. Raymondas 
Hohnas ir direktorius Frank 
Birkenfeld, paprašę „palūkėti 
keletą dienų, kol vėl su Jumis 
susisieksime". Laukti teko šiek 
tiek ilgiau. Iš Bazelio atsiųsto 
fakso turinys jau kitoks: (...) 
Pranešame, kad marketingo 
partneris mus informavo, jog 
Lietuvoje įvyksiančio čempiona
to rėmėjas neseniai savo pasiū
lymą atsiėmė, t.y. anuliavo su
tikimą imtis šio renginio panau-
dojimo komercijai. Šis at
sisakymas pagrįstas nauja poli
tikos raida. Lietuvoje". 

Žinoma sporto žurnalistė Ro
ma Šapokaitė-Grinbergienė taip 
komentuoja: „Štai taip. Komen
tarai būtų nereikalingi, jeigu 
kai kas Lietuvoje neįrodinėtų, 
jog pasauliui visai vis tiek, kas 
laimi seimo rinkimus. Ne, ne 
vis tiek. Mūsų sportininkai 
vieni pirmųjų patyrė užsienie
čių paramą ir globą tada, kada 
Lietuva vadavosi iš komunisti
nių gniaužtų. Daug kur ir daug 
kas juos globojo su ypatingu at
sidavimu vien dėl to, kad jie iš 
Lietuvos, kuri drąsiausiai stojo 
prieš komunistų valdžią ir pa
būklus. Dabar sportininkams 
vieniems pirmųjų tenka darsyk 
patirti, kad pasauliui tikrai ne 
tas pat, kas Lietuvą valdo ir 
ruošiasi valdyti. 

Sportas nėra taip toli nuo 
politikos, kaip kai kurie mėgina 
aiškinti. Gyvenime viskas susiję. 
ir sport ininkai to negal i 
nežinoti." 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

38 
15. 

namų bijom. 
— Tai reikia išaiškinti. 
— Aiškinu. Atrodo, kad jis supranta. Kai šneki, 

rodos, kad tikrai supranta, bet vargu ar tiki. O jeigu 
ir tikėtų... 

— Jeigu ir tikėtų, tai kas iš to, — mane pertraukė 
jau kelias dienas neskusta barzda pašiurpęs vyras. — 

. Kitą rytą vėl kiemas priburzgė sunkvežimių. Kro- Ką puskarininkis gali prieš generolus, o gal ir prieš 
vėsi italai. Jų daržinė buvo toliausia. Krovėsi, šūka- patį prezidentą. Anie sprendžia, ne jis. Anie visą košę 
vo, klegėjo, spragsėjo džiaugsmu, kad pagaliau veža verda, o tie tik maišo ir dalina, 
namo. Kai sunkvežimiai pajudėjo, vienas paskutiniam Už kelių žmonių mačiau stovinčią ir Živilę. Aplink 
sunkvežimy atsistojo ir tikrai gražiu tenoru užtraukia: ją buvo irgi tos pačios kalbos. Kaip gali tokius žmones 
O sole mio. Mojo rankomis, mojame ir mes. Šalia manęs kalbinti sūpynes statyti? Komunistams karti kartuves 
viena mūsiškė braukėsi ašaras. 

— Visi važiuoja, visi namo, o kur mes? Niekam mes 
nereikalingi. 

— Niekam? — čia pat stovėjęs vyras pertarė. — Ogi 
rusam. Mūsų vienų čia nelaikys. Palaikys, palaikys, 
kai kitų nebeliks, atiduos ir mus. 

— Rusams? — ta pati moteris pasuko galvą į šnekė
jusio pusę. 

— O kam daugiau? Kam daugiau mes reikalingi? 
— Ar kad rusai mus po gyslelę išpešiotų? 
— Gal vieną kitą, o su kitais patręš Sibire žemę, 

kad bulvės geriau augtų, — atsiliepė senyvas vyras. 
— O kad jie nesulauktų! Ar tam aš ligi čia kojas 

mušiau, — prašneko kita moteris. — Jau atgal tai nė 
žingsnio. Tegu užmuša čia pat, tegu vietoj sukapo
ja, bet nė žingsnio. 

— O kaip tamsta? — ėmė klausinėti dar kita. — Su 
komendantu važinėji, jo kalba šneki, ar jis taip ir nepra
sitarė, ką su mumis darys? 

— Kad jis pats nežino. Ką jam iš aukščiau sako, 
tą jis ir daro. Jeigu važiuotumėm namo, gal seniai būtų 

greičiau galėtum prikalbėti statyti, negu pramogines 
sūpynes. 

Paskutiniam italų sunkvežimiui dar nespėjus gerai 
išnykti, išlėkė ir komendantas. Tam neaiškumo ir 
dūžtančios vilties sukeltam debesy man lyg lengviau 
pasidarė, kad nereikės eiti šnekėti apie įrankius, apie 
sūpynes, kurių jis greičiausiai savo gyvenime nema
tė, lyg būtumėm nusprendę čia pasilikti visam. 

Pro seną, bet taip staiga vėl paviršium išsiveržu
sio rūpesčio svarstymą, lyg jį būtų sukėlusi tik smagi 
namo išvažiuojančio italo smagi daina ir tėviškėnų 
džiūgavimas. Nuėjau prie Živilės ir iš lėto pasakiau 
angliškai: 

— Eikim į knygų kambarį. 
Iš karto nesuprato, bet kai dar porą sykių pakar

tojau, suvokė; 
— Kaip atsakyti? 
— Mėgink. 
Suko, suko galvą. 
— Negaliu, — prisipažino. Kaip bus tik vienas 

žodis: „Eikim". 
išvežę. Jie vis tiek dar negali suprasti, kodėl mes savo — Mano sakinio pirmi du žodžiai. 

Porą akimirkų pagalvojus, sumetė. 
— Labai lengva. 
— Labai lengva, — persakiau angliškai. 
— Kas čia dabar? 
— Labai lengva, — nusijuokiau. 
Kol nuėjau ligi rūmų, kelis kartus tą patį pakar-

tojom ir sutarėm, kad nuo šiol mokysimės dviem bū
dais: iš vadovėlio ir šnekėdamies. 

Pasirinkom po porą knygų. Vos iš rūmų laiptais 
nusileidom žemyn, mus pasitiko abu bulgarai. 

— Norim atsisveikinti, — pasakė. 
— Išvykstat? 
— Išvykstam. 
— Namo? 
— Kada? 
— Šiandien po pietų, o gal rytoj rytą. 
— Ir rusai manęs nematys, — mirktelėjo akim tas, 

kuris sugrįžęs galvojo pradėti geresnę krautuvę, negu 
turėjo. 

Buvo apsirengęs ta pačia pilka eilute, kelnes, kad 
žeme nesivilktų pasiraitojęs, net marškiniai buvo nebe 
dryžuoti, bet visiškai balti. Laikrodžių neberodė. Gal 
buvo kur saugiai susidėjęs. Mokytojas buvo apsirengęs 
tamsia eilute, net beveik visiškai tinkančia. Jis pats 
nesakė, ką tada buvo vokiečių stovykloje sužvejojęs, 
bet neiškenčiau ir parodžiau gražiai išleistą G. Haupt-
mano Hanelę. 

— Čia dar yra knygų. Jau daug sako, išnešiota, bet 
keli vežimai dar būtų labai gerų. Paprašyk 
komendantą, gal leis pasirinkti. Parveši savo mokyklai 
lauktuvių. 

— Knygų turime ir Bulgarijoje. Kas jas tokį kelią 
tampys. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 2 d. 

ŽVILGSNIS l CHICAGOS 
LIETUVIŲ TAURAGĖS 

KLUBO VEIKLĄ 
JURGIS JANUŠAITIS 

Lietuvos Šv. Kazimiero 
seserys Pažaislyje 

- i 

Mano mielas bičiulis, uolus 
•>endruomenininkas, žurnalis
tas, kelių organizacijų nepa
vargstantis darbininkas Juozas 
Šlajus atsiuntė leidinėlį „Chica-
;os Lietuvių Tauragės Klubui 
55 Metai". Leidinėlis kuklus, 
•tedaguotas paties Juozo Šla
jaus, išleistas minint to klubo 
trisdešimt penkerių metų veik
os sukaktį. 
Chicagoje ir visuose dides

niuose lietuvių telkiniuose jau 
nuo pirmųjų emigrantų laikų 
> eikė daug organizacijų, pasiva
dinusių Lietuvos miestų var
dais. Todėl ir turime Upytės, 
larasų, Šakių, Panevėžiečių, 

• Joniškiečių, Suvalkiečių, Že
maičių, Žagarės klubus ar drau
gijas. Vien Chicagoje tokių or
ganizacijų turime apie šimtą. 
Met Anglijoje ir Venecueloje 
yvenę lietuviai susibūrė į savo 

J.ubus. Gražu, kad sričių, 
v ietovių lietuviai artimai ben-
iraųja, sukurdami savas drau
gijas ar klubus. Kiekviena ar 
kiekvienas jų turi savo gražius 
ikslus. Dirba naudingus dar

bus. Tai yra gyvosios lietuviško
sios ląstelės visoje lietuviškoje 
.eikloje. 

I tokių klubų gretas rikiuoja
mi Chicagoje gerai žinomas Tau-
agės lietuvių klubas. įsteigtas 
1957 m. vasario 9 d. Alekso Bri-
>o svetainėje. I klubo steigia
mąjį pasitarimą atvyko 20 žmo
nių. Jie ir nutarė, kad taura
giškiai turi susiorganizuoti ir 
* am tikslui įsteigti savo klubą. 
Buvo sudarytas komitetas, į ku-
• i įėjo Aleksas Brinas — pirmi-
•linkas, teis. dr. Vladas Šimai
tis ir Mikašauskienė. 

Organizacinis komitetas ėmė
si darbo ir jau tų pačių metų ko
vo 10 d. sušaukė viešą susirin
kimą, kuriame dalyvavo 70 
žmonių, o į klubą nariais įsirašė 
58 asmenys. Čia buvo išrinkta 
ir naujoji klubo vadyba: Aleksas 
Brina — pirmininkas, Vladas 
Šimaitis. Adolfas Ramonis, M. 
Mikašauskas. Netrukus buvo 
paruošti ir priimti klubo įstatai, 
kuriuose nusakoma ir klubo 
tikslai: „Čikagos lietuvių klubo 
Tauragė tikslas yra jungti Čika
goje ir apylinkėse gyvenančius 
lietuvius, palaikyti lietuviš
kumą, ugdyti draugiškumą na
rių tarpe". 

Tauragės klubas šiuo metu 
dar turi 130 aktyvių narių. Per 
savo veiklos dešimtmečius dir
bo našiai: ruošė įvairius ren
ginius, minėjimus, šventes, iš
vykas į gamtą, gražius 
pabendravimus. Telkė lėšas ne 
vien savo egzistancijai. bet jomis 
rėmė daug ir gei ų kitų 
organizacijų, lietuviškų darbų. 

Kukliame leidinėlyje redakto
rius Juozas Šlajus trumpai, bet 
gana įdomiai paryškina Taura
gės praeitį. Jis pateikia istori
nių bruožų apie pačią Tauragę, 
vardo atsiradimą. 

..Senovėje Lietuvos kuni
gaikščiai ruošdavo taurų me
džiokles, o iš sumedžiotų taurų 
ragu dirbdavo taures, iš kurių 
gerdavo dainose gražiai apdai
nuotą midų. Tad iš anų senų 
kunigaikščių medžioklių— tau-
į o rago — išsivystė ir Tauragės 

vardas..." — rašo redaktorius. 
Apžvalgoje duota Tauragės 
miesto istorinė praeitis, suminė
ta Tauragėje veikusios įstaigos 
nepriklausomybės metais. Tau
ragė ir apylinkės miesteliai 
kaip Švėkšna, Žemaičių Nau
miestis, Žygaičiai, Vainutas yra 
tarnavę spaudos draudimo lai
kotarpiu knygnešiams, gabenu
siems į Lietuvą Basanavičiaus 
„Aušrą" ir kitą literatūrą. Tau
ragė nepriklausmybės metais 
buvo svarbiu centru. Miestą 
puošė dr. Vinco Kudirkos, Vlado 
Putvio paminklai. Čia klestėjo 
„Maisto" bendrovė, sėkmingai 
veikė Mokytojų seminarija, mo
derni ligoninė, šaulių namai, 
bankas. Čia buvo įsikūrę Ulonų 
ir 7 pėstininkų pulkai. Klestėjo 
kultūrinė veikla, veikė dauge
lis lietuviškų organizacijų. Taigi 
Tauragė išugdė daug inteligen
tijos, žymių žmonių, o išeivijoje 
daug jų matome ir Tauragės 
klubo veikloje. 

Leidinėlyje Tauragės klubo 
veiklos apžvalgoje rašoma, kad 
klubo veiklos protokolai iki 
1990 m. kažkur dingę. Tai dide
lis nuostolis. Protokolai — tai 
veiklos istorinė medžiaga. Žino
ma, neturint medžiagos, ir klu
bo veiklos sukaktuvinė apžval
ga gana kukli, nors ir ji iš da
lies atskleidžia klubo našią 
veiklą. 

Be abejo, kaip ir visose orga
nizacijose, taip ir Tauragės klu
be laiko sąvartoje keitėsi pirmi
ninkai, valdybos, keitėsi narių 
sudėtis, daugelis klubo steigėjų, 
pirmūnų išėjo amžinybėn. Ta
čiau klubo veikla liko gyva, 
tikslai tie patys. Linkėtina, kad 
tauragiškiai nepavargtų dar 
bent kelis dešimtmečius. 

Sukaktuviniame leidinėlyje 
pagarbiai prisimenami buvę 
klubo pirmininkai a.a. Aleksas 
Brinas, a.a. Adolfas Ramonis, 
a.a. Jonas Zinkus, Balys Sabas-
tijonas ir dabartinis pirminin
kas Vladas Paliulionis. Šie vy
rai, nepretendavę į didžiuosius 
veikėjus, bet nuoširdžiai besirū
pindami lietuvių tautos ateiti
mi, išeivijos lietuviška veikla, 
atidavė savo didelę duoklę klu
bui. Žinoma, jiems talkino val
dybų nariai, o taip pat ir visi 
tauragiškiai. 

Klubo veiklos apžvalgos 
straipsnis iliustruotas klubo 
valdybų ar darbščiųjų narių 
nuotraukomis, kurios paryškina 
klubo veiklą. 

Leidinėlyje penkiolika pusla
pių užima įvairių klubų, drau
gijų ir pavienių šeimų ar asme
nų sveikinimai, iliustruoti svei
kintojų nuotraukomis. 

Tekstai ir veidai kaip tik pa
įvairina leidinėlį. Linkėtina, 
kad atskubančių metų sąvartoje 
būtų giliau pažvelgta į Taura
gės klubo praeities ir dabarties 
veiklą, sukaupiant vertingos, 
istorijai išliekančios išeivijos 
organizacijos veiklą liudijančios 
medžiagos. Tai dalis išeivijos 
lietuvių gyvenimo. 

Tauragės klubui linkėtina ne
pavargti, sėkmingai tęsti savo 
naudingą išeivijai ir pagalbos 
Lietuvai veiklą dar daugelį 
metų. 

Gražioje aplinkoje, tarp tylių 
miškų iškyla Pažaislio vie
nuolynas, pasislėpęs nuo 
pasaulio triukšmo, ant Kauno 
marių kranto. 

Po penkiasdešimties metų 
mes, seserys kazimierietės, vėl 
atvėrėme Pažaislio vienuolyno 
vartus visiems, norintiems 
pailsėti nuo kasdieninių 
rūpesčių ir pažvelgti į savo 
sielos vidų. 

Remonto darbai bei sunkus 
įsikūrimas Pažaislyje neužgožė 
seselių meilės Dievui ir žmo
nėms. Dar prie uždarų bažny
čios durų liepos mėn. 12 d. or
ganizavome evangelizacijos 
dieną. Susirinko keli tūks
tančiai maldininkų. Čia pirmą 
kartą po sovietinės okupacijos 
metų vėl skambėjo giesmės ir 
kilo tyli jaunimo malda į 
Viešpatį. 

Pradedant mokslo metus, rug
sėjo 1 d. buvo aukojamos šv. Mi
šios, prašant Dievo palaimos 
besimokančiam jaunimui, kad 
Jėzaus mokslas ir pavyzdys 
uždegtų jaunimo širdis ir padrą
sintų juos nugalėti sutiktus 
sunkumus. 

Rugsėjo mėn. pabaigoje vysk. 
S. Tamkevičius, dalyvaujant 
arkivyskupijos kancleriui ir 
kit iems k u n i g a m s bei L. 
Vyriausybės ats tovams, at
šventino seselių koplyčią ir pie
tinio vienuolyno gyvenamuo
sius kambarius. Dabar čia 
gyvena 15 seselių kartu su 
naujokynu. 

Gilią kamandulių vienuolių 
dvasią pajuto atgimstančios 
Lietuvos jaunimas. Kauno mies
to vidurinių mokyklų mokytojai 
organizuoja mokiniams ekskur
sijas, kad supažindintų juos su 

ŽAIBAS" IR VĖL ŽAIBUOJA » 

Lietuviai, gyvenantieji pietų 
viduriniame Wisconsine, jau 
gan senokai ilgėjosi sudaryti 
tautinių šokių šokėjų ratelį. Jie 
kasmet lankėsi Milwaukee 
tarptautinėje mugėje, žavėjosi 
įvairių tautų tautinių šokių 
įmantrumu, bet labiausiai jų 
širdis į šokio sūkurį įtraukdavo 
šmaikštūs lietuviai, išraitydami 
įvairias figūras. Pernai slap
čiausios jų svajonės tapo 
tikrove, kai Madison, Wis-
consine, susigrupavo tautinių 
šokių šokėjų ansamblis „Žai
bas". Nešami šūkio: „Šokio 
sūkury — Lietuva širdy!" „Žai
bas" atsitrenkė į IX Tautinių 
šokių šventę Rosemonte, Il
linois, kur kartu su pora tūks
tančių šokėjų iš įvairių kon
tinentų džiugiai šoko už Laisvą 
Lietuvą!!! 

taučius, taipgi priviliodami 
draugus amerikiečius, ar kitus, 
simpatizuojančius lietuviams iš 
Madisono ir apylinkių, net 50 
mylių spinduliu. 

Kviečia į t a lką 
Jau pačiais pirmais metais 

jaunutis, bet smarkokas „Žai
bas" spėjo pasirodyti net keliuo
se renginiuose savo apylinkėse. 

Dabar, p r adėdamas savo 
antrą sezoną, „Žaibas" žvalgosi 
į naujas jėgas ir kviečia visus 
lietuvius iš pietų vidurio Wis-
consino ir prašo kreiptis į šokių 
vedėją — jauną, talentingą, 
pilną gyvybės ir naujų idėjų 
Vidą Kazlauskaitę-Stark, (tel. 
608-833-7944), kad prisijungtų 
prie šokėjų grupės. Gerų norų ir 
didelių planų kupinas „Žaibas" 
trenkia į lietuvių išeivijos sos
tinę — Chicagą, prašydamas 
čikagiečius, turinčius giminių 
Madisone ar apylinkėse (o jų yra 
nemaža), apšviesti juos, kad 
tokia šokių grupė ne tik egzis
tuoja, bet pradeda ir gerokai 
blykstelti. 

„Žaibas" repetuoja pora kartų 
į mėnesį, sekmadienio vakarais, 
Madisono vakarinėje dalyje. 

Tarptautinėje mugėje 
Sekmadienį, lapkričio 8 d., 

„Žaibas" sėkmingai pasirodė 
Madisono Tarptautinėje mugėje 
(International Holiday Fair), 
džiaugsmingai skelbdamas lais
vam pasauliui apie atsikurian
čios Lietuvos, pirmiausiai iš 
visų Europos tautų atsiplėšusios „Žaibas", kreipdamasis į tuos, 
nuo komunistinio kamieno, he
rojiškumą, patvarumą ir net 
kruviną pasiaukojimą už savo 
tėviškę. 

„Žaiban" sulėkė lietuviai, pa
mėgę l ietuviškas liaudies 
dainas, tautinius šokius, no
rintieji puoselėti lietuviškus 
papročius bei tradicijas, kartu 
pritraukdami ir savo gyvenimo 
draugus, lietuvius ar net kita-

nenonnčius šokti, kviečia ateiti 
i r stebėti b e s i t r a n k a n t į 
jaunimą, ir ne tokį jau žydintį 
jaunimą. Savo krašto ir šokio 
meilės vedini, čia šoka tėvai su 
savo vaikais. Vienos šeimos net 
penketas narių džiūgauja lietu
viško šokio sūkury: mama, 
tėvas, pora sūnų ir martelė. 
Užteks! Einam šokti!! 

S. L, 

XVII a. baroko stiliaus bažny
čia ir vienuolyno ansambliu, 
kuris yra vienas gražiausių 
visoje šiaurinėje Europoje. 
Mielai ir uoliai jaunimas prisi
deda prie Pažaislio vienuolyno 
aplinkos tvarkymo, padeda 
seselėms atkurti gamtos grožio 
harmoniją. 

Katalikiška maldos grupė 
„Gyvieji akmenys" trokšta bent 
vieną dieną savaitėje šiame 
nuošaliame kampelyje pasiner
ti į Dievo dvasios gelmes. Jie 
kiekvieną penktadienį renkasi 
į šv. Mišias ir ilgai giesmėmis 
šlovina Kūrėją. 

Švč. Mergelė Marija, XVIIa. 
apsireikšdama Šiluvoje, atgai
vino mūsų tautos tikėjimą. 
Marijos metais prasidėjęs Lietu
voje sąjūdis a tnešė mūsų 
tėvynei laisvę ir nepriklausomy
bę. Tikimės, kad ir šiandien 
dangiškoji Motina galingai 
užstos mūsų tautą. 

Mes įs teigėme „Marijos 
vaikų" centrą Pažaislyje. Šeš
tadienis — tai Dievo Motinos 
diena. Jos garbei aukojamos šv. 
Mišios ir kalbamas rožinis. Po 
to jaunimas pasidalina savo 
atsineštais sumuštiniais ir pasi
vaišina karšta arbata. Visus 
jungia meilė Dievui ir Marijai. 

Spalio mėn. Marijos vaikai or
ganizavo iškilmingą procesiją 
su Švč. M. Marijos statula ir 
pavedė gražiąsias Pažaislio 
apylinkes bei visus tuos, kurie 
čia lankysis, Dievo Motinos glo
bai. Ateityje bus ruošiamos spe
cial ios dienos vaikams, 
jaunimui, tėvams ir bendros 
šventės šeimoms. Norime, kad 
Marijos rūpestingas ir moti
n iškas žvilgsnis atgaivintų 
mūsų tautoje supratimą, 
sutarimą, meilę ir pasiauko
jimą, kad visi brangintume 
Dievo malones. 

Pavasa r į norime įkurt i 
rekolekcijų namus, bet susidu
riame su dideliais materiali
nia is sunkumais. Ir dabar 
Pažaislio patalpų apšildymui 
šiai žiemai turime krosninio 
kuro tik iki Naujų metų,o esant 
šaltoms patalpoms, būsime pri
verstos sustabdyti apaštalinę 
veiklą. 

Lietuvos Šv. Kazimiero kon
gregacijos seserys dėkoja vi
siems, kurie savo aukomis iki 
šiol rėmėte ir ateityje padėsite 
atkurti Pažaislio vienuolyno 
seserų veiklą. O mes kasdien 
maldausime Viešpatį palaimos 
jūsų šeimoms ir Švč. M. Marijos 
globos. Gruodžio 6 d. Pažaislio 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už kilniuosius šio vie
nuolyno Fundatorius ir visus 
Geradarius. 

Lietuvos Šv. Kazimiero 
Kongregacijos Seserys 
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GREIT 
PARDUODA 1 

Abejojimas — tai baimė 
pamėginti. Shaekespeare 

„Žaibas" — tautinių šokių šokėjai iš Madison, Wisconsin. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8 . KEDZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK, IL 60942 
TEL. (709) 422-3009 
FAX (708) 422-3183 

* 

* 

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. 
Informaciiai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pkmad., an-
tred., ketvtrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trecd. 9 v.r.—7 v.v. 

. HE/MAX 
REALTORS 

(312)886-5959 
(708) 425-7161 

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

A V I L I M A S . 
; M O V I N G 
T1.376-1882 ar 376-5996 

\ 10%— 20°/o—30% pigiau mokė*; 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
32081 a W«St 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chtcngos miesto !e«Jnnq t:>i&u •< 
užmiesty Dirbu greitai, yarant'jotai ir sai: 
rungai 

|i 312-77'J-3313 
\ KLAUDIJUS PUMPUTIS 

J 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
8529 S. Kedzle Ava., 

Chlcago, IL 80829 

(312) ii8-2233 
INCOME TAX --INSURANCE 

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

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A pub lk ver\Re oi th i \ riev\spjper 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South \Yesterii • Chicagn 

(312) 737-4000 

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

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai myliu aataSfes. eutomob' 
liūs 

• Greitas ir efektyvus patarnavimas 

• Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

• Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

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

Tel. S85-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai". 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton Hali Universi 
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba. I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v p.p. Dr 
J. J. Stukas — direktorius. 234 Sunllt Dr.. VVatchung, 
N. J. 07060. Tel 908-7&3 56J6 

^ S ^ - INTERNATIONAL 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 

CARGO — siunčiame oro linija 

v 
Zai \b*S" 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

9525 South 7sth Avenue 
Mcfcory Mm. IMInots 60487 

223 Karvarlht gatvė 
VUnfcjs, Lietuva 
Telefonas 350-115 Ir 770-392 

Lietuviškos Kepyklos Omahofe 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą (sušaldytas) yra 

siunčiamas į 4H Amerikos valstijas 
An extraordinary taste treat for ANY OCCASION! 
Ali items are shipped frozen via (J.P.S Sf. ond d.iy <w, t<» .ill 

48 Continental statės. For further information... 
Kaina: $33.25 ^ 

fpW> Skambint i toli tree 
<^g£|SJ£> 1 800 255 2255 oro paštu 

per dvi dienas 
Torto dydte: 8 in. <*»m 

Approrimatdy 
I6«ervtngj 

LlTHUANlAN BAKEHY INC 
52'? Sou*33'd A/*rj« O - v * n*t"»-.-

'*0. • .'3 v • 

Founders V. & S. MacKeviaus 

ext. 1471 

Priceincludesallshipping& haniJlingchargestothMrf CorK erta 
States via UPS. Enclosed: O Chetk U M.O 0 Visa "K DU 
Card Ho 
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Žurn. J. Janušaitis kalbasi su viešnia iš Lietuvos, Egle Vaitkunskaite. 
Nuotr. V. Rociūno 

JAUNA LIETUVAITĖ APIE 
LIETUVOS ATEITĮ 

P e r p a s t a r u o s i u s dvejus 
metus, be abejo, daugelis iš 
mūsų turėjome progų pasiklau
syti svečių iš Lietuvos kalbų. Jų 
kalbos buvo skirtingos. Vieni 
kalbėjo už Sąjūdį, ki t i — kaire 
kvepiantys — krit ikavo daugelį 
valdžioje e sanč ių žmonių . 
Klausėmės įvair iausių nuo
monių apie „padėtį", tačiau ne 
kar tą buvo sunku suvokti, k u r 
kal tė , kalt ininkai, ku r tiesa, 
k u r propaganda. Nepaisant tos 
kalbų mišrainės, vis tik buvo 
galima suvokti, kas dedasi Lie
tuvoje. 

Amerikoje lankosi ir jaunų 
žmonių. J ie atvyksta gilinti 
studijų, vieši pas g imines , 
susipažįsta su Amerikos ir ta ip 
pa t su lietuvių gyvenimu. Ir 
tokių žmonių pasiklausyti ver
t a . Jie kalba jaunatviškai , be 
pykčio, keršto apie išgyvenimus 
vaikystėje, mokykloje, univer
sitete, organizacijose, žinoma, 
t uo laiku veikusiose komu
nistinėje sistemoje. 

Š.m. lapkričio 7 d. pasitaikė 

proga Daytona Beach, Fla sve
tinguose Jadvygos ir Juozo 
Paliulių namuose susitikti iš 
Clevelando svečius — žurnalistą 
V. Rociūną su šeima ir jų gimi
naitę, viešinčią pas juos ir ki tus 
gimines, medicinos studente, de
vyniolikmetę Eglę Vaitkunskai
te iš Alytaus. 

Amerikon, giminių kviečiama, 
atvyko š.m. rugpjūčio 21d . Žada 
viešėti iki a te inančių metų 
liepos mėn. Viešėdama laiko 
negaišta, bet intensyviai lanko 
suaugusiųjų anglų kalbos kur
sus New Yorke ir nori gerai 
išmokti anglų kalbą, kuri bū
sianti labai reikalinga Lietuvo
je, toliau studijuojant mediciną. 

— Ta i ga l po v i e š n a g ė s 
nebenorės i t grįžti Lie tuvon, o 
pasi l iksi te Amer ikoje? Ar č i a 
j u m s p a t i n k a ? 

— A m e r i k a m a n a t r o d o 
nuostabus kraštas . Čia t iek 
daug visko — laisvės, gėrybių. 
O ta ip pat mane stebina ir 
žmonių mandagumas visur. 
Ypač dž iaug iuos i l i e t u v i ų 

gyveniniu, jų dideliu rūpesčiu 
Lie tuvai . P a t y r i a u daug nuo
širdumo, k u r t i k besi lankau. 
V i e š n a g ę p a n a u d o s i u , ka ip 
sakiau, anglų kalbos studijoms. 
Ši ka lba bus laba i re ikal inga 
man, k a i p būs ima i gydytojai. 
Amerikoje t iek daug pačios nau
jausios medicinos l i teratūros, o 
ji bus b ū t i n a ir m a n . Tad inten
syviai kalbą studįuoju. Po metų 
būt inai grįšiu į Lietuvą, Ameri
koje nepasi l iksiu, Lietuvoje bus 
re ika l ingi i r gydytojai. Tad ir 
dirbsiu savo tėvynės gerovei. 

— K o k i o s n u o t a i k o s lydė jo 
j u s k o m u n i s t i n i o v a l d y m o 
m e t a i s ? 

— J ū s , vyresnieji, pažįstate 
komunizmą, o t a i p pat i r mūsų 
seneliai gerai mena tuos baisius 
la ikus. Aš j a u gimusi daug 
vėliau. Buvo apr imę t rėmimai , 
įvairios kovos. Be t gerai prisi
menu, k a d j a u pradžios mokyk
lose mokyto ja i kalbėjo apie 
komunis t in į gyvenimą. Mus, 
vaikus, nori , a r ne , beveik visus 
įrašė į spal iukus, pionierius. Ki
taip nebuvo įmanoma. Mažai 
tada s u p r a t o m e apie tą režimą. 
Kai l a n k i a u vidurinę mokyklą, 
mokinių t a rpe j a u vyravo kito
kios nuotaikos. Ėmėme suprasti, 
k u r l i n k t a s i s t e m a veda 
Lietuvą. Laba i daug įdomių 
pasakojimų t eko klausyt is iš 
močiutės ir senelio. J ie pasako
jo, ka ip buvo t r emiami į Sibirą 
nekal t i žmonės, kaip miškuose 
kar iavo su komuni s t a i s miško 
broliai . Tie pasakoj imai m a n 
buvo ka ip nuostabios pasakos, 
tačiau s u p r a t a u tėvelių ir sene
lių ba imę , ne t ik ro gyvenimo 
dienas. 

Gimnazijoje mokiniai skeptiš
kai žiūrėjo į mokytojų pasakas 
apie Leniną, apie komunizmo 
rojų, o vis daug iau ir daug iau 
ėmė paslapčiomis lankyt i baž
n y č i a s . T a i b u v o d a r o m a 
gerokai slapčia, nes už tuos 
da lykus ir g imnaz i s tams grėsė 
bausmes . 

Mokytojų buvo įvairių. Vieni 

ta i darė iš prievartos, kiti iš įsi
tikinimo, mat nebuvo galimy
bės ki ta ip gyventi, o gyventi 
reikėjo. 

Vis dėlto ir tokiose sąlygose 
išaugo labai gražaus, patrio
tiškai nusiteikusio jaunimo ir 
dabar, Lietuvai atgavus laisvę, 
studentų gretose labai daug 
tikrų, Lietuvą mylinčių, už jos 

ateitį kovojančių jaunuolių. 
Apie l ietuvių išeiviją j ie 

beveik nieko nežinojo. Tik 
Lietuvai laisvėjant, į rankas 
pateko Bernardo Brazdžionio 
kūryba, kuri moksleivių buvo 
ypač skaitoma. 

— A r Lietuvos j aun imas tiki 
į n e p r i k l a u s o m y b e ? 

— Jaun imas šventai į tai tiki. 
Tikiu ir aš. Lietuva, kad ir 
išgyvens sunkias dienas, bus 

amžinai laisva, nes už ją jau 
daug sudėta gyvybės aukų . 

— O k a i p su d a b a r t i n e Lie
t u v o s pol i t ika? 

— Sunkios dienos žmonėm. 
Ekonomija bloga. Daug rūpes
č ių a t e i t i m i . Tas žmones 
baugina. Nesutarimai valdžioje, 
begalės partijų, rietenų, žinoma, 
nežada gero. Tikiu praeis. Jau
nimas už Lietuvą. J aun imas už 
jos ateitį. Tad pavienių asmenų 
rietenos Lietuvos l ikimo ne
l ems . Jį l ems pa t i t a u t a . 
Išgyvenusi komunizmą, manau, 
t a u t a nebegrįš į praeitį . Juk 
mums mokytojai sakė — į baž
nyčią neik — o žiūrėkite, kiek 
mūsų į jas ėjome. 

Tomis mintimis baigėme po
kalbį. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 2 d. 

Aukos „Draugui" atsilyginant 
už kalendorių ir korteles 

100 dol. Linas ir Audronė 
Norusis — Lockport, IL. 

60 dol. Dr. F. Kaunas — Cicero, 
IL. 

50 dol. Stanley Bernatavičius — 
Cicero, IL; Rūta Daukienė — 
Chicago; Petras Giedrimas — 
Chicago; Alena Devenis 
Grigaitis — St. Petersburg, 
FL; Niuta ir Gedas Kauniai — 
Redondo Beach, CA.; Kazys 
Račiūnas — Beverly Shores, 
IN.; Vytautas Šeštokas — Los 
Angeles, CA.; Vacys Urbonas 
- St. Petersburg, FL. 

40 dol. Bernice Gajauskas — 
Shell Beach , CA; Mar i a 
Griškenienė — Chicago. 

30 dol. Stasys Butvilą — JLivo-
nia, MI, Dr. Elena Liatukas — 
Bethesda, MD; Vitas Šerelis — 
Chicago. 

25 dol. Vincas Akelaitis — 
Cleveland, OH; A n t a n a s 
Austrauskas — Oak Lawn, IL; 
Leonas Bildusas — Evergreen 
Pk., IL; Robert Boris - Blo-
omfield Hls., MI; Kazys Bu 
kauskas — Hot Springs, AR; 
Jonas Daugėla — Ormond 
Beach, FL (Laiškas); Bladas 
Daukantas — St. Petersburg, 
FL., Alfonsas Gečas — Reeds 
burg, WI; Ray Grigaliūnas — 
Forest Pk., IL; Dr.Domas Gie
draitis — Michigan City, IN; 
Birutė Jasai t is — Chicago; 
Jonas Kalnietis — Chicago; A. 
& E. Kaminskas — Chicago; 
Aldona Kirstuk — St. Pete 
Beach, FL; Vytautas Kutkus 
— Dearborn, MI. 

25 dol. Edward Lavan — Wor-
cester, MA; Dr. Kazys ir Irena 
Pemkai — Dundee, IL; Msgr. 
Joseph Prunskis — Chicago; 
Jonas Paliulis — Waterbury, 
CT; Juozas Pultinevičius — 
Omaha, NE; VValter Rask -
Oak Lawn, IL; Dr. Antanas 
Razma — Burr Ridge, IL; J.& 
G. Rėklaitis - W. Lafayette, 

IN; Liudas Sagys — Lynd-
hurs t , OH; Antanas ir Valė 
Skridulis — Daytona Beach, 
FL; Irena Sušinskienė — 
Cleveland, OH; Antanas Za-
ilskas — Cicero, IL; Dr. Alex 
Zotovas — St. Pete Beach, FL 

23 do l . J. & D. Adomėnai — 
Burr Ridge, IL; 

22 do l . Alex Blinstrubas — 
Argo, IL 

20 do l . Kazys B a r ū n a s — 
Ormond Beach, FL; Valentina 
Brazienė — Indian Head Pk., 
IL; J. C e c h a n a v i č i u s — 
Chicago; V. Čyvas — Cle
veland, OH; Viktoras Danė-
n a s — Chicago; K a z y s 
Domarkas — Highland, IN; 
Joana Drukteinis — Omaha,; 
N E ; A n t a n a s D r u t y s — 
Chicago; Emily Eksevics — W. 
Chicago, IL; S. Garliauskas — 
Manchester, MI; Stasys Ged
g a u d a s — K e n o s h a , WI ; 
Juozas Gr igal iūnas — St. 
Petersburg, FL; Ju l ius Jaku
t is — Cicero, IL; Kostas Jokša 
— Redford, MI; Anthony Kli-

mavvicz — Lemont, IL; L. & O. 
Krol is — Chicago; Connie 
Lepar — Nokomis, FL ; Pe t ras 
Mar t ina i t i s — Chicago; Po
vilas Masis — Chicago; K. J . 
Mi l iūnas — Chicago; Dale 
Murray-Brookfield, WI; An
dr ius Naujokas — Norridge, 
IL; N i n a Norr is — Chicago; 
Romas Norvaišas — Aurora, 
IL Dr. E lena Pert ik - New 
Buffalo, MI; Victoria Pikel is 
— Chicago; B. Pranckevičius 
— Everg reen Pk., IL; 

20 d o l . J o n a s R a t n i k a s — 
Sunny Hills , FL; Liudas Rei-
vydas; — Los Angeles, C A; 
Rev. Stanley Saplis, MIC — 
Racine, WI; Agota Šuopiene — 
Chicago; Dennis Tr imakas — 
West lake , OH; Br. Užemis — 
Hot Springs, AR; Rev. J . 
Vaišnys — Chicago; Fel iksas 
V a l a i t i s — C h i c a g o ; V . 
Va ladka - Elmwood Pk., IL; 
Gene Valant in ienė — Cicero, 
IL; E leanora ir Mečys Va
l iukėna i — Chicago; Kun. A. 
Val iuska — Vista, CA; Elena 
Wasi lewski — Broadview, IL; 
J o n a s Žebrauskas — Chicago; 
J u o z a s Ž i l ion i s — Cle 
veland, OH 

Sužinojome, kad Lietuvoje mirė buvusi Ju rba rko gim
nazijos istorijos mokytoja 

A.tA. 
MAGDALENA BORUTAITĖ 

BAJERČIENĖ 
Mes, jos mokiniai, jaunystėje naudojomės jos tur 
t ingomis istorijos žiniomis. Gerokai pr ieš Lietuvos 
laisvės aušrą ji lankėsi Čikagoje ir m u m s a tvežė 
brangių lauktuvių — skiautelėn įsiūtą žiupsnelį gim
tosios žemės su prasmingu užrašu — „Mylėk, l ie tuvi , 
t ą brangią žemę!" 

Dabar, jos mylėtai Lietuvos žemei ją p r ig laudus , 
jos seserį Dr. PETRONĖLE STARKIENĘ su še ima 
bei visus a r t imuosius Lietuvoje nuoširdžiai užjau
čiame ir k a r t u liūdime. 

Velionės mokiniai — jurbarkiečiai : 
Biliūnaitė Cicilija-Mitkienė 
Biliūnas Benas 
kun. Garšva Pranas 
Gresiutė Felicija 
Jankūnas Aleksas 
Kazlauskaitė Albina-Petukauskienė 
Kazlauskaitė Sofija-Plenienė 
Norkaitytė Irena-Gelažienė 
Petersonas Ričardas 
Petrauskaitė Petronėlė 
Petrauskaitė Julija-Oreskienė 
Pušinskaitė Juzefa-Šimaitienė, 
vyras Viktoras 
Sabalas Pranas 
Sabaliūnas Napoleonas 
Sėdaitis Andrius 
Sviderskaitė Genė-Puniškienė 
Tamošaitytė Sahmėja-Endrijonienė, 
vyras Viktoras 
kun. Tamulis Jonas 
Toliušytė Veronika-Paulionienė 
Vaičaitytė Janina-Juknevičienė 
Vakseliai — Alius, Levas, Aleksandras 
Urbutis Alius 

i 

Sunkios l igos palaužtai, Lietuvoje mirusiai 

A.tA. 
MARIJAI URNEVIČIENEI 

t ebūna šviesi Amžinybė. 
Liūdinčias mūsų nares , velionės seserį STASE 

KAVALIŪNIENE ir dukterėčią VAIGALĘ D U E R S 
nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų draugija 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkios, ilgos ligos, š.m. lapkričio men. 30 d. mirė mūsų 
mylimas Tėvas, Uošvis, Senelis ir Brolis 

A.tA. 
JUOZAS MIKĄ 

Gyveno Detroit, Michigan. Gimė 1910 m. sausio 12 d. Slė-
dų km., Alsėdžių par., Telšių apskr., Žemaitijoje. Lietuvoje 
baigė teisių mokyklą ir tarnavo teisėjo tardytojo pareigose. 
Visą gyvenimą buvo ateitininkas. 

Kūnas pašarvotas Harris laidotuvių namuose, 15451 Far-
mington Road, Livonia, Michigan. Lankymas trečiadieni nuo 
1 vai. p.p. iki 9 vai. vakaro. Rožinis 7:30 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, gruodžio mėn. 3 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, 
kur 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą! 

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

Nuliūdę: duktė Dalia, žentas Kazys Navasaiėiai, 
anūkė Audrytė ir brolis Kazys. 

Laid. direktorė Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 
554-1275. 

B r a n g i a m Broliui 

A.tA. 
JONUI KLIUKUI 

Lietuvoje mi rus , jo seserį, mielą GENE SALUGIENE 
ir visą jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Marytė ir Leopoldas Kupcikevičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

L 

6541 S . K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPfN 
HAGFN 

Skriskite SAS iš š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

..Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

SOS 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vfarquette Funeral Home 
2533 U'est 7 M Street 
Chicago. Illinois hOf>29 

H312>-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Ch icago je ir p r i emiesč iuose . 
V i sus l a ido tuv ių n a m u s gal i te pas iekt i 

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

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 2 d. 

x Per Dainavos ansamblio 
rengiamą kalėdinį religinį kon
certą solistas Jonas Vaznelis 
atliks solo ir taip pat giedos su 
choro palyda. Koncertas bus 
gruodžio 13 d., sekm., Švč. M. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

x Visuomenės susitikimas 
su gen. konsulu Vaclovu Kleiza 
bus gruodžio 4 d., penktadienį, 
6:00 vai. vakare Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejaus pa
talpose, antrame aukšte, 6500 
S. Pulaski Rd., Chicagoje. 
Susitikimo metu konsulas 
padarys pranešimą apie padėtį 
Lietuvoje. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Lapkričio 9 d. „Sports II-
lustrated" ir lapkričio 24 d. 
„Chicago Tribūne" išspausdino 
ilgesnius straipsnius apie Lietu
vos krepšinio žvaigždę Šarūną 
Marčiulionį, kuris šiuo metu 
lošia San Francisco Golden 
Warriors komandoj. Straips
niuose aprašomas ne vien Mar
čiulionio, kaip krepšininko, 
gyvenimas, bet taip pat jo pa
stangos padėti Lietuvai — 
vaikams, būsimiems sporti
ninkams ir visiems. Marčiu
lionis žurnalistams pasakė, kad 
jis žino, jog Lietuvai atsistoti 
ant kojų, tai kaip jo sulaužytos 
kojos išgijimas — užtruks laiko 
atitaisyti per 50 metų susidariu
sias problemas. 

x J . Neverauskas iš Muns-
ter, Ind., atsiuntęs „Draugui" 
auką, rašo: „Malonu skaityti 
„Draugą", tik labai nemalonu, 
kai kartais dienraštį gaunam už 
10 dienų, o kartais visos savai
tės iš karto. Skaitau ,Draugą" 
jau 42 metus". 

x Juozas Kregždys iš Lock-
port, IL, atsiųsdamas „Drau
gui" auką, rašo: „Mano supra
timu, be „Draugo" mūsų vi
suomeninė veikla būtų ne tik 
apsunkinta, bet daugeliu atvejų 
neįmanoma". 

x J a u n i m o centro vakarie
nė jau ne už kalnų, o šį sekma
dienį. Tad visi prašomi įsidėmė
ti ir atsilankyti. Visi, kuriems 
rūpi Chicagos lietuvių išsilai
kymas, pirmiausia turėtų rūpin
tis ir Jaunimo centru, kadangi 
bėjo lietuviškas gyvenimas ne
beturėtų savų namų. Kol jie 
yra, tai visi turime jais pasi
rūpinti ir juos paremti. 

x Lapkr ič io 1 d. „Chicago 
Tribūne" kelionių skyriuje api
būdinamos kelionės į Pabaltijį, 
ypač kai priimami turistai iš 
svetur. Aprašomas viešbučių 
stovis, jūros vandens užterši
mas, ar priimama vien valiuta, 
ar galima naudoti čekius ir kre
dito korteles ir pan. 

x Vilniaus Mažvydo biblio
tekos vadovybė dėkoja išeivijai 
už LITUANUS žurnalą, nes jis 
ten tapo vienas labiausiai skai
tomų leidinių, ypač iš užsienio 
atvykusių diplomatų ir kitų 
svečių, kurie, užėję bibliotekon, 
nori pasiskaityti apie Lietuvą 
anglų kalba. 

x Algirdo Grašio humoris-
tikos vakaras bus gruodžio 11 
d. 8 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Rengia Jaunimo cen
tro moterų klubas. 

x Valstybini dainų ir šokių 
ansamblį „Lietuvą", koncerta
vusį pereitą vasarą Oak Brook, 
IL, bus galima pamatyti filme 
sekmadienį, gruodžio 6 d., po 
10:30 v.r. šv. Mišių Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je. Filmą gražiai paruošė Alek
sandras Plėnys. įėjimas laisva 
auka. Bus kavutė. Pusė pelno 
skiriama parapijai. Rengia 
Moterų sąjunga. Visi kviečiami. 

x Švenčių laikotarpis daž-
dažniausiai yra ir pilnas 
skubėjimo ir darbų. Dainavos 
ansamblis kviečia visus į kalė
dinį religinį koncertą „Tylią 
šventą naktį" — truputį ati
trūkti nuo to skubėjimo ir pajus
ti tikrąją Kalėdų prasmę. Kon
certas įvyks gruodžio 13 d., 3 
vai. p.p., Šv. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
(Brighton Parke). 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas ir kalėdinis 
pobūvis bus antradienį, gruo
džio 15 d., 7 vai. vakaro Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Kviečiami kuopos na
riai, svečiai ir draugai. Būtina 
apie dalyvavimą pranešti, pa
skambinant Eleonore Laurin. 
708-636-9444. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

Chicago, IL 60629 
Te l . (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 Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. St*. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708)325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

ŠVIETIMO TARYBOS 
KONKURSAI 

Piešinių k o n k u r s a s 

Konkurso dalyviai 
suskirstomi j 4 grupes pagal 
amžių. P i r m a i grupei 
priskiriami vaikų darželio ir 
pirmojo skyriaus mokiniai. 
Vaizduoja dainą „Plaukė žąse
lė". Vienas arba 2 piešiniai. An
t ra i grupei: 2,3 ir 4 skyriai. 
Tema „Kastantas muzikantas". 
2 arba 3 piešiniai. Trečiai 
grupei: 5 ir 6 skyriai. Tema 
„Ežio namas", 4 piešiniai. Ket
virtai gr. 7 ir 8 skyriai. Gali 
dalyvauti pavieniai arba visa 
klasė. Parašo knygą arba suku
ria savo pasaką ir iliustruoja. 
Gali sukurti 5 eilėraščius ir il
iustruoti. Turi būti nemažiau 4 
piešinių. Piešiniai piešiami ant 
8 1/2 x 11 colių dydžio balto 
neliniuoto popieriaus arba po-
sterboard. Piešiama pieštuku, 
spalvotais pieštukais, kreida, 
pastelėmis (crayons), makeriais 
ir akvarelėmis . K e t v i r t a i 
grupei knygelės kietais 
viršeliais gaunamos švietimo 
taryboje, taip pat II ir LTI grupės 
pasakų tekstai (8626 S. Mozart 
St. Chicago, IL 60652). Premi
juojamos 3 vietos. I gr. 15,10 ir 
5 dol. n gr. 20,15 ir 10 dol. LTI 
gr. 25, 20 ir 15 dol. IV gr. 30,25 
ir 20 dol. 

Piešiniai bus premijuojami 
pagal išreikštą pasakų grožį ir 
estetiką. Piešiniai neatitinką 
konkurso taisyklėms, nebus 
vertinami. Piešinių pristatymo 
terminas 1993 m. kovo mėn. 1 
d. Adresas: Vida Brazaitytė, 
9201 S. Moody, Oak Lawn, LL 
60453. Tel. (708V598-8331. 

Prie piešinių pridėti vardą, 
pavardę, adresą, telefoną, 
skyrių ir mokyklos pavadinimą. 
Siųsti pagal konkursams priim
tas ta isykles: pasirašoma 
slapyvardžiu, atskirame voke 
t ik ras vardas pavardė ir 
adresas. 

gk. ŽVAIGŽDUTE 
^ # « Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąpmgos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Pintas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

LAPĖS KANČIA 

Lapė sėdo į lėktuvą, 
Visą parą ten išbuvo. 
Ir Kaune jai taip nutiko, 
Giminės jos nesutiko. 

Po miškus viena klajojo, 
Niekas lapės neglobojo. 
Nesuradus šeimos savo, 
Ji į Vilnių išvažiavo. 

Verkė lapė viena likus, 
Visai šeimai jos išnykus. 
Grįžo liūdna į šį kraštą, 
Nešė skausmo didžią naštą. 

Jos kančia didi be galo, 
Vienas dėdė už Uralo; 
Kitas krito, mišką gynė, 

SAULĖS SOSTO PILIS 
PIETŲ AMERIKOJE 

(Kalėdų legenda) 

Gruodžio mėnesį mes švenčia
me Kristaus gimimo prisimini
mo šventę. Ta proga gal bus 
įdomu paskaityti žmonių sukur
tą legendą apie Kūdikėlį Jėzų. 

Vienoje labai tolimoje šalyje, 
apie kurią mažai kas žino, gal 
tik geografai ar istorikai, Pietų 
Amerikoje, gyveno tauta, kuri 
vietoj tikrojo Dievo, kurį mes 
mylime ir stengiamės jam pa
klusti, garbino Dievo sukurtą 

ARKLYS 

Ten, kur buvo jos tėvynė, visatos kūrinį - saulę. Jie 
Nerimą Narutė 

Organizacijų atstovų pasitarimas Balzeko muziejuje dėl Dariaus-Girėno 60 
metinių minėjimo (iš kairės): H. Juknaitis, S. Rastutis, T. Blinstrubas ir V. 
Butėnas. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

x Naujų metų sutikimas 
Jaunimo centre, kurį rengia 
Lietuvių Opera, prasidės 8 v.v. 
Šis pokylis visada pasižymi me
niškai išpuošta sale, puikia or
kestro muzika šokiams, dai
nomis bei pritaikyta programa. 
Taip pat kokteiliais su užkan
džiais prieš įžengiant į salę 8:30 
v.v., o joje — kelių patiekalų 
karšta vakarienė, o po vidur
nakčio dar specialūs užkandžiai. 
Čia visados Naujieji metai su
tinkami su Lietuvos himnu ir 
skambant „Traviatos" operos 
muzikai. Vaclovas Momkus 
yra šio pokylio vyriausias va
dovas. Paskambinus jo telefonu, 
312-925-6193, bus suteiktos 
visos Naujų metų pokylio 
informacijos. Kviečiame Jus su 
savo draugais užsisakyti vietas 
ir kartu su mūsų Opera sutikti 
1993 metus. 

(sk) 

x Pigiai parduodu lėktuvo 
bilietą į Lietuvą sausio mėn. 
14-tai dienai. Kreiptis: 708-
788-8042. 

(sk) 

x Ger iaus ia Kalėdų do
vana — duoti ten, kur daugiau
sia reikalinga. Ar pajėgsime 
greitu laiku atstatyti dvasinį 
žmogų Lietuvoje, kai nėra Vieš
paties namų — bažnyčių? Kalė
dos čia pat, savo dovanas pa
aukokime Klaipėdos priemies
tyje statomai Šv. Juozapo Dar
bininko bažnyčiai, siųsdami 
aukas: kun. Rimas Gudelis, SJ, 
c/o Jesuit Fathers, 2345 W. 56 
St., Chicago, IL 60636. 

x 55 SVARŲ MAISTO 
ŠVENTĖMS: įvairių produktų 
rinkinys — $98; 22 šv. mažesnis 
paketas — $65; 22 sv. mėsos 
produktų ir aliejaus — $98. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312^36-7772. 

(sk) 
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus, 540 Ambassado r Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

Dail V. Stasiūnaiėio piešinys iš 
Alg. Gustaičio knygos vaikams: 
„Algis Trakys ir Taksiukas 
Šleivys. Kova su gaidžiu". Išleista 
Lietuvoje. 

LAIŠKAS RAŠYTOJUI 

Sveikas, Mielas Rašytojau! 

Pirmiausia leiskite Jus 
pasveikinti ir palinkėti viso 
geriausio Jūsų gyvenime: pasi
sekimų, sveikatos ir laimės. 
Rašau Jums iš Lenkijos mažo 
kaimelio Dušnyčios. Esu lietu
vaitė, gyvenu su tėveliais ir 
dviem broliukais. Mano vardas 
— Danutė, man 10 metų am
žiaus, broliukui Juozukui (ne
aiškiai parašyta), jauniausiam 
Stasiukui 8 metai. 

Kartu su mumis gyvena mano 
tėtės tėveliai. Jie labai nesveiki. 
Tėvukas jau 8 metai kaip serga, 
guli lovoje ir nemato. Močiutė 
taip pat labai serga, dažnai 
tenka atsigulti ligoninėje. Tėve
liai ūkininkauja. Mes einame į 
Krasnagrūdos mokyklą. Čia 
moko lenkiškai ir lietuviškai. 
Nuo pirmos klasės turėjom 
sunkumų su lietuviškais vado
vėliais, bet dabar jau geriau, 
mokytojas parveža iš Lietuvos. 

Pirmą kartą padovanojo 
mums Jūsų knygutę „Algis 
Trakys ir Taksiukas Šleivys". 
Labai mums patiko. Joje 
suradau savo gimtinę, nes tik 
pas mus tokie gražūs laukai. 
Labai Jums ačiū, kad galime pa
siskaityti lietuvišką gražią 
knygutę. Ją paskaitau ir savo 
seneliams. Visada gaudavau 
knygučių vaikams su paveikslė
liais, tik jos buvo lenkiškos ir 
rusiškos. Dar ir sunku lietu
viškų knygučių sutikti, o tai 
mūsų visų didžiausias turtas. 

Ačiū Jums, kad lietuvišką ir 
tokią gražią knygutę parašėte. 
Mes visi mokame skaityti lie
tuviškai. Viso geriausio! 

Danutė 
Red.: Iš šio laiško išvadas 

pasidarykite patys. Ar jūs 
mokate taip pat branginti lie
tuvišką knygą kaip Lenkijoje ir 
kitur gyveną vaikai? Minimos 
knygos autorius yra rašytojas 
Algirdas Gustaitis, kuriam ir 
šis laiškas skirtas. Šis rašytojas 
yra parašęs ir daugiau knygučių 
su Algrio Trakio ir Taksiuko 
Šleivio nuotykiais, „Tėvynės 
žvaigždutėje" ne kartą buvo 
minimi jų pavadinimai. 
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žinojo, kad gražios gėlės ne
sukrautų savo žiedelių be saulės 
šviesos; kad skanūs vaisiai ne
nunoktų be jos; kad ir jie patys 
negalėtų gyventi. Gal niekas 
nematė tokių puikių gėlių, ku
rios auga toje tolimoje šalyje, 
tokių vaisių, kokių tenai pilna. 
Tos šalies žmonės tikėjo, kad 
visa tai padaro saulė pati savo 
galybe, todėl jie ją ir garbino. 

Karštose šalyse žmonės yra 
labai staigaus būdo. Jie greitai 
supyksta ir kariauja tarp savęs. 
Ten jie gyveno giminėmis, ku
rias valdė giminės vyriausias 
asmud i r ^}»-4i—*adino savo 
karaliumi. 

Vienos tokios galingos gimi
nės karalius turėjo sūnų, vardu 
Lerą. Jis buvo aukštas, tvirtas 
ir labai gražios išvaizdos. Jis 
mokėjo gerai žuvauti, jodinėti, 
iš lanko šaudyti beveik kaip 
suaugęs žmogus. J is niekada 
nesijautė laimingas. Vietoje 
didžiuotis savo jėga, dalyvauti 
žuvavime, medžioklėj, kariškose 
ekspedicijose, jis mėgo būti 
vienas. Eidavo į miškus, į nuo
šalias vietas, lipdavo į kalnus ir 
tenai prasvajodavo ištisas die
nas. Jis jautė, kad jis labai 
mažai težino, o jis norėjo labai 
daug žinoti. Jis nebuvo pa
tenkintas žemės džiaugsmais ir 
smagumais. Jo siela buvo 
tuščia. 

Jų giminės senas žmogus jį 
mokė visko, ką tik pats žinojo: 
apie medžioklę, jodinėjimą ir 
maldas, kurias žmonės vartojo 
saulės garbinimui. Vieną kartą 
jo mokytojas jam pasakė, kad 
netolimoje ateityje jis galės 
nuvykti į puikų miestą, kuria
me galės matyti saulę iš visai 
arti. Tenai kiekvienas yra 
apsirengęs drabužiais, kurie 
šviečia kaip žvaigždės, gėlės 
tokio gražumo, kurioms panašių 
čia niekur nerasi, vaisiai ten 
visuomet nunokę, ir paukščiai 
nesiliauja čiulbėję. Tenai visi 
yra laimingi, nes viskas ten yra 
gražu. Visų širdys pilnos meilės, 
ten skamba dieną ir naktį muzi
kos garsai. 

(Bus daugiau) 

RUDUO 

Rudenį nėra per šalta, todėl 
yra smagu žaisti lauke. Ypač 
gražu, kai rudi , geltoni, 
oranžiniai, raudoni lapai kren
ta nuo medžių. Reikia juos 
sugrėbti, o paskiau t ikras 
malonumas šokti į lapų krūvas. 
Naktys būna ilgesnės ir 
vėsesnės. Rudenį būna įvairių 
pramogų: derl iaus šventė, 
Padėkas diena, kaukių diena. 
Per Halloween vaikai ap
sirengia įvairiais kostiumais ir 
renka saldainius. Padėkos dieną 
visos šeimos susirenka ir valgo 
kalakutą. 

Rima Paul iutė 

Seniai labai seniai gyveno 
vienas arklys. Jo vardas buvo 
Švitrigailas. Jis buvo labai 
negražus. Visi arkliai iš jo 
juokėsi, švitrigailo savininkas 
jo labai nemėgo. Kada tik ant jo 
jodavo, jį visada botagu plakda
vo. Švitrigailas buvo labai 
nusiminęs. Vieną dieną prie jo 
priėjo nuostabioji Daina. Priėjus 
jį palietė ir pasakė šiuos žodžius: 
„Arkly, arkly — tu bjaurus, 
pavirsk į gražų arklį." Tuojau 
Švitrigailas tapo gražiausiu vie
naragiu. Jo savininkas nustebo 
pamatęs ir apalpo. Kiti arkliai 
jo daugiau neapjuokė. Švitrigai
lo vardas tapo — Gražuolis 
Vienaragis" 

Ada Valaitytė, 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 
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Sujungę taškus, sužinosite į 
ką taip labai žiūri berniukas. 

(5 taškai) 
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Mokslininkų pavardės pagal 
e i l ės numerius : (1) Isaak 
Newton. (2) Euclid. (3) Eli 
Whitney. (4) Albert Einstein. (5) 
Louis Pasteur. (6) Charles Dar-
win. (7) Thomas Edison. (8) 
Gregor Mendel. (9) James Watt. 
(10) Madame Curie. 

GALVOSŪKIO NR. 25 
ATSAKYMAS 

Dykuma yra žemės plotas, ku
riame tik specialios formos 
gyvenimas gali būti. Visų dyku
mų pagrindinė problema-drėg-
mės trūkumas. Kitaip sakant, 
gyvybė egzistuoja tik tokia, kuri 
gali apsieiti su mažiau vandens. 
Vandens kiekis kontroliuoja že
mės paviršių. Miškai auga vie
tose, kur daug lyja. Žolė reika
lauja mažiau drėgmės. Kur 
drėgmė tik tam tikrais tarpais 
pasirodo, auga specialūs dyku
mų augalai. 

Dykumų yra įvairių rūšių: 
karštos-šaltos, žemumų-aukštu-
mų, smėlio-akmens. Karštosios 
dykumos yra apie žemės pusiau
ją. Ten dideli atstumai nuo jūrų. 
Pučia nuolatiniai (pasatai) sausi 
vėjai. Esantys kalnai užstoja 
drėgnus vėjus ir sulaiko debesis 
nuo jūrų. Daugiausia dykumų 
y ra apie pasiaują: Sahara, 
Arabija, Sirija, Iranas, Arizona, 
Nevada, Australija ir t.t. Azijo
je Himalajų kalnai užstoja lietų. 
Tibetas. 

Dykumose neaugant me
džiams, vėjas įsisiūbuoja, ardo 
uolas, akmenis ir iš jų padaro 
žvyrą, smėlį. Vėjo nešiojamas 
smėlis supila kalvas ir nuneša 
smėlį į derlingus laukus, padaro 
nuostolių ūkininkams. Vėjas 
nulygina kalnus ir padaro 
fantistiškas figūras. Šiaurės ir 
Pietų polius galima vadinti irgi 
dykumomis, kur smėlį pakeičia 
sniegas. Dykumų klimatas že
myninis. Dienos karštos, šiltos, 
naktys labai vėsios, šaltos. 
Temperatūra svyruoja tarp — 
15°C ir + 30°C. 

Augalai dažniausiai belapiai, 
kad neišgaruotų drėgmė. Jie 
tur i spyglius ir dyglius, kad 
žvėrys nenaikintų ir vandenį 
taupytų. Dykumų gyvuliai yra 
tokie, kurie gali ilgesnį laiką 
gyventi be vandens, pvz. kupra
nugariai. 

Dykumose žmonės gyvena oa
zėse. Taip pat įvairūs klajokliai, 
kurie kupranugariais keliauja 
ir užsiima plėšikavimu. Žmonės 
mėgina dykumas paversti nau
dingais plotais. Atveda kanalus 
ir drėkiną žemę. Apačioje 
dykumų, giliai yra požeminės 
upės ir ežerai. Kada nors 
žmonės ir juos pradės naudoti. 

Iš penkių pelėdų yra dvi 
panašios, j a s suraski te ir 
parašykite kurios? 

(5 taškai) 
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Du kiškeliai atrodo panašūs, 
bet sakoma, kad juose yra net 
devyni skirtumai. Pamėginkite 
juos surasti. O gal ir daugiau 
surasite? 

(5 taškai) 
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Koks žodis visuomet ištaria
mas blogai? 

(5 taškai) 
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Kas sudaro bangas vandeny
nuose, jūrose ir dideliuose 
ežeruose? 

(5 taškai) 


