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R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

VYDŪNO FONDO PREMIJA 
SKAUTININKEI MARYTEI 

MAŽEIKAITEI-UTZ 
vadovė nuo paski l t ininkės iki 
tuntininkės pareigose. Į paskau-
tininkės laipsrų pakelta 1979 m., 
į skautininkės — 1987 m. Atžy
mėta LSS žymenimis: Tėvynės 
dukros ir už Nuopelnus. Litua
nistinių kursų administratorė. 
Seserijos Skaučių s k y r i a u s 
vedėja 1981-1984 m. LSS Tary
bos narė - 1984-1988 m., Sese
rijos jaunesniųjų skaučių sky
riaus vedėja 1990-93 m. Vidurio 
rajono vadė nuo 1991 metų. 

En tuz ias tė s tovyklautoja ir 
s tovyklos pare igūnė 

Marytė stovyklavo ne mažiau 
penkiolikoje stovyklų, daugelio 
jų pareigūnė, vėliau - stovyklų 
organizatorė ir viršininkė. Šeš
tosios Tautinės stovyklos vyr. 
skaučių draugininke, JAV Vi
durio rajono skaučių stovyklos, 
vykusios 1988 m., jaunesniųjų 
skaučių pastovyklės viršininkė. 
Septintosios Tautinės stovyklos 
- jaun. skaučių pastovyklės vir
š in inkė . „ K e r n a v ė s " t u n t o 
stovyklų viena organizatorių ir 
septynių pastovyklių viršinin
kė; „Tėviškėlės" stovyklos vir
šininkė; 1987 m. „Gerojo ait
varo" stovyklos 1989 m. virši
ninkė: ..Didvyrių žemės - 1991 
m. viršininkė. Rako stovyklos 
direktorės pareigose 1992 ra, 
Tenka pastebėt i , kad visos 
skaučių.-tų stovyklos, vykusios 
Rako stovyklavietėje, buvo or
ganizuojamos, planuojamos kar
tu su broliais,.Marytei pasigė
rėtinai kooperuojant. LSS Jubi
liejinės, vykusios 1993 m. Rako 
stovykloje, Marytė buvo viena 
organizatorių ir stovyklos ūkio 
viršininkė, kur ja i teko didelio 
darbo ir atsakomybės pareigos. 
Kaip žinoma Jubiliejinė sto
vykla praėjo taut in io sąmonin
gumo ir d idel io skau t i ško 
džiaugsmo ženkle buvo krau
nami aukšti laužai, skambėjo 
miškas ir plati apylinkė lietu
viškos dainos ga r sa i s . Sto
vyklautojų entuziazmas buvo iš
skirt inas, nes dalyvavo būrelis 
sesių ir brolių iš laisvos Lie
tuvos. 

Marytę Utz t enka vertinti ir 
už didelį tautinį pasišventimą: 
kaip žinoma, jos gyvenimo 
draugas John Utz, ne lietuvių 
kilmės, bet Marytės visi trys 
vaikai puikiai kalba lietuviškai 
ir kar tu su savo mamyte kuria 
laužus ir dainuoja lietuviškas 
dainas. Neabejotina, kad Ma
rytei siekiant išlaikyti lietuvybę 
šeimoje reikėjo daug pastangų, 
daug švelnios diplomatijos, už 
ką mūsų mielai sesei ir pri-

Skautininkė Marytė Utz. 

LSS Vydūno fondo valdyba 
kasmet parenka, skiria stipen
dijas studijuojančiam, moksle 
pažangiam jaunimui ir metinę 
premiją idealistiškai nusitei
kusiam, tautos labui nusipel 
niusiam asmeniui. Už 1992 me
tus Vydūno fondo premija buvo 
paskirta Vytautui Landsber
giui, valstybininkui, daug nusi
pelniusiam tautai jai keliantis 
laisvėn ir a tkur iant teisinę, 
demokratinę Lietuvos valstybę. 
Šiam didžiai nuopelningam as
meniui premija buvo įteikta as
meniškai, ją įteikė Vydūno fon
do valdybos pirmininkas v.s. 
Vytautas Mikūnas. Lietuvoje. 

Šiemet Vydūno fondo valdyba, 
atidžiai peržiūrėjusi LSS skau
tiško j aun imo gretas, vien
balsiai nubalsavo premiją skirti 
skautininkei Marytei Mažeikai
tei Utz, Vidurio rajono vadei, 
už didelį pasišventimą Lietu
viškai skautybei. Premija M. 
Utz buvo įteikta iškilmingai. 
ASS metinės šventes metu. š.m. 
spalio mėn. 9 d. 

Tenka ta r t i , kad Vydūno fon
do premija buvo skirta tikrai 
šios premijos vertai sesei. Jos 
veidą nuolat puošia maloni 
skautiška šypsena ir kur tik ji 
pasisuka - ten giedra, juokas ir 
daina. Jos skautybės kelias 
skambia jaunystės daina nu
dainuotas, stovyklų laužu lieps
nomis nupliekstas. 

Marytė Mažeikaitė-Utz į LSS 
įstojo ..A"šros Vartų" skaučių 
tunte 1954 m. Jaunesnes skau 
tės įžodi davė 1955 m. Jūrų 
skautės — 1958 m. Priklausė 
Korp! ..Gintaras". Skautavo tri
juose skaučių tuntuose — ..Auš
ros" var tų . . . Juodkran tės" . 
„Kernavės". įgydama skautiško 
patyrimo ir vadovavimo žinių. 
Vadovavo vienetams, buvo 
skaučių ir jaunesniųjų skaučių 

ASS metinės šventės Čikagoje metu, š.m. spalio 9 d., į tikrąsias nares pakeltos Akademikių skaučių 
draugovės narės — Dana Butts, Ilona Radzevičiūtė, kandidačių globėja fil. Ramoną Steponavičiū
tė, Vilija Meilytė, Jeniffer Antanaitytė ir Julija Valaitytė. 

„EMILIJOS PLATERYTĖS" 
BŪRELIO SUEIGA 

Saulėtą lapkričio 20 dienos po- giau ar mažiau visos turime. Pa-
pietę visos „Kernavės" tunto gailo mums šios šeimos, kuri lie-
.,Miliutės" skubėjome į jaukius tuvišku išdidumu neprašo pa-
Audronės Matutienės namus šalpos. Šeimą išlaikyti mūsų 
sueigon, nors ir labai knietėjo tą būrelis neįstengtų, bet jai padėti 
dieną Čikagoje vykęs Kauno visos mielai sutiko. Kukl ią 
„Pastoralės" mergaičių choro auką iš būrelio iždo, prie kurios 
koncertas. ir viešnia mielai prisidėjo, 

Sueigoje turėjome viešnią, 7 nutarėm įteikti tai šeimai, kad 
savaites vasarą praleidusią Lie- šventės jai būtų giedresnės, 
tuvoje. Žinoma, dabar Lietuvo- Žadame ir toliau remti siunti-
je apsilankiusių net rūks ta , net nukais bei laiškais. Iš asmenų, 
ir iš „Miliučių" tarpo, bet ne su galinčių drabužių ar kelis do-
tokiu tikslu, kaip mūsų viešnia, leriukus šiai šeimai paaukot i , 
Sesė Baniutė Kronienė, vykdy- su džiaugsmu priimsime ir iš-
dama tėvo matematiko s. Jono siusime su mūsų siunta. Prašo-
Mašioto testamentą, po 40 metų me dėl to kreiptis į sesę Daną 
sugrąžino jo pelenus į gimtinę. Barienę, 22 VV. 164 Arbor Ln,. 

Iškalbiai, ir labai įdomiai, Glen Ellyn, IL 60137. 
Baniutė apibūdino tėvelio laido- Prieš baigiant sueigą, naginga 
tuves ir visą viešnagę Lietuvo
je, kurią šį kartą atl iko be gi
minių. Amerikoje numačiusi ke
lionės planą, atvykusi Lietuvon, 
išsinuomavo automobilį su že
maičiu palydovu, „ t r a u k ė " per 
visą Lietuvą. Baniutė, ne tik 
ta lent inga lėlių kūrėja, bet ir 
labai gabi pasakotoja. Gyvai, su 
humoru, papasakojo savo vieš 
nage tėvynėje. 

Nuo mažų dienų skautauda-
mos, žinome gerojo darbelio 
tikslą ir pareigą. Neužmiršome 
jo ir šioje sueigoje. Sesė Dana 
Barienė. energingai besirūpi
nanti labdara Lietuvoje, surado 
šeimą, kur i . viešai neprašy
dama pagalbos, augina ne tik 
savo šešetą vaikų, bet yra 
priėmusi savo šeimoje globoti 
t r i s našlaičius. Taigi, šeima su 
devyniais vaikais, nuo vienerių 
iki šešiolikos metų amžiaus. 
Amerikoje nelengva šeimai 
užauginti ir išmokslinti devy-
nius vaikus, o ką j au bekalbėti 
apie tam sąlygas Lietuvoje. 
Visos tur ime savo šeimas, vai
kus ir vaikaičius. O kur dar 
giminės Lietuvoje, kurių dau-

klauso pagarba. 
Sveikintina ir Vydūno fondo 

valdybą, už suteiktą premiją, 
a tkre ip ta dėmesį į idealistini 
pasišventimą. Be idealistų pa
saulyje būtų tikrai juoda ir tam
su... Tegyvuoja idealizmas ir 
idealistai! 

S e s ė Z u z a n a 

mūsų menininkė Julita Burgess 
parodė savo suku r tu s gin
tar inius medžius. Su šiais me
niškais darbais ji žada dalyvauti 
Lietuvių centro, Lemonte, gruo
džio 4 ir 5 d. vyksiančiame 
bazare. Sesė Ju l i ta kvietė visas 
a tvyk t i pas iž iūrė t i . T i k r a i 
verta! 

Išsiskirstydamos nutarėme vi
sos vėl susitikti gruodžio 11d . 
Jaunimo centre vyksiančiame 
„Kernavės" tunto veiklos 35 
metų sukaktuviniame pokylyje. 

Sesė Irena Meil ienė 

Nuotr. J. Variakojienės 

K E R N Ą V I E T Ė S RUOŠIASI 
ŠVĘSTI GIMTADIENI 

„Kernavės" t un to 35 gimta- j 
dienis bus švenčiamas šeštadie- . 
nį, gruodžio 11 d., 6 vai . vak. 
J a u n i m o centre. Visos dabart i
nės ir buvusios ke rnav ie t ė s , jų 
šeimos, draugai ir t u n t o rėmė-
jai,-os kviečiami da lyvaut i su
k a k t u v i n i a m e pokylyje. Bus 
puiki, dainuojančių kernaviečių 
a t l i e k a m a p r o g r a m a , gard i 
vakar ienė , šokiai i r malonus 
pabendravimas, ypač su senokai 
bematytomis sesėmis. Dalyvau
kime visos! Apie dalyvavimą iš 
anks to p ranešama tun t in inke i 
R a m u t e i K e m e ž a i t e i , t e l . 
778-2679. arba Dainai Aukštuo-
lienei, tel . 312-376-1542. 

S K A U T I Š K O S KŪČIOS 
D E T R O I T E 

„ B a l t i j o s " i r „ G a b i j o s " 
skautų,-čių t u n t ų ruoš iamos 
Kūčios sekmadienį, gruodžio 12 
d„ 5 vai. p.p. vyks Dievo Apvaiz
dos p a r a p i j o s s a l ė j e . V i s i 
kviečiami. K i e k v i e n a še ima 
prašoma prisidėti pr ie Kūčių 
stalo. Susi tar t i dėl valgių ir 
užsisakyti vietas , skambink i t e 
Ritai Kasput ienei , te l . 313-
553-0135. Visi laukiami. Kar tu , 
lyg viena šeima, švęskime šią 
t radicinę šventę. 

,ĄZUOLO" MOKYKLA 
KVIEČIA 

Akademinio Skautų sąjūdžio metinės šventės Čikagoje metu j senjorus pakelti Korp! Vytis jun 
jorai Iš k. — Vilius Žukauskas, tėvūnas fil. Jonas Variakojis, Darius Buntinas, tėvūnas fil 
Ričardas Chiapetta. Edvardas Slivinskas ir Juozas Vilutis. Nuotr. J. Variakojienės 

„Ąžuolo mokykla"' vra įąųnų 
vadovų arba draugininkų lavi
nimo kursai. 

„A.M." t iks las yra paruošti 
jaunus draugininkus — pade
dant jiems pagilinti skaut iškas 
žinias ir susipažinti su vadova
vimo principais. 

„A.M." — lavinimo kursų dar
bas yra keturių dalių: 

a. rašto darbai — trumpa tema 
(250 žodžių I — laisva tema trum
pai atsakyti 20 klausimų. 

b. stovykla — „A.M.'" vasaros 
stovykla. 

c. vadovavimas — bent 9 mėn. 
vadovavimo tunte/vienete; tun-
tininko vieneto vadovo įvertini
mas eitų pareigų. 

d. baigiamasis rašto darbas — 
tema maždaug 300 žodžių - įver
t inant tai, kas buvo išmokta, 
siūlant papildymu? ir 1.1. 

..A.M.*' s tovykloje l a b a i 
smagu, bet - labai svarbu, kad 
..A.M."' dalyviai suprastų, jog jie 
įsipareigoja daugiau, negu „tik 
pastovvklauti". 

I „Ąžuolo mokykla" gali įstoti 
skautai nuo 17 m. amžiaus; I 
skautų , a r b a II p r i t y r u s i ų 
skautu patyrimo laipsnio, va
dovai, arba turintieji sugebė
jimus vadovauti I š imt ina i s 

•veja; . tautininkams prista 
čius ir Vadovų Lavinimo sky
riaus vedėjui pritarus, gali įstoti 
ir 16 m. Jaunesniems, tačiau. 
. .AM." ne t inka - geriau skilti-
ninku kurdai. 

i i n t . • • • i< 

maždaug 100dol.( U.S. (doleriai 
asmeniui. 

Kas daroma „A.M. stovyklo-
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P A R O D A - „75 METAI 
LIETUVIŠKAI S K A U T U AI" 

Gruodžio 11-12 d. Lietuvių 
centre , Lemonte, vyks įdomi 
paroda — „75 meta i lietuviškai 
skautijai". Paroda bus atidaryta 
l ankymui šeštadienį, gruodžio 
1 1 d . nuo 9 vai. ryto. Oficialus 
a t ida rymas bus tą pačią dieną. 
5 vai. vak. Sekmadienį, gruo
džio 12 d., paroda bus atidaryta 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. vak. 
Parodą rengia „Sietuvos'" skau-
t in inkių ir vyr. skaučių drau
govė. Rengimo komitetui vado
vauja v.si. fil. Gina Garunkš-
ty tė . Visi kviečiami parodą ap
lankyt i . 

Nerūpestinga jaunystė atneša 
šiurkščią senatvę. 

Tibullus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos 

Nechiru'gmis išsiplėtusiu venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd. . tel. 312-585-2802 

Pirm . antr . penktd 9 v r -3 v p.p.. 
ketv 10 v r -7 v v . trečd . 
šeštd 10 v r 2 v.p p 

Susitarrno nereikia fečd ir šeštd. 
Sumokama po vizito 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

je? Grupinia i žaidimai , pašne
kesiai , skaut iški p ra t imai ir 
užsiėmimai, maisto gaminimas, 
iškylavimas, lengva pionerija, 
vadovavimo principai — žodžiu 
viskas, kas re ika l inga skauta-
moksliui ir, ypač, vadovavimui 
įsisąmoninti . Visur ir visada 
veikiama ski l t imis . 

Ar stovyklaujama su sesėmis? 
Taip, nes k a r t u su „Ąžuolo 
mokyk la" vyks ta „ G i n t a r o " 
vadovių mokykla. 

Dėl p la tesn ių informacijų 
k r e i p k i t ė s p a s t u n t i n i n -
ką 'vieneto vadovą a rba į LSB 
Vadovų lavinimo skyr iaus ve
dėją - v.s. fil. Kazį Matonį: 2 
J a c k s o n Ci rc le , Ocean . N J 
07712. Tel. 201-922-1296. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

G r u o d ž i o 11 d. — 
. .Kernavės" tun to 35 m. su
kak tuv in i s pokylis J a u n i m o 
centre . 

Gruodž io 11 ir 12 d. „75 
meta i l ie tuviškai s k a u t i j a i " 
paroda Lietuvių centre . Lemon
te. Rengia „S ie tuvos" skau-
t in inkių ir vyr. skaučių drau
govė 

Gruodžio 25 d. — Kalėdų 
v a k a r o šok ia i l i e t u v i š k a m 
j a u n i m u i L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. Ruošia Akademin i s 
Skau tų sambūris . 

Balandžio 9 d. - L uviškos 
skautijos 75 m. veiklos metų 
pabaigtuvių pobūvis J a u n i m o 
centre . Rengia Čikagos skauti-
ninkių draugovė. 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinlc 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tai. 312-284-2535 
Pirmd.. antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

) DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171at 

Tinlay Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

Kab. 312-735-4477; 
|Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (312) 585-0348, 
R M . (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS !R 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 . ( 312 ) 471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. Kedzle A v a . , 

C h i c a g o , I I I . 60652 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal suS'tanmą 

Pirmd 3 v p p-7 vv antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r - l 2 v p p 

6132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS1 LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 myha Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai . kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava . , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitą' apmokami Medicare 
Kablnato tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-585 1955 
172 Schlllar St.. Elmhtirat, IL 60126 

708 941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais r savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
61 o5 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarlta" Madlcal Cantar-

Naparviita Cp-tput 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . (1-312) 566-3166 
Nan~ [ 7 H l 72 

DR. PE . I O B A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kad Lietuva į geresnį 

KELIĄ ĮVAIRUOTŲ 
Girti ar peikti yra paprasta ir 

nereikia jokio išmanymo. Juk 
tai vien rašto ar kalbos vyks
mas, naudojant gal pieštuką, 
gal lūpas su visagaliu burnos 
šeimininku. Nuskamba ar nu
griaudėja, papykina ar švelniai 

ir negeneralinį konsulą, ir 
sekretorę, ir dar kai ką, bet jų 
nepamokęs, kad doro krašto 
doros įstaigos, ypač kitokių 
uždavinių neturėdamos, atsa
kinėja į gautus laiškus? 

Jokiai partijai rinkimų laimė 

LIETUVA EUROPOS 
SAUGUMO RĖMUOSE 

PELNO GEISMAS 
UŽGNIAUŽIA SVEIKA PROTĄ 

paglosto, prasižiojęs drąsuolis jimo neužtenka, jokiai partijai 
susiniekina ar aukštyn Šokteli, 
tai ir viskas. O darbai rutulio
jasi daug komplikuočiau. Iš dar
bų pusės žiūrint, gyrimai, 
peikimai, įvairios kritikos taip 
pat turėtų pasinaudoti protu. 

Bet kartais negalima ištylėti. 
Kenti ir galvoji, žvalgaisi ir 
pečiais gūsčioji, kol prapliūpsti, 
neapsikentęs dėl į akis pučiamų 
dūmų. 

Ar ne dūmininkų draugija yra 
šiandien Lietuvą užgožusi. Ši
tiek kūnų Seime, šitiek minist
rų, viceministrų, patarėjų, 
valdytojų, įgaliotinių, o gyveni
mas ožiuojasi ir eina atgal. Žy
giuojama ir žygiuojama kažko-
kion pakriaušėn, nes dūminin-
kai leidžia rūkus ir niekas 
negali įžiūrėti, kur reikėtų 
suktis. Valstybė grobuoniškoms 
apsimetėlių algoms, lyginant su 
specialistų ka ip gydytojai, 
mokytojai, iš užsienio transpor
tais veža paskolas. Skaudžių 
juokų, kuriais Lietuva garsėja, 
užteks visam Dvidešimt pirma
jam amžiui. 

Kas taip spausdina piniginius 
žymenis, kaip Lietuva spausdi
no savo litus? Kas skiria — 
nepaskirta, meta — neišmeta 
valstybinio banko valdytojo? 
Kokiam krašte kariniai ar 
pusiau kariniai daliniai, kaip 
Lietuvos SKAT, be jokios kont
rolės sandėliuoja ginklus priva
čiose pašiūrėse, priemenėse, 
bulvių duobėse? 

Nėra šeimininko, kuris galėtų 
sutvarkyti rėkte rėkiančius 
apsimetėlius politikus ir nieko 
nedirbančius administratorius. 

Žadėta ekonominė pažanga 
virto skurdu. Valstybinio bren
dimo vietoje įsitaisė visuome
ninė suirutė. Jaunai valstybei 
būtinas entuziazmas nugarmėjo 
apatijos ir nusivylimo pelkėn. 
Koks Lietuvoje teisingumo mi
nistras, kokie prokurorai, kokia 
policija, jei valdžia yra kri
minalistams deleguota? Suma
žinus nereikalingai švaistomas 
išlaidas, padidėtų viešos tvarkos 
prižiūrėtojų algos, jie galėtų be 
sukčiavimo pragyventi, ir polici
joje atsirastų rimtesnių darbi
ninkų. Koks tasai Užsienio 
reikalų ministras, New Yorkan 
atsiuntęs ir generalinį konsulą, 

neleistina niokoti Šalies. Pri
valu šiek tiek sugebėti dirbti bei 
savyje susidrausminti. Prezi
dentas valstybei gal gera linki, 
gal jis sugeba gražiai su gyven
tojais kalbėti, tačiau pagal Lie
tuvos konstituciją jis yra ir šei
mininkas. Tad kodėl vengiama 
sprendimų ir neprižiūrime, kad 
tie sprendimai būtų vykdomi? 

Lietuvos Seime, kiek dabar 
yra, nereikia tiek narių. Posė
džiai patvinsta kalbose, be 
reikalo maišais eikvojamos 
lėšos, pro didelį skaičių prasi
sunkia nedarbingų, silpnų 
žmonių. Seimo tikslas nėra kiek 
galima didesnio skaičiaus gerai 
atlyginamų pozicijų parūpi-
nimas. Lietuvos Seimui pakak
tų 60 narių. Juos artimiau 
piliečiai pažintų, jie savo tarpe 
greičiau susiprastų ir lengviau 
būtų galima matyti, kas dirba, 
kas dūmina. 

Nereikia ir tiek ministrų. Jau 
vien kėdžių jiems parūpinimas 
kainuoja daug pinigų. O kur 
patarėjai, sekretorės, kur visas, 
Lietuvoje pamėgtas, biurokra
tizmo aparatas. 

Nereikia tiek partijų. Juk 
kiekviena jų turi savo požiūrį į 
valstybinį gyvenimą, turi savo 
administracinius kelius. Tai ką 
veiksime su tiek požiūrių ir su 
tiek valdymo metodų? Krikščio
nys demokratai, sumoderuoti 
krikščionys demokratai, labai 
dešini, mažiau dešini, truputį 
dešini... Kurių mąstymas yra 
šiek tiek panašus, vienon 
grupuotėn susijungę, turėtų 
pakankami galvų požiūriams, 
metodams, rinkiminėms akci
joms aptarti, o dabar erzeliuoja 
mažuose būreliuose ir skelbiasi 
didžiais politikais. 

Sunku yra žiūrėti, kai Lietu
va taip sparčiai niekinasi. Tad 
ir pašalaičių nusistebėjimas at
leistinas, ir krašto administraci
jai gražių žodžių šykštėjimas ne-
smerktinas. Kai tariame žodį, 
nebūt inai peikiame. Tik 
ieškome išeities, kad Lietuva 
į geresnį kelią pasuktų. Juk 
yra skaudu, kai branginama 
šalis pasaulio valstybių šeimoje 
yra nuskirta tarp atsilikusiųjų. 
Be to, pati kasdien slenka tolyn 
į eilės galą. 

Vytautas Volertas 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nis t ras , grįžęs iš Rygoje 
įvykusio Baltijos valstybių mi
nistrų susitikimo su JAV Vals
tybės sekretoriumi W. Christo-
pher, pareiškė, jog „Dėl Lie
tuvos įsijungimo į NATO kito 
pasirinkimo nėra. Saugumas 
yra toje pusėje, iš kur ateina 
demokratijos, pilietinės verty
bės, todėl Lietuva, kaip ir Rusi
ja, juda ta kryptimi" („Lietuvos 
rytas", Nr. 211). 

Skirtingą nuomonę tuo klau
simu iškėlė Rusijos gynybos 
ministras Pavel Grachev, aptar
damas esamą padėtį kar tu su 
kitais krašto saugumo vadais: 
„NATO yra militarinė sąjunga, 
ir kam jai reikėtų naujų narių. 
Prieš ką tai yra nukreipta" 
(„Time", V. 142 Nr. 20). 

NATO apibrėžimas kaip ka
rinės sąjungos atitinka jos prin
cipus ir tikslą, ją steigiant. Ji 
buvo įsteigta 1949 metais , 
apjungiant dešimtį Europos 
valstybių, Kanadą ir JAV. Vė
liau prisijungė Graikija, Turki
ja, Vakarų Vokietija ir Ispani
ja. Jos tikslas buvo pasipriešini
mas galimai buvusios Sovietų 
Sąjungos agresijai. 

Sovietų Sąjunga iš savo pusės 
1955 metais sukūrė Varšuvos 
paktą. Tai buvo karinis ir poli
tinis susivienijimas, apjungiant 
visas Rytų Europos satelitines 
valstybes, Lenkiją ir Rytų Vo
kietiją. 

Subyrėjus Rytų imperijai, Ry
tų Vokietijai prisijungus prie 
Vakarų, satelitinėms valsty-

MIKAS CRGAITIS 

bėms tapus nepriklausomoms, 
politinė padėtis strateginiu 
atžvilgiu iš esmės pasikeitė. 

Rusija, teisingai suprasdama 
savo silpną padėtį, paskelbė lyg 
naują karinę doktriną, pabrėž
dama, jog šiuo metu ji jokios 
sąjungos nei šalies nelaiko savo 
priešu. 

JAV politinis nusistatymas 
Europos ir Rusijos atžvilgiu šiuo 
metu pereina bandymų ir naujų 
sąvokų ieškojimo laikotarpį. 

Prezidento Clinton stiprioji 
pusė yra krašto vidaus politika, 
tačiau po sėkmingo susitikimo 
su Rusijos prezidentu Jelcinu, 
aiškiai pastebima kryptis dau
giau domėtis Rytų-Vakarų san
tykiais ir tuo pačiu ten išky
lančių problemų sprendimais. 

Jeigu anksčiau NATO sąjun
ga, iš vienos pusės, ir Varšuvos 
paktas, iš kitos, buvo atvedę 
Europą į teoretiniai balansuotą 
poziciją, tai dabar visa tai pavir
to komplikuotu tautiniu intere
sų mišiniu. 

JAV, ieškodama greito padė
ties stabilizavimo, atrodo, no
rėtų išplėsti NATO sąjungą, ko
kiu nors principu apjungiant 
Rusiją ir jos buvusius satelitus. 

Vakarų Europos valstybės, 
daugelį metų išgyvenusios 
„Raudonojo tvano" grėsmę, ste
bėdamos paskutiniųjų metų 
„Tautinio valdymo" žudynes, 
nenori artimoje ateityje at
sisakyti savo sukurtos ir ištobu
lintos gynybos sistemos. 

JAV šalia to dar turi ir kitų 
problemų arba bent mano jas 
turinčios. Vokietija, išvysčius 
aukšto lygio gamybinį poten
cialą, prisijungus Rytų dalį, 
tampa dominuojanti jėga Euro
poje. Kad tas kelia JAV susi
rūpinimą, matyti iš nusistaty
mo tebelaikyti Vokietijoje stip
rius karinius vienetus, skiriant 
tam nemažą ginklavimosi biu
džeto dalį. Sužlugus Sovietų 
grėsmei, atrodo, tas kitos 
prasmės jau nebeturėtų. 

Uždelstas rusų kariuomenės 
išvedimas iš Latvijos, Estijos ir 
dar kai kurių buvusių satelitų 
kelia susirūpinimą ne tik jiems, 
bet ir JAV pareigūnams, nes tai 
lieka lyg rakštis neužgijusioje 
žaizdoje, trukdanti normalų tų 
kraštų vystimąsi ir stiprėjimą 
demokratine kryptimi. 

Rodos, ir pati Rusija turėtų 
suprasti, jog tas tik didina 
nepasitikėtjimą NATO valsty
bių tarpe ir mažina jos galimy
bes gauti taip reikalingą finan
sinę paramą. Reikia tik stebėtis 
užsienio reikalų ministro pa
reiškimu, iš kurio būtų galima 
spręsti, jog Rusijos ir Lietuvos 
interesai sutampa NATO atžvil
giu. 

JAV, be abejonės, lieka domi
nuojanti jėga šių dienų Vakarų 
pasaulyje, tačiau negalima pa
neigti nepaprastai sparčiai žen
giančios Kinijos su 1.2 bil. gy
ventojų. Vien tik paskutinių 
metų laikotarpyje užsienio in
vestavimai Kinijoje prašoko 100 
bil. dolerių. 

Lietuvių Fondo baliuje. Iš k. I eil. — Ken Indą, Ramoną Bielskytė, Rima Navickaitė ir Rimas 
Siliūnas. II eil. — Paulius ir Daiva Majauskai Rūta ir Tadas Kulbiai ir Viktorija Siliūnienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Atrodo, kad Vakarų Europos 
valstybės, ypač Vokietija ir 
Austrija užsiima labai pavo
jinga praktika. Pagal Tarptau
tinės atominės energijos (Inter
national Atomic Energy Agen-
cy/IAEA) agentūros duomenis, 
kaip rašo š.m. lapkričio 28 d. 
„Chicago Tribūne" dienraštis, 
šios valstybės ir kitos elektros 
energijos importuotojos in
vestuoja milijonus dolerių į 
atomines elektros jėgaines Rytų 
Europoje, nepaisant, kad Cerno-
bilio pobūdžio tragedija gali 
radiacija užnuodyti visą Eu
ropą. 

Savo kraštuose Vakarų Euro
pa niekuomet neduotų leidimo 
tokioms pasenusioms, suirusioms 
ir pavojingoms jėgainėms veik
ti, bet viskas daroma, kad 
elektros produkcija Rytų Euro
poje nesumažėtų arba visiškai 
nesustotų. Vakarų Europa stato 
savo kapitalistinę imperiją, 
importuodama pigią elektros 
srovę iš Rytų, nepaisant galimo 
pavojaus net ir labai netolimo
je ateityje. O Rytų Europa, šiuo 
metu ypač spaudžiama ekono
minių problemų, džiaugiasi 
turėdama rinką savo nuola
tinei prekei — atominių reak
torių gaminamai elektros 
srovei, nors valstybės su šiomis 
jėgainėmis gerai supranta, jog 
sėdi ant „dinamito statinės" su 
liepsnojančiu dagčių. 

Nematant ryškesnių demo
kratijos išsivystimo tendencijų, 
prislopinant gyventojų porei
kius, pramonės pažanga atves 
per trumpą laiką Kiniją į galin
giausių valstybių tarpą ir kari
niu atžvilgiu, jeigu ji nuspręs 
eiti ta kryptimi. 

Siaurės Korėja, progresuojan
ti atominių ginklų ištubulinime, 
irgi kelia susirūpinimą Pietų 
Korėjai, Japonijai ir Vakarų 
šalims. Jos geografinė padėtis ir 
pajėgumas lyginant su Kinija, 
daro ją lyg politinio žaidimo kor
ta tarp Kinijos ir JAV, kuri yra 
įsipareigojusi suteikti pagalba 
Pietų Korėjai. 

Kinijos natūrali veržimosi 
linkmė būtų į retai apgyventus 
Rusijos plotus Azijoje, patrau
kiančius dėmesį nafta ir kitais 
gamtos turtais. Ne veltui ką tik 
paskelbtoje Rusijos politikoje 
pažymima, jog ji keičianti anks
čiau priimtą principą ir apsigy
nimo atveju gali būti pirmoji, 
naudojanti atominius ginklus. 

Būtų naivu galvoti, kad Pa
baltijo valstybių ir Rusijos išori
nio saugumo problemos bei ku
riamos apsigynimo sistemos su
telpa į tuos pačius rėmus. 

Jau seniai apsižiūrėta, kad 
Sovietų Sąjungos suprojektuo
tos ir pastatytos atominės 
elektros jėgainės nesilaiko 
įprastinių saugumo standartų. 
Šiuo metu Rytų Europoje tebe
veikia 58 sovietinio tipo bran
duoliniai reaktoriai. Tai septin
toji viso pasaulio reaktorių 
skaičiaus dalis. Reaktoriai iš
barstyti po keturias Rytų Eu
ropos valstybes ir tris buvusias 
Sovietų Sąjungos respublikas. 

LAEA pabrėžia, kad 25 reakto
riai šiuo metu kelia didžiausią 
rūpestį, bet patys pavojingiausi 
yra dviejose atominėse jėgainė
se: Bulgarijos Kozloduy (jėgainė 
su 6 reaktoriais) ir Lietuvos Ig
nalinoje (jėgainė su dviem reak
toriais). Abi šios jėgainės veikia, 
nes jų uždarymas reikštų visiš
ką praradimą ne tik už elektros 
eksportą gaunamų pajamų, bet 
ir savo krašto naudojimui elek
tros netekimą. Nepaisant nuola
tinio pavojaus, kitos išeities 
nėra — jėgainės negali būti už
darytos. 

Žinoma, visiškai neatsižvel
giama į artimosios aplinkos 
taršą, skiriant šiai problemai 
paskutinę vietą. Vakarai iš 
Bulgarijos ir Lietuvos gauna 
pigią, švarią elektros energiją, 
o jos gamybos kraštam lieka 
atominė tarša" ir kasdieninis 
pavojus. Tai nereiškia, kad 
Vakarų Europa visiškai nesisie
loja galima tragedija. Juk 
Lietuvos kaimynai, net ir 
tolimesni kraštai, nuo bran
duolinės jėgainės nelaimės 
nemažai nukentėtų. Deja, visas 
rūpestis iki šiol tebuvo keliu ko
misijų apsilankymas Ignalinoje, 
jėgainės inspektavimas ir pa
tvirtinimas fakto, kad ji pavo
jinga. Buvo pateikta ir nemažai 
rekomendacijų, kaip pavojų su
mažinti, bet Lietuva pagerini
mams neturi lėšų, o patarėjai 
nieko konkretesnio už perspė
jimus nesiūlo. 

IAEA. kurios pagrindinė įstai
ga yra Vienoje, atstovas pa
reiškė, kad agentūros 
pareigūnai neseniai nutarė iš 
naujo peržiūrėti visus sovietų 
pastatytų jėgainių, veikiančių 
Rytų Europoje, dokumentus, 
inspektavimo duomenis. Tačiau 
tas darbas nebus baigtas iki 
1995 metų, o tuo tarpu senosios 
jėgainės tebeveikia. Yra žinių, 
kad Rusijos vyriausybė jau 
pradėjo naujos tokios pat jėgai
nės statybą netoli St. Peterbur-
š° D.B. 

• Pirmasis Vliko posėdis 
įvyko 1943 m. lapkričio 25 d. 
Kaune. 

LIETUVOS KUNIGŲ 
SEMINARIJOS PRADĖJO 

MOKSLO METUS 

Rugsėjo mėnesį naujus moks
lo metus pradėjo trys Lietuvos 
kunigų seminarijos, iš kurių 
Vilniaus arkivyskupijai pri
klausančioji atidaryta šiais 
metais. Kauno tarpdiecezinėje 
kunigų seminarijoje šiais 
mokslo metais studijuos 175 
klierikai, iš kurių 41 į semina
riją įstojo šią vasarą (II kurse 
studijuos 40, III - 32, IV - 41, 
V — 21). Daugiausia auklėtinių 
yra delegavusi Kauno 
arkivyskupija — 52; Vilkaviškio 
vyskupija — 37, Vilniaus ar
kivyskupija ir Panevėžio 
vyskupija — po 29, Kaišiadorių 
—17. Vienuolijoms (daugiausia 
pranciškonams) priklausys 12 
klierikų. 

Naujuosius mokslo metus 
seminarija sutiko ne tik gražiai 
sutvarkyta aplinka, bet ir at
naujinusi vadovybę. Rektoriumi 
paskirtas mons. Pr. Tamu
levičius, vicerektoriumi — kun. 
A. Jagelavičius, prefektu — 
kun. A. Neverauskas, Teologijos 
fakulteto dekanu — kun. Vytau

tas Steponas Vaičiūnas. 
Dvasiniu seminaristų lygiu 
rūpinsis du dvasios tėvai: kun. 
L. Zaremba SJ, ir kun. J. 
Šumskis, OFMC. Seminarijoje 
šiais metais ketinama sustip
rinti aliumnų pedagoginį-psi-
chologinį pasirengimą, daugiau 
dėmesio skir t i užsienio 
kalboms, Šv. Rašto studijoms. 
Teologijos fakultete ketinama 
įvesti studentų atstovavimą 
fakulteto taryboje. 

Į Telšių seminarijos pirmą 
kursą šiais metais įstojo 17 
kandidatų į kunigus. Iš viso 
seminarijoje studijuos 74 klie
rikai; dar trys klierikai pasiųs
ti studijuoti į Romą. Į šiais 
metais pradėjusią veikti 
Vilniaus seminariją įstojo 22 
kandidatai į kunigus. 

• 1971 m. lapkričio 22 d. 
Aukščiausiasis JAV teismas 
vienbalsiai nusprendė, kad bet 
kokia moterų diskriminacija 
nusižengia Konstitucijai. 

• 1903 m. lapkričio 18 d. 
JAV ir Panama pasirašė sutar
tį, kuria Amerikai suteikta 
teisė iškasti Panamos kanalą. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

P R A N A S ZUNDE 

50 
„Užsienių Reikalų Ministerijos Politikos Depar 

tamentas ir p. Sidzikauskas pranešė man. kad į Wa-
shingtoną atvyksta kunig. Radvilaitė, su nurodymu 
sueiti į kontaktą su ja. 

Tuojau įsakiau New Yorko Konsului pasitikti ją 
prieplaukoje. Neturėjome žinių, kokiu laivu atvyksta. 
Teko vaduotis laikraščių žiniomis. Pasirodo, kad ji at
vyko Amerikon ne tuo laivu, kaip kad laikraščiai 
skelbė ir p. Bielskiui nepasisekė jos sutikti. 

Buvome manę padaryti didesnį priėmimą Radvilai
tei, kad tuo būdu padarius kiek propagandos. Tačiau 
Radvilaitė nerado reikalinga nė pranešti Pasiuntinybei 
apie savo atvykimą Washingtonan. Kiek vėliau 
patyriau, kad visų t au tų delegatės pirmiausia 
susižinojo su savo pasiuntinybėmis. Neradau galima 
pačiam lįsti, kuomet iš jos pusės nejaučiama nė mažiau
sio reikalo at l ikt i paprasčiausių visur priimtų 
mandagumų. 

Praėjus keletai dienų, p. Rabinavičius, mano 
siunčiamas, nuėjo jos ieškoti. Nerado jos nė posėdžių 
vietoje, nė viešbutyje. Paliko tik savo kortelę. Į antrą 
dieną po toji man patelefonavo. Pakviečiau ją lunch. 
Išsikalbėjus paprašiau ją, žmonos vardu, arbatos 
Pasiunti nybėn. 

Man išvykus į Lietuvos Nepriklausomybės iškilmes 
Naujojon Anglijon, mano žmona turėjo pasimatymą su 
Radvilaite. 

nieko nebuvo Radvilaitė užsipuolė, kad jai 
padaryta: jokių pietų bei priėmimo. 

Buvo duota jai suprasti, kad visa kaltė gula ant jos 
pačios; mes negalime užsimesti, jei ji nesiteikė net 
susižinoti su Pasiuntinybe, nežiūrint, kad Pasiuntinybė 
rengėsi jai padaryti priėmimą. 

„Tai padarykit rytoj, poryt" — Radvilaitė pasiūlė. 
Buvo pasakyta, kad VVashingtone taip nesidaro; jei 

norima turėti žymesnės ir įtakingesnės publikos, tai 
reikia turėti bent 10 dienų laiko. Žmona pasiūlė, kad 
galima būtų padaryti už 10 dienų jei ji sutiktų. Ji davė 
sutikimą, tik pranešė, kad galutinai parašysianti iš 
New Yorko. Buvo gautas laiškas iš jos, jog ji negalė
sianti atvykti Washingtonan. 

Tuo ir pasibaigė tasai „kon t ak t a s ' ' su 
kunigaikštaite. 

Iš viso to gavau įspūdžio, kad Radvilaitė norėjo, kad 
būtų šokinėta apie ją. Tačiau savo atstovaujamą vals
tybę gerbiąs pasiuntinys bent turėjo teisės reikalauti 
minimum mandagumo iš Lietuvos Respublikos pilietės. 

Prie šios progos noriu pranešti, kad Radvilaitės 
Washingtone buvimo metu, vienas Prezidento 
adjutantų kreipėsi telefonu Pasiuntinybėn klausdamas 
daugiau žinių apie ją ir klausdamas ar ji neturinti 
giminių Amerikoje. 

Kuomet jai apie tatai buvo pranešta, ji išrodė 
nusiminusi. 

pasiuntinybėse. Pirmosios tokios „kregždės" pasirodė 
rugpjūčio mėn. Kiek vėliau „Draugas" tuo reikalu rašė: 

„Rytas" 170 n-ry praneša apie dideles atmainas 
Lietuvos diplomatų tarpe. Laisvamaniškoji valdžia 
žemina katalikus diplomatus, o aukština socialistinio 
plauko vyrus. 

Iš Jungtinių Amerikos valstijų atšaukiamas p. K. 
Bizauskas. Jam Sleževičius siūląs Estijoj apsigyventi 
— Talline. 

Pas mus į Ameriką atvažiuosiąs Lietuvą atstovauti 
pragarsėjęs netaktiškais išsišokimais p. J. Vileišis. Gal 
patyrimo pamokytas ir savo partijos apviltas p. J. Vilei
šis žinos savo vietą ir darbą, bet visgi kol kas tenka 
abejoti". 

Keliems mėnesiams praslinkus, 1926 m. gruodžio 
mėn., atstovybės reikalas vėl iškilo Amerikos lietuvių 
spaudoje, bet šį kartą jau ryšium su Lietuvos Seimo 
Finansų ir Biudžeto komisijos nutarimu iš viso panai
kinti Lietuvos atstovybę Vašingtone: 

„Jungtinėse Amerikos Valstybėse lietuvių gyvena 
apie 700-900 tūkstančių. Yra tai ketvirtoji tautos dalis. 
Pasaulinio karo metu ir pokariniais laikais 
amerikiečiai lietuviai gausiai ir nuoširdžiai sušelpė 
tėvynėje pasilikusius brolius, pagelbėjo sukurti 
nepriklausomą ne vien politinį, bet ir ekonominį, Lietu
vos gyvenimą. Jie šelptų Lietuvą ir toliau, jeigu matytų 
bent reiškiamą padėką, kurios pilnai Amerikos lietu-

Paaiškėjo, kad jos motina, Katarina Radvilienė, v , a 1 ^ v e r t l - ^Lietuvos valdžios puses, 
pagarsėjusi, rodos, savo avanturomis Europoje ir ypač , g » ^skiriame Lietuvos valdžią nuo jos atskirų 
Pietų Afrikoje, yra Amerikoje ir ištekėjusi už kokio valdininkų. Amerikos lietuviai, Cepinskiui-Poželai 
tai francūzo. Radvilaitė pasakė, kad ji jos nė nenorin
ti matyri ir išreiškė pasipiktinimo, kad jos motina 
drįstanti save vadinti kunigaikštiene". 

1926 m. gale išeivių lietuvių spaudoje pradėjo kur
suoti gandai apie naujus galimus pakeitimus Lietuvos 

karaliaujant, Lietuvoje skaitomi svetimšaliais, betei
siais žmonėmis. Gerai, kad Kaune yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių konsulas ir jis moko nemandagius 
ministerius teisybės žiūrėti. 

(Bus daugiau) 
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TILŽĖS AKTO SUKAKTIS 
ŠAUKIASI DĖMESIO 

Lapkričio 30 dieną sukako 75 
meta i nuo svarbaus istorinio 
įvykio, kai Mažosios arba Prūsų 
Lietuvos Taryba 1918 metais 
paske lbė pasaul io ž inia i t o 
kraš to prisijungimą prie naujai 
atsistatančios Lietuvos valsty
bės ir kad ji pašvenčia visas 
savo jėgas to siekio vykdymui. 
To krašto l ie tuvininkams šis jų 
d r ą s u s žygis po 600 metų 
svetimos priespaudos buvo toly
gus Vasario 16-tosios Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimui 
Vilniuje. 

Šimtmečių eigoje Mažajai 
Lietuvai buvo lemta pat i r t i bai
s ius smūgius. Šiandien esame 
liudininkai to krašto visuotinio 
genocido, įvykdyto nacist inės 
Vokietijos ir komunistinės Rusi
jos. Si atkakli ir visai t au t a i di
džiai nusipelniusi gent is baigė 
savo egzistenciją, pal ikdama 
gyva tik kalbiniais ir kultū
r in ia is paminklais bei kovotojų 
kapa is Nemuno ir Priegl iaus 
krantuose. 

T a s kraštas tačiau y r a visos 
t au tos gyvenimo dalis j a i skir
t a istorijos ir apgyventa savų 
žmonių nuo nea tmenamų am
žių. Tad argi gal ima sielotis 
Lietuvos prisikėlimu, t uo pačiu 
l a iku nusisukant nuo Mažosios 
Lietuvos tragedijos, paliekant ją 
agresyvių valstybių grobiu? 
D a u g girdime apie nuskr iaus tų 
t a u t ų — airių, a rmėnų, pales
t in ieč ių , žydų — ryž t ingas 
pas tangas , palydimas gyvybių 
aukomis, apsijungimui į savas 
tėvūnijas. Kas gi kalba šiandien 
už Mažąją Lietuvą ir jos teisę 
grįžti prie bendro tautos ir vals
tybės kamieno? Tai nėra kokia 
kolonija Afrikoje a r Azijoje, o 
kraš tas , „Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka"! Lietuvos vy
riausybės ir mūsų visuomeninių 
veiksnių vykdoma nusikals
t a m a tyla sukuria pasaulyje 
iliuziją, lyg tai būtų kažkokia 
„Terra incognita" — niekeno 
žemė, atvira agresorių grobiui. 
Nesuvokiama, kad šiai lietuvių 
patrimonijai pasilikus Rusijos 
dalimi, tuomi būtų išrašytas 
mirt ies sprendimas visos tautos 
likimui. Karaliaučiaus uostas 

su aplinka būtų išvystytas j 
keleto milijonų gyventojų ko
mercinę ir karinę bazę, o visi 
kel iai iš milžiniško Rusijos 
užnugario, tarsi naujas „Drang 
nach Westen" , ryžtųsi per 
Lietuvos teritoriją. Ve .ik indus
tr iniai ir militariniai transpor
tai, bet ir paskiri motorizuoti 
t u r i s t a i d r auge su vag ių , 
plėšikų ir žmogžudžių gaujomis 
veržtųsi per Lietuvą, sukurdami 
neišsprendžiamas problemas ir 
nesibaigiančius konfliktus su 
provokacine Rusija. Kaip ilgai 
kraštas tvertų tokioje padėtyje 
ir kuo ji baigtųsi? 

Minint septyniasdešimt pen
kerių metų Mažosios Lietuvos 
Tilžės Akto sukaktį, šiandien 
yra tikriau, negu bet kada, kad 
jo įgyvendin imas t a m p r i a i 
rišasi su visos lietuvių t au tos 
tolimesniu likimu. Ši tau tos 
patrimonija, nepaisant šian
dieninių aplinkybių, turi perei
ti Lietuvos Respublikos kompe
tencijai, kaip neatskiriama jos 
dalis. Teisinimasis, kad pro
blema esanti per daug kompli
kuota ir „nereali", tik išreiškia 
tingų šalinimąsi nuo šiam laiko-
t a r p i u i istorijoje s k i r t ų 
uždavinių. Šitaip nefilosofavo 
mūsų tėvų ir senelių kar ta , 
ne tg i daug bevi l t i škesnėse 
aplinkybėse žvelgdama i drama
tiškas Vilniaus ir Klaipėdos pro
blemas. Jų žygių „nerealumas" 
neužtemdė vizijos į to meto tau
tos ir valstybės neatidedamus 
uždavinius. Susipratimas ir 
neatlaidus ryžtas surado kelius 
Vilniui ir Klaipėdai grįžti prie 
tautos kamieno. 

S t o k a dėmesio Mažosios 
Lietuvos holokostinei tragedijai 
ir geopolitiniuose spąstuose 
įstumtam Lietuvos likimui ke
lia rimtą klausimą, argi mūsoji 
kar ta stokoja drąsos ir suma
numo semtis patirties ir stipry
bės da r iš visai nesenos praei
ties? Mažoji Lietuva ir jos ka
puose besiilsintys senų laikų 
kovotojai ir naujų laikų kultū
riniai darbuotojai laukia gyvo
sios tautos garbingo sprendimo 
to krašto tolimesniam likimui. 

Algis A. Reg i s 

LIETUVIU TELKINIAI SUNNY HILLS, FL 

KANADA 
LONDON, ONT. 
S Ū N Ū S P A G E R B Ė T Ė V U S 

Jonas ir Polina Butkai po Ant
rojo pasaulinio ka ro atvyko į 
Kanados Londoną su dešimčia 
dolerių kišenėje ir išugdė mili
joninę bendrovę. Prieš kelis 
metus savo turtą perleido dviem 
s ū n u m s , o šie, r e i k š d a m i 
padėką — įteikė tėvams „mažą 
dovanėlę" — paskutinio „tech
nologijos žodžio" cadillacą. Gi 
š i emet jų vedybų auks inės 
sukakt ies proga K. Londone 
spalio 16 d. surengė tėvams 
šaunų pokylį. 

Platesnis pokylio aprašymas 
j a u buvo i š s p a u s d i n t a s 
„Draugo" š.m. lapkričio 11-os 
dienos laidoje. _^ 

L/.E. 

KLEMENSAS 
ATSISVEIKINA SU G O L F U 

Klemensas Žukauskas, vienas 
iš aktyviausių Sunny Hills 
lietuvių golfo žaidėjų, šį rudenį 
ištarė „gana". Golfo bendražy
giai, vadovaujami Algio Savicko 
ir Jono Ratniko. suruošė Kle
mensui atsisveikinimo pobūvį. 

Pobūvis spalio 31 d. vyko 
j auk iuos Dorothy ir Algio 
Savickų namuose. Dalyvavo, su 
mažom i š imt im, t i k golfo 
žaidėjai ir jų žmonos — arti 30 
asmenų. Visi lietuviai, į Sunny 
Hills senatvę leisti atkilę iš 
Čikagos, Detroito New Yorko, 
New Jersey ir kitur. 

Nuo poros kokteilių apšilus, 
p ras idė jo oficialioji a t s i 
sveikinimo dalis. Algio Savicko 
pakviestas, pirmuoju prabilo LB 
Sunny Hills apyl. v-bos pirmi
n inkas ir in tensyvus golfo 
žaidėjas Alfonsas Vėlavičius. 

Kun. Fabijonas Kireilis tarp Hot Springs lietuvių. 
Nuotr. S. Šmaižienės 

Apgailėjo, kad Klemensas pasi
t raukia , bet nepriekaištavo. 
Pagal jį, kai aikštės kalneliai 
darosi per s ta tūs ir per aukšti , 
maišas su lazdomis per sunkus, 
o sviedinukas per mažas ir per 
kietas, negali draugo įkalbinėti, 
kad pasiliktų. 

Antruoju ir trečiuoju kalbėjo 
pats Klemensas Žukauskas ir 
Jonas Zubavičius. Juos suporuo
ju todėl, kad abiejų temos buvo 
panašios ir vienas kitą papildė. 
Klemensas papasakojo, kad 
prieš 13 metų į Sunny Hills iš 
Čikagos atvykęs, netrukus susi
radęs ir golfo aikštę. Golfuojąs 
daugiau kaip 12 metų. Prisi
minė penkis į amžinybę išėju
sius žaidėjus, ypač pabrėždamas 
Antano Balčiūno, kuris jį žais
ti pamokęs, netekimą. J. Zuba
vičius irgi kalbėjo apie penkis 
išėjusius negr įž tamai , visų 
pavardes pakartodamas ir kai 
ką paryškindamas. Šie yra mirę 
golfuotojai: Antanas Balčiūnas, 
Vytautas Baltutis, kun. Pranas 
Jaraška. Mykolas Lukas ir kun. 
Antanas Račkauskas. 

Trumpos trijų vyrų kalbelės 
buvo įdomios, bet svečius nu
teikė liūdnokai. Todėl visus 
p r a l i n k s m i n o ke tv i r to j i ir 
paskutinė programos dalyvė, 
feljetonistė Elena Lukienė. Ji 
skaitė iš rašto. Kai kiti dėstė 
priežastis, kodėl Klemensas 
išeina, j i . priešingai, aiškino, 
kodėl j i s k l u b e taip ilgai 
pasiliko. Jos žiniomis, ten būta 
gero baro ir kitų teigiamybių, 
tad verta buvę ir apsunkusius 
maišus tąsyti... Po jos skaitymo 
svečių nuota ika pakilo. O Kle
mensas buvo apdovanotas juoda 
granito skulptūrėle, vaizduo
jančia golfo žaidėją, mušantį 
sviedinį. Puota, kuriai skanės
tų sunešė visos ponios, tęsėsi 
keletą valandų. 

Baigdamas noriu priminti tai. 
ko kiti viešai nekalbėjo, ar bent 
aš negirdėjau. Tik už kelių sa
vaičių. 1994 sausio 3. Klemen
sui Žukauskui sukaks 80 metų. 
O dar ke tur iomis dienomis 
anksčiau. 1993 gruodžio 30, An
gelei („Aneliutei") ir Klemensui 
Žukauskams svarbiausia ben
dra šventė — jų 55-rių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis. 
Juos abu didesniu rašiniu esu 
šiame dienrašty paminėjęs 1989 
sausio 12 laidoj, kai šventė 
50 + 75. Šia proga Klemensui 
linkiu Sunny Hills pušynuose 
l a i m i n g a i k e l i a u t i devinto 
dešimtmečio taka is , ir vis kar
tu su ištikimąja drauge Aneliu
te. Kol būsite kar tu , nebūtinos 
golfo ar kurios kitos lazdos... 
Ilgiausių metų! 

Al fonsas N a k a s 

HOT SPRINGS, AR 
KUN. F . KIREILIO 

VIEŠNAGĖ 

Kunigas Fabijonas Kireilis 
kar tą metuose aplanko mūsų 
vietovę ir čia praleidžia savo 
poros savaičių atostogas. Beato
s t o g a u d a m a s pas i rūpina ir 
mūsų tikinčiųjų dvasios rei
k a l a i s . Du s e k m a d i e n i u s 
turėjome šv. Mišias su lietu
višku pamokslu, o svarbiausia, 
kad galėjome prieiti išpažinties 
savo gimtąja kalba. Kun. Kirei-
liui grįžtant atgal j Čikagą, apy
linkės moterys. LB pirm. Re
ginos Sabaliūnienės iniciatyva, 
su tarė suruošti bendrus pietus 
jo pagerbimui. Tad spalio 23 
dieną į S. Smaįžienės namus su
gužėjo daugiau negu 30 tau
tiečių — moterys su pagamin
ta i s patiekalais, o vyrai su 
k i ln ia i s gėrimais. Lyg toje 
pasakoje „staleli, denkis" — 
v i e n u r a n k o s moste lė j imu, 
svečių stalas tiesiog luzo nuo 
įvairiausių valgiu. Kėlėme tostą 
ir dainavome kunigui ..Ilgiau
sių metų*', kad jis mūsų nepa
mirštų ir kitais metais vėl ap
lankytų. Keietas valandų pra
bėgo gera nuotaika, smagiai 
besišnekučiuojant. 

BALFO V A J U S 

Mūsų gyvenvietėje Balfo va
jus eina į pabaigą. Dar neįteiku
sieji aukos yra prašomi pasku
bėti. Aukas renka Balfo įgalio
t inis Jonas Miežinskas. j am 
padeda Irena Sirutienė ir Al
binas Lee. Būkime dosnūs ir ne
rūstaukime, nes ir mes patys 
kadaise laukėme Balfo pagal
bos. 

R A D I J O VEIKLA 

Spalio 10 dienos transliacijoje 
paminė ta radijo . ,Leiskit į 
Tėvynę" 17 metų sukaktis. Spa
lio 24-tos laidoje paminėta Simo
no Daukanto 200 metų gimimo 
sukakt is , o spalio 30 — pagerb
t a s dailininko Adomo Galdiko 
atminimas, jo gimimo 100 me
tų sukakt ies proga. Radijo 

l a idos g i r d i m o s k i e k v i e n o 
sekmadienio rytą 8:30 vai. iš 
stoties KXOW 1420 AM ir per 
Cable TV 5-ąjį kanalą. Skubias 
žinias bei p raneš imus gal ima 
siųsti telefaksu; 501-525-7519. 

S a l o m ė j a Š m a i i i e n ė 

PHOENIX, AZ 
L I E T U V I Ų 

B E N D R U O M E N Ė S V E I K L A 

Lapkričio 7 d. Wal te r ir Aldo
nos Klemkų patalpose įvyko LB 

| Arizonos apylinkės suorgani
zuotos našlaičių Lietuvoje šelpė-

fe jų grupės susir inkimas. Apylin-
| kės pirmininkas Stasys N a r k u s 

tuo reikalu padarė pla tų prane
šimą. Už sur ink tus p inigus bu
vo pasiųsti keli s t ambūs siun
t iniai Pagėgių miesto našlaičių 
namams . Avalynė, drabužia i , 
švirkštai, žaislai ir kt. Aukotojų 
sąrašą ir per metus sur inktų pi
nigų sumą perskai tė Ona Mie
želienė, kuri , t a lk inan t Juzei 
Jakubėnienei ir Šarlotei Rusec-
kienei, labai kruopščiai a t l iko 
pinigų r inkimo darbą. Rinklia
vos atskai tomybę vedė LB apy
linkės iždininkė Aldona Klem-
kienė. Siunt inius supirko ir 
pakavo Sofija Nark ienė , B i ru tė 
Strouse ir J a n i n a Youršienė. 
S u s i r i n k i m a s v i soms š i l t a i 
padėkojo. Speciali padėka pa
re ikš ta ir pačiam p i rmin inku i 
už nuolatinį tuo re ika lu rūpes
tį ir darbą. Ta proga buvo nu
t a r t a ateityje vaikus šelpti per 
„Našlaičių globos" komitetą, 
nes atrodo, kad tokiu būdu pa
s iekiami geresni r e z u l t a t a i . 
Aukas ir toliau su t iko r ink t i 
Ona Mieželienė ir Juzė Jakubė-
nienė. 

Lietuvių Bendruomenės šiau
dinukais papuošta eglutė šiemet 
vėl bus išs ta tyta Ta rp tau t i 
niame Kalėdų festivalyje, kur i s 
vyks Valley Bank pata lpose , 
201 N. Central Ave. Phoenix , 
nuo gruodžio 5 iki gruodžio 31 
d. Lankymo valandos kasdieną 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro . 
Arizonos apylinkė dalyvauja eg
lučių festivalyje j au 12 metų, 
dažnai sus i laukdama ypat ingo 
lankytojų bei spaudos dėmesio. 
Taip pat tai teikia progą sueit i 
į sąlytį su Arizonoje gyvenan
čiais lietuvių kilmės žmonėmis, 
kurie, pamatę lietuvišką eglu
tę, sužino apie LB apylinkės bu
vimą bei veiklą ir dažnai parodo 
norą su ja laikyti ryšius. 

Spalio 31 d. LB apyl inkės 
s u r u o š t a r u d e n s g e g u ž i n ė 
susilaukė daug svečių ir davė 
gražaus pelno. Visi džiaugėsi 
draugiška nuota ika , skan ia i 
paruoštais lietuviškais patieka
lais ir turt ingu laimėjimų stalu. 
Maisto paruošimui vadovavo 
Jan ina Youršienė ir Sofija Nar
kienė. Laimėjimus organizavo ir 
pravedė Juzė Jakubėnienė ir Al
dona Gervickienė. 

V i k t . Z. 

CLASSIFIED GUIDE 

fi AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

J. ir P. Butkų vedybų 50-ta sukaktį švenčiant Iš dešinės — sūnus Leonas, sukaktuvininkai Polina 
ir Jonas Butkai, sūnus Jonas, jo žmona ir vaikaičiai 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Siūlome naują paslaugą mūsų klientams. Iki kovo 31 d.. 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius 
Amerikos miestus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų raštinėje. Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vilniuje. 

N«w York $750 00-S800.00 
Chlcago $830.00—$880.00 
Seattl* $930.00—$980.00 
Los Angeles $1,000.00—$1,050.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: ptrtnd., 
antrd., ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. ir troed. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 S. Ked-
zle Ave., Evergreen Park, IL 60642. 

HELP WANTED 

Isifcsu moters prižiūrėti vyr. amžiaus 
žmogų ir padėti namų ruošoje. Tel. 
312-767-2401. 

HELP WANTED 

Lady vranted ffor secrstarlsl 
work. Full time. Flusnt Engllsh & 
some Lithuanian reguired. Call 
706-403-6241. 

• „ O m n i " ž u r n a l o praneši
mu, žmogus per visą savo gyve
nimą suvalgo apie 100,000 sva
rų maisto ir išgeria maždaug 
11,000 galionų skysčių. 

MTSČELLANEOUS 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

' FRANK ZAPOUS 
3206 Va Weet 95th 6trest 

Tel. — (706) 424-6654 
(312) 561-6654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai.. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Una Rd. 

Calumst City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje: 
sįunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą 

iTel 708-868-0049, Fax 
706-866-6642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

REAL SST.'-TE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

1 Perkant ar Parduodant 
1 Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
> MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
> Pensininkams Nuolaida. 

f 
lil 

0**%, 
REAlMART/lNC 

6602 S. Puliiii, 
Chicago, IL 60629 

312-585-6100 

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

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATCRA 
1945-1990 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ,,Drauge". 
4545 West 63rd Stree. Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50 
lllinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių. 

VVAITING FOR A BARGAIN? 
Here it is! Only one block to the 
beach from this 3 bedroom 
ranch in beautiful Michiana. 
Private court yard and nevver 
garage. Fireplace for the up-
coming chilly nights! Don't let 
this great opportunity get away 
— call novv! $159,500. Ask for 
Becky. 

FAIRFIELD REALTORS 
219-872-1432 
219-328-8200 
616-469-3729 

FOR RENT 

FOR RENT 
Deluxe 2 bedrm. apt. 60 St & 
Kedzie Ave. Heated; free laundry 
facilities; $450 a mo. Call Wed. 6 
p.m.-8 p.m. 708-495-4006 

Brighton Pk. išnuomojamas 
šviesus 6 kamb 3 mieg. butas pir
mame aukšte. Informacijai skam
binti: 312-847-2614 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE 

VAISTAI — PRISTATOME {VAIRIŲ RŪŠIŲ VAKARŲ 
EUROPOJE gaminamus vaistus. Jei vaistų 
pavadinimas žinomas — receptai nereikalingi. 

MAISTAS — PRAKTIŠKAS IR (VAIRUS SIUNTINYS Nr. 11 
2 lit. valg. alyvos, 2 sv. ryžių. 2 sv. makaronų. 
1 indelis tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 1 
sv. sūrio, 1 dėž. saldainių. 1 dėž. sausainių. 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros, 
arba salami, 4 dėž. konservuotos mėsos 
Kaina su pristatymu $100 00 

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 
Parduodame ir pristatome ,,OPTIMA" maši
nėles su lietuvišku šriftu $236 00 
RAŠOMOJI JUOSTELĖ, Cartridge 5 50 
KLAIDŲ ATITAISYMO JUOSTELĖ. .2.50 

PINIGINĖS DOVANOS. 
Pervedame pinigines dovanas tuojau gavus 
užsakymą. Pervedimo mokestis 3% plius pri
statymo ir iškeitimo j pageidaujamą valiutą 
mokestis PO.OO 

BALTIC STORES & CO 
Z. Juras 8 V. A. Juras 

11 London La ne, 
Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 Fax. 081 318 7643 

i 



Vilniaus miesto teatras. 

VILNIAUS MIESTO 
TEATRAS 

Besilankant Vilniuje spalio 
mėnesį, teko pamatyti Kęstučio 
Žilinsko teatro pastatymą, S. 
Beckett „Žaidimo pabaiga" . 
V a i d i n i m a s įvyko J a u n i m o 
teatro patalpoje, salėje 99. Salėj 
buvo ankš t a , sėdėjome an t 
lentų, buvo pavojinga saugumo 
atžvilgiu, nes tebuvo tik vienas 
išėjimas laiptais į pirmą aukštą. 

Kitą dieną nuėjau iki Vil
n iaus Miesto teatro, Basanavi
čiaus gatvėj. Prie durų buvo 
var inis užrašas rusiškai „Rusų 
dramos t ea t r a s" . Prieangyje 
buvo knygomis apdėlioti staliu
ka i . Buvo parduodamos tik ru
siškos knygos. Tikrai nusivy
l iau, kad šis istorinis pas ta tas 
a t iduotas rusams. 

Vilniaus Miesto tea t ras buvo 
pas t a ty t a s 1912-1913 metais, 
t a d a vadinamoj Poguliankos 
gatvėj. J i s yra re ikšmingas lie
tuv iams , kad 1917 m. rugsėjo 
18-22 d. šiame tea t re buvo 
suvažiavimas, pasivadinęs „Lie
tuvių konferencija". Suvažiavo 
214 veikėjų iš visų Lietuvos 
vietovių. Konferencijos atstovai, 
apsvarstę Lietuvos padėtį, išrin
ko iš savo tarpo dvidešimt 
žmonių Lietuvos Tarybą, kuriai 
buvo pavesta rūpint is Lietuvos 
valstybės ats ta tymu. Tai šiame 
t ea t r e šiandien įsitaisė rusai . 
Lietuviai vėl pralošė. Rusai sėdi 
minkštose kėdėse, savo kultūrą 
plėtodami Vilniuje, tuo tarpu 
lietuviai susigrūdę sėdi ant 
l e n t ų , t i n k a m ų t i k spor to 
rung tynėms stebėti. 

A T I D A R Y T A P I R M O J I 
KUNIGU S E M I N A R I J A 

Rugsėjo 1 d. Maskvoje ati
daryta Rusijos katal ikų kunigų 
seminarija, kuri yra pirmoji nuo 
1917 metų revoliucijos. Sveiki
n i m o te legramoje popiežius 
Jonas Paul ius II išreiškė viltį, 
jog ypat ingas dėmesys bus ski
r i amas turt ingos rusų dvasinės 
tradicijos studijoms ir bus vys
tomi „būtini geri san tyk ia i " su 
Rusijos stačiatikių Bažnyčia. 
Seminarijos rektoriumi paskir
t a s Veronos vyskupijos kunigas 
mons. Bernardo Antonini, kuris 
j a u daug metų gyvena Maskvo
j e ir t en vadovauja katal ikų 
a k a d e m i j a i , ,Šv. T o m a s 
Akviniet is" . 

Mokslo metus pradės 11 semi
naristų, iš kurių 4 maskviečiai, 
1 iš Kazachstano Respublikos. 
Seminarija, kurioje dėstys pro
fesoriai iš Italijos, Jungt inių 
Valstijų. Vokietijos, Prancū
zijos, Lenkijos ir Baltarusijos, 
įkurdin ta Marijos parapijoje, 
įsteigtoje šimtmečio pradžioje 
l enkaka lb i ams Rusijos met
ropolijos k a t a l i k a m s . Mari
jos parapiją šiuo metu globoja 
penki tėvai saleziečiai ir trys 
v ienuolės . Nuo 1992 metų 
rugpjūčio ji yra tapusi jaunimo 
t raukos vieta. 

Sovietų valdymo metais Vil
niaus Miesto teatras buvo ir 
Lietuvos Operos rūmai. Čia 
jvyko Klovos „Pilėnų" premjera 
1956 metais. Lietuvos opera 
šiuo teat ru naudojosi iki 1974 
metų. Kai buvo remontuojamas 
Vals tybin is dramos t e a t r a s 
1975-1982 metais, čia ir buvo 
laikinieji šio teatro namai. 

Man teko matyti lietuvišką 
pa s t a t ym ą Vilniaus Miesto 
tea t re 1976 metų vasarą. Tai 
buvo Jono Vaitkaus režisuota 
drama „Svajonių piligrimas". E. 
Ignatavičius ir J. Vaitkus savo 
k ū r i n y pava izdavo neuž
slopinamą laisvės ilgesį. Pro
gramos komentaruose rašoma: 
„Tuo mes ir stiprūs, kad savo in
tuicijos dėka galime pažadinti 
gyvenimui kadaise skambėjusią 
g i e smę , a tga iv in t i š v e n t a s 
įkvėpimo akimirkas , k u r i ų 
m e t u gimusi mint is įgavo 
fo rmą" . Anais po l i t inės 
stagnacijos metais buvo atgaiva 
stebėti šią avangardinę dramą. 
Tarp šių teatro sienų mane dar 
paveikė ornamentų simbolika. 
Virš scenos angos buvo Stalino 
eroje įmūrytas sovietinis her-

Nuotr. G. Indreikos 

bas, po juo ra idės L.T.S.R. 
1988 metais, man vėl lankan

tis Vilniuje, šis t e a t r a s buvo 
žinomas tik senojo teatro vardu. 
Tarp 1988 ir 1991 metų, neži
nau, ar sovietinės valdžios, a r 
Vilniaus savivaldybės patvar
kymu, šis t e a t r a s a t iduotas 
rusams. Nors archi tektūr iška i 
Vilniaus Miesto t e a t r a s gal ir 
nėra labai svarbus , j is buvo 
puošniausias t e a t r a s Vilniuje. 

Vokiečiai gražiai a t s ta tė per 
k a r ą s u s p r o g d i n t u s operos 
rūmus Miunchene ir Dresdene. 
Kodėl Vilniuje ta ip nedaroma? 
Kodėl V i ln i aus savivaldybė 
negalėjo paski r t i Miesto tea t ro 
Vilniaus filharmonijai? Filhar
monijos s a l ė Aušros Va r tų 
gatvėj res tauruojama nuo 1988 
metų, ir dar dabar nebaigti dar
bai. Su daug langų filharmoni
jos pastatas geriau t iktų konser
vatorijai a r įs taigoms, bet ne 
k o n c e r t a m s . D a b a r , 1993 
metais , kai Rusijos imperializ
mas visur subyrėjęs, lietuviai jį 
palaiko, savo t ea t rą pervedę 
rusams. 

G e d i m i n a s I n d r e i k a 

GEN. ŠT. MAJORĄ 
JUOZĄ BULIKĄ 

PALYDINT 
A.a. Juozas Bulika gimė 1905 

vasario 1 d. Utenos apsk., Kuk
tiškių vis. Pučkoriškių km. Bai
gęs vidurinę mokyklą, jis apsis
p r e n d ė t a p t i k a r i n i n k u . 
1925.IX.7 d. jis baigė Lietuvos 
karo mokyklą, VU kadro kari
ninkų laidą. Tarnybai buvo pa
skirtas į 7. pėst. pulką, pradžioje 
jaunesniuoju karininku, o vė
l iau ir k i t oms pare igoms. 
1935.V. 18 d. buvo perkeltas į 
Kariuomenės štabo II Skyrių, 
ypatingiems reikalams karinin
ku. Norėdamas kuo geriau 
pasirengti karininko-vado dar
bui, buvo a t r inktas studijuoti 
Aukštojoje karo mokykloje — 
karo akademijoje. Toms stu
dijoms būdavo parenkami ir pri
imami tik aukščiausių asmens 
s a v y b i ų k a r i n i n k a i , k u r i e 
studijų metu turėdavo įrodyti 
turį visus duomenis būti gerais 
vadais. Tuo metu buvęs dar ka
pitonas, Juozas Bulika visus į jį 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. Iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v . iki 1 v. p.p. 
Dr. J . J . Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Wat-
chung, N.J. 07060. Tel . 908-753-5636. 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 

T R A N S P A K 
Talpintuvai į Lietuvą — kas savaitę. 
Skubiems suntiniams — AIR CARGO. 

Pinigai pervedami doleriais. 

$39 
ŠVENTINIAI ŽIEMOS SIUNTINIAI 

Aspirino 250 tbl.. muttivitaminų 250 tbl., tirpi kava, malta kava, 
tirpi arbata ..Citron". kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, 
aliejus, mėsos konservai. 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

$98 Dešra 
šprotai 
Margarinas 
Olandiškas sūris 
Tirpi kava 
Malta kava 
Kakava 
Makaronai 
Majonezas 
Aspirinas 

1.5 kg 
3 dež 
1 kg 
1 5 kg 
2 0 0 g 
3O0g 
400 g 
2.5 kg 
0 5 kg 

250 tbl 

Mėsos konservai 
Apelsinų koncentr 
Aliejus 
Riešutai 
Vafliai 
Cukrus 
Ryžiai 
Džiov abrikosai 
Konservuota silkė 
Multivitaminai 

3 dėž 
1.5 ttr 

3ltr 
1 kg 

3 pok. 
4 5 kg 
2 5 kg 

1 kg 
0 5 kg 

250 tbl 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 55 svarai = 25 kg 
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybės. 

$75 (vairaus maisto be mėsos. 

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį kiekį 
aspirino ir vitaminų 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą 
T R A N S P A K 

2638 W. 69th St., Chlcago, IL 60629 
Tel. 312/436-7772 

1939.VII.8 d. buvo pripažintas 
generalinio štabo kar in inku ir 
netrukus pakeltas majoru. 

Lietuvą ištikus katastrofai, jis 
su šeima pasitraukė j Vokietiją, 
o po kelerių metų pabėgėlių 
stovyklose, 1952.V. 15 d. atvyko 
į JAV, kur pragyvenimą užsi
dirbo pradžioje metalo, vėliau 
maisto pramonėje, o pensiją 
užsitarnavo, dirbdamas atskai
tomybėje. 

Savo gyvenimą skyrusiam Lie
tuvai ginti, Lietuvos tragedija 
buvo itin skattdTirjo-dtdžiausias 
rūpestis buvo Lietuva bei jos 
vargai. Jau ilgokai, įvairių 
negalių varginamas, jis sirgo, 
buvo savo žmonos ir vaikų glo
bojamas. Jo sūnus Petras, šalia 
civilinio architekto darbo, tar
navo ir JAV rezervinėje kariuo
menėje, pasiekdamas pulkinin
ko leitenanto laipsnį. 

Juozas Bulika mirė 1993.X.21 
d. Laidotuvių koplyčioje ramo-
vėnų vardu su juo atsisveikino 
J. Mikulis. Į Čikagos lietuvių 
Sv. Kazimiero kapines jį paly
dėjo būrys artimųjų. 

V. S t a t k u s 

• Ei l inis a m e r i k i e t i s kas
dien suvartoja 150 gramų rieba
lų. Tai maždaug t iek pat, kaip 
ketvirt is svaro sviesto. 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS GEDVILĄ 

Jau suėjo dvidešimt metų, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, brolį ir švogerį, kurio netekome 
1973 m. gruodžio 8 d. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje 1993 m. gruodžio 8 d., 9 vai. ryto ir daug 
Mišių Lietuvoje. 

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

Ilsėkis ramybėje. 

Nuliūdę: Žmona Ona ir giminės Lietuvoje. 

A.tA. 
PETRUI ŠILUI 

i š k e l i a v u s A m ž i n y b ė n , ž m o n ą ONĄ, d u k r a s 
ALDONĄ ir RASĄ, sūnų VYTENĮ ir jų še imas 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Spurgių šeima 

A.tA. 
KAZIMIERAI LEONAITIENEI 

mirus, gil ią užuojautą r e i šk iame jos dukrai LAIMAI 
ŽLIOBIENEI. 

Algimantas ir Vida Gleveckai 

A.tA. 
Rašyt, pedagogas 

PETRAS MALDEIKIS 
Gyveno Richardson, TX, anksčiau Cicero, EL. 
Mirė 1993 m. lapkričio 11 d., 3 vai. p.p., sulaukęs 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Ramygalos valsč., 

Butkūnų kaime. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sūnėnai — Vytas Gylys su žmona Dana, 

Jonas Gylys su žmona Izolina, Julius Gylys su žmona Bar
bara ir kiti giminės. 

Velionis buvo vyras a.a. Jadvygos. 
Velionis buvo direktorius lietuvių gimnazijos Hanau, 

Vokietijoje. 
Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 3 d. nuo 4 iki 

8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 4 d. Iš laidojimo 

namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:00 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos draugijai, ir Lietuvos „Caritas" organizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnėnai su šeimomis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
KAZIMIERĄ SMILGEVIČIŲ 

Mirties a n g e l a s nusivedė į Amžinybę. 
Nuoši rdžia i užjaučiame velionio seserį ONĄ 

ŽOLYNIENĘ ir šeimą bei k i t u s liūdinčius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
OTTO KASSAUTSKI 

Gyveno Hickory Hills, IL. 
Mirė 1993 m. lapkričio 28 d., sulaukęs 90 metų. 
Gimė Vokietijoje, Robkojen mieste. Amerikoje išgyveno 

68 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Ronald, marti Marcella; anūkė 

Pamela Luster su vyru Richard; proanūkai — Daniel, Thomas, 
Megan ir Lester. 

Velionis buvo vyras a.a. Anna Shaukles ir senelis a.a. 
Kenneth. 

Priklausė Lietuvių Prekybos rūmams. 
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 2 d. nuo 

3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 3 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Patricia bažnyčią, 
Hickory Hills, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę 
giminės. 

sūnus, marti , anūkė, p roanūka i i r kiti 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Drauge liūdėdami užuojautą r e i šk i ame 

A.tA. 
VLADO BŪTĖNO 

žmonai DALIAI ir k i t i ems a r t i m i e s i e m s 

Amerikos Lietuvių Žurnalistų 
Sąjunga 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
PETRUI ŠILUI 

mirus , mūsų mielą būrel io sese ALDONĄ KAMINS
K I E N E , jos šeimą ir v i sus a r t i m u o s i u s , s k a u d a u s at
siskyrimo valandoje giliai užjaučiame i r kar tu 
l iūdime. 

„Aušros Vartų" tunto kun. Gražinos 
vyr. skaučių būrelio sesės 

1 

A.tA. 
STASEI MICKIENEI 
PRANCKEVIČIŪTEI 

m i r u s , seseriai A N T A N I N A I D A G I E N E I i r vyrui 
J A U N U Č I U I , broliui BRONIUI P R A N C K E V I Č I U I 
ir žmonai ANTANINAI , sūnėnui L I N U I D A G I U I ir 
žmonai RITAI nuoširdžiausią užuojautą r e i šk ia . 

Aldona ir Stasys Mažiuliai 
Barbara ir Algimantas Mažuliai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lietuvių fondo raštinei per
sikėlus į Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte, įkurtuvės bus 
gruodžio 12 d., 12 vai. dieną. Tai 
bus gera proga ne tik apžiūrėti 
naujos raštinės patalpas ir 
susipažinti su atliekamais dar
bais, bet prie vaišių stalo 
kiekvienas galės kelti klau
simus įvairiais fondo veiklos 
reikalais. LF vadovybė nuošir
džiai kviečia visuomenę atvykti 
ir susipažinti. Aukos nebus 
renkamos. 

P a s k u t i n i s p r a n e š i m a s 
tiems, kurie dar nespėjo kalen
doriuje pasižymėti, kad gruodžio 
5 d., šį sekmadienį, rengiama 
Jaunimo centro vakarienė. 
Prieš vakarienę 3 vai. p.p. jėzui
tų koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios Jaunimo centro in
tencija. Vakarienės metu bus 
meninė programa ir laimėjimų 
traukimas. Meninę programą 
atliks: pianistas Manigirdas 
Motekaitis, smuiku Kazys Mo-
tekaitis ir fleita Rima Polikai-
tytė. Visi kviečiami ir visi 
laukiami. 

A.P.P.L.E. (Amerikos moky
tojai — Lietuvos mokytojams) 
vakaronė įvyks gruodžio 3 d., 
7:30 v.v., Jaunimo centro ka
vinėje. Lietuvos mokytojų kvali
fikacijų instituto Vilniuje vice
direktorius Kazimieras Pulmo-
nas ir Šiaulių pedagoginio in
stituto specialiosios pedagogikos 
profesorius Vytautas Karvelis 
kalbės apie vykstančias švie
timo reformas Lietuvoje. Visus 
maloniai kviečiame dalyvauti. 

x „Kernavės" skaučių tun
t a s švenčia 35-tąjį gimtadienį 
š.m. gruodžio 11 d., šešta
dienį, 6 v.v. Jaunimo centre. 
Programoje — dainuojančios 
kernavietės. Bus skani vaka
rienė, linksmi šokiai. Kviečiami 
skautai, tėveliai, tunto draugai, 
rėmėjai ir visi, norintys malo
niai praleisti vakarą su sesėm 
kernavietėm! Apie dalyvavimą 
praneški te : Ramutei te l . 
312-778-2879 arba Dainai 312- I 
376-1542. 

(sk) 
x „Našlių, Našliukų ir Pa

vienių" klubas kviečia narius 
į metų pabaigos susirinkimą, 
kuris įvyks gruodžio 10 d., 1 vai. 
p.p. Kojak salėje, 4500 S. Tal-
mant Ave. Prašome dalyvauti, 
nes reikia aptarti svarbius 
reikalus ir išrinkti naują valdy
bą. Po susirinkimo bus vaišės. 
Nutarimų sekretorė Helen 
Dybas. 

(sk) 

x J a u penkti metai, kai 
„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS": 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų. 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka", jautienos „Turisto pusry
čiai", kiaulienos „Turisto pus
ryčiai", troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas", 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430-8090. 

(sk.) 

Sofija ir Vytautas Ripskiai. 
atsiliepdami į „Draugo" pasiū
lymą užprenumeruoti jį Lietu
vos Kunigų seminarijoms, nu
tarė dienraštį užprenumeruoti 
Kauno kunigų seminarijai. Jie
du yra ištikimi joniškiečiai. 
Joniškio parapija priklauso 
Kauno vyskupijai, tad jai ir 
užprenumeravo, sumokėdami 
100 dolerių. Tegu seminaristai, 
prisimindami pasimeldžia, kad 
Joniškis greičiau išsilaisvintų iš 
seimo nario Vytauto Petkevi
čiaus varomos, per jo redaguo
jamą „Opozicijos" laikraštį anti
religinės, ateistinės propa
gandos ir taip pat iš nomenkla
tūros valdžios. O ištikimiems, 
senų Joniškio tradicijų puoselė
tojams bei tęsėjams prašytų 
Dievo palaimos, stiprybės ir iš
tvermės. Ripskių Kalėdinė 
dovana — tešviečia pavyzdžiu. 

Julija Zarankienė, gyvenan
ti Redford, MI, savo laiškutyje 
rašo: „Džiaugiuosi laimėta 
šimtine „Draugo" laimėji
muose, noriu ta laime pasidalin
ti su mielu dienraščiu — siunčiu 
„Draugui" 50 dol.". Ačiū. 

Vytautas Peseckas padova
nojo „Draugo" knygų platinimo 
skyriui 13 labai įdomių knygų 
— Leonardo Pesecko „Karo 
lakūno pasakojimai". Atsimi
nimai. Knyga išleista Lietuvos 
technikos muziejaus „Plieno 
sparnai" Kaune 1992 metais. 
Gausiai iliustruota anų laikų 
nuotraukomis. Knyga įdomi ne 
tik besidomintiems Nepriklau
somos Lietuvos aviacija, bet ir 
visiems, kurie mėgsta įdomius 
nuotykius, spalvingas asmeny
bes ir net pavojingas situacijas. 

Dr. Eugen i j a ir Kazys 
Kriaučiūnai, gyv. Clarendon 
Hills, IL, užprenumeravo 
„Draugą" Kauno miesto tarybai 
perjos pirmininką Vygintą (ne 
Vytautą) Grinį. 

x Algimanto Kezio fotogra
fijos parodos „Giesmių gies
mė" atidarymas penktadienį, 
gruodžio 3 d., 7 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. Tuo 
metu ten bus galima papi
gintomis kainomis įsigyti A. 
Pakarklio keramikos, O. Juš
kos, E. Marcinkevičiaus, R. Ni-
šajaus ir R. Petrausko tapybos 
kūrinių. 

(sk) 

x Atlanta Import-Export, 
Inc. iki Kalėdų oro siuntiniams 
į Lietuvą iš Chicagos taiko nuo 
laidą — $1.85 už svarą. Atlan
ta I.E., Inc., 2719 W. 71 St, 
Chicago, IL 60629. tel . 312-
434-2121 a r b a 1-800-775-
SEND. 

(sk.) 
x Norint pirkti bei parduo

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

. (sk). 
i 

x TRANSPAK ŠVENTI
NIS žiemos siuntinys, $39 -
aspirino 250 tbl., multivitaminų 
250 tbl., tirpi kava, malta kava, 
tirpi arbata su citrina, apelsinų 
koncentratas, vafliai, aliejus, 
mėsos konservai. TIK $39. Vis
kas užsienietiška. 55 sv. įvai
riausių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 S t , Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Auka steigiamam „ D r a u g o " paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

VERKĖME IŠ DŽIAUGSMO 
Rugsėjo 26 d. „Draugo" pini

ginio vajaus užbaigimo banke
te Alto žmonės, susėdę prie 
vieno stalo, savo pokalbiuose • 
iškėlė mintį, ar neverta parody
ti video filmą iš Šv. Tėvo vizito 
Lietuvoje. Iškilus tai minčiai, 
buvo paprašytas Justinas Šid
lauskas, Alto Čikagos skyriaus 
tarybos narys, pasirūpinti kase
tėmis. 

Alto Čikagos skyriaus posėdy
je spalio S d. ta mintis buvo pri
statyta posėdžio dalyviams, ku
rie vieningai ją parėmė. Spalio 
17 d. gauta Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos salė tuo
jau po lietuviškų pamaldų. 
Publikos prisirinko pilna salė. 
Publikai renkantis, kad niekas 
nenuobodžiautų, buvo vaišina
ma kavute su pyragaičiais, ku
riuos aukojo Baltic Bakery. 
Lygiai 12 vai. J. Šidlauskas 
pradėjo rodyti filmus: vieną 
angliškai ir antrą lietuviškai. 
Stebint publiką, matei, daugelį 
braukiant džiaugsmo ašarą, 
ypač kada Šv. Tėvas gražiai 
kalbėjo lietuviškai. Vienas iš 
Cicero asmuo tarė: „Žavėjausi 
gražiai išdekoruota bažnyčia, 
galingu choru, o ką jau besakyti 
apie šį filmą! Man paliko ne
paprastus įspūdžius, ko aš neti
kėjau, kad man teks tą įspū
dingą Šv. Tėvo kelionę Lietu
voje pamatyti". 

Filmas, trukęs 2 vai, praėjo 
nepaprastai greitai . Salėje 
viešpatavo tokia tyla, kad musę 
skrendant galėjai girdėti. Po 
filmų likusieji dar apie 1 vai. 
žiūrėjo apžvalgą: paskutiniai 
įvykiai Maskvoje. 

Kad nesusidarytų didesnių iš
laidų, šiam renginiui talkino: J. 
Žebrauskas, J. Bagdžius, J. Gai
žutis, P . Jokubka. Žmonių 
priėmimu ir aukų rinkimu rū
pinosi: M. Marcinkienė, A. Pan-
kienė, V. Sakevičiūtė ir E. Pau
lauskienė. Kavute — J. Jasiū-
nienė ir K. Maldėnas. 

Ant . Repšienė 

x Gražina Baliūnaitė, Aus-
tin, rašo: „Labai malonu prisi
dėti prie tokio gražaus ir ver
tingo darbo — globoti lietuvius 
našlaičius. Siunčiu metini mo
kesti $150. „LLETVOS NAŠ
LAIČIŲ GLOBOS" komitetas 
nuoširdžiai dėkoja; 2711 West 
71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x $1.85 už svarą AIR 
CARGO per TRANSPAK. 
Minimumas $30. Kalėdinė 
nuolaida. Talpintu vai siunčiami 
kas savaitę. Pinigai pervedami 
doleriais. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk.) 

x LEMONTE, Pasaulio Lie
tuvių centre, s iunt inia i 
priimami kiekvieną savaitę: 
penktd. 3 v. p.p.-7 v.v., šeštd. 10 
v.r.-3 v. p.p., sekmd. 8:30 v.r.-2 
v. p.p. T ranspak , 2638 W. 69 
St., Chicago, I L 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

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

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

Te l . (706) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

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

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarime 
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Piešė: Diana Kizlauslrienė. 

AČIŪ, DIEVULI 

Ačiū tau, Dievuli, 
Už auksinę dieną, 
Už naktų žvaigždėtų 
Tūkstančius — ne vieną. 

Ačiū už lietutį, 
Krintantį ant lauko 
Už saulytę skaisčią, 
Kur padangėm plauko. 

Ačiū, kad globoji 
Tėvelius brangiuosius 
Ir gini nuo vėjų 
Vyšneles ir uosius. 

Ačiū už duonytės 
Kąsnį sotų, sotų, 
Už gražumą girių 
Ir laukų rasotų. 

Jonas Minelga 

MANO PADĖKOS DIENOS 
SAVAITGALIS 

Atsikėlus Padėkos dienos 
rytą, aš apsirengiau kaip indėnė 
ir dalyvavau savo parapijos 
Mišiose. Buvo truputį liūdna, 
nes mano močiutė iš Washing-
ton'o išvažiavo, o tėvelis dar 
tebėra Kinijoje. Kalakutą 
valgėme pas tetą Daivą. Ji 

į kalakutą iškepė ant degančių 
anglių (barbeque grill). Teta turi 
tris kates. Mes nežinojome, kad 
sesuo Daina yra alergiška ka
tėms. Ji visą naktį čiaudėjo. 

Ada Valaitytė 
Čikagos lit. m-los 

6 sk. mokinė 

BŪSIU GERESNIS 
LIETUVIS 

Ateitininkas yra žmogus, 
kuris eina pirmyn į ateitį ir 
seka penkis principus: visuo
meniškumą, katalikiškumą, 
tautiškumą, šeimyniškumą ir 
inteligentiškumą. Pranas Do
vydaitis padėjo suorganizuoti 
ateitininkų sąjūdį 1910 m. 
Maskvoje, Rusijoje, kad pa
remtų lietuvius katalikus. Ne 
visi žmonės gali būti ateiti
ninkai. Jie turi būti lietuviai ir 
katalikai. Ateitininkas turi 
stengtis būti geru kataliku, 
geru lietuviu, geru mokiniu, 
geru draugu ir geru šeimos 
nariu. Kitaip sakant, sekti 
penkis principus. Ženklo turė
jimas manau pakeis mano gyve
nimą, būsiu geresnis lietuvis. 

Skaidrys de Sa Pereira 
(JAS universiteto 
laikraštėlis, 1992) 

AČIŪ, AČIŪ 

Labas, aš esu Zita — piligrime. 
Columbus, mano tėvas, nori 
plaukti į Indiją. Pagaliau pasi-
ruošėme. 

Jau plaukiame. Esam labai 
pavargę ir alkani. J a u šeši 
mėnesiai, kai esame kelionėje. 
Daug žmonių serga, nes mažai 
ką turime valgyti, greitai nieko 
nebeturėsime. Aš norėjau pra
dėti verkti. Mūsų laive yra 121 
žmogus. 

Bum! Mes pasiekėme žemę. 
— Valio! Valio! Tėte, mes jau 

čia! 
— Mes žinome, Zita. Nešauk 

taip garsiai. Žiūrėk, ten mer
gaitė. 

Aš nubėgau pas ją: „Labas, aš 
esu Zita. Ten mano tėvas. Mes 
alkani". Staiga pasidarė liūdna. 

Aš esu Saienna, — buvo pir
mieji jos žodžiai. — Mano tėvas 
yra indėnų vadas. Mes turime 
daug maisto — daugiau, negu 
mums reikia. Visi jūsiškiai 
galės pavalgyti. 

— O, ačiū, ačiū! Mes esame 
jums labai dėkingi. 

— Nėra už ką. — Pasakė Sai
enna. 

Tai buvo pirmoji Padėkos die-

Kris t ina Vašky t ė 
Baltimorės Karal iaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(..Pirmieji žingsniai"). 

PADĖKA DIEVULIUI 

Aš dėkoju Dievuliui, kad aš 
turiu tėvelius ir kad tėtė man 
leido laikyti bites. Dėkoju, kad 
turiu Aną, Aldoną, Joną ir kad 
Lietuva yra laisva. 

Lina Bird 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mikinė 
(„Pirmieji žingsniai") 

Red . Linos pavyzdžiu daug 
kas turėtų pasekti. Liūdna, kad 
taip maža dėkingumo mūsų tar
pe. Daugelis iš mūsų rūpinamės 
Lietuvos reikalais, bet turbūt 
mažai tokių, kurie padėkoja 
Dievui už jos laisvę. Yra 
sakoma, kad Lietuva iš vergijos 
prisikėlė stebuklingu būdu, 
tačiau už stebuklą mažai kas 
pasako Dievui ačiū. 

Dievas sukūrė pasaulį ir 
mūsų Tėvynę labai gražią. Davė 
daug žemės turtų. Atrodo, visi 
turėtų būti laimingi ir dėkingi. 
Bet pažiūrėkim, kiek vargo, 
ašarų ir nelaimių. Milijonai 
žmonių, jų tarpe daug vaikų, 
badauja, trokšta. Tiesia pagal
bos rankas, bet mažai kas jiems 
įdeda į tas rankas. Žmonės nu
sisuko nuo Dievo, išnyko dėkin
gumo jausmas. Švęsdami Padė
kos dieną ir po šios šventės, 
padėkokim Dievui už save ir 
paprašykim Jį pasigailėti mūsų 
Tėvynės vargų ir kad padėtų 
vargstančiam pasauliui. 

GYVENIMO VAINIKAS 

Kalėdos jau nebe už kalnų. 
Prekybininkai jau seniai jas 
švenčia, tik ne tokias, kokias 
mes suprantame. Čia noriu 
jums perteikti gyvenimą vieno 
kilnaus vyro, kuris labai mylėjo 
Kūdikėlį Jėzų ir nuėjo Jam tar
nauti. Aš manau verta pro žais
liukus ir blizgučius pažvelgti į 
tikrą gyvenimą, kurio prekybi-
"ninkai nenori, kad mes jį 
matytume. Šis pasakojimas bus 
ilgesnis, užsitęs iki pokalėdinio 
laikotarpio. Veiksmas vyksta ne 
dabartiniais laikais, be t septy
nioliktame šimtmetyje. Praside
da Belgijoje, Europoje. 

Daugelis apie viduramžių ber
niukus ir mergaites mąsto, kaip 
apie kokias šmėklas, nieko ben
dro neturinčias su tikrove ir su 
šių laikų modernišku gyveni
mu. Jie laikomi svajotojais ir 
kad juose nieko bendro nėra su 
mumis. Tačiau jie buvo tokio 
pat kūno ir kraujo, su širdimi, 
su troškimais, norais, išsiil
gimais, kaip ir mes. Tiktai tada 
gyvenimas buvo daug kietesnis 
ir sunkesnis. Berniukai buvo 
auklėjami kovoms, surištoms su 
visokiais sunkumais , aštr ia 
drausme ir aklu paklusnumu 
vyresniems per v i są savo 
kūdikystę. Tie, kurie pergy
vendavo toje drausmėje visus 
sunkumus, tapdavo garbingais 
ir garsiais įvairiomis perga
lėmis. 

Panašiai atsitiko su tuo didvy
riu, kurio istorija, eidama iš 
kartos į kartą, pasiekė mus ir 
kuri dabar bus atpaskojama. J is 
pajuto savyje troškimą karei
viškos garbės, užsipelnė ją savo 
paklusnumu ir savęs išsižadė
jimu. Jis užsipelnė tai , kad 
„nors mirė", bet apie jį gerai 
kalba. 

Po to, kai Kristupas Kolum
bas atrado Ameriką, dviejų 
šimtmečių laikotarpyje, nuo
tykių ieškotojų srovė iš visų 

, Europos šalių pi l te užpylė 
Į Naująjį Pasaulį . Tol imesni 
įvykiai jau vyks septynioliktojo 
šimtmečio pradžioje, čia buvo 
tik įžanga. 

GALVOSŪKIS NR. 38 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Mouth of 
Seracaj 

Machsviife 
l'ttle Italy jp i,pp. 

Seoecr 
1 Cov*rr 

, E N 

*'verton ^ o O f » 

Čia matote iškarpą iš JAV 
žemėlapio. Parašykite, kurioje 
valstijoje (State) yra ši vietovė. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 39 

Iš šešių vienodo ilgio 
pagaliukų sustatykite keturis 
vienodo didumo trikampius. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 40 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIS NR. 37 

Suradę reikalingos medžia
gos, atsakykite į šiuos klau
simus: 1. Kuri sporto šaka Lie
tuvoje yra seniausia? 2. Kuri 
yra seniausia surasta Lietuvos 
valstybės moneta (pinigas)? 
Nurodykite monetos nukalimo 
metus. 3. Kurioje Lietuvos vie
toje auga seniausias medis? Pa
rašykite medžio pavadinimą. 

Už visus teisingai atsakytus 
atsakymus 10 taškų. Jei pasi
taikys netikslumų — 5 taškai. 

Atsiuntė 
Kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 41 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Petriukas parodė sesutei šį 
piešinėlį ir pasakė: „Čia yra pa 
sislėpusių skaitlinių, surask". 
Sesutė pažiūrėjus pasakė, kad ji 
nematanti jokių skaitlinių. Da
bar patikrinkite jūs, jei rasite, 
nurodykite kokios skaitlinės. 

(5 taškai) 

Šuniukui reikia pereiti per 
didelį parką, kuriame yra daug 
takelių. Nurodykite geriausią 
takelį, kuriuo galėtų išeiti 
laukan. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 12 
ATSAKYMAS 

Pirklys buvo suktas. Jis tyčia 
moterį kalbino, kad ji nesektų 
jo skaičiavimo. Jis jai atskai
čiavo tik pusę to kiekio, kiek jie 
susiderėjo. Samdinė mergaitė 
buvo teisinga, nevogė svogūnų. 
Kaltas buvo pirklys ir moteris, 
kad nesekė jo klaidingo skai
čiavimo. 

GALVOSŪKIO NR. 13 
ATSAKYMAI 

1. Lenkija Lietuvą pripažino 
1991.Vm.26 (Vienuoliktoji vals
tybė). JAV prezidentas Bush'as 
teikėsi Lietuvą pripažinti 
1991.IX.2. (Trisdešimt šeštoji 
valstybė). 

2.Vytauto Didžiojo laikais 
buvo 13 popiežių: Klemensas 
VI, Inocentas VI, Urbonas V, 
Grigalius XI, Urbonas VI, Boni
facas IX, Inocentas VII, Griga
lius XII. Po to sekė keturi 
antipopiežiai: Klemensas VII, 
Benediktas XIII, Aleksdandras 
V, Jonas XXIII ir popiežius 
Martynas V. 

(Lietuvių enciklopedija 
23-293. Boston) 

GALVOSŪKIO NR. 15 
ATSAKYMAS 

Skritulio pagrindu galima nu
piešti daug daiktų. Štai sugesti
jos: balionas, meškiukas, žuvy
čių tankas, kiškis, sniego senis, 
ratas, kiaulė, katė, pelė, šuo, 
tam tikra medžių rūšis, žmo
gaus veidas, įvairūs žaisliukai, 
papuošalai, paukščiai ir dau
giau panašių daiktų. 

GALVOSŪKIO NR 16 
ATSAKYMAS 

8 + 8 = 16; 8 x 8 = 64; 
64 : 16 = 4 

• 

http://1991.Vm.26



