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Susitarimai su buvusiomis 
SSRS respublikomis 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gruodžio 20 d. (Elta) 
— Parengti 1992 metų prekybos 
susitarimai su visomis buvusios 
SSSR respublikomis. Su Kirgi
zija, Azerbaidžanu, Ukraina ir 
Tadžikistanu jie jau pasirašyti. 
Susitarimai numato įmonių 
prekybą, pačioms susitariant 
dėl kainų ir atsiskaitymo bei 
prekybos kliringo principu, 
prekes jkainojant JAV dole
riais. 

Pagrindiniu partneriu preky
boje yra Rusija. Numatyta, kad 
Rusija ir Lietuva pateiks viena 
kitai prekių už 3 milijardus 
dolerių kiekviena. Sąskaitos 
bus sumuojamos metų pabaigo
je, prekių sąrašai dar negalų 
tiniai, juos reikės papildyti. 

Geros žinios iš E u r o p o s 
ekonominės bendri jos 

Jų parvežė iš Briuselio mi
nistras V. Aleškaitis. Europos 
ekonominė bendrija suteikė 
išimtinių lengvatų kai kurioms 
prekėms, įvežamoms į Bendrijos 
šalis. Taigi, nuo sausio 1 dienos 
atsiveria prekyba (be muitų* su 
Vakarais. 

Kur iama Lietuvos aviacija 
Rytoj pirmajam skrydžiui iš 

Vliko atstovas 
Sąjūdžio suvažiavime 

Washingtonas . Gruodžio 17 
d. (Vliko Informacijos taryba) — 
1991 m. gruodžio 14-15 d. 
Vilniuje vyko III Lietuvos 
Sąjūdžio suvaž iav imas . Į 
suvažiavimą buvo pakviestas 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
tas. Pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis įgaliojo vicepirmininką 
tarporganizaciniams reikalams, 
Vytautą Jokūbaitį, atstovauti 
VLIKą. 

V. Jokūbaitis pasakė sveiki
nimo kalbą, palinkėdamas LPS 
sėkmingo suvažiavimo ir 
užsibrėžtų tikslų įvykdymo. 
Privačiame pasikalbėjime jis 
plačiai palietė VLIKo baigia
majame seime padarytus nuta
rimus ir VLIKo valdybos išleis
tą atsišaukimą, iškėlė išeivijos 
lietuvių nepasitenkinimą dėl 
neteisėto pilietybės atėmimo, 
paaiškino apie VLIKo veiklos 
baigiamuosius darbus ir tarėsi 
apie galimybes VLIKo uždaro
mąjį posėdį turėti Vilniuje 1992 
m. pavasarį. 

1991 m. gruodžio 16 d. V. 
Jokūbaitis turėjo ilgoką pasi 
kalbėjimą su Lietuvos Aukš-
čiausiosos Tarybos pirmininku 
Vytautu Landsbergiu piliety
bės, debolševikacijos, tarporga-
nizacinio bendravimo ir kitais 
aktualiais klausimais. Jis taip 
pat susitiko su įvairių partijų 
veikėjais, parlamento nariais. 
Tremtinių Sąjunga, Viktoru 
Petkum, Antanu Terlecku ir ki
tais. 

1991 m. gruodžio 17 d. turėjo 
pasimatymą su Baliu Gajausku. 
KGB veiksmus tirti komisijos 
pirmininku ir palietė KGB infil-
truotojų g r i aunan t į darbą 
Aukščiausiojoje Taryboje ir 
v aidžios įstaigose. 

VLIKo valdyba jau pradėjo 
dary t i išmokėjimus diplo 
matinių tarnybų veiklos sus
tiprinimui. Išmokėjimai daromi 
pagal terminuotų indėlių su
brendimą. Paskyrė 1,000 dol. 
Jaunimo Kongresui Pietų Ame 
rikoje paremti. 

Vilniaus į Kopenhagą pakils 
Lietuvos „Boing". 120 vietų 
lėktuvas turės didelį krūvį: 
dieną skraidins keleivius, naktį 
— krovinius. Vilnius, Frankfur
tas, Berlynas. Varšuva, Buda
peštas, Ziurichas, Londonas. 
Paryžius — tokia skridimų 
geografija. 

Keičiasi kal inimo įstaigų 
sargyba 

Buvusios TSRS vidaus kariuo
menės junginys palieka mūsų 
Respubliką. Kalinimo įstaigų 
sargybą perims Krašto ap
saugos kariūnai. Iki gruodžio 25 
d. paskutinis svetimos šalies 
kareivis turėtų pasitraukti iš 
šių objektų apsaugos postų, o 
1992 m. sausio pirmomis dieno
mis - ir iš Lietuvos. 

Europos vyskupų sinodas Vatikane buvo baigta- -. Mišiomis, kurias atnašavo popiežius Jonas 
Paulius II Sinode dalyvavo 140 vyskupų, kurk' >tarė kaip Katalikų Bažnyčia turėtų laikytis 
pasikeitus politinei situacijai šiuo metu nuo At.;.nto iki Uralo. 

Trumpos žinios 
Įsteigta emigracijos ir imi

gracijos tarnyba prie Vidaus 
reikalų ministerijos. Tarnyba 
galės duoti pasiūlymus Vyriau
sybei dėl imigrantų kvotos, 
rūpinsis jų adoptavimusi. 

Preliminariai pritarta pagal 
Lietuvos įstatymus parengtoms 
autotransporto priemonių regis
tracijos taisyklėms. Nuo liepos 
1 dienos bus kitokie techniniai 
pasai ir autotransporto nume
riai. 

Lega l izuo t i duj iniai 
pistoletai ir balionėliai. Turint 
VRM leidimą, jais bus galima 
prekiauti kaip ir medžiokliniais. 

L ie tuvos sostinėje darbą 
baigė Šiaurės Atlanto asamblė
jos sesija „Baltijos šalių sau
gumo poreikiai '" . Balt i jos 
valstybės paprašė NATO ir kitų 
šalių, kad jos suteiktų finansi
nę pagalbą sovietų kariuomenei 
išvesti. 

Kultūros ir Švietimo minis
terijoje žurnalistai buvo supa
žindinti su valstybine kultūros 
politika, veiklos planais ir prob
lemomis. 

Vilkaviškyje atidaryti kata
likiški maltiečių pagalbos na
mai. Rūpestingu slaugių prižiū
rimi, čia galės savo senatvės 
dienas leisti 25 vieniši žmonės, 
kuriems reikalinga pagalba. 

Vokietija laimėjo 
Sausio 15 pripažįstamos Kroatijos ir 

Slovėnijos respublikos 
B o n a . Gruodžio 18 . — 

Vokieč ių ž in ių a g e n t ū r a 
p r a n e š a . j og Vokie t i jos 
vyriausybė įtikino savo part
n e r i u s E u r o p o s Bendri joje 
pripažinti a tskiras Jugoslavijos 
r e s p u b l i k a s k a i p 
nepr iklausomas valstybes iki 
s a u s i o 15 dienos. Bet t a i 
Vokietija galėjo la imėt i t i k 
Prancūzijos padedama. 

Galut inis susi tar imas nebūtų 
buvęs gal imas be Vokietijos ir 
Prancūzijos draugystės, pasakė 
v i e n a s vyresniųjų vokiečių 
vyriausybės narių. Vokietija 
pakar to t ina i sakė, kad planuo
ja pripažint i Kroatiją ir Slovė
niją iki Kalėdų, nors daugelis 
Europos Bendrijos valstybių 
buvo prieš tai . Toks pripaži
n imas būtų smūgis ką tik pa
reikštai Europos vienybei Olan
dijos Maas t r ich t miestelyje 
gruodžio 10 d. Bet pagaliau 
buvo sus i t a r t a tą klausimą 
spręst i vieningai, negu kad 
leisti Vokietijai vienai užimti 
a t sk i r ą kursą . Gruodžio 17 
dienos rytą Europos Bendrijos 
užs i en io r e ika lų m i n i s t r a i 
Briusselyje patvirt ino sąlygų 
sąrašą pagal prancūzų-vokiečių 
pas iū lymus, kad tos respubli
kos, kurios nori gau t i pripa-

Du užsienio reikalu ministrai — Lietuvos Respublikos Algirdas Saudargas, 
kairėje, ir Vokietijos Federacines Respublikos Hans Dietrich Genscher — po 
pasitarimų Vilniuje. 

— Amoco korporacija, nežiū 
rint chaosinio pobūdžio gyveni
mo buvusioje Sovietų Sąjungoje, 
suintensyvino pasitarimus su 
Rusijos vyriausybės atstovais 
dėl naftos produktu iškasimo 
bei suradimo. Šios korporacijos 
atstovai veda pas i t a r imus 
Maskvoje, pasidalinę i kelias 
specialistu grupes 

— Š v e d i j a pa sky rė k a r o 
a t tachė Martins Virsis, kur is 
b u s vienas visoms t r ims Balti 
jos valstybėms 

— Macedon i jos Respublikos 
Par lamentas nubalsavo prašyti 
diplomatinio Europos Bendrijos 
p r ipaž in imo ir a t s i sk i r t i iš 
Jugoslavijos federacijos. 

žinimą, turi pasižadėti laikytis 
demokratinių dėsnių, garan
tuoti žmogaus lygias teises, 
neskriaudžiant marumų ir tai
kiai išspręsti sienų klausimus. 

Spec ia lus komitetas 
Pagal tą užsienio reikalų mi

nistrų susitarimą, oet kokia Ju
goslavijos respA.ika. kuri ikr 
gruodžio 23 dienos paprašys 
Europos Bendrijos valstybių 
pr ipažinimo ir su t iks su 
išminėtomis sąlygomis bei 
laikysis Jungtinių Tautų ir 
Europos Bendrijos nustatyto tai
kos proceso, ir kurių pareiš
kimai bus teisiškai apspręsti 
specialaus EB komiteto, kad jie 
yra Europos Bendrijai tikėtini 
— tos Jugoslavijos respublikos 
bus sausio 15 pripažintos Euro
poje nepriklausomomis. 

Kel ias laisvėn — s u n k u s 
Vokietijos Užsienio reikalų 

ministras Hans Dietrich Gen
scher pasakė, kad EB paseks 
dar ir kitos valstybės ir pri
pažins Kroatiją ir Slovėniją. O 
Vokietijos kab ine tas jau 
gruodžio 19 nusprendė jas 
pripažinti, jei ;os įteiks iki 
gruodžio 23 savo prašymus. 
Anksčiau dauguma Europos 
Bendrijos valstybių buvo prieš 
tų respublikų pripažinimą, o 
ypač prieš tai buvo Britanija ir 
Prancūzija. Vokietija jau kelis 
kart bandė ar-:~čiau įtaigoti, 
kad valstybės pripažintų atsis
kyrusias Jugoslavijos respubli
kas, bet tik dabar tepasisekė 
vis iems susi ' irti. Prieš jų 
pripažinimą buvo ir Jungtinių 
Tautu Generalinis sekretorius, 
kur is sakė, kad tuo atveju 
galėtų išsiplėšt Karas Europoje. 

Tačiau Kroat * ir Slovėnijos 
poziciją palaik - 'abai daug vo 
kiečių, Vokietijos vyriausybė 
buvo nepapra-" ii savo piliečių 
spaudžiama pi : 'žinti Kroatiją 
ir Slovėniją. <o diplomatai 
Bonoje. Nuo p ' susijungimo 
nebuvo vyi sybei tokio 
didelio spaudi: • kaip kad šis 
— pripažinti nesiklausomomis 
valstybėmis Ji _oslavijos res
publikas. 

Vokiečiu ge- ryšiai su šiuo 
regionu sieki • îo šimtmečio 
pradžią, o kult i niai ryšiai yra 
daug gilesni. Bona nutraukė 
transportacijo- įtartį su Serbi 
jos ir Montenžrros respubli 
komis ir nori : *ti alyvos em
bargo. 

„Mes niekada 
nenaudosime atominių 

bombų" 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rygos radijas pranešė, jog 
Lietuvos generalinis prokuroras 
norėtų gauti septynis OMON 
narius, kurie Medininkų muiti
nėje nužudė 7 pasienio sargybi
nius liepos 31 d. Prokuroras 
Artūras Paulauskas mano, jog 
OMON žudikai buvo iš Vilniaus 
ir Rygos bazių. 

— Gudijos oficialiai delegaci
ja lankėsi Rygoje. Buvo pasi
rašyta Latvijos - Gudijos gerų 
kaimynystės ryšių susitari
mas iš principo. Pasirašė tų 
respublikų vadai — Anatolijus 
Gorbunovas ir Stanislau Šuške-
vičius. 

— Lietuvos Parlamente savo 
vietą prarado buvęs Lietuvos 
maskvinių komunistų partijos 
sekretorius Vladislav Švedas. 
Jis buvo atleistas iš parla
mentarų, kaip paskelbė 
..Tasso" žinių agentūra. Spren
dimas buvo padarytas ryšium 
su naujomis parlamento taisyk
lėmis, kad kiekvienas deputatas 
turi būti Lietuvos pilietis. 
Švedas neužsiregistravo iki 
lapkričio 4 d. ir prarado statusą. 

— Estija protestavo prieš 
Švedijos pareiškimą, kad bus 
nutrauktas pagalbos tiekimas 
Estijai. Ta pagalba yra teikiama 
visiems karo veteranams, įskai
tant 1918 metų. suomių karo 
meto ir Afganistano karo vete
ranams. Švedijos užsienio 
reikalų ministras Alf Svenson 
sakė. kad Estijoje įvyko nacių 
karo metų veteranų suvažia-
vimas, kas neatitiko tikrenybės, 
nes suvažiavime dalyvavo visų 
trijų karų veteranai. 

— Australijoje Bob Havvke, 
kuris vadovavo Australijos Dar
bo partijai keturias kadencijas, 
laimėdamas rinkimus, pirmą 
karta pralaimėjo dėl sunkios 
ekonominės padėt ies , kuri 
palietė ir Australiją. J is stipriai 
rėmė Lietuvos nepriklauso
mybę. Naujuoju ministru pir
mininku yra Paul Keating. <rgi 
tos pačios partijos narys. 

— Rusijos prez. Boris Jelcinas 
kreipėsi Į NATO vyriausybę, 
kad jo respublika būtų priimta 
į šią Europoje esančią karinę 
organizaciją, kurios centras yra 
Briusselyje. 

— Darbo departamentas pra
nešė, jog Amerikoje gruodžio 7 
dieną beveik pusė milijono 
žmonių tapo naujais bedarbiais 
ir 493.000 įteikė pareiškimus 
gauti federalinei nedarbo pa
šalpai. 

Rusijai pervesta 1 
R o m a . Gruodžio 20. — 

Reuterio žinių agentūros kores
pondenta i seka Rusijos 
prezidento veiklą. 

Savo pirmojoje kelionėje į 
Vakarus, kai perėmė buvusios 
Sovietų Sąjungos valdymą. 
Boris Jelcinas atvykęs į Italiją 
nevengė pasakyti, kad nori 
dviejų dalykų — finansinės 
paramos ir pripažinimo Rusijai. 
Šalia to, jis turėjo išgirsti ne 
visai malonų jam Italijos 
ministro pirmininko Giulio An-
dreot t i pareiškimą, k u r i s 
pasakė, jog nėra patenkintas, 
kad naujoji situacija sudaro 
daug sunkumų Gorbačiovui. 
„Aš jaučiu didelį pasitikėjimą 
Gorbačiovui", pasakė Andreot-
ti. Jelcinas atsakė, kad ir jis 
jaučia jam simpatijų, tačiau 90 
minučių pasitarime jo nesigai
lėjo ir pareiškė, kad „Gorba
čiovo dienos jau praėjo. „Dau
giau nėra Sovietų Sąjungos ir 
negrįšime atgal", kalbėjo Jel
cinas Italijos vadui. 

Tačiau tai buvo vienintelis ne
malonumas Jelcino vizite. Kai 
jis skrido iš Maskvos į Romą. tai 
Italijos vyriausybė įsakė tuoj 
pat pervesti Rusijai 1.2 bilijonus 
dolerių paskolą, kuri buvo paža
dėta Sovietams, bet sulaikyta 
dėl perversmo. 

Italija pripažino Rusiją 
de facto 

Italijos vyriausybė sakėsi 
negalinti tuojau pat pripažinti 
Rusijos nepriklausomybės tol, 
kol nebus nutarta tai padaryti 
Europos Bendrijoje, bet tai tik 

2 bilijonai dolerių 
formalumas. Prez. Jelcinas buvo 
sutiktas kaip valstybės galva su 
ištiestu raudonu kilimu ir nu
vežtas gyventi vizito dienomis į 
valstybių prezidentams skirtus 
Quirina!o rūmus, statytus 16 
amžiuje. Protokolo šefas netu
rėjo Rusijos himno gaidų, kurių 
reikia orkestrui sutinkant ša
lies prezidentą, tai skubiai buvo 
pas iųs tas pas iun t inys j a s 
atskraidinti iš Maskvos. Tačiau 
pasiuvo Rusijos vėliavą ir 
iškabino ant Quirinalo rūmu 

De facto pr ipažinimas 
Italija sako, jog tuo jau Rusi

ja pripažįstama de facto. Italijos 
prez. Francesco Cossiga įteikė 
prez. Jelcinui Italijos Respubli
kos žymenį, kuris teikiamas tik 
Italijos prezidento užsienio vals
tybės galvai. Bet kai iškilmėje 
reikėjo jam priimti kryžiuota 
žymenį, tai Jelcinas atvirai pa
sakė, jog nežinąs kaip laikytis. 
„Aš nežinau ką daryti, gal man 
atsiklaupti, o gal tik pasisvei
kinti". Užteko Italijos prezi
dentui paspausti ranką. 

Kai Jelcinas vyko pas Italijos 
ministrą pirmininką, tai turėjo 
išlipti iš savo atsivežto 
neperšaunamo limuzino ir eiti 
maždaug 100 pėdų. Tuo metu 
žmonės jį sveikino ir vienas 
sušuko: Aš j u s mačiau kai 
buvau Maskvoje, jūs buvote ant 
t anko" , o Je lc inas atsakė: 
..Taip, aš buvau". O kitas italas 
sakėsi bijąs atominių bombų, nes 
norįs gyventi šimtą metų. į tai 
Jelcinas atsakė: ..Mes niekada 
nenaudosime atominių bombų*'. 

Kremlius jau priklauso Jelcinui 
Maskva. Gruodžio 19. — prieš 

išvykdamas vizitui į Italiją. 
Rusijos prez. Boris Jelcinas 
pas i rašė kel is dekre tus , 
įsakydamas perimti Rusijos 
Respublikos žinion Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriją. 
KGB agentūrą. Sovietų Parla
mentą, net ir prez. Gorbačiovo 
prezidentinę įstaigą su visais jo 
viešais ir slaptais telefonais. 

Visos ambasados ir konsulatai 
užsienio valstybėse, pagal viena 
prez. Jelcino dekretą, pereina 
Rusijos Respublikos jurisdikci
jai. Dekretas pašalina iš pareigų 
Užsienio reikalų ministrą E. Še
vardnadzę, kuris tik prieš 29 
dienas buvo perėmęs tas parei
gas. Ketvirtadienio dekretai 
paliko Gorbačiovą be jokios ga
lios, kuris dabar priklauso nuo 
buvusio draugo ir priešo 
anuometiniame Politbiure. kad 
galėtų dar įeiti i savo Kremliu
je kabinetą. Ketvirtadienio va-

— Jungtinių Tautų Generali
niam sekretoriui Javier Perez 
de Cuellar įteikė skiriamuosius 
dokumentus naujasis Latvijos 
ambasadorius Aivars Bauma-
nis. Jis yra baigęs teisę, o Lat
vijoje dirbo kaipo žurnalistas ir 
redaktorius užsieno reikalų 
klausimais. Anatolijus Din-
bergs yra pasiuntinys Ameri
kai. 

— Ukrainos Respublika gruo
džio 12 dieną pripažino Kroati
jos ir Slovėnijos respublikas, o 
Slovėnija pasirašė su Rusija pre
kybos protokolą. Estija pripa 
žino tik Slovėnijos nepriklauso
mybe. 

kare Jelcinas per televizija 
pranešė kraštui, jog viskas yra 
perimama Rusijos žinion ir 
prašė visų tvarkingai ir be 
išsišokimų sutikti su gyvenimo 
realybe. 

Buvusioji Sovietų Užsienio 
ministen ;a nusiskundė, kad 
negavo iš anksto jokio praneši
mo su jos rūmų ir personalo 
perved'mu Rusijai. 

Taip pat Jelcinas įsakė Gor
bačiovui palikti visą savo žinioje 
tu rė tą užsienio valiutą 
Kremliaus seifuose, kuri nėra jo 
asmeniškas tuntas. Praktiškai 
tai reiškia, kad Gorbačiovas jau 
dabar nebegali eiti pareigų ir 
turi rezignuoti. įvairių šaltinių 
žiniomis, jis tai padarysiąs po 
šio savaitgalio Alma Atoje. Ka
zachstane, įvykstančio respub 
likų viršūnių pasitarimo. 

KALENDORIUS 

G r u o d ž i o 21 d.: Tomas 
apaštalas. Honoratas. Edburga. 
Girenė, Norgaudas. 

Gruodžio 22 d.: IV Advento 
sekmadienis. Zenonas, Ksavera. 
Dobile. Gedvydas. Saulis. 

Gruodžio 23 d.: Jonas Ken-
tietis. Viktorija. Evaristas, Ve
liuona. Mina. Vilbutas. 

Gruodž io 24 d.: Kūčios. 
Adomas. Ieva, Jogaila. 
Girstautas. Minvyde. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. 
Temperatūra šeštadienį 41 1.. 

sekmadienį 43 1.. pirmadienį 49 
1.. antradieni 44 L 
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REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn. IL 60453. Tel. 708-424 4150 

ŠV. KALĖDOMS ARTĖJANT 

Kristaus Gimimo šventės proga nuoširdžiai sveikinu visą atei
tininkų šeimą, linkėdamas nauju entuziazmu nešti Betliejaus šviesą 
ir naujo dvasinio atgimimo vilti į mūsų bundančią tautą. 
Nelaukime pakvietimo, bet padavę vieni kitiems ranką, energingai 
jungkimės į darbą, naudodami mums Kūrėjo duotas dovanas ir 
įkvėpimą. Tegul 1992 metai būna tos šviesos pilni. 

Kun. dr. Valdemaras Cukuras 
Ateitininkų Federacijos Dvasios Vadas 

Šv. Kalėdų varpai skelbia taiką ir -amybę geros valios žmonėms! 
Kristaus gimimo šventėje, Ateitininkų federacijos vardu, svei

kinu visus idėjinės šeimos narius Nepriklausomoje Lietuvoje ir pla
čiame pasaulyje. Linkiu, kad užgimęs Kūdikėlis pripildytų mūsų 
širdis nuoširdumu, gera valia, nuolankumu ir artimo meile. Kalėdų 
Kristus yra mūsų didžioji Viltis, mūsų Idealas, mūsų Tikslas! 

Šioje prasmingoje šventėje, prašykime užgimusio Pasaulio Val
dovo drąsos ir ryžto kurti Kristaus buveinę savo širdyse, savo ap
linkoje ir savo kasdieniniame gyvenime. Telaimina Jis mūsų dar
bus 1992-siais metais. 

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų Federacijos Vadus 

Telydi visus Šv. Kalėdų Šviesa! Prisiminkime Lietuvos ateiti
ninkus savo maldose, nes jie jungiasi kartu su mumis maldoje ir 
gimusio Jėzaus Kristaus meilės ir džiaugsmo dvasioje! 

Ateitininkų Federacijos Tarybos i ardu. 
Birutė Bublienė, pirm. 

Mieli Draugai, 
Mes esame Hamiltono Prez. A. Stulginskio kuopos jaunučiai. 
Siunčiame visiems linkėjimus Šventų Kalėdų proga ir linkime 

laimingų Naujųjų Metų! 
Garbė Kristuje! 

Domas Gudinskas 

„Kalėdų žvakutė maža ir trapi, 
Bet josios ugnelė šviesi ir kaitri. 
Ji džiugina aki ir širdį sušildo, 
Krūtinę tarytum džiaugsmu kas pripildo. 
Ir noris gyventi linksmai, nedejuoti. 
Ir norisi laimę kitam dovanoti, 
Kad būtų visiems šitaip gera, smagu, 
Darbe ir namuos ir tarp savo draugų..." 

Telydi visus ramybė ir džiaugsmas šv. Kalėdas švenčiant kar
tu su pilnai nepriklausoma Lietuva! Tegul gerojo Dievo palaima 
lydi visus per Naujuosius Metus. 

Ga*kė Kristui! 
JAS Centro valdyba 

„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų" (Jn 1, 14). Kristus gimė, 
kad taptų vienu iš mūsų, kad suteiktų mums pilnutinį gyvenimą, 
kadpasidalintumėm kančios našta ir džiaugsmo lengvybe. Linkime 
ateitininkų šeimai ir visiems geros valios žmonėms linksmų šventų 
Kalėdų. Lai Kristus gimsta kiekviename iš mūsų ir padeda drąsiai 
žengti į naujųjų metų nežinią. 

Moksleivių Ateitininkų Sąjunga 

Studentų Ateitininkų sąjunga sveikina visus Dievo įsikūnijimo 
šventėje. Per Kristaus įsikūnijimą Dievo paveikslas tampa akivaiz
dus. Ateina Atpirkėjas, kuris mums primena mūsų esmę — esame 
sukurti pagal Dievo paveikslą. Esame kūrin-ai, kurie ir toliau yra 
įpareigoti kurti gėrį pasaulyje. Linkime visiems ateitininkams išei
vijoje ir Lietuvoje Dievo malonės įkūnyti Kristų pasaulyje. 
Gaudeamus — Christus natus est! 

SASCV 
Rimas Prakapas 
Lina Mockutė 
Dana Grajauskaitė 
Indrė Cuplinskaitė 

Mieli broliai ir sesės, ateitininkiškas jaunime. Šių metų Kristaus 
gimimo šventė tapo apšviesta Lietuvių tautos atgimimo prošvaistės. 
Pridera atsiminti ir kitą prošvaistę — Ateitininkijos įkūrimą, kuris 
įvyko prieš daugiau nei aštuoniasdešimt metų. ., Ateities" steigėjai 
nuo pat pradžių suprato, kad ,,.. jaunuomenė... širdyje turi meilę 
trijų absoliutiškų idealų—visų aukščiausios tiesos, visų aukščiausio 
labo, ir visų aukščiausio grožio". Tegul šis natūralus jaunimo pa
linkimas į gėrį tampa nepriklausomos Lietuvos gerinimo, tobuli
nimo ir pažangos šaltiniu, paremtas bei stiprinamas krikščioniškos 
pasaulėžvalgos ir troškimo visą atnaujinti Kristuje, tarnaujant 
Dievui ir tėvynei Ateitininkijai ir visai krikščioniškai jaunuomenei 
linkime daug džiaugsmo, optimizmo ir stiprios dvasios Lietuvių 
tautos atkūrimo darbuose. 

Ateitininkų Sendraugių sąjungos centro valdyba 

Sesės ir Broliai Ateitininkai! 
Tesklinda mūsų šilčiausi sveikinimai ir linkėjimai šv. Kalėdų 

proga, tepasiekia kiekvieną Jūsų — tolimuose kraštuose ir tėvynėje! 
Susimąstykime Kūčių vakaro ramybėje, kai tiesime kalėdaitį savo 
artimiesiems, pasiryžkime, aidint Kalėdų nakties : arpams, žengti 
į Naujuosius Metus su Kristumi, nešti Jo meilę, Jo atlaidumą, 
Jo paguodą į savo aplinką, atnaujinti pirmiausia save. savo kuopą, 
draugovę, sąjungą Kristaus dvasia. 

„Ateities" redakcija ir administracija 

Mieliems „Ateitininkų Gyvenimo" skyriaus bendradarbiams, 
skaitytojams ir jūsų šeimoms, ,,Draugo" redakcija ir administraci
jai linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Mdų. Jums, mieli 
broliai ir seserys Lietuvoje, daug džiaugsmo pasieki? Laisvės Žiburį 
ir daug pasisekimų visuose keliuose, kurie veda į gražesnį Tėvynės 
rytojų. 

JSrų 
Jonas Žadeikis 

Skvriaus redaktorius 

STULGINSKIO KUOPA DOMISI 
TEATRO FESTIVALIU 

Prez. A. Stulginskio moks
leivių a te i t in inkų kuopa 
lapkričio 15 vakare susirinko 
Dalios ir Jurgio Anysų bute. 
Dalia Anysienė yra kuopos ko-
pirmininkės Aidės Užgirytės 
teta ir ji mums prelegentu buvo 
pakvietusi Bernie Sahlins. 
Tarptautinio teatro festivalio 
vedėją. 

Ponas Sahlins nėra lif luvis ir 
neturi jokių giminystės ryšių su 
lietuviais, bet kelis kartus yra 
buvęs Lietuvoje, į skai tant 
Kruvinąjį sekmadieti) ir pučo 
metu. J is buvo labai nustebin
tas lietuvių drąsa ir juos laiko 
kilniais žmonėmis („Noble peo-
ple"). Prieš 5 metu=, iis buvo 
pakvietęs lietuv -,rą daly 
vauti festivalyje Ai crikoje. Tai 
buvo jiems pirma proga pasiro
dyti Vakarų pasaulyje. J i s juos 
vėl pakvietė 1990 metais . 
Sahlins teigia, kad Lietuvoje ar 
tistams trūksta r>a „atinimo, 
nėra atlyginama už darbą. 
Lietuvoje labai ilgai užtrunka, 
kol pastato vieną spektaklį, o 
grupės nariai, kurie pasirodyme 
net nevaidina, vis tiek gauna 
algas. Bernie Sahlins siūlosi 
padėti jiems efektyviau organi
zuotis. Lietuvoje jis nerado 
artistų grupių, kurios išnaudo 
tų visas galimybes suruošti pa
sirodymą, pvz. naudojant „store-
fronts" ar šiaip kūrybingai im
provizuojant, kad sudomintų ir 
patrauktų publiką nebūtinai 
tikro teatro patalpose. Tokiu 
būdu galėtų atsirasti daug 
artistinių vienetų, kurių reper
tuarai galėtų apimti daugeli 
temų Ypač trūksta grupių, 
kurios greit pritaikv^j progra
mą prie kasdienių i«?i politiniu 
įvykių, juos paverčiant komiš
kais. Sahlins mano, kad lietuviu 
artistai labai talentingi, bet. 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
METINIS STUDIJŲ 

SAVAITGALIS 
DAINAVOJE 

Penktadienis, sausio 31 d.:. 
Susibūrimas. 
Šeštadienis, vasario 1 d.: 
Rytą — paskaita. 
Po pietų — simpoziumas „Stu

dentas ir profesija: asmens bran
da pasirinktoje srityje"; daly
vaus: Linas Biliūnas — inžinie
rius, Audrė Budrytė — tea t ro 
artistė, Marius Katilius-Boyds-
tun — medicinos studentas, As
ta Kazlauskaitė — psichologijos 
studentė, Darius Udrys — poli
tikos ir vokiečių kalbos studen
tas. 

Vakare — „Slauna uliavonė". 

Sekmadienis, vasario 2 d.: 
1992 m. SAS suvažiavimas — 

bus renkama nauja SAS CV. 
Kandidatų šioms pareigoms dar 
nėra, prašome visų studentų 
ateitininkų rimtai pagalvoti 
apie įsipareigojimą šiam darbui. 

Prašome iš anksto regist
ruotis telefonu: (po sausio 7 d.) 
pas Daną Grajauskaitę: (416) 
537-1918, 

SAS C V 

DR. ARVYDAS J . DAIUOE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

25S5 W. Uncotn Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fleld*. III. 
Tel . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
•441 S. PulMkl Rd., Chlcago. IL 

Rez. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Ortsnd Pairti, IL 

Ta*. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comrn. ligoninėms 

DR. VILMA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

, tai. (708)812-0004 

jam atrodo, trūksta gerų režisie
rių ir neišnaudojamos progos bei 
resursai. Lietuvą reikia supa
žindinti su naujom idėjom ir 
darbo būdais. 

Vilnius yra puiki vieta tokiam 
teatro festivaliui. Viso miesto 
gyventojai galės prisidėti prie 
pasiruošimo. Sukelti dėmesį ir 
festivalio nuotaiką, planuojami 
paradai ir vėliavėles („ban-
ners") miesto centre. Lietuva 
dažniausiai prašo pagalbos, o 
dabar ji pati ką nors konstruk
tyvaus darys. Kiti sužinos apie 
Lietuvos talentus ir vertybes. 

Tarptautinis teatro festivalis 
bus 1993 metų gegužės mėnesį. 
Tarp rengėjų yra ir Lietuvos 
politikų, kaip Kazin ;eras Mo
tieka ir kt. Devyni kraštai žada 
prisidėti prie šventės. Bus nau
dojami keli teatrai. Kadangi 
vaidinimai bus įvairiomis kal
bomis, publikai bus duodamos 
ausinės, kad galėtų girdėti ver
timą. Šiam įvykiui įgyvendinti 
reikia daug darbo ir lėšų. Ber
nie Sahlins prašė ir jaunimo 
pagalbos telkti reikalingas 
lėšas. Mums buvo aišku, kad B. 
Sahlins labai stengiasi. Prez. A. 
Stul inskio kuopa yra pasiruo
šusi praverti piniginį vajų, 
paremti projektą, kuris parodys 
pasauliui patrauklios Lietuvos 
vaizdą 

Susirinkime šventėme laik
raštėlio vedėjos Ingridos Mar-
tinkutės ir kuopos fotografo 
Romo Blažio gimtadienius. 
Matėsi ir naujų veidų — Adria
na Karkaite ir Kanados, Tadas 
ir Ramunė, abu neseniai atvykę 
iš Lietuvos. Susirinkime nuta
rėme daly—-"'i „Ateities" va
kare ir aptau ae „Kalakursus". 
Mūsų susirinkimai būna sma
gūs. 

Nida Tyūnėlytė 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Moly Croee, 2701 W 68 St.. Chicago 

Tel (312) 471-5973 
9830 S Ridgeiand. Chicago RkJge. IL 

Tai. (70») 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. (1-312)735-7708 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Taf.(7M) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hltls 

Tai . (706) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FWHWy R#*XflCBl CHfHC 
217 E. 127 SI. — Lemont. IL 80439 
P'Hiaosc °aios Community Hospital •• 

S''ve' Ooss Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (708) 257-2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 7*7-7878 
5700 Archer Ava. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 

Sberman ligonine. Elgin, IL 
Tai. 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
We»tchester, IL 60153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

ŪMAS A. MDRYS, M.D. 
Ophthalmologas/Akių Chirurgas 

2086 W. 71at St. 
312-

4149*1 . 
312-730-7706 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pens in inkams nuolaida 

4 0 0 7 W. 59 St. 
Tol. ( 3 1 2 ) 7 3 5 - 5 5 5 6 

5 0 7 8 . Gllbort, LaGrange, IL. 
Tel. (708) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Street, Chicago 
T a i . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Žmogiška yra įkristi į nuo
dėmę, velniška — joje pasilikti, 
krikščioniška jos neapkęsti, die
viška — ją nugalėti. 

Fr. Logau 

Kab. tel. (1-312) 585-0348 ; i 
Rez. (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 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BUILDING 

6449 So . Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p p -7 v v . antr<3 12 30-3 v p p 
trečd užoarytaa. kervd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 776-6069 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGUA 

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-6297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle A v e . , 
Chicago. III. 6 0 0 5 2 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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 

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puteefcl Road. 
Tat. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Oundee Ave . , Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 5*8-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tel . kabineto Ir buto: (700)852-4188 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So . SOth Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyras trec Sėst 12 iki 4 vai. popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8. Robertą Rd., Hlckory Mile, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (708) 8*8-4088 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Patoe VMon Canter, 7152 W 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BUROEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATC 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
188 N. MUMaan Ava., Sulte 324 k 

8888 S. Pulaakl Rd., CMcago, IL 
81 St. k- Kean Ava. , Justlce. IL 
Tat. (1-312) 888-2800 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2686 W. 63rd Street 

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

ta i . (1-312) 778-2860 
Rez. (700) 448-5545 

PP 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71 at Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgoft Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave. , Ortend Park 
706-349-8100 

10 W. Martin, Napervlile 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 700-857-8383 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

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

ARAS Ž U O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samerttan Medlcal Center 

NepervMe Cempue 
1020 E. Ogden Ava., SuNe 310, 

NepervMe IL 605*3 
Tai. 1-708-827-OOSO 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W M 1 63rd Street 
Vai.: pirm . antr. ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Didžiosios šventės 

ŠIRDYJE IR 
GYVENIME 

TOMSKE MIRĘS 
GIMNAZIJOS STEIGĖJAS 

Trėmimų į Sibirą 50-ties metų sukakties proga (7) 

Rimties valandėlei 

ATEINU DARYTI 
TAVO VALIOS 

Artinasi Kalėdos, kurios ka
daise buvo švenčiamos su dide
liu iškilmingumu ir susitelki
mu. Čia šventa diena t ik viena, 
bet ją galima padaryti iškilmin
ga ir labai paprasta. Kalėdų 
prasmė nesumažėjo nei dabar, 
kai švenčiame tik vieną dieną, 
bet nepadidėjo, kai ji buvo 
švenčiama net tris dienas. Tik 
geriau buvo prisiminti, leng
viau susitelkti, giliau buvo 
galima susimąstyti prieš tos 
Šventės reikšmę, nors jos pirmo
ji diena buvo prieš beveik du 
tūkstančius metų. Ji lieka isto
rine tiems, kurie ją laiko svar
bia švente — Dievo Sūnaus atė
jimu į žemę, ir tiems, kuriems 
ji yra tik paprasta šventa diena 
ir išimtina krikščionims. 

Šios šventės prasmė nėra tik 
žmonių šventime ir atgaivos tu
rėjime. Ji yra gyvenimo pakei
timas jau nuo senų laikų, nors 
galėjo ir labiau būti pakeistas. 
Jos reikšmė priklauso nuo 
šventės kaip Dievo Sūnaus atė
jimo ir apsigyvenimo žmogaus 
širdyje ir pakeitime jo gyvenimo 
būdo. 

Kristus mokė meilės vienas 
kitam, tiesos gyvenime, teisybės 
savo artimui. Tik jis galėjo apie 
save pasakyti, kad yra tiesa, 
meilė, gyvenimas, gyvenimo 
pakeitimas ir gyventi su savo 
mokiniais ir sekėja is iki 
pasaulio pabaigos. Je i mes 
nežinome nei gyvenimo, nei 
žemėje gyvybės atsiradimo pra
džios, tai mes nežinome nei 
pasaulio pabaigos. Bet ir Kris
tus savo mokiniams pasakė, kad 
tai žino tik Tėvas, ta i yra t ik 
vienas Dievas. 

Kalėdos nėra nei gyvenimo 
pradžia, nei pabaiga, bet isto
rinis įvykis, kai Dievo Sūnus 
matomu būdu įėjo į žmogaus 
gyvenimą, jo širdį, jo istoriją. 
Dievas žmogaus istorijoje veikė 
nuo seno. Tačiau jis prieš du 
tūkstančius metų pradėjo veikti 
istoriją ir žmogaus gyvenimą 
nauju būdu, užvaldydamas 
žmogaus širdį, jo vidų, nurody
damas naujus gyvenimo kelius, 
duodamas dievišką pagrindą 
dorai. To Jėzaus laukiame 
Kalėdų šventėse. Tik tą Jėzų 
gali priimti žmonių širdys ir 
gyvenimas. 

ir gyvenimus, bet jos nebuvo 
visų pripažįstamos kaip šventės. 
Reikia t ik prisiminti visus 
krikščionybės persekiojimus, 
k a n č i a s , mi r t i s , sunk ias 
kalėjimų bausmes. Jos pasikar
tojo mūsų tautoje, kai okupan
tas norėjo primesti ne tik savo 
valdžią, bet ir savo vidaus gyve
nimą — ateistinę ideologiją. 
Nors ir svetimieji jautė, kad tai 
yra tik seniena ir atgyvena, bet 
daugelis žmonių buvo padaryti 
laukinia is dresiruotais žvė
rimis. 

Kalėdose tai labiau, negu bet 
kada, jaučiama visose buvusio
se pavergtose ir žalojamose tau
tose. Šios šventės turės būti 
pamažu skiepijamos laisvę at
gavusiose tautose, tarp jų ir 
mūsų tautoje. Kalėdų prasmė 
pamažu pereis į jaunąsias kar
tas, bet turės tos kartos pasi
keisti ir pajusti savo gyvenimą 
kaip žmonių, o ne kaip išdresi
ruotų ir negalvojančių daiktų. 
Išeivija turi padėti tautai atgau
t i dvas inę pus iausvyrą ir 
suprasti gyvenimo prasmę šio
se Kalėdose. 

Lyg naujas Kalėdas išgyvena 
visa išeivija ir visa lietuvių 
tauta sulaukusi laisvės ir nepri
klausomybės. Išeivija džiau
giasi, pamaldomis ar iškil
mėmis mini tą dieną, mini savo 
tėvynę ir tėvų šalį, kad ji pra
dėjo naują gyvenimą. Džiaugia
si ir tauta, likusi dar gyva ir gy
vybinga savo žemėje ir savo 
krašte, nors dvasioje ir aplinko
je daugeliu atvejų sužalota. 
Sužalojimą jaučia kiekviena 
šeima, ku r i per okupacijos 
metus nukentėjo žmonėmis ir 
gyvenimu. Sužalojimą jaučia ir 
buvę privilegijuotieji, kuriems 
dabar reikia gyventi bendru 
tautos gyvenimu ir laukti ge
resnių laikų ar pasikeitimų. 

Išsilaisvinusi tautos dalis dar 
nepergyvena Kalėdų dvasios, 
nes ji nešioja žaizdas, kurios 
daugelį metų buvo daromos tau
tos kūne ir sieloje, tautos doro
je ir gyvenimo supratime. Kad 
gyvenimas pasikeistų, kad dora 
pasidarytų gyvenimo dalimi, 
kad tauta ją pajustų savo gyve
nime, reikės daugelio kartų, 
kaip reikėjo daugelio kar tų 
Kristaus naujam mokslui įgy
vendinti. 

Kalėdų šventės buvo didžio
sios šventės, kai jos lietė širdis 

Didžiosios šventės ateina ir 
praeina. Žmogus lieka savo 
gyvenime ir savo aplinkoje tik 
p r i s i m i n d a m a s tų švenčių 
p rasmę , patį save ir savo 
gyvenimo sąlygas. Kalėdos pra
dėtos prieš daugelį metų, bet 
įgyvendintos krikščionybės tik 
tose ša lyse , kur Kr i s t u s 
pripažįstamas kaip Dievo Pa
siuntinys, kaip didysis Moky
tojas, kaip naujas istorijos veiks
nys. Istoriją kuria žmogus, 
kuria tautos ir valstybės. Bet la
biaus ia i ją paveikia ir jai 
prasmę duoda Aukščiausia Bū
tis, nepaisant, kaip mes ją pava
dinsime ir kaip su ja santykiau
sime. 

Krikščionis, ypač katalikas, 
sekdamas Kristaus Evangeliją 
ir jos nurodymus, turi dažnai 
prisiminti patį Kristų kaip 
dabar gyvenantį žmonių tarpe, 
nes j is gyvena su mumis iki 
pasaulio pabaigos. Kaip di
džiųjų žmonių, tautų ir valsty
bių didvyrių tik darbai ir idėjos 
lieka ir «<;ikia dabartį, taip 
juo labiau veikia dabartį, gy
venimą, pasikeitimus, širdis, 
t a u t a s , jų laisvę ir nepri
klausomybę Kristus ir jo moks
las. J i s vienintelis žmogaus is
torijoje, jo laikiname gyvenime 
užima centrinę vietą, nuo kurios 
negali išsisukti joks žmogus, 
jokia tauta ir jokia istorija. Is
toriniai įvykiai visuomet yra 
žmonių padariniai, bet juose 
reikia matyti ir Dievo įsikišimą 
anksčiau ar vėliau. Dievui, kaip 
psalmininkas sako, tūkstantis 
metų tėra kaip viena diena. Ir 
tą vieną dieną Dievas gali vis
ką pakreipti nauja kryptimi. 

Nauja kryptis prasidėjo mūsų 
tautoje ir daugelyje pavergtų 
tautų. Nauja kryptis prasidėjo 
su didžiųjų švenčių — Kalėdų 
pradžia visoje žmonijoje. Ne iš 
karto pasireiškė Dievo valia, 
nes j is nenorėjo užgauti žmogui 
duotos laisvos valios. Pagaliau 
Kalėdos tapo Kalėdomis, nuola
t iniu Jėzaus atėjimo prisimi
nimu bent tuose kraštuose, kur 
jis dar garbinamas, bet tuo
se žmonėse, kurių širdyse jis 
gyvena ir valdo jų gyvenimus. 
Tai neatskiriamos žmogaus 
dalys, neatskiriamos ir nuo 
Dievo santykių. Su Dievu san
t y k i a u j a m a tik dievišku 
gyvenimu. 

Pr . Gr. 

Baigiasi liūdni 1941 m. 
birželio 14-17 d. bolševikų 
įvykdytų lietuvių tautos trė
mimų į Sibirą sukaktuviniai 
metai, tuo pačiu baigiasi ir 
mano ta proga skelbiamų 
rašinių serija, dokumentinę 
medžiagą imant iš šių metų 
Lietuvos spaudos, nes apie 
žiauriausius trėmimus rašė visi 
Lietuvos laikraščiai, pradedant 
valstybės laikraščiu „Lietuvos 
aidu" ir baigiant Demokratinės 
darbo partijos oficiozu „Tiesa". 

Pasak „Tiesos" 1991.X.11 nr. 
paskelbto straipsnio, šiais me
tais sukako lygiai šimtmetis, 
kai gimė Linkuvos gimnazijos 
steigėjas ir ilgametis jos direk
torius Ignas Brazdžiūnas, į 
Sibirą i š t remtas 1941 m. 
birželio 14 d. 

I. Brazdžiūnas buvo vienas 
„Vyturio" draugijos organi
zatorių ir veikėjų, kurie rengė 
vakarėlius, vaidinimus, paskai
t as ir gautas lėšas skyrė gim
nazijai išlaikyti, švietė žmones, 
kėlė jų nuotaiką. Straipsnyje 
„Tauraus pedagogo netekus" T. 
Katilienė rašo: „Visą gyvenimą 
jis skyrė Lietuvos Nepriklau
somybės pagrindams įtvirtinti. 
Gimnazijoje veikė visos tuome
tinės legalios ir nelegalios vi
suomeninės organizacijos, pro
fesiniai kooperatininkų, tauto
sakininkų, literatų, šokių rate
liai, chorai..." 

Toliau straipsnyje pasako
jama, kad „pedagogas mirė 
Tomske 1942 m., o Pabijsko ra
jone — jo abu jaunesnieji sūnūs. 
Į tėvynę grįžo tik žmona moky
toja E. Adiklytė-Brazdžiūnienė 
su vyriausiu sūnum Valentinu. 
Dabar jos didžiausias prašymas 
— parvežti į Linkuvos kapines 
abiejų Sibire žuvusių sūnų kau
lus ir bent žemės saują nuo I. 
Brazdžiūno palaidojimo vietos, 
kurios tiksliai nustatyti iki šiol 
nepavyko..." 

Kaip pažymima straipsnyje, 
iki 1941 m. Linkuvos gimnazi
joje mokėsi apie 6,000 ir ją baigė 
300 žmonių ne tik iš Linkuvos, 
bet ir iš gretimų valsčių. Tikiu, 
kad jų tarpe yra ir čia rašan
čiam pažįstami linkuviai: inž. 
Br. Nainys, dr. J . Genys, J. 
Vitėnas ir kiti. 

Gimnazistai nuo s u š a u d y m o 
išgelbėjo ka l in ius 

„Lietuvos aidas" 1991.X.3 nr. 
paskelbė A. Petronio straipsnį 
antrašte „Motina — Aukštai

tijos miškų gėlė'* Jame aprašyti 
Sibiro tremtinės Sofijos Žilienės 
pergyvenimai Lietuvoje ir trem
tyje. 

Sofija gimė 1928 m. Ukmergė
je, Lietuvos savanorio Antano 
Striogos šeimoje. Kai jai buvo 6 
metai, mirė motina. Būdama 
dar gimnazistė, 1941 m. ka r tu 
su vyresniųjų klasių draugais 
prisikasė prie ruošiamų trem
čiai žmonių sąrašų ir šiuos 
įspėjo apie gresiantį pavojų. 
Prasidėjus karui, prieš at
sitraukiant raudonarmiečiams, 
gimnazistai, tarp kurių buvo ir 
Sofija, išgelbėjo nuo sušaudymo 
Ukmergės kalėjimo kalinius. 
1944 m. 16 metų amžiaus Sofi
ja ištekėjo už Lietuvos kari
ninko Antano Žilio. 

Prasidėjo antroji bolševikų 
okupacija Lietuvoje. Abu Žiliai 
įsijungė į partizanus. „Lietuvos 
aide" rašoma: „Pagirys, Lėnas, 
Levanišk ia i , Traupis : t a s 
kraštas garsus Nepriklausomy
bės kovų savanoriais. Ten 
,Žaibo' būryje kovojo Sofija — 
,Klajūnė'... I NKVD rankas pir
mą kartą pakliuvo 1946 m. Šie. 
patardę naktį lyjant vedė ją 
sušaudyti. Tačiau. Dievui pade
dant, ja i pavyko pabėgti..." 

1949 m. gegužėm 16 naktį žuvo 
Sofijos vyras „Žaibas". O po ke
lių dienų, gegužės 28, į NKVD 
rankas vėl pakliuvo ir Sofija. 
Apie ta i A. Petronis rašo: „Kai 
po siaubingų kankinimų iki 
kraštutinumo fiziškai palaužtai 
Sofijai Lukiškių ka l ė j ime 
pranešė, kad jai mirties bausmė 
pakeičiama 25 metams lagerio 
ir po to dar 5 metams t remties 
(jai buvo meluojama, kad jos 
vaikų nebėra gyvų), Sofija 
atsakė: ,0 man vis tiek'.. . 

Kiek buvo džiaugsmo, pasako
ja Sofija, kai išleidus iš lagerio, 
į t remtį jai leido pasi imti 
vaikus. Ji vėl pasijuto stipri ir 
galinga. Ir štai 1965 m. Sofija su 
savo šeima grįžta į Lietuvą..." 

Neseniai valstybės laikraščio 
„Lietuvos aido" korespondentui 
Sofija papasakojo: „Pakliūdama 
į NKVD rankas, galėjau nusižu
dyti, kaip dažniausiai darydavo 
mūsų broliai partizanai, tačiau 
paskutiniąją akimirką prieš 
akis iškilo mano mažamečių 
kūdikių vaizdas, d a r spėjo 
švystelėti mintis, kokia būsiu 
motina, jei bijodama kančių 
griausmingu granatos sprogimu 
nutrauksiu savo gyvybę, palik
siu vaikus nežinomybei, o gal 
komunistų patyčiomis..." 

Sofija Striogaitė-Žilienė, buvusi 
partizane. Sibiro tremtinė 

T r u m p a s sibiriečio 
dai l in inko gyvenimas 

Spalio 4 d. Vilniuje, Valstybės 
muziejuje buvo atidaryta dai
lininko Povilo Kuprio kūrybos 
paroda , sk i r t a jo gimimo 
40-osioms ir mirties 10-sioms 
metinėms paminėti. 

Kaip pranešama Vilniuje lei
džiamo „Lietuvos aido" 1991. 
X.9 numeryje , Panevėžyje 
pedagogų Kuprių šeima 1941 m. 
birželio mėn. buvo išvežta į 
Sibirą: motina su vyresniuoju 
sūnumi į Tomsko sritį, nuo 
šeimos atskir tas tėvas — j 
Reš io tus . Po karo šeima 
susijungė ir apsigyveno Kras
nojarske. Čia gimė būsimasis 
dailininkas. Dailės mokslus P. 
Kuprys pradėjo Panevėžyje, 
vėliau baigė Dailės institutą. Il
iustravo knygas, dirbo architek
tūros srityje. Mirė 1981 m. Pa
sak straipsnio, liko daug pla
tesnei visuomenei nematytų 
darbų, kuriuos saugo Panevė
žyje gyvenantys dailininko tė
vai. 

Lietuvių bendrijos 
Sibire 

Kitas laikraštis — „Lietuvos 
rytas" 199l.IX.25 nr. praneša, 
kad trijuose Sibiro miestuose — 
Tomske, Barnaule ir Novosibir
ske įkurtos lietuvių bendrijos. 
Novosibirsko lietuvių siela esąs 
Kauno kunigų seminarijos auk
lėtinis, prieš 4 metus savo valia 
išvykęs į Novosibirską Saulius 
Bytautas — Tėvas Pavelas. 

Apie jį ..Lietuvos ryto" kores
pondentė Laima Ingonytė rašo: 
..Tėvas Pavelas — parapiečių (pas 
jį renkasi miesto intelektualai) 
labai gerbiamas ir mylimas. 
Netrukus dvasininkas pradės 
įgyvendinti savo svajonę — bus 

Prieš pat Jėzaus gimimo šven
tę yra parinkti Šventojo Rašto 
žodžiai, kurie parašyti Senajam 
Testamente ir kuriuos pakartojo 
apaštalas šv. Paulius. Jėzus atė
jo įvykdyti žemėje savo Tėvo 
valios, parodyti žmonėms klus
numo vertę ir Sūnaus atsida
vimą Tėvui. Dėl to Jėzus pareiš
kia šv. Pauliaus žodžiais: „Au
kos ir atnašos tu nenorėjai, bet 
prirengei man kūną. Deginamo
sios aukos už nuodėmes tau 
nepatiko. Tuomet aš tariau: 
Štai ateinu — knygos ritiny 
yra parašyta apie mane, — da
ryti tavo, o Dieve, valios" (Žd. 
10,5-7). 

Tas Dievo valios vykdymas, 
užuot išrinktosios tautos degi
namųjų aukų — avinėlių ir ver
šelių, yra Viešpaties Jėzaus pa
siuntinybė. J am Tėvas davė 
žmogišką kūną, kad jis kaip 
žmogus būtų tarp žmonių, kad 
jų nenugąsdintų, būdamas gry
na dvasia. Jis turėjo pamokyti 
juos naujo gyvenimo ir pataisy
ti sugadintą Dievo mokslą. Jė
zus buvo auka Dievo teisingu
mui už žmonių nuodėmes. Kar
tu jis buvo tas mylimiausias 
Sūnus, kurio žmonės turi klau
syti ir iš kurio turi mokytis. Tai 
ypač aišku pabaigoje advento, to 
ilgų amžių žmonių laukimo, ir 
Jėzaus užgimimo — vadinamų 
Kalėdų, kurios tik primena Bet
liejų, Nazaretą ir žemę. 

Šv. Paulius, aiškindamas 
Jėzaus atsiradimą ir jo misiją 
žemėje, padaro išvadą, kad „To
je valioje mes esame pašventinti 
Jėzaus Kristaus kūno paauko
jimu vieną kartą už visus" (Žd. 
10,10 >. Apaštalas Paulius nori 
mums pasakyti, kad mes esame 
iŠ nuodėmės išgelbėti, žmoniš-
kesniam gyvenime įstatyti, 
naujo kelio parodymu padaryti 
Dievo vaikais, einančiais pagal 
valią to. kuris mus sukūrė ir 
kuris mums nustatė žemėje 
paskirti ir amžinybėje tikslą. 
Mes turime gyventi kaip Jėzus 
Kristus gyveno žemėje, tai yra 
•vykdyti Dievo valią, kaip mes ją 
suprantame, kaip mes galime 

statomos dvi bažnyčios. Dabar 
parapiečių jėgomis statomi 
svečių namai. Be kita ko, No
vosibirsko inteligentai, studen
tija vis dažniau ir drąsiau 
pasako, jog Rusiją gali išgelbėti 
katalikybė. Ir spiečiasi aplink 
tėvą Pavelą..." 

VI. R. 

savo aplinkoje ir savo pareigose 
įvykdyti. Ir tik dėl to Jėzui 
sukūrė žmogišką kūną ir to 
kūno kentėjimu ant kryžiaus 
mus atpirko. 

Jėzus atėjo į pasauli kaip pa
prastas kūdikėlis, kaip neturtė
lių sūnus ir „paguldė jį prakar-
te, nes jiems nebuvo vietos užei
goje" (Lk. 2,7). Apaštalas šv. 
Paulius savo paskirtam atsto
vui, padarytam vyskupu, Titui 
ir rašo: „Nes mūsų išganytojo 
Dievo malonė pasirodė visiems 
žmonėms ir moko mus. kad. iš
sižadėję bedievystės ir pasauli
nių užgaidų, gyventumėm šia
me pasaulyje blaiviai, teisingai 
ir pamaldžiai, laukdami palai
mintosios vilties ir ateinant gar
bės didžiojo Dievo ir mūsų Išga
nytojo Jėzaus Kristaus, kurs 
pats save davė už mus. kad mus 
išpirktų iš visokios neteisybės ir 
apvalytų pats sau priimtiną tau
tą, stropią geriems darbams" 
(Tit, 2,11-14). Tik Viešpats Jė
zus yra vertas, dėl kurio turime 
atsižadėti visko, kas žemiška, 
kas malonu mūsų žmogiškiems 
potraukiams. Tik jis mus išga
nė, atpirko iš nuodėmės ir pada
rė tikrais žmonėmis, siekian
čiais gyvenimo su Dievu. 

Ketvirtas advento sekmadie
nis kalba apie Jėzų ir Mariją, 
bet taip pat apie Elzbietą ir 
Joną, kuris buvo paskutinis 
pranašas, prisipažinęs, kad jis 
nėra vertas atrišti jo kurpių 
dirželio. Tikrasis Išganytojas 
yra daug didesnis už Joną ir. jo 
atgailos gyvenimą, skelbiamą 
vandens krikšto ženklą, kad 
pasidaro jau žmonėmis, patin
kamais pačiam Dievui, nors dar 
ne tokiais tobulais kaip Jėzus 
Kristus. 

Apie Jėzų jau pranašavo pra
našas Michėjas dar toli. labai 
toli prieš Kristaus atėjimą 
vykdyti savo Tėvo valios .— gi-
mirc , žemėje. Pranašas tada 
aiškiai pasakė: „Bet tu. Betlie
jau Ephrata, esi, tiesa, mažas 
Judo tūkstančiuose, tačiau iš 
tavęs išeis man tas. kurs bus 
valdovas Izraelyje, kurio kilmė 
yra nuo pradžios ir nuo amžiny
bės dienų... Tuomet stovės ir ga
nys Viešpaties jėga. Viešpaties 
savo Dievo vardo kilnumu" 
(Mich. 5.2-4). Kai jo pagarbinti 
atėjo Rytų išminčiai, tai kara
liui Erodui buvo paskaityti šie 
pranašo žodžiai. Bet Jėzus atė
jo, kai reikėjo vykdyti Tėvo va
lią, mirė. kai reikėjo atmokėti 
amžinajam Teisingumui. 

A. Dls. 

Būk savo noro viešpats ir savo 
proto tarnas. 

E. Eschenbach 

Žmogus, kuris pasiaukoja, tu
ri teisę visko prašyti iš Dievo. 

P. Didon 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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„Ji pasidarė visai kitokia — materialiniai turtai 
vilioja, ne dvasinės, ne patriotinės žmogaus vertybės. 
Palinkus į amerikiečių nevaržomą laisvę. Čia laisvę 
jaunimas kitaip juk supranta —jiems leista darvti ką 
jie tik nori! Užeis noras vesti — ir niekas negalės 
sustabdyti jaunuolių skridimo į seksualinį dangų... Ra
gauja erotinę meilę... Jie stengias pasent per anksti! 

„O, Dieve, nejau ir Aušra pasirinkus šį kei.ą? Ji 
priešinga mano mintims! Apie tėvynę ir tauta nenori 
girdėt! Ji juokias iš mūsų kalbos. Tiktai priverkta kas 
šeštadienis eina mokyklon ir mokosi literatūros- raibos 
ir gamtos. Istoriją vėl greit pamiršta! Siela jo> -krajo-
ja naujų amerikietiškų, ak, ir tuščiųjų pagundų nuolat 
veikiama! O aš j au esu per silpna jas visas nugalėt... 
Prieš tuštybes, paikumą ir kvailąją laisvę atasvaros 
aš neturiu! Tėvynė ir protėviai, gimtoji kalba ir Krašto 
vadavimas — vis ta i svajonės, pasenusios šioj naujoj 
žemėj... Nejau net atstumas toli nuo tėvynės ta;r veikia 
jaunimą? Juk savojo krašto ilgesiu aš sergu kasdien! 
Kas minutę. Net kas sekundę! Aušra, anaiptol, to 
nejaučia... Jai svetimi pasidarė mūsiškiai vardai, nors 
pamokas lanko ir mokos lietuviškai. Kažkur ir kažkas 
mus jau skiria... Kažko mes negalim tarpusavy r-ast... 
Vienos, gal, mažytės grandelės tetrūksta... Kaip tam 
motorui, sugedusiam kur pakely..." 

Neapsakomas skausmas sugelia pirštą ir priverčia 
Birutę staiga atitraukti ranką nuo siuvimo traumos. 
Kraujo lašas pažymi raudoną taką aptaškytoje šviesioje 

medžiagoje. Kaimynė negrė ir kita, japonė, nekreipia 
dėmesio į skausmo riksmą. Per daug jos užimtos tik 
savo darbu. Birutei darosi silpna. Užspaudžia nosine 
adatos pervertą rodomąjį pirštą ir nueina pas 
vyresniąją. 

— Aš susižeidžiau... 
Rodo kraujuojantį pirštą, atėmusi kruviną nosinę. 

Pr ieš vyresniosios akis iš nago išsiveria kraujo lašas 
ir vis didėja. Persisunkęs ir padidėjęs nutyška ant 
grindų. Moteris mato dažnai įvykstančią siuvėjoms 
nelaimę. Ramiu veidu išrašo raštelį ir paduoda Birutei. 

— Nueik į ambulatoriją. 
— Aš ten niekad nesu buvusi... Kur tai yra? 
Kelias minutes amerikietė aiškina Birutei. Paskui 

priduria: 
— I darbą gali nebegrįžti. Išeidama dabar išmušk 

savo laiko kortelę. 
Birutė susiranda mieste ambulatoriją, kuriai 

priklauso jos darbovietė. Atlikusi ten aprišimo rutiną 
ir apklausinėjimą ji gauna atleidimą nuo darbo trims 
dienoms. 

„Gal ir gerai. Vis tiek darbo nėra ir daug 
neuždirbsiu. Verčiau aš namie būsiu naudingesnė. Juk 
netvarkytas ir butas daugiau, kaip savaitę... Aušra 
nebando jį apšvarint... Vis vakarais išbėga... Ir nežinia 
net kur". 

Sugrįžusi namo Birutė randa lovoje Arūną. Jis jau 
išalkęs. Pamatęs aprištą motinos pirštą susirūpina: 

— Ar labai susižeidei, mama? 
— Per patį nagą adata perėjo. Nieko, praeis! 

Greičiau net, kaip tavo sulaužytoji koja išgis! 
Arūnas vis dėlto susiraukia pabandęs įsivaizduoti 

kaip jam būtų skaudu, jeigu persidurtų pirštą per patį 
nagą. Paskui jau nušvitęs praneša: 

- Mamyte, aš jau bandžiau vaikščioti. Galiu 

pašokinėdamas ant vienos kojos paeiti! Juk man 
galima ir pasiremti ant sugipsuotos. Nuo to visai nieko 
blogo nepasidaro... 

— Bet jeigu daktaras liepė gulti, tai ir gulėk! 
— Man nuobodu... 
Ant jaunuolio lovos prikrauta spalvotų knygelių. 

Tai amerikiečių jaunimo mėgiamiausioji literatūra. Bet 
Birutė jos nemėgsta ir vadina „geltonąja" spauda. 
Kiekviename „komikų" sąsiuvinėlyje kelios istorijos, 
apysakos, atvaizduotos piešiniais. Jų tarpe yra ir litera
tūros kūrinių, istorinių apysakų, bet daugiausia tik 
fantastinės, kriminalinės ir prietarus skatinančios 
fikcijos, kone visos sukarikatūrintos. 

..Tie .komikai' šlykštūs... Jie žaloja, iškreipia 
jaunuolių gerąjį skoni literatūrai, atgrasina nuo rimtų 
skaitinių, nuo vertingų, brandžių veikalų. Gi lengvi 
skaitiniai per vaizdžiai nupiešti — jie labiau suvilioja! 
Lengvabūdiški ir nuotykingi! Kiek kartų draudžiau, 
bet niekas negelbsti... Arūnas vis skolina juos iš savo 
draugų". 

— Arūnai! Kiek kartų tau sakiau' Mesk skaitęs tą 
šlamštą! Ar negali paimti skaityti ką nors gero ir 
naudingo? 

— O ką. mama0 Kokią knygą? 
Birutė tyli. Rodos, toks paprastas klausimas ją 

visada nuginkluoja Siūlydavo sūnui lietuviškas 
knygas, kurių nedaug turi. bet Arūnas jas visas seniai 
perskaitęs. Naujų knygų įsigyti nėra lengva dėl lėšų 
stokos. Albertas atnešdavo naujų knygų, bet ir jas 
sūnus greit sudorodavo, nors jos parašytos su
augusiems. Specialios literatūros jo amžiaus jau
nimui visiškai kažkodėl niekas nerašo ir leidyklos 
neišleidžia. 

'Bus daugiau) 
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A. a. prof. dr. Zenonas Ivinskis, miręs prieš dvidešimt metų. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

PROF. ZENONO 
IVINSKIO MIRTIES 

SUKAKTIS 
Prieš dvidešimt metų praneš- gegužės 1 d. pakeltas ekstraor-

ta.artimiesierrfc, kaip tik Kūčių dinariniu profesorium. Be to, 
vakarą, kad Bonege, Vokietijoje. 1937-1940 m. buvo fakulteto 
po sunkios vėžiėligos mirė a.a. sekretorius. 
prof. dr. Z'gc&rJ(s. "JvirvsktšV". 1940 m. komunistams ok\_, a-
v ienas iš *".''ge'HšftiSiu* fr 'virs Lietuva ir Teologijos filoso-darbščiausių"?fėtuv)u istorikų. 
Jo mirtis 1971 tn". gruodžio 24 d. 
pažymėjo dideli nuostolį Lietu
vos istorijai, ^išeivijoje gyve
nantiems lietuviams ir kitų 
tautybių žmonėms ir pačia: 
Lietuvai. Tai buvo istorikai 
mokslininkas, gyvenąs sava is
torija ir istorijoje. 

Zenonas Ivinskis buvo gimęs 
1908 m. gegužės 25 d. Kaušėnų 
km.. Plungės valsč., Telšių 
apskr . gausioje Iv insk iu 
šeimoje, k u r i pasižymėjo 
dideliais gabumais ir trumpu 
gyvenimu, išskyrus motiną, 
kuri mirė Chicagoje, sulaukusi 
100 metų ir išmarinusi visus 
vaikus. 

Mokėsi velionis Telšiuose ir, 
1925 m. baigęs gimnaziją. įsto
jo į Teologijos-filosofijos fakulte
tą Kauno universitete, kurį 
baigė 1929 m. Istorijos studijas 
gilino Miuncheno ir Berlyno 
universitetuose, studijuodamas 
ypač Rytų istoriją. Čia parašė 
disertaciją apie Lietuvos valstie
čių vystymąsi ir 1932 m. gavo 
d a k t a r o laipsnį . S u r i n k ę s 
medžiagą Prūsijos valstybi
niame archyve Berlyne ir Dan
cige, parašė habilitacijos darbą 
1933 m. „Lietuvių ir Prūsų 
prekybiniai santykiai XVI a. 
pusėje". 

Studijuodamas Kauno univer
sitete 1927-1928 m. mokytojavo 
Daukanto mokytojų seminarijo
je, o 1933 m. buvo išrinktas Vy
tauto Didžiojo universiteto filo
sofijos fakulteto privatdocentu 
ir visuotinės katedros profeso
rium, einančiu docento parei
gas. 1935 m. išrinktas docentu 
ir katedros vedėju, o 1940 m. 

fijos fakultetą uždarius, Ivinskis 
paskirtas kultūros paminklų 
apsaugos konservatorium, o 
metų gaiš paskirtas valandi
niam darbui Lietuvos ūkio ir vi
suomenės ūkio istorijai Vilniaus 
universitete. 

1941 m. Laikinosios vyriau
sybės buvo paskirtas suor
ganizuoti filosofijos fakultetą, 
kurio dekanu Kaune išbuvo iki 
1942 m. Istorija dėstė Kauno 
Vytauto D. ir Vilniaus universi
tetuose, kol 1943 m. vokiečiai 
visas aukštąs ias mokyklas 
uždarė. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją. 

Vokietijoje buvo Savišalpos 
komisijos, vėliau Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinis studentų 
re ika lams . Tose pareigose 
išbuvo ilgą laiką. Tuo pačiu 
metu 1947-1949 m. dėstė 
Niurtingeno. vėliau Schvvae 
bisch Gmuendo lietuvių gim
nazijoje aukštesnėms klasėms 
istoriją. 

1949 m. išvyko į Romą ir Va
tikano archyvuose rinko is
torinę medžiagą, liečiančią 
Lietuvos praeitį. Tuo metu jis 
sur inko t ik ra i labai daug 
niekeno nenaudotos medžiagos, 
ruošėsi parašyti monografiją ir 
ją vėliau parašė apie vysk M. 
Giedraitį, taip pat apie Lietuvą. 
Ten būdamas surašė antram 
tomui vysk. P. Bučio atsimi
nimus. 1952 m. pradžioje grįžo 
į Vokietiją ir buvo Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
narys užsienio reikalams. 

A.a. prof. Z. Ivinskis nuo pat 
jaunystės buvo veiklus ateiti
ninkas ir kurį laiką Plungės 
ateitininkų kuopos pirminin

kas. Vėliau buvo studentų atei
tininkų sekretorius ir vicepirm.. 
federacijos narys. Jo įnašas į 
Atei t ininkų federacijos 
gyvenimą yra labai didelis ir 
sunkiai išskaičiuojamas. 

Nuo 1933 m. buvo Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
narys, sekretorius, suvažiavimų 
dalyvis ir paskai t in inkas , 
pakeltas nariu mokslininku. 
Kaip istorikas yra dalyvavęs 
apie penkis kartus tarptauti 
niuose istorikų suvažiavimuose 
nuo 1937 ifr 1960 m. Rygoje. 
Zueriche, Komoje, Upsaloje ir 
kt. Taip pat yra buvęs iki 
uždarymo „XX amžiaus" dien
raščio redakcijos narys vice
redaktorius. Bendradarbiavo 
visą gyvenimą spaudoje 
Lietuvos žurnaluose ir laikraš
čiuose, taip pat išeivijoje, ra
šydamas daugiausia Lietuvos 
istorijos klausimais. Jis yra pa
rašęs daugelį straipsnių, kurie 
buvo vėliau išleisti atskiromis 
knygomis kaip atspaudai, kiti 
yra likę žurnaluose ar laikraš
čiuose. Bendradarbiavo ne tik 

r lietuviškoje spaudoje, bet taip 
pat vokiškoje ir itališkoje. 
Bendradarbiavo Lietuvių 
Enciklopedijoje, parašydamas il
gus ir išsamius istorinius straip-
nius. Taip pat rašė ir sve
timomis kalbomis leidžiamoms 
enciklopedijoms apie Lietuvą. 
Kurį laiką buvo net Lietuvių 
Enciklopedijos redaktorius, o 
straipsniais jai tarnavo iki pat 
pabaigos. 

Vokietijoje jis pamažu rašė 
Lietuvos istoriją ir parašė pirmą 
tomą — nuo pat pradžios iki Vy
tauto laikų (redaguotą po jo mir
ties prel. Pauliaus Jatulio), apie 
šv. Kazimierą, apie vysk. M. 
Giedraitį ir jo laikus. Jo dalį at-
spaudino „Aiduose" ir gavo 
mokslinę premiją. Kartu jis 
buvo profesorius Bonos 
univers i te to nuo 1964 m. 
Nuolat rūpinosi Baltų institutu 
ir kurį laiką jam vadovavo. 

Prof. dr. Zenonas Ivinskis 
buvo Vokietijoje Lietuvių Fron
to bičiulių pirmininkas, daly

vavo L. Fronto ii Lietuvių Bend
ruomenės nspgiamoee studijų 
dienose. Kaip '--iogus, jis buvo 
labai paprast; kalbus (kalbė
davo žemaitišk <kcentu). drau
giškas ir malo- - ̂ u visais ir su 
savo studentą.-

Šiame žemi- įme gyvenime 
liko jo žmona I 
Kęstutis, dang 
sių studentu 
draugų, kuru 
mena, nuolat y 
jo mintis karto 
idėjomis gyver 

:liną, sūnus dr. 
gerbėjų, būvu 
ir nuoširdžių 
j nuolat prisi
ėmė na, nuolat 
r jo skelbtomis 
Tik pasekti jo 

darbštumu ir gabumais ne visi 
gali ir ne visie - sekasi. Bet jis 
vis tiek išliks Igai ) \ pažinusių 
atmintyje, reiškiant visuomet 
jam pagarbą. J< palikins darbus 
reikia pamaži rinkti ir istori
nius veikalus leisti gyveniman. 

- Ps . 

Jono Basanavičiaus 
prisiminimas 

Vilnius. Lapkričio 25. (Elta( 
— Praėjusį savaitgalį Lietuva 
minėjo tautos patriarcho — 
visuomenės veikėjo, kultūros 
istoriko, folkloristo, daktaro 
Jono Basanavičiaus gimimo 
140-ąsias metines. Iškilmingas 
minė j imas įvyko Vilniuje, 
Menininkų kultūros rūmuose, 
kur perskaityti pranešimai apie 
Jono Basnavičiaus gyvenimą ir 
įvairiapusę veiklą. Šeštadienį 
jubil iej inės iškilmės tęsėsi 
Basanavičiaus gimtajame Vil
kaviškio rajono Ožkabalių 
kaime. Čia pašventinta atsta
t y t a sodyba, koplyts tulpis , 
Bartninkų bažnyčioje aukotos 
šventos Mišios. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
Kūčios! Kokia tai graži tradi

cija mūsų taut e. sustabdanti 
valandėlei laiko tekėjimą, suar 
tinanti šeimas, draugas, tautie
čius, pakeliant: nuotaiką ir su
stiprinanti ryžta rytdienai. 

Tą tradiciją tęsiame ne tik šei
mose, ji tebėra gyva organizaci
jose, išsibarsčiusių tautiečių gy
venvietėse, nes tą vakarą jau
čiamės tarsi susiėmę rankomis 
ir ateitis nebeatrodo tokia bau
gi. Dalinamės linkėjimais atsi-
lauždami viens kito kalėdaičio 
gabalėlį, džiaugiamės sulaukę 
dar vienų Kalėdų ne vienumo
je, o saviškių tarpe. 

Tokia nuotaika viešpatavo 
praėjusį savaitga!i. sekmadienio 
popietėje, Los Angeles tautiečių 
tarpe, kurie sugužėjome į para
pijos salę šiai šventei. O tą 
šventę surengė n ūsų Šaulių or
ganizacijos vad vai, kad suartė
tume vieni su kitais ir pasida
lintume šventine nuotaika. 

Buvęs ilgalaikis Los Angeles 
šaulių kuopos vadas Kazys 
Karuža trurrpu žodžiu pasveiki

no susirinkusius ir pakvietė da
bartinį kuopos pirm. Juozą 
Pažėrą pradėti šią reikšmingą 
vakarienę. Visi buvom pakvies
t i susikaupimo minute pagerb
t i savo tautiečius, atidavusius 
gyvybę taip nesenoje kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę ir jos 
sienas. Graudi buvo toji minutė, 
vėl nukėlusi mus į tas tragiškas 
dienas. 

Meninę programą šį sykį pra
vedė poetas Bernardas Braz
džionis, tardamas žodį apie 
Betliejų, jo dvasinę ir žemišką
ją prasmę. Po to, įprastu paki
limu, išklausėme dar dviejų 
prasmingų jo eilėraščių. Sekė 
trys giesmės, giedamos aktorės 
Sigutės Mikutaitytės ir Nijolės 
Sparkytės, o į pabaigą buvom 
pakviesti sudainuoti „Lietuva 
brangi". Toliau sekė šaunios 
Kūčių vaišės, už kurias ačiū Ge
novaitei Plukienei. Svečių buvo 
pilnutėlė salė, iš arti ir iš toli, 
gerokai daugiau šimto, visi da
linomės įspūdžiais iki vėlyvos 
popietės. 

RKV 

Los Angeles lietuvių jaunimas „Roko operos" pastatyme. Iš k.: Laima Žemaitaitytė, Tauras 
Radvenis, Tara Barauskaitė, Paulius Gražuli?. Adrija Karaliūtė. Romas Jarašūnas, Daina Žemai 
taitytė, Ričardas Lizdenis ir Aleksas Newsom. Nuotr. Almio Kuolo 

£^j midlcind Padera! 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIOVYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

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

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

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEvV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ĮSEK ta 
UEN0ER 
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Stasys ir Daniela Lozoraičiai 
kartu su visais Lietuvos 
Ambasados Vašingtone 

bendradarbiais 
labai nuoširdžiai linki 

linksmų Šventų Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų 

ir dėkoja visiems, 
parėmusiems Ambasadą 

Vašingtonas 1991 

LINKSMŲ, ŠVIESIŲ 
ŠV KALĖDŲ SĖKMINGŲ, 

SVEIKŲ 1992-jų METŲ 
savo klientams ir draugams linki 

AMERICAN TRAVEL SERVICE: 
Vena ir A l e k s a s Lauraičiai 

Sherry ir Vytautas Lauraič ia i 
Bronė Barakausk ienė 

Rūta Gal inait ienė 
Jurgita Gurevič ienė 

Sammie Maqbool 

9525 So. 79th Avonuo 
Hlckory Hllls, Illinois 60457 
Totophono: 1-708-430-8090 
T«l*fax: 1-708-430-5783 
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NAUJA „ Ž A I B O " SVEIK IN IMŲ SUDĖTIS 
ŠVENČIŲ PROGA 

Bouquet of f1owers and a box of tinę chocolates $50.00 
Bouquet of flowors. box of fine chocotates. two bontes of champagne 
and two bottles of vodka $85.00 
One tub of buble gum. 180 pieces. Tootsie pops assorted 100 pieces. 
two 46 oz cans of orange juice. one #10 can (6 Fbs-10 oz.) Dote pineap-
ple chunks. one #10 can (6 lbs-10 oz) of Del Monte peach halves. one 
#10 can (6 lbs-10 oz) Del Monte fruit cocktail, one box 50/1 oz paeks 
of Swiss Miss hot cocoa mix. JeMo strawberry four 6 oz paeks. two los 
of almonds $100 00 
VVesson vegetable ou 1 gal . Lipton tea bags 216 count. basil 5.5 oz. 
bay leaves 2 oz ennamon stieks 8 oz, ground bnnamon 16 oz. spanish 
papnka. 18 oz. coarse ground pepper 16 oz. ground black pepper 16 
oz. rice 5 Ibs. $100 00 
Prince thin spaghetti 10 los. Dote fruit salad #10 can (6 lbs-10 oz). green 
string beans #10 can (6 ibs-5 oz). Star Kist tuną 6/8 125 oz each. tiny 
shnmp 3/4.25 oz cans each. bouiKion cubes 200 pieces. chicken cubes 
200 pieces. Kraft rnayonaisse o e (1) galloo $100.00 
10 ibs ftoor. 10 Ibs sugar, 6 Ibs rice. 29 oz can peaches. 4 ib tabte 
salt. 2 cans pineapple. 2 boxes paines. 2 boxes raisins. 64 oz vegetable 
oil. 12 oz cocoa. 39 oz 8 O'ctock coffee beans $100 00 
Aspirin 600 tabtets. Centrum vitamins 100 tabtets. 32 oz shampoo. arv 
taod Band aids. tcothpaste (2), soap 8 bars $100 00 
A speciaJ gift package for men: shavin razors, cotogoe shavmg cream. 
after shave lotion ete $100.00 
A special gift package for ladtes cosmetics. shampoo. tooth pašte 
soap. etc. $100 00 
Twenty two (22) Ibs of firtest meats $100.00 
10 Ibs flour, 10 Ibs sugar. 6 Ibs rice. 64 oz vegetable oil. 39 oz coffee 
beans. 1 kg ham. 0 65 kg tongue. 0 65 kg chicken $100 00 

INTERNATIONAL 
9525 SO. 79TH AVENUE. HICKORY HILLS, IL 60457-2259 U.S.A 

1992 PIRMOJO PUSMEČIO KELIONĖS Į LIETUVĄ 

9913-J 10 sausio - 26 sausio 14 naktų Lietuva 
9914-F 07 vasario - 23 vasario 14 naktų Lietuva 
9915-MR 06 kovo - 22 kovo 14 naktų Lietuva 
9916-A 06 - 25 balandžio 17 naktų Lietuva 
9917-M 07 - 27 gegužės 18 naktų Lietuva 
9231 20 sausio - 01 vasario 10 naktų Lietuva 
9232 0 3 - 1 5 vasario 10 naktų Lietuva 
9233 17-29 vasario 10 naktų Lietuva 
9234 0 2 - 1 4 kovo 10 naktų Lietuva 
9235 16 - 28 kovo 10 naktų Lietuva 
9236 0 6 - 1 8 balandžio 10 naktų Lietuva 
9237 16 -29 balandžio 11 naktų Lietuva 
9238 30 bal - 13 geguž. 11 naktų Lietuva 
9239 07 - 20 gegužes 11 naktų Lietuva 
9240 21 geg - 03 birž 11 naktų Lietuva 
9241 28 geg - 17 birž 17 naktų Lietuva 
9242 08 • 20 birž 10 naktų Lietuva 
9243 15 - 27 birž 10 naktų Lietuva 
9244 18 birž - 01 liepos 11 naktų Lietuva 

1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 nak»is 
1 naktis 

• 1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 
1 naktis 

naktis - 1 

Kopenhaga 
Kopenhaga 
Kopenhaga 
Kopenhaga 
Kopenhaga 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frnakfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
F:ankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR AUKŠČIAUSIO LYGIO 
PATARNAVIMĄ, 
VISOS KELIONĖS YRA SU SAS SCANDINAVIAN AIRUNES SYSTEM 
IR LUFTHANSA GERMAN AIRUNES. G. T. INTERNATIONAL, INC. 
JUS PRISTATYS SAVO NUOSAVU TRANSPORTU Į BET KOKIĄ 
UETUVOS VIETOVE BE PAPILDOMO ATLYGINIMO. 
TELEFONUOKITE (708) 430-7272 

< 



Red. Rasa Miliauskaitė, tel.(312)847-7148. Rašinius siųsti „Draugo" adresu . 

JAUNIMO KONGRESAS PIETŲ AMERIKOJE 
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menė ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjunga ruošia ir globoja 
Septintąjį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresą Pietų Ame
rikoje (Argentinoje, Urugvajuje, 
ir Brazilijoje). Kongresas prasi
dėjo gruodžio 18 d. ir tęsis iki 
sausio 8 d. Jaunimo kongreso 
šūkis yra „Mūsų vienybė, tau
tos stiprybė". Jame dalyvaus 
rinktinis išeivijos ir Lietuvos 
jaunimas. Lietuvos respublikos 
Aukščiausios tarybos pirmi-
ninkas-prezidentas Vytautas 
Landsbergis džiaugiasi, kad 
išeivijos jaunimas organizuoja 
kongresą ir kad jame dalyvaus 
sykiu ir jaunimas iš Lietuvos, ir 
visiems dalyviams linkėjo, „kad 
Kongreso dienos būtų gražios, o 
tylią naktį po Pietų Kryžium iš
girstų tolimą dainą iš Lietuvos". 

VII Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso ruoša rūpinosi 
Komitetas, sudarytas iš Pietų 
Amerikos Lietuvių jaunimo ir 
visuomenės darbininkų. Jam 
vadovauja pirmininkė Ariana 
Rastauskaftė, o finansus tvarko 
Alfredas Ruplėnas, abu iš 
Buenos Aires. Argentinoje. Lėšų 
telkimu, kelionėmis ir kitokia 
parama jaunimui rūpinasi VII 
PLJK Talkos Komitetas: pirmi
ninkas Vytautas Kamantas — 
JAV, Henrikas Antanaitis — 
Australija, Tomas Bartusevi
čius — Vokietija, Arūnė 
Taunytė-Degutienė — Lietuva, 
Gražina Kamantienė, Juozas 
Lukas, Vincent O'Brien — 
Anglija, Arūnas Pabedinskas — 
Kanada, kun. Antanas Saulai-
tis, SJ — JAV, Jonas Treška. 
Jr., ir Petras Treška. Lėšos 
telkiamos per PLB Fondą, kurio 
p i rmin inkas — Vytau tas 
Kamantas, iždininkas — Juozas 
Lukas ir direktoriai: dr. Petras 
Kisielius, Kazys Laukaitis, dr. 
Edmundas I^enkauskas, dr. An 
tanas Razma ir Horstas Žibąs. 

Kongreso programa bus pada
linta į tris dalis ir įvyks trijuose 
Pietų Amerikos kraštuose: 
Studijų dienos Argentinoje. 
Kultūros dienos Urugvajuje, ir 
Kongreso stovykla Brazilijoje. 
Kaip ir praėjusiuose PLJ kong
resuose, taip ir šiame kongrese 
buvo galima dalyvauti atstovu, 
dalyviu ir turistu. 

Atstovas yra išrinktas savo 
krašto Lietuvių Jaunimo Są
jungos, atstovauja savo krašto 
jaunimui Studijų dienose ir 
visuose kongreso renginiuose. 

Dalyviu gali būti jaunimas 
tarp 16 ir 35 metų amžiaus. Ar
gentinoje dalyvauja pasirinktoje 
ekskursijoje ir Brazilijoje daly
vauja stovykloje. Dalyviai taip 
pat dalyvauja visuose Kongreso 
renginiuose. 

Turistais yra visi susidomėję 
Kongresu, nežiūrint amžiaus 
Kongreso metu jie dalyvauja 
pasirinktose ekskursijose ir 
Kongreso renginiuose. Iš 
Amerikos išvažiavo apie 70 
turistu. 

Viso pasaulio lietuviai daly
vauja šiame nepaprastame 
nuvažiavime, kuris pasikartoja 
tik kas ketvirti metai Kongreso 
dalyviai turi progą susipažinti 
*u kitų kraštų lietuviais ir taip 
Dat atnaujinti senas draugystes. 

Tai puiki proga susipažinti su 
Pietų Amerikos įvairių miestų 
papročiais, šokiais, muzika ir 
valgiais. 

VII P L J Kongreso 
p r o g r a m a 

A r g e n t i n o j e . Visi, atvy
kusieji į kongresą, dalyvaus 
susipažinimo vakare, šv. Mi
šiose Buenos Aires katedroje, 
oficialiame VII PLJ kongreso 
atidaryme ir atidarymo vaka
rienėje. Nuo gruodžio 20 iki 27 
dienos atstovai dalyvaus studijų 
dienose Buenos Aires priemies
tyje, o po to bus jiems ekskur
sijos Buenos Aires mieste ir 
apylinkėse. 

Šalia dalyvavimo kongreso 
renginiuose, dalyviai ir turistai 
rinksis vieną iš trijų numatytų 
turistinių programų Argenti
noje: 

1. Trumpų ekskursijų Buenos 
Aires mieste ir jo apylinkėse, 
aplankant ir kitus artimesnius 
miestus , kur iuose gyvena 
lietuviai ir yra gražios .turisti
nės gamtos vietovės. 2. Kelionės 
į Iguazu krioklius Argentinos 
šiaurėje, o iš ten skrendant į 
Bariloche — Argentinos pie
tuose — į žavingų gamtovaiz
džių vietovę, kur kalnai, ežerai 
ir miškai palieka neužmirštamą 
įspūdį. 3. Kelionės į tolimiau
sius Argentinos pietus. į Tierra 
del Fuego (Ugnies žemę), o iš ten 
į nepaprastos grožio gamtos 
retenybę — Perito Moreno 
ledyną (glacier), kuris susi
formuoja Andų kalnuose ir 
slenka į Lago Argentinos ežerą. 

Atstovai, dalyviai ir turistai 
visi kartu praleis Kūčias ir šv. 
Kalėdas Buenos Aires mieste. 
Bus visiems laisvo laiko geriau 
susipažinti su Buenos Aires 
miestu, Argentinos tango ir 
fokloru. 

Atsisveikinę su Buenos Aires 
ir Argentina, visi atstovai, daly
viai ir turistai keliaus laivu į 
Montevideo miestą Urugvajuje. 

Urugvajuje. Kultūros savai 
tė įvyks Urugvajaus sostinėje, 
Montevideo mieste. Čia visi 
atstovai, dalyviai ir turistai 
praleis penkias dienas gražiuose 
viešbučiuose nuo gruodžio 28 
dienos iki Naujų Metų dienos. 
Per tą laiką visiems bus gera 
proga susipažinti su Montevideo 
miestu ir jo apylinkėmis. 

Atvykusieji į kongresą galės 
pasigėrėti jaunimo meniniais 
sugebėjimais ir dalyvauti įvai
riuose renginiuose. 

Renginių tarpe yra numatyta 
tea t ro spektaklis ir j aunų 
lietuvių meno paroda. Urug
vajuje sykiu ir visiems numa
tyta ekskursija į Punta del Este, 
kuris yra Urugvajaus gražiau
sias turistinis miestas ir pliažas. 
Šita vietovė yra pagarsėjusi 
v isame pasaulyje ir y r a 
vad inama Pietų Amerikos 
Riviera. Užbaigiant 1991 metus 
ir viešnagę Montevideo mieste 
gruodžio 31 d. vyks talentų 
vakaras ir po to Naujų Metų iš
vakarių balius. Po baliaus, 1992 
Naujų Metų dieną, visi išskris 
į Sao Paulo miestą. Brazilijoje. 

Brazilijoje. Kongreso pasku
tinė dalis — stovykla vyks Sao 
Paulo užmiesty. Nuo 1992 sau
sio 2 iki 7 d. atstovai ir da
lyviai praleis stovyklavietėje 
nepaprastai gražioje Brazilijos 
gamtoje. Stovykloje bus vi
sokiausių įdomių užsiėmimų ir 
darbo būrelių. Taip pat bus pro
ga padainuoti ir pasilinksmin
ti prie laužo su naujais ir senais 
draugais. 

Kongreso stovykloje bus 
paminė tos dvi svarbios 
sukaktys: 25 metai nuo pirmo
jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso ir 20 metų nuo PLJS 
įsteigimo. 

Turistai tęs toliau savo pasi
rinktas keliones: 4. Ekskursijos 
Sao Paulo ir Rio de Janeiro 
miestuose — didžiausiuose Bra
zilijos miestuose. 5. Kelionė į 
Rio de Janeiro — nepaprasto 
grožio miestas, pastatytas tarp 
kalnų, su visam pasaulyje ži
nomais jo pliažais: Copacabana 
ir Ipanema. Taip pat bus 
aplankyti netoli Rio de Janeiro 
esantys Cabo Frio ir Petropolis 
miestai. 6. Kelionė į Belo Hori
zonte vietovę, kur yra pirmų 
Brazilijos kolonistų pastatytų 
istorinių miestų. Bus aplanky
tos kolonistų pastatytos baroko 
stiliaus bažnyčios, ir taip pat 
muziejai. 

1992 metų sausio 8 d. Sao 
Paulo mieste įvyks VII PLJ 
Kongreso uždarymas ir atsi
sveikinimo balius. Visiems 
dalyviams ir turistams linkime 
sėkmės ir džiaugsmo Kongreso 
metu 

R. Mil iauskai tė 

Nuoširdžiai sieikinu su Šventom Kalėdom visus 
,,Draugo" Akademinių Prošvaisčių skaitytojus, redak
torius ir visą lietuvišką jaunimą. Tegul Dievo meilė ir 
ramybė, ir džiaugsmas bei viltis jus visados gyvenime 
lydi. Švenčių proga atsiminkime ir Lietuvos jaunimą, sy
kiu ir tuos, kurie Lietuvoje sunkiai dirba, atstatant mū
sų tėvų žemę. Jiems linkime stiprybės ir pasiryžimo jų 
darbuose. O naujiems metams linkiu geros sveikatos, pa
kilios nuotaikos ir ryžto, siekiant savo asmeniškų troš
kimų. 

Rasa M. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. gruodžio mėn. 21 d. 

VII PLJK PRELEGENTAI 
IŠ LIETUVOS 

Rita su Lietuvoje dirbančiais savo draugais iš ChicaKOs Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Informacijos skyriuje dirbantis Darius Šilas. Rita ir (deS.) Rita 
Dapkutė, kuri priėmė Lietuvos pilietybe. 

Nuotr Ritos I.ikanderytės 

1. Aurelijus Katkevičius, Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko V. 
Landsbergio vidaus reikalų pa
tarėjas. A. Katkevičius skaitys 
paskaitą apie Lietuvos valdžios 
struktūrą, jos veikimo būdus, 
Lietuvos vidaus politikes prob
lemas ir derybų su TSRS eigą ir 
strategiją. 

2. Renata Greimaitė, Gervė
čių kaimo lietuvių mokyklos 
mokytoja Baltarusijoje. R. Grei
maitė skaitys paskaitą apie Lie
tuvos švietimo struktūrą, dabar
tines švietimo reformos proble
mas ir problemas, susijusias su 
lietuvių kalbos dėstymu už Lie
tuvos ribų. 

3. Monika Girčytė, Vilniaus 
skaučių draugininke. M. Girčy
tė skaitys paskaitą apie Skau
tų Sąjungos įkūrimą ir jos da
bartines problemas. 

4. Vytautas Bogušis. Vil
niaus miesto tarybos deputatas, 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų partijos tarybos narys. V. Bo
gušis, ilgą laiką dalyvavęs disi
dentų judėjime, skaitys paskai
tą apie Lietuvos politines parti
jas, žmogaus teisių išsaugojimo 
evoliuciją. V. Bogušis, būdamas 
Vilniaus miesto tarybos tauti
nių mažumų reikalų komisijos 
nariu, taip pat kalbės apie 
tautinių mažumų klausimus 
Vilniaus rajone. 

5. Linas Vainius, Kauno 
gamtos apsaugos klubo „Atga
ja" narys. L. Vainius skaitys pa
skaitą apie ekologinę padėtį Lie 
tuvoje, neakademinio jaunimo 
rūpesčius. 

6. Dana Migaliova. Bendrijos 
„Viltis" narė. Šią bendriją 
sudaro šeimos, kurios susiduria 
su invalidų globa ir medicini
nėm problemom. D. Migaliovos 
paskaita bus apie invalidų padė
tį Lietuvoje ir visuomenės 
apšvietimo strategijas. 

7. Vytas Musteikis, etnogra
fas. V. Musteikis jau metų me
tais renka etnografine medžiagą 
įvairiuose Lietuvos kaimuose ir 

KALĖDŲ ŠOKIAI 

Akademinio Skautu sąjūdžio 
Chicagos skyrius kviečia visus 
į Kalėdų šokius Kalėdų dieną, 
gruodžio 25 d., 8 v.v. Jaunimo 
centre. Šokiams gro^ „Ginta
r a s " ir „Dypukai". 

ŽIEMOS STOVYKLA 

Studentų Ateitininku Sąjun
gos žiemos stovykla vyksta nuo 
gruoždio 26 iki sausio 1 d. Ne
ringos stovyklavietėje. West 
Brattleboro, Vermont Bus pro
gos paslidinėti, poii>.auti ir 
rimtesnių temų pagvildenti. 
Tad atsivežkite rogutes, pačiū
žas, knygų, m'nčių, gera nuotai
ką ir pan. Stovyklavietės tele
fonas (802) 254-9819. bet regist
ruotis reikia skambina::' Indrei: 
(416) 533-7425. Stovyk s kaina 
150 dol. (JAV) ir 175 d- 'kana-
diškais) neįskaito slidinėjimo 
išlaidų. 

STUDIJŲ SAVAITGALIS 

Studentų Ateitininku Sąjun
gos studijų savaitgali vyks 
Dainavos stovyklaviete, prie 
Manchester, Michigan. nuo sau
sio 31 d. iki vasario 2 <i Vasa
rio 2 d. įvyks SAS suvažiavimas. 
kuriame bus renkama nauja 
SAS centro valdyba. 

gyvenvietėse, kurią žada apdo
roti ir išleisti knygos forma. V. 
Musteikis skaitys paskaitą apie 
etnografijos būklę Lietuvoje ir 
religijų bei konfesijų istoriją 
Lietuvoje. 

8. Justas Dvarionas, Čaikovs
kio vardo konservatorijos stu
dentas Maskvoje. Maskvos lie
tuvių klubo „Atžalynas" stei
gėjas. J. Dvarionas kalbės apie 
jaunimo rūpesčius už Lietuvos 
ribų. ir apžvelgs jaunųjų kultū
rininkų padėtį Vilniuje ir Mask
voje. 

9. Tėvas Astijus, jaunas pran
ciškonas, aktyviai dalyvaujan
tis Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
atnaujinimo darbe. Tėvas Asti
jus apžvelgs jaunimo ir Bažny
čios santykių raidą. 

10. Raimonas Galminas, Vil
niaus universiteto studentų kor
poracijos Korp! Tilia narys. R. 
Galminas p r a n e š i n ė s a p i e 
studentijos ir akademinio jauni
mo problemas. 

11. Saulius Lovčikas, Betyga
los miestelio mokyklos mokyto
jas. Paprašius rekomendacijos iš 
Kultūros ir Švietimo ministro 
D. Kuolio, ministras pristatė S. 
Lovčiką. Prelegentas ka lbės 
apie dabartinę švietimo struk
tūrą, naujos švietimo struktūros 
koncepciją. 

12. Vytautas Gluoksnis. Atei
tininkų Federacijos pirmininko 
Arvydo Žygo pasiūlytas kalbėti 
apie Ateitininkų veiklą Lietu
voje ir jaunimo ir Bažnyčios 
santykius. 

13. Daumantas Vildžiūnas, 
profesionalus video įrašų specia
listas, kuris keliaus ir rekorduos 
Lietuvos svečių dalyvavimą 
kongrese ir visą kongreso eigą. 
D. Vildžiūnas, sugrįžęs į Lietu
vą, platins video medžiagą. 

JAUNIMO R E N G I N I A I 
G r u o d ž i o Ž2 d. — 

Ateitininku Kūčios. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, Chica
goje. 

Gruodžio 25 d. — Kalėdų 
šokiai lietuviškam jaunimui 
Jaunimo centre Chicagoje; ren
gia Akademinio Skautų sąjū
džio Chicagos skyrius. 

Gruodžio 26 — saus io 1 d. — 
Studentų Ateitininkų žiemos 
stovykla. Neringos stovyklavie
tėje, West Brattleboro, VT. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujų Metų pokylis Jau
nimo centre, Chicagoje. 

— Naujųjų Metų sutikimo va
karas įvyksta Lietuvių centre. 
Lemonte. 

Sausio 31 — v a s a r i o 2 d.— 
Studentų ateitininkų studijų sa
vaitgalis Dainavos stovyklavie
tėje, Manchester. MI. 

Vasar io 2 d. — Studentų 
Ateitininkų Sąjungos suvažiavi
mas. Dainavos stovyklavietėje. 
Manchester. MI. 

Vasario 2 d. — ..Jonio" an
samblio koncertas J a u n i m o 
centre. Chicagoje; rengia ..Mar
gutis". 

Vasar io 14-23 d. - ..Dailė 
'92" meno paroda Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre. 

Vasar io 16 d. — Lietuvos 
Nepriklausomybės a tkūr imo 
74-sios sukakl ies minėjimas 
Maria aukšt. Mokyklos audito 
rijoje; rengia ALTos Chicagos 
skyrius. 

Vasar io 23 d. — „Žiburėlio" 
ir Vaikų namelių Montessori 
mokyklų madų paroda. 

Pavasarį vykusiame. PLJS VVashingtorjo skyriaus suorganizuotame 
Politiniame seminare dalyvavę čikagiečiai nusifotografavo prie kapitoliaus. 
Pirmoj eil. iš k.: Vidas Kazlauskas, Nida Bichnevičiūtė. Sofija Žutautaite, 
Vita Reinytė, Silvija Šležaitė ir jos draugė Silvija. Antroje eil. Aidas Palu
binskas. Aras Rimavičius ir Algis Korzonas. 

Nuotr. Nidos Bichnevičiūtes 

IŠEIVIŲ KULTŪRINĖS 
VEIKLOS FORMOS 

AUSTRALIJOJE 

Kai mūsų seneliai ir tėvai, 
bėgdami iš Lietuvos, atsidūrė 
įvairiuose pasaulio kraštuose, 
savo naujose gyvenvietėse jie 
įkūrė visokiausių būrelių ir or
ganizacijų, tikėdamiesi vieną 
dieną sugrįžti Lietuvon. Jie jau
tė, kad šitų organizacijų steigi
mas bent kiek padės išlaikyti 
savo kalbą ir papročius, duos 
progos savo vaikus išauklėti lie
tuviškoje dvasioje. 

Čia Australijoje, kaip ir kituo
se kraštuose, buvo pastatyta lie
tuvių namų ar bent salių, kur 
lietuviai galėjo r inktis savo 
organizacijų repeticijoms, susi
rinkimams, ar tik pabendrauti. 
Tuose namuose kūrėsi lietuvių 
bibliotekos, pasirodė pirmieji 
savaitraščiai. Kai Australijos 
valdžia pasuko daugiakultūri-
nės politikos keliu, atsirado pro
ga lietuviškoms radijo valandė
lėms. 

Kolonijose, kuriose susibūrė 
daugiau lietuvių, prasidėjo lie
tuviškos pamaldos, o beveik vi
sur — savaitgalio mokyklos. Per 
lietuviškas pamaldas ir mokyk
las mūsų tėvai įvykdė vieną di
džiausių savo norų — išmokė 
savo vaikus jų gimtosios kalbos. 

Kiekvienoje kolonijoje vado
vavimo darbams įsisteigė apy
linkės valdybos. Įsikūrė ir kitos 
svarbios organizacijos, kurios 
rėmėsi kultūriniais pagrindais. 
Jose susibūrę lietuviai galėjo 
stipriai išlaikyti savo lietuvybę, 
būtent savo kalbą ir kultūrą. 
Australijon atvykę lietuviai 
turėjo įvairių interesų ir gabu
mų. Pagal juos jie būrėsi į cho
rus, tautinių šokiu grupes, skau
tus , l i teratūros būrelius ir pan. 

Kurios organizacijos buvo la
biau „kultūrinės", nebuvo labai 
svarbu. Svarbu tik. kad lietu
viai turėjo norą savo lietuvybę 
išlaikyti ir rado būdus tą pada
ryti. Tos grupės gyvavo kurį lai
ką. Kai kurios veikė stipriau, 
kai kurios silpniau, bet daugu
mas jų dar ir šiandien egzistuo-
ja-

Kas antri metai vyksta Aust
ralijos Lietuvių dienos, kartu su 
sporto švente. Per t a s šventes 
t u r i m e progą pasididžiuoti 
Australijos lietuvių kultūrine 
veikla: daile, šokiais, literatūra 
ir dainomis. Bet tos organizaci 
jos veikia ne tik per šventes Per 
visus metus vyksta susirinki
mai, repeticijos ir treniruotės, 
matome jose ir jaunimo, nors 
kai kada ir mažai. 

J aun imas prisideda prie įvai
rių organizacijų ir grupių, bet 
gal jų priežastis priklausyti kiek 
skiriasi nuo jų tėvų. Mūsų 

MARINA COXAITĖ 
jaunimas negimė Lietuvoje, 
daugumas Lietuvos net nėra 
matęs. Saujelė jų net nesidomi 
Lietuvą aplankyti. Jie šitoms 
organizacijoms greičiausiai pri
klauso grynai dėl to, kad jos 
jiems ką nors duoda — jiems 
įdomu joms priklausyti. Daugu
mas gal grįžta užsidegę iš šven
čių ir nori toliau bendrauti su 
lietuvišku jaunimu. Tad atrodo, 
kad tos organizacijos, kuriomis 
jaunimas domisi, tlgiau išsilai
kys. 

Bet jaunimas negali visur pri
klausyti. Juk turime ir savo 
mokslus, studijas, darbus bei 
kitų nelietuviškų interesų. 
Mums sako, kad be mūsų daly
vavimo ir prisidėjimo daugelis 
grupių, ar organizacijų išnyks. 
Pavyzdžiui, kas atsitiko su 
miškininkais? Muzikos mėgėjų 
būreliais? Filisterių ir akademi
kų diskusijų būreliais? Kur jie 
dingo? Ar jau visai pražuvo? Ne
jaugi mūsų tėvai ir seneliai 
įkūrė tokią veiklą tik vėliau 
stebėti, kaip jie išblėsta? 

Realistiškai žiūrint, nors mes 
jaunimas įvertiname mūsų tėvų 
pastangas, turim pripažinti, kad 
mūsų skaičiai mažėja, nes mes 
negalime priklausyti visoms or
ganizacijoms. Koks būtų geriau
sias būdas organizacijas išgelbė
ti nuo išnykimo? 

Kongrese tokie klausimai bus 
pristatomi mums. kraštų atsto
vams. Turėsime išdiskutuoti 
tuos klausimus, ir duoti savo pa
siūlymus. Galbūt galutinių 
sprendimų nėra. bet bent raski
me pasiūlymų, iš kurių galėtu
mėme sudaryti konkrečių veik
los projektų. 

Per kongreso studijų dienas 
mes. atstovai, turėsime nusta
tyti veiklos projektus savo kraš
to jaunimui. Tai reiškia, suras
ti jaunimui lietuviškus darbus, 
t inkamus mūsų krašto sąly
goms. Gal galėtumėm savo 
krašto ..kultūrinės veiklos" 
problemas iš anksto išnagrinėti 
ir surasti bent keletą pasiūlymų 
ir aptarti kaip juos įvykdyti. 

Mūsų kultūrinės veiklos pro
blemos yra tikros ir jaudinan
čios: Kodėl jaunimas nebelanko 
savo lietuvių namų° Kodėl šo
kių grupės neberanda pakanka
mai šokėjų? Kodėl jaunimo te
atro būrelis praranda narius? 
Čia tiktai keletas problemų, ku
rios mus dabar liečia. Ką mes. 
jaunimas, galime padaryti mū
sų kultūrinei veiklai išgelbėti ir 
išlaikyti? 

Šis straipsnis paimtas iš Australi 
jos Lietuviu Jaunimo sąjungos laik
raštėlio ..Jaužinios". 1991 m liepoa 
-.-
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STEBUKLAS 
J . KATINAS, N .P . 

Povilas Kerpė nebuvo blogas 
žmogus. Nebuvo jau ir per daug 
jaunas, nes jau trys vaikaičiai, 
iš penkių, lankė kolegijas. Gy
venimui riedant vakarop, Povi
las, pasitaręs su savo ištikima 
gyvenimo drauge ponia Gabrie
le, nutarė, kaip ir kiti išmin
tingesnieji ,,Senior citizen", 
surašyti savo kruopščiai su
kaupto kapitalo pomirtini pa
skirstymą arba testamentą. 
Kerpės per tuos keturiasdešimt 
vienerius metus, sekdami išeivi
jos gyvenimo pulsą, žinojo kam 
labiausiai būtų pinigai reika
lingi. Tad piniginė testamento 
dalis maždaug atrodė taip: 
Lietuvių ir Tautos Fondams po 
5000 dolerių „tegul jau jie 
Lietuvą vaduoja, jeigu žino 
kaip" pareiškė Povilas. Kitiems 
fondams, organizacijoms, in
stitucijoms po 300 dolerių. Jų 
sąrašas maždaug buvo toks: 
Nepriklausomybės Fondui, Vy
dūno Fondui, Skautybės Fon
dui, Tautinės Sąjungos Kultū
ros Fondui, Krištanavičiaus 
Fondui, Lietuviškos Knygos 
Fondui ar Klubui. Kitoms orga
nizacijoms ir institucijoms: 
Lietuvių Bendruomenėms, Pa
saulio Lietuvių Centrui, Ame
rikos Lietuvių Tarybai, Katali
kų Šalpai, mokslininkų simpo
ziumams paremti, Putnamo se
selėms, Romos Lietuvių Kata
likų kolegijai, Informacijos cent
rui Washingtone, Lituanistikos 
muziejui. Lietuvių katedrai, 
Vasar io 16-tos gimnazi ja i , 
Balzeko muziejui, ALKAI, 
Balfui, Tėvams pranciškonams, 
Lietuvių operai , Da inavos 
s tovyklav ie tės i š l a i k y m u i , 
Čiurlionio ansambliui ir A. 
Mikulskio veikalams išleisti, 
Al g. Kezio knygų leidyklai, 
Margučiui, Siuto radijo stočiai, 
Tėvams Marijonams ir Drau
gui, Dirvai, Tėviškės žibu
riams, Aidams. Lietuvių balsui, 
Pasaulio lietuviui, Kariui, 
Tėvams Jėzuitams ir Laiškai 
lietuviams. Likutį išdalinti tarp 
vaikaičių. 

Kaip tarė — taip ir padarė. 
Stambesniems gavėjams Povi
las net laiškučius išrašė, ko gali 
j ie, Kerpėms atsisveikinus su 
lietuviškąja visuomene, tikėtis. 

Bet, va: Atsitiko kažkas neįti
kėtino. Vieną rytą, bevartyda
mas lietuvišką spaudą ir per
skaitęs riebiomis raidėmis at
spausdintas pirmojo puslapio 
žinias. Povilas net nuo kėdės 
pašoko. „Negali būti! Juk tai 
stebuklas! Neįtikėtina!" sušuko 
ir pasigrobęs laikraščius, kaip 
kulka užšoko į antrąjį aukštą, 
kur dar lovelėje „teberažkaži-
nosi", ryto saulelės kalbinama, 
Gabriele. 

— Gabre, Gabriele! — sušuko 
— stebuklai pasaulyje vyksta, o 
tu net nežinai... 

— Kokie stebuklai, Pauliau — 
atsakė dar mieguista Gabrielė. 
— Ar Sėdamas gal išmetė bom
bą ant Haifos? O tu nelakstyk 
po aukštus kaip sportininkas su 
savo keturgubo kanalo širdimi, 
dar vietoje sukrisi... 

— Negaliu nesijaudinti, Gab
riele, susijaudinsi ir tu su
žinojusi. Klausyk! Nagi Mykalo-
jus Gorbačiovas, Amerikai nesi
priešinant, Pabaltijo valstybėms 
grąžino NEPRIKLAUSOMY
BĘ! Valio! Ir dar palinkėjo gero 
vėjo. Nepatikrintomis Gorba
čiovo sekretorės žiniomis pa
sakęs „Idite k' čiortu" ir dar 
pridėjęs, kad tegul tie „sukin-
sinai" džiaugiasi savo nepri
klausomybe. Nenorėjo tarpti po 
galingos Sovietų Sąjungos spar
nu, tai tegul dvesia iš bado. O 
tų gėrybių, kurias žada susiųsti 
į Sov. S-gą vakariečiai, negaus 
nė pauostyti... 

I šg i rdus tokią ne t ikė t ą 
naujieną jau n e a t l a i k ė nė 
Gabrielės širdis ir, apkabinusį 

savo 52 vedybinio gyvenimo 
draugą Povilą, graudžiai apsi
verkė. 

Kiek nuo pirmojo įspūdžio 
aprimę Kerpės pradėjo jau 
šalčiau svarstyti susidariusią 
situaciją. 

— Taigi, Gabrele, netikėjome 
— kalbą vėl pradėjo Povilas. — 
O kaip mudu galėtume dabar 
padėti savo vargšei Tėvų Žemei? 
Juk tos visos draugijos, in
stitucijos ir fondai, kuriems mes 
buvome savo testamentu palikę 
kiek pinigo, visos dirbo Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymui. 
Nepriklausomybę atgavus ir jų 
darbai, manau, užsibaigs ar 
bent pakeis savo turinį, manau 
kad dabar reikia padėti Lie
t u v a i t i e s iog i a i : Lietuvos 
bankas , rusel iams išsiėmus 
savo beverčius rublius, juk 
paliko tuščias, Žemės ūkis — 
senoji sistema, išardyta, laukai 
dirvonuoja, traktoriai nuolati
niame remonte. O kur aprūpini
mas valstybės tarnautojų, ats
ta tymas sugniuždytos švietimo 
sistemos, socialinės apdraudos, 
našlaičiai? O ir vieną kitą kul
kosvaidį reikės nupirkti būsi
miems kareiviukams. Iš ko? Va
karų Valstybės pažadėjo pasau
goti mūsų auksą, bet, daugumai 
galvojant, kad Lietuva jau 
niekados nebepabėgs nuo di
džiosios meškos , pa lengva 
„ištirpino" ir jo atgavimas dar 
labai problematiškas. Sklinda 
gandai, kad tuo auksu norės 
padengti bilijonines sovietų 
skolas vakarams, nes Pabaltijo 
valstybės buvo kaip ir pripa
žintos Sov. S-gai. 

Tai mata i , Gabriele, čia ilga 
istorija, o mudu turėtume vėl 
apsilankyti pas advokatą ir nau
ja i p e r r a š y t i mūsų senąjį 
testamentą, ar ne? 

Ir taip Kerpės vėl atsirado ad
vokato įstaigoje, nors buvo jo 
mandagiai įspėti pirmąjį kartą, 
kad tok ių t e s t a m e n t ų j i s 
daugiau nerašysiąs. — Gaila 
laiko, ponai Kerpės — pareiškė 
tada advokatas — Juk čia ne 
t e s t amen ta s bet lietuviškos 
išeivijos veiklos istorija. Geriau, 
pasikvietę kokį lietuvį, premi
juotą žurnalistą išleistumėte 
knygą ar ką. — Nepyk ponas 
advokate, — švelniai kalbino 
Povilą? - sumokėsime. Čia mes 
nekalti . Stebuklai darosi mūsų 
tėvynėje, tur ime keisti testą 
mentą. 

Ir ta ip naujajame testamente 
buvo n u m a t y t a : Lie tuvos 
B a n k u i — 25,000 dolerių. 
Likutis šiems. Kerpių manymu. 
svarbiems reikalams: Lenino. 
Stalino ir Dzeržinksio pamink
lų l i k v i d a v i m u i , Lietuvos 
duobkasių Burokevičiaus, Jar
malavičiaus, Naudžiaus ir kitų 
pa ieškoj imui , t raktor ių re
m o n t a m s , našlaičių šalpai, 
didvyrių šeimų kompensaci
joms, atgimusios spaudos fondui 
(nepamirštant naujojo Žemai
tijos oficiozo ,.A Mon Saka") 
Lietuvos kariškoms pajėgoms 
paremti, bažnyčių remontams. 
Palikimo pinigams išsibaigus. 
dar daugelio remtinų dalykų 
Kerpės jau paremti nebepajėgė. 

Grįžę į savo išeivijos gyvenime 
pačių pasistatytą penkių kam
barėlių pastogę Kerpės prisipylė 
po pilną stiklą raudono vyno ir. 
lyg akmeniui nuo širdies nukri
tus, išgėrė į vienas kito svei
katą. 

„Redde quod debes" — dar ty
liai pasakė Povilas, prisiminęs 
įrašą iškaltą aukuro akmenyje 
priešais paminklą Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę Karo muziejaus 
sodelyje, Kaune. 

Kitą dieną Povilas dar nutarė 
parašyti pareiškimą į lietuviš
kąją spaudą: 

Gerbiamieji! 
Mes, žemiau pasirašę Povilas 

RASEINIŲ SUKAKTIS 

'a senas Žemai-
:rmąkartą istori-
paminėtas 1253 

TIU žemė patyrė 
r ašarų, buvo ne 

.r niokota. Rasei-
:ino daug puikių 
mokslininkų, ta-

Marija Remienė, Lietuvių Fondo 
skirstymo komisijos pirmininkė. 

ir Gabrielė Kerpės, Lietuvos 
Nepriklausomybės Atgavimo 
proga kreipiamės į visus tau
tiečius, pas kuriuos dar neuž
geso tėvynės meilės žiburėlis, 
prašydami: iš turtingesniųjų 
(bent trečdalį savo t u r t o 
paaukoti vargstančiai tėvynei, 
iš kitų — dirbančiųjų, bent 10*3; 
savo metinio uždarbio. Visų gi 
veiksnių, Tarybų ir organizacijų 
prašome, parpuolę su Gabriele 
ant kelių, baigti visus per 42 
metus kilusius ginčus, neapy-
kantas ir kerštus kovojant dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo ir nebeieškoti, anot 
Kazio Binkio, naujo priešo sa
vųjų tarpe, bet, padavus vienas 
kitam ranką, atvira širdimi 
stoti į pozityvų darbą Lietuvai 
padėti, kad neišsipildytų Myka-
lojaųs Gorbačiovo pranašystės. 

Su didžia pagarba, 
Povilas ir Gabrielė Kerpės 

Priedu: mūsų testamento nuo
rašas. 

Žinoma, Kerpių vaikaičiai 
nebuvo labai laimingi išgirdę 
apie naują testamentą, bet 
ką gi? Juk negali žmogus vi
siems įtikti... 

Raseiniai 
tijos centras, ; 
jos šalt iniuos 
metais. Rast 
daug skausm 
kartą deginta 
nių žemė išav. 
žmonių, poetu 
pytojų. 

Beveik 50 šio šimtmečio metų 
Rasienių žmonės kentė sovie
tinę priespaudą. Bet atėjo 
Atgimimas. Sugrįžta tikroji is
torija. Mieste jau įvyko dvi 
gražios švenu>s 1989 metais ir 
1990 m. 

Kitąmet Raseiniai rengiasi 
paminėti dar vieną jubiliejų. 
1992 m. kovo 20 d. sukaks 200 
metų, kai to meto valdovas Sta
nislovas Poniatovskis davė Ra
seiniams atnaujinamąją privi
legiją — laisvojo miesto teises, 
buvo tuo patvirtintos Magde
burgo teisės. Buvo patvirtintas 
miesto herbas, kuris vaizduoja 
šuoliuojančią lūšį. 

1990 m. balandžio mėnesį 
įvyko herbo sugrąžinimo ir nau
jos miesto vėliavos pašventini
mo šventė. Miesto vėliavoje 
įrašyti labai prasmingi poeto 
Maironio žodžiai „Vi l t i e s 
nenustok niekados!" 

Išdidžiai stovi senasis skulp
toriaus V. Grybo „Žemaitis", 
ta rs i laukdamas, kad kitą 
pavasarį į jo aikštę vėl suplauks 
tūkstančiai miestelėnų pami
nėti gražaus 200 metų 
jubiliejaus. 

Raseinių miesto naujojo mero 
statybos inžinieriaus Rimo Ur
bono pastangomis j a u buvo 
susirinkusi miesto jubiliejinės 
šventės iniciatyvinė grupė, kuri 
aptarė pagrindinius pasiruoši
mo darbus. Vyks įvairios paro
dos , konkursai, bus pagaminti 
specialūs ženkleliai, gairelės, 
bukletai, koncertuos įvairūs 
atlikėjai, bus rengiami visuo
menės susitikimai su raseiniš
kiais, augusiais šiame mieste, o 
dabar išblaškytais po visą platų 
pasaulį. 

Šventės organizatoriai su 
didel iu džiaugsmu lauk tų 

svečių iš tolimų kraštų. Todėl 
buvo n u t a r t a pa ra šy t i šį 
straipsnelį ir pasiųsti „Draugo" 
redakcijai. Tarp skaitytojų yra 
nemažai buvusių raseiniškių. 
Sakome, gal kas iš jų ryžtųsi at
vykti į šią šventę, tuo pačiu 
aplankyti tėvų žemę, artimuo
sius, šiaip brangius žmones. 

Iniciatyvinė grupė pavedė šį 
darbą atlikti man, ką aš su 
didžiausiu malonumu ir darau. 

V y t a u t a s Barevič ius 
P.S. Jeigu kas norėtų kreiptis 

į Raseinių meriją, jos adresas 
būtų toks: Raseinių meras, Mai
ronio g. 40. Raseiniai, 4400, 
Lithųania. 

CLASSIFIED GUIDE 

BALTI A EXPRESS CO. LTD 
I N T E R N A T I O N A L P A R C E L S E R V I C E TO EASTERN E U R O P E 

SUBSIDIARY OF A M B E R GROUP 
INTERNATIONA! AND DOMECTIC FREIGHT cQRWARDING 

PRES VIDMAMTAS RAPŠYS 

TIK 90 CENTŲ UŽ SV. VIRŠ 80 SV. 
SIUNTINIAI Į L IETUVĄ SU PRISTATYMU Į N A M U S 

BE MUITO 

TIK $1.00 UŽ SV., JEI SIUNTINYS 
LENGVESNIS, KAIP 80 SV. 

- SLOSKITE VISKĄ: NAUJUS IR NAUDOTUS 
DRABUŽIUS. VAISTUS, MAISTĄ, RADIJO 
APARATŪRĄ, BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS 

- MES (PAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS 
- PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME 

DOKUMENTUS 
- ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMŲ 

— MINIMALI S I U N T I N I O KAINA $25.00 

GALIMI EXPRESS C ARGO SIUNTINIAI 
PER 12 DIENŲ 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 7 9 T H St. 

CHICAGO, IL 60652 

1HL 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 
1-800-772-7624 

L312-284-6449 

K E A L fcSTATE REAL ESTATE 

Lietuviškas 
traktorius — realybė 

Kaunas. Lapkričio 6 d. (Elta) 
— Kaune įvyko atviros akcinės 
bendrovės „Lietuvos trakto
rius" steigėjų susirinkimas. Lie
tuvos žemės savininkų sąjungos 
kvietimu, suvažiavo akcinių 
bendrovių atstovai. Vidutinio 
galingumo traktorius, kurio 
gamyba ir pardavimu rūpinsis 
naujoji bendrovė, kaip niekad 
šiandien reikalingas besiku
riančiam ūkininkui. Jau pradė
tos konsultacijos dėl dyzelinių 
variklių, traktoriaus mazgų ir 
detalių gamybos. 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaskl Rd. 

H M M (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2346 W . 69 St. 
Tel. 776-1486 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-836-2960 

Siunčiame į Lietuvą 
maisto paketus nepasiturintiems ir neturintiems giminių Amerikoje. 
Labdarių Sąjungos konteineris išvyksta gruodžio pabaigoje, su 
pieno milteliais kūdikiams, maistu vaikams, kepimo aliejumi irt.t. 

Norintys prisidėti prie šios siuntos, aukas gali siųsti šiuo 
adresu: 

Uthuanlan Cathollc Charlties 
2 6 3 6 W. 7 1 Street 
Chicago, IL 60629 

Galite nurodyti, kokio miesto ,.Caritas" organizacijos skyriui per
duoti nusiųstą maistą. 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR M Ė G Ė J A M S 

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

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX ^ ^ 
REALTORS ^ P T ^ 

(312) 586-5959 \ m > M 
(708 )425 -7161 ^ m t r ^ m 

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

E 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. KedzJe Ave., 

Chicago, I L 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

^ ^ P O R R E f l T T 

FOR RENT 
5 rm. apt. 73 St & Richmond Ave 
Clean, vvall to wall carpet; 2-flat bldg. 
Tol. 312-925-3596 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We«t 9 5 t h Strat 
Tel. — (708) 424-8654 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I - PATAISYMĄ. 

• - ^ - j f u n u C h t c i g o s rmesto teichmą Oi rou / 
užmtesty. D i rbu greitai, garantuotai ir sąži
n ingai 

312-77*>-3313 
KLAUDIJUS P U M P U T I S 

, ^ ^ » • < 

Ar Jū» patenkinti tavo drauda Ir m ves 
tavfcnah? Paskambinkite Ir palyginkite. 
Gal mes galėsime sutaupyti jums pinigų 

Angelė Kavakas 
(708) 579-5585 arba (708) 257-8652 

ThePrudential $ 

• j VLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrubienė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardav>mas income Ta* 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Ontu^ KVUEC1K REALTORS 
'ryy 7922 s. Puiaski Rd. 
£m\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei nor i te pa rduo t i ar p i r k t i na
mus , kreipkitės j D a n u t ę M a y e r . |i 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. Įka inav imas 
ve l tu i 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namu pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja Iietuv ų. anglų i 
ispanų Kalbomis 
" NemoKamas narr.ų 

(vertinimas 
' Perkame <t 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Grėrtas 1' sąjm'ngas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 7 6 7 - 2 4 0 0 

4545 W. 67th Street. Chicago. iL 60629 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis Į: Hermis Deckys 
Tel. S89-6624. Nuo 8 ryte Iki • - * . » . 

Kalbėti hetuvisKai 

Onluifc 
REAIMART, INC. 

VYS 6 W ) ; 2 S- P u , a * ' ' 
2 | < hitago, IL 60629 

312-767-0600 

LB. MIS 

„BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100 
res. 312-778-3971 

GOLD VVINGS T R A V E L . INC. 

Pigiausios kelionės į Lietuvą! 
Chicaga-Vilnius-Chicaga S803 
Chicaga-Vilnius 

(į vieną pusę) S573 
Vilnius-Chicaga 

(į vieną pusę) S599 
Chicaga-Ryga (ten ir atgal) S820 

Mes padedame sutvarkyti vi
zas, pasus, dokumentus emig
racijai. Darome dokumentų ver
timus. Notarizuojame. 

5348 N. Mllwauke« Ave. 
Chicago, IL 60630 
Tol. 312-775-5700 

Dirbame 7 d. savaitėje 

Gr^ry, r21 
ta mis 

ACCENT REALTY. INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illmois 60453 

Bus-
Res. 

708-636-9400 
708-423-04*3 

ASTA T . MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja [vairių nuosavybių pirkime 

I ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose L 

Vilniuje parduodamas baigiamas 
statyti namas su žemės sklypu. 
Teirautis 904-446-2543 (Florida) ar
ba 212-752-0329 (New York) 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko: 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4612 8. PsuHne. CMcego 

Tel. 312-927-9107 

Atlieku namų 
remonto darbus. 

T a i . 312-247-2837 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

737-5168 

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEACH 

Apsigyvenkite tarp draugų Belle 
Vista apyi Žavus namas tik 1 mylia 
nuo įlankos; 3 mieg., 2 vonios 
kamb : didelis kampinis sklypas 
Nauji namų apyvokos reikmenys ir 
centr šaldymas: prijungtas 2 auto 
garažas Viskas naujai atremon
tuota Tikras svaionių namas pietų 
saulėje! Kama ne per aukšta. 

Detaliai informacijai kreiptis: 

Chlcagoje Diek Inman 
tai. 706-251-9587 

Floridoje, Paul Traxler, 
tai. 813-667-3100 
Kalbėti angliškai 



LIETUVIŲ FOLKLORAS 
ALDONA J. GRICIENĖ 

Tai labai plati tema, todėl 
straipsnyje bus liečiami tik at
skiri jos aspektai. Folklorui pri
klauso dainos ir raudos, pasa
kos, sakmės, padavimai, anek
dotai, oracijos, patarlės ir prie
žodžiai, mįslės ir minklės, greit-
kalbės, skaičiuotės, gamtos gar
sų pamėgdžiojimai ir kt. 

Mažiau įdomi pasakojamoji 
tautosaka, nes ji panaši dau
gelio tautų. Vokiečių tautosa
kininkas K. Rankė yra pasakęs, 
kad žmogus pasakodamas ėmė 
da ly t i s savo p a t y r i m u ir 
įspūdžiais. Šiandien gyvuojanti 
pasakojamoji tau tosaka yra 
įvairių epochų kūryba. Lietuvoje 
užrašyta arti 100,000 kūrinių ir 
jų variantų. Tai rodo, kad ši 
kūryba buvo labai mėgstama: 
patraukdavo įdomūs, intriguo
j a n t y s pasako j imai . Juose 
susiduriame su daugeliu amži
nų temų: darbu ir prievarta, 
klasta ir nelygybe, mirtimi ir 
gyvybe ir t.t. Pasakojamoji tau
tosaka yra žmonių jausmų, 
sąžinės ir valios, patyrimo ir 
ieškojimų, nuomonių ir įsiti
kinimų meninis įkūnijimas. 

Įdomiausios lietuvių folklore 
— dainos. Jos savitos, melodin
gos, be galo gausios. 

Pirmąkart lietuviška daina 
paminėta apie 999 m. Vienuolis 
J. Kanaparijus aprašė, kaip 
vyskupą Adalbertą, atvykusį 
skelbti krikščionybės, pagonys 
prūsai nužudę ir, daina „garbin
dami savo piktadarybę" grįžo į 
savo namus. Šiek tiek žinių apie 
lietuviškų genčių dainas išlikę 
iš XIII ir XIV amžiaus. Dainuo
jamąja tautosaka plačiau imta 
domėtis XVII-XVIII a. J.S. 
Herderis paskelbė 8 lietuvių 
liaudies dainas savo knygoje 
„Tautų dainos". Viena iš jų — 
„Aš atsisakiau savo močiutei". 
J.V. Goethe ją panaudojo savo 
dramoje ..Žvejė". 

XIX a. stiprėjant tautiniam 
sąjūdžiui, į dainas imta žiūrėti 
kaip į tautos dvasinio turto 
dalį, jos pradedamos rinkti ir 
tyrinėti. Vien broliai Juškai 
surinko ir paskelbė penkis 
tūkstančius vestuvinių dainų. 
Dainų rinkinius išleido J. Basa
navičius, V. Krėvė - Mickevi
čius ir kt. Svarbiausias yra Lie
tuvių kalbos ir literatūros in
stituto tautosakininkų rengia
mas daugiatomis leidinys „Lie
tuvių liaudies dainynas". Tau
tosakos rankraštyje sukaupta 
apie 400,000 dainų. Tai milži
n i šk i t u r t a i , k u r i u o s per 
š imtmet į s u r i n k o įvai rūs 
žmonės. 

Vertingiausią lietuvių liau
dies dainų dalį sudaro tradicinio 
stiliaus kūriniai. Jie dažniau
siai lyriškai atskleidžia „bala
nos gadynės" kaimo žmogaus 
būseną, mintis ir išgyvenimus, 
pažadintus r imto darbo ir 
linksmų vaišių. Dainos alsuoja 
šeimos gyvenimo tvirtybe, naš
laitės ir kareivio nedalia. 

Gyvenantiems Lietuvoje labai 
malonu, kad mūsų broliai iš 
JAV kartu su mumis plėšia jau
nystės dainas. Kartais mums 
tenka rausti, nes jie taria ir kir
čiuoja taisyklingiau už mus. 

Kiek plačiau norėčiau pakal
bėti apie smulkiąją tautosaką, 
kurią sudaro užkalbėjimai, 
gamtos garsų pamėgdžiojimai, 
patarlės, priežodžiai, mįslės. 
Smulkioji t au tosaka — ta i 
poetiška, krauju ir prakaitu 
maitinta, visų girdima išmintis. 
Tai vaizdingi tekstai, sukurti 
pagal meninės kalbos dėsnius. 

Šiek tiek nukrypdama nuo 
temos, norėčiau pakalbėti apie 
šio žanro kūrinėlių rinkimą, 
tiksliau, apie vieną beveik 
bemokslę senutę, kuri visą gy
venimą praleido kaime, o senat
vėje apsigyveno mieste pas 
dukrą ir per 10 metų iš atmin
t i e s už rašė 800 pa ta r l ių , 
priežodžių, garsų pamėgdžioji
mų. Tai Brigita Daugėlienė 
(dabar jai 93 metai). Toliau 

straipsnyje bus remiamasi jos 
pavyzdžiais. 

Patarlės ir priežodžiai dažnai 
aiškina taupumo, santūrumo 
svarbą („Ne kasdien gražiai, ne 
kasdien gardžiai"), prisirišimą 
prie gimtinės („Jei medelis 
šaknis suleido, tai raunamas 
nešis ir žemės"), peikiamas 
ve idmain i škumas („Dievas 
glėby, velnias širdy"), iške
l iamas liaudies optimizmas 
(„Nėra to blogo, kuris į gerą 
neišeitų"). Patarles ir priežo
džius klasifikuoti labai sunku, 
nes beveik kiekvienoje — vis 
kitoks išminties grūdas, vis kiti 
apmąstymai. 

Šio rašinio pabaigos žodžiai 
skiriami tiems Amerikos lietu
viams, kurie dar prisimena, 

kaip tėvynėje gieda paukščiai: 
„Jurgut, Jurgut, kinkyk, kin
kyk, paplak, paplak, nuvažiuok, 
nuvažiuok" Gakštingala), „Čyru 
vyru pavasaris, palikau vaiku
čius nelesusius, parlėksiu — 
palesinsiu, žaliu vyneliu pagir
dysiu" (vyturys), „Knyvi knyvi, 
ar dar visi gyvi?" (pempė), „Bus 
lietaus, bus lietaus...'' (volungė), 
„Moterėlės moterėlės blynelius 
kepa, vyreliam vyreliam neduo
da, neduoda" (kregždė)... 

Straipsnyje liko neliestos 
sakmės, padavimai, anekdotai 
— gyvybingiausias tautosakos 
žanras. 

Šiandieną fokloras nyksta, 
bet ne visiškai. Lietuvoje yra 
daug folklorinių ansamblių, 
vestuvėse tebedainuojamos se
noviškos dainos. Ypač gajūs 
priežodžiai ir patarlės. Jie 
pravečia karnavalinėse eise
nose, spauda juos naudoja 

straipsnių pavadinimuose. Šis 
l ie tuvių tautos išminties 
lobynas gyvas ir šnekamojoje 

kalboje. Močiutės tebeseka 
anūkams lietuviškas pasakas, 
moko senovinių žaidimų. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. gruodžio mėn. 21 d. 

A.tA. 
PETRONELA KULYS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1991 m. gruodžio 20 d. 4:45 

vai. ryto, sulaukusi 83 m. amžiaus. 
Gimė Cicero, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph N. Kulys ir 

Vincent P. Kulys; seserys: Lorraine Novak su vyru James ir 
Sally Voitkevitz; svainė Stella Waisnoras, svainis Edward 
Sternad, gyv. Green Valley, AZ; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė buvo žmona muz. Nikodemo Kulio, buvusio St. 
Michael parapijos Chicagoje vargonininko, sesuo a.a. Dot Ster
nad ir Felix Waisnoras. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, gruodžio 22 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 23 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, sesuo , svainė, svainis, dukterėčios i r 
sūnėna i . < 

Laidotuvių direkt 
Tel. 312-476-2345. 

Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

A.tA. 
LEONUI ZDARŽINSKUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo liūdinčią žmoną ONUTĘ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Juzefą ir Viktoras Simaičiai 

g u i 
Mylimam vyrui, ilgų bendro gyvenimo metų drau-

A.tA. 
ZIGMUI MIŠAUSKUI 

mirus, liūdesy ir skausme likusią jo žmoną TEOFILĘ 
nuoširdžiai užjaučiame ir su meile guodžiame. 

Sofija ir Jonas Girdžiūnai 
Olga Mažeikienė 
Juzefą ir Viktoras Šimaičiai 

Padėkos ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv. Kalėdų motu — 

gruodžio 25 d., iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioje prie „Draugo" 

PraSau įjungti mano atžymėtas intencijas į kalėdinės oktavos šv Mišias ir 
maldas: 

Padėka Dievui už šiuos metus 
Padėka Marijai už globa 
Padėka už gautas malones 
Padėka už taika pasauly 
Už lietuvius Sibire, gyv. ir mir 
Už šeimos mirusius 
Už vaikus 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Prašant laiming. ateinančių metų 
Prašant sveikatos 
Prašant ramybės šeimoje 
Prašant santūrumo malonės 
Prašant Lietuvai laisves 
Prašant pasaukimų į dvasini luomą 
Ypatinga intencija 

Vardas, pavardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave. 
Chicago, IL 60629 

A.tA. 
ANNA RODMAN 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Park apylinkėje. 
Mirė 1991 m gruodžio 17 d. 8:10 vai. vakaro, sulaukusi 

83 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Hovvard H. 

Rebenstrot', marti Marianne. anūke Darlene Rebenstrof. 
Priklausė Šv. Teresės draugijai. Lietuvos Vyčiams, kuopa 

112, tretininkams. Gage Park. Ford City, Marąuette Park, 
St. Adrian pensininkų klubams. A.L.R.C. moterų sąjungai, 
46 kuopa; buvo Sv. Kryžiaus ligoninės rėmėja. 

Kūnas buvc pašarvotas penktadienį, gruodžio 20 d. nuo 
2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 21 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bu~ atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks 10 vai. ryto gedulingos pamaldos 
už velionės sielą Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus , mart i ir anūkė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 

A.tA. 
Inžinieriui KAZIMIERUI SALIUI 

SALAŠEVIČIUI 

mirus, gilią užuojautą re iškiame žmonai JANINAI, 
sūnui ir dukrai su šeimomis, sesutei ADAI, broliui 
inž. ALBINUI ir jų šeimoms, sesutėms Lietuvoje 
URŠULEI ir ALBINAI ir jų šeimoms. Kartu liūdime. 

Pusseserės Stasė Bušinskienė ir 
Janina Černiauskienė su šeimomis, 
pusbroliai: St. Pranckeiičius ir 
Edvardas su šeima 

"TORVIL" LTD. 
roRMERLY _&J CANfcMAN.EUtOFU.N tXtJ)0. CO 

NEW LOWEST PRICES 
! DOOtt TO POOR DEUVERY 

\ l k ( A K ( , ( ) M i M c t 

P- PARCELS PACKED BY CL'STOMER (New and Used Cloihing) 
• min. 5kgli2Lbs.. no max. Lima) 

P- STANDARD FOOD PARCELS 
(regula- delivery) 

^ EXPRESS FOOD PAKELS f U da^s defoaj) 
• MONEY [hand to tumi detisery - 4 v.-eeksj 
^ MEDICAL INSURANCE FOR VTSITORS -Canada onlyi 
• SALE OF RL'SSlAN C AJRS Lom est prices - 3 moruks delivery 

(Wolga, Ladc Samara = Spuinlk. Moskvick, Tavria, Si\al 

COMING SOON Ag. Farm Eąuipment for sale 
Oract'ir. plough. ieed sovring Modkne, eid 

CALL TOLL FREE 1 -800 -932 -7995 

Mūsų mielam valdybos nar iu i 

A.tA. 
LEONARDUIČĖSNAI 

mirus, jo motinai STEFANIJAI, sūnui LEONARDUI, 
dukrai SANDRAI su šeimomis, seserims, valdybos 
narei ALDONAI ir SILVIJAI, broliui JUOZUI ir jų 
šeimoms bei giminėms ir art imiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

VENTA Condo Assoc. Inc. 
Valdyba ir nariai 

N e w deaJers w e I c o m e 
* ; . S . / V -

H e a d O f f i c e 
63 Galaxv Bivd. Unit #7. 
Readaie. Otarfo M9W 5P1 
T e l ( 4 ! 6 p % 37-20 
Fax.-(.416, m-S37.i 
B r a n c h 
TORVIL PARCELS 
404Rcr,cesva]'.i:> A ve. 
Torosto. Octtr.o M6R 2V9 
Tel; (416) 534-3860 
Fax:(4i6)53V4i>i0 

L11HLAMA 
L\TVIA 

l M O \ | - \ 
I KftMNF 

BMtokLSSIA 
M O K A M A 
ARMENIA 
IlORCIA 

Si.PKtRSUUKC 
M0SCO* 

H e a d O f f i c e 
2136 Wca Chicaao Ave.. 
Chicago. fli. 60622 
H± 0312)238-5238 
Fax: .'312) 278-0875 
B r a n c h 
R&R vsmnsnmco. 
1035 BnMdwav. BoSUo. 
ta. !4212 
Tel.-Fax:(716i 894-9880 
ACCEPT PARCELS BY UPS 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

40O5-07 S o u t h H e r m j t a g e A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 327-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

TORVIL Ltd dealers: 

TORVIL Ltd 
2136 W Chicago Ave 
Chicago II 60622 
Tel: (312)278-5253 
Fax: (312) 278-0875 

PATRIA 
2683 W 71st St 
Chicago II 60629 
Tel: (312) 778-2100 
Fax: (312) 778-8364 

SAULUS IMPORT-EKPORT 
7034 S Rockweii Ave 
Chicago II 60629 
Tel: (312)434-9678 

LEONARDO S GIFT IDEAS 
7101 W Belmc^- Ave 
Chicago. II 60634 
Te): (312)889-5547 

POLONI A THAVEL AGENCY 
1105 E Rooseve- Rd 
Lombard. II 60148 
Tel (708) 932-98-5 

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2442 W 47th St 
Chicago. II 60632 
Tel: (312)254-2738 

TRAVEL IDEAS 
4857 W Irvmg p3'k Rd 
Chicago. II 606-' 
Tel (312) 286-0026 

R * INTERPOSTMIR CO 
1055 Broadvvay 
Buffak). N Y 14212 
Tel: (716)894-9880 
Fax: (716) 894-9880 

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell -mtramek 
Detroit. Ml 482'." 
Te): (313)892-6563 

PAK * MAIL 
28262 Chardon =>d 
Cievetand.OH 4*092 
Tel: (216) 943-4—2 

POLETOURIST 
4995 Spnngdale Blvd 
Hilliard. OH 43026 
Tel: (312) 777-1469 

NATAUA AGENCY 
324 Brasil St 
P'ttsburgh PA 15227 
Tel (412-881-4627 

LEMONT TRAVEL & SERVICE 
106 Stephan St suite *104 
Lemont. II 60439 
Tel (708) 257-1700 

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2864 M Miivvaukee Ave 
Chicago. II. 60618 
Tel (312) 235-0303 

UNIVERSAL SHIPPING SERVICE 
61 Cabot St 
Chicopee MA 01013 
Tel: (413) 592-9082 

ALEX PISARCHYK 
8840 N VVestem 
Des Piames. II 60016 
Tel: (708) 297-2897 

EUROPEAN CRISTAL A GIFT 
2915 W Devon 
Chicago II 60659 
Tel (312) 973-7669 

UKRAINIAN CERAMIX 
PARCEL & TRAVEL SERVICE 
77 Oitano Vievv 
Rochester NY 14617 
Tel (716) 544-6437 

VERA THOMAS 
18805 N 43th Piace 
Phoenix AZ 85024 
Tel (602) 569-0629 

SZYKULA TRAVEL AGENCY 
5712 Ewmg Ave 
Mineapolis MN 55410 
Tel (612) 920-2534 

POLONEZ TRAVEL CONSLTANTS 
235 Mam St 
South Rivier. N J 08882 
Tel (908) 390-0244 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai n u o 1916 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71 st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SOth Avenue 

Cicero, Illinois rt0650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir p r iemiesč iuose . 
Visus la idotuvių n a m u s gal i te pasiekt 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, šeštadienis. 1991 m. gruodžio mėn. 21 d. 

x Dėl Kalėdų šventės , kur i 
šiemet yra ateinančios savaitės 
trečiadienį, gruodžio 25 d., 
„Draugo" redakcija, admi
nistracija ir spaustuvė bus 
uždarytos. Pirmadienį, gruodžio 
23 d., dirbs „Draugo" įstaiga 
visą dieną kaip paprastai, t a ip 
pat ketvirtadieni, gruodžio 26 d. 
Antradienį. Kūčių dieną, dirbs 
..Draugo"' administracija iki 12 
vai. Ketvirtadienį, gruodžio 26 
d.. „Draugas'" neišeis, bet išeis 
penktadienį, gruodžio 27 d., ir 

gruodžio 28 d. 

x Panevėžio Švč. T r e j y b ė s 
b a ž n y č i o s klebonas k u n . 
Ričardą* Pukenis nori savo 
bažnyčiai įtaisyti vargonus. Je i 
kas galėtų paaukoti tam tikslui, 
ypač panevėžiečiai, jis būtu 
labai dėkingas, nes dabartinėje 
Lietuvoje tega l ima t i k 
Amerikos lietuvių pagalba ką 
nors padaryti. Tarp kitko, j i s 
yra ir Uliūnų parapijos admi
n i s t ra to r ius . Aukas s i ų s t i 
prašome Marijonų provincijolui 
kun. Viktorui Rimšeliui, 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago, IL 
60629. Aukas galima rašyti Ma-
rian Fathers vardu ir nurašyti 
nuo valdiškų mokesčių (taksų1. 

x Aušra ir Vytas But ika i , 
gyveną VVestern Springs, II. 
džiaugiasi susilaukę gruodžio 
11 d. dviejų dukrelių, kurioms 
išrinko vardus — Karina Natali
ja ir Renata Alisa. Su jaunai
siais tėvais kartu džiaugiasi ir 
seneliais tapę Natalija ir Vytau
tas Aukštuoliai bei Liuda ir Jur
gis Butikai 

x Elena ir Vytau tas Vidu
giriai, Palos Verdes. Cai., šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina visus savo draugus ir 
pažįstamus, linki malonių ir 
linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų 1992 Metų. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko 
ja lietuviškai spaudai paremti . 

x Algimanto Kezio fotogra
fijų 1992 metų kalendorius 
„Geometrics" išėjo iš spaudos. 
Gaunamas „Drauge". 

x Ponas Kazakai t i , jei j ū s 
buvote Kauno našlaityno direk
torium 1943 m.Jūs išgelbėjote 
mano brolio, pusseserės ir mano 
gyvybe. Prašau, jūs arba jūsų 
vaikai, paskambinkite m a n 
,,collect" į Denverį , t e l . 
303-758-6641. l i a n a Z e v a s 
Zandell. 

(sk) 

x Greit pa rduodu v ienos i r 
dviejų šeinių namus Chicagoje 
ir apvlinkėse. Skambink i t e 
R E MAX REALTORS, R i m a s 
Stankus, tel. (312) 586-5959 a r 
b a (708) 425-7161. 

(sk^ 

x NAMAMS PIRKTI P A 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 8-47-7747. 

0 

x FIRMA „ Ą Ž U O L A S " 
PRISTATO I LIETUVA AU
TOMOBILIUS. Visiems Fordo 
automobi l iams K a u n e ga
ran tuo tas ap ta rnavimas ir 
didelis pasirinkimas atsarginiu 
detalių. Greitai p r i s t a tome 
dolerius giminėms tik už 6r'<. 
Skambint i (312) 434-8618. 

(sk> 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąja NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia ,,digital" apara
tūra , už prieinamą kaina mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. A R 
CHER, AVE , CHICAGO, I L 
60*509, TEL. 312-927-9091. Sav . 
Pe t r a s Bernotas . 

(sk) 

x „Draugo" redakcija ir 
a d m i n i s t r a c i j a dėkoja už 
sveikinimus ir sveikina visus 
bendradarbius , geradarius, 
aukotojus, skaitytojus ir talki
ninkus, linkėdama Kūdikėlio 
Jėzaus palaimos ir šviesių bei 
laimingų Naujųjų Metų. N'ega 
lėdami visiems a tsakyt ' 
raštu, prašome priimti mūsų vi 
sų nuoširdžiausius sveikinimus. 

x „ D r a u g ą " sveikina iš 
Romos Sv. Kazimiero kolegijos 
rektorius prel. Algimantas 
Bar tkus ir iš Australijos prel . 
Pe t ras Butkus. Jiems nuošir
džiai dėkojame už malonius 
sveikinimus šių Kalėdų 
Naujųjų Metų proga. 

x Arvydas Reneckis yra pa
daręs 50 min. VHS dokumentinį 
filmą „Night Over Lithuanian". 
kuris apima Lietuvos nepri
klausomybės ir okupacijos lai
kotarpius — Kruvinąjį sekma
dienį, vaizdus iš demonstracijų, 
siekiant nepriklausomybės at
statymo ir Lietuvos pripažini
mo. Matomi partizanų, J. Urb 
šio, C. Milosz. A. Damušio, prel. 
L Tulabos ir kitų pasisakymai. 
Fi lmas t i n k a m a s ki tatau
čiams, nes yra paaiškinimai 
anglų kalba. Reneckis ir jo įvyk
dytas projektas buvo aprašytas 
„Chicago Tribūne" laikraštyje. 

x Vytauto D. Šaulių Rink
tinė maloniai kviečia jus at
silankyti į Naujų 1992 metų su
tikima Šaulių Rinktinės na
muose 1991 m. gruodžio 31 d. 
7:30 v.v. Šalti užkandžiai, šilta 
vakarienė, šampanas ir šokiai. 
Rezervacijoms skambint i : 
312-376-0551. Rinktinės val
dyba. 

(sk) 
x Naujų Metų pokylis, kurį 

rengia Lietuvių Opera. įvyksta 
Jaunimo centre gruodžio 31d.. 
7:30 vai. vak. Dar galima užsi
sakyti vietas pas to pokylio 
šeimininką Jurgį Vidžiūną, 
paskambinus jo telefonu 
312-767-5609. J is teikia visas 
informacijas ryšium su Naujų 
Metų baliumi, kurio metu bus 
svečių mašinos saugojamos 
policijos. Kviečiame dalyvauti ir 
tuo padėti mūsų Operai ši 
pavasarį pastatyti naują opera. 

<sk> 
x Radijas — svarbiausia 

komunikaci jos priemonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s " ! 
Klausykitės „Rytmečio ekspre 
so" nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Skelbimų re ikala is 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, Oak Pa rk , IL 60303 ar 
ba tel. (708) 524-9782. Laida gir 
dima Illinois, Indiana bei Michi 
gan valstijose. Kartą išgirdė, 
tapsite nuolatiniais „Rytmečio 
ekspreso'" klausytojais! 

(sk.) 

x Lietuviai p a s lietuvius! 
„Seklyčios" restorane sveikas, 
geras l ie tuviškas maistas. 
Restoranas atidarąs kiekvieną 
dieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Salė išnuomojama 
įvairiems šeimos ar lietuvišku 
organizacijų renginiams. Ręsto 
rano pelnas skiriamas Vyrės 
niųju Lietuvių centro išlaiky
mui. SEKLYČIA, 2711 West 
71 st St„ Chicago, IL 60629. 
Telef. 312-476-2655. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ki«i« 

D«ngl»m« Ir taisome 
vi«g rūUų stogus 

Tol. 312 434-MM arba 
312737-1717 

x Mūsų O p e r a i savo auko
mis padeda ne vien Chicagoje 
gyvenantieji lietuviai, bet ir 
kituose miestuose. Siųsdami 
savo la imingųjų bi l ie tų 
šakneles, savo piniginę auką 
pridėjo vysk. Paulius Baltakis, 
dr. Alina ir Van Domanskiai iš 
Palos Park, II., prel. Vitas 
Martusevičius iš Philadelphijos, 
Pa., Ana ir Vytautas Baltušiai 
išChipley. Fl., Emilija ir Jonas 
Šauliai iš Branford, Ct., Stasė ir 
Leo Kankai iš Necedah, Wi., 
Albinas Stukas iš Jakcson, N.J., 
Elena ir Stasys Barai iš Oak 
Brooks, II., Birutė Kožicienė iš 
Vernon H i l l s , II., Vincas 
Misiūnas iš Elizabeth, N.J., 
Monika ir Gytis Krikščiūnai iš 
Chula Vista, Ca., Vytautas 
Gečas iš Sunny Hills, Fl. ir 
Augustinas Pocius iš Rockford. 
h. 

x O n a ir Vy tas Suopia i , 
Melrose Park, 111., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki 
visiems laimingų ir sveikų Nau
jų 1992 Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių skiria „Draugui" 50 
dol. auką. 

x A n t a n a s Balčy t i s nuošir
džiai sveikina gimines, draugus 
ir geradarius šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga ir visiems 
linki kuo geriausios sėkmės ir 
Aukščiausiojo palaimos. Vietoj 
siuntinėjimo kortelių, paauko
jo lietuviškai spaudai. 

x N. ir Z. L i rgamer i a i , Ke-
nosha, Wisc., šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga sve ik ina 
gimines, draugus ir pažįstamus. 
L ink i šv iesaus dž iaugsmo, 
ramybės ir vilties. 

x D a k t a r a s iš Lietuvos Ar
t ū r a s R o ž u k a s dėkoja Lietu
vos-Amerikos medicinos fondui, 
Lietuvių Bendruomenei. Pasau
lio Lietuvių gydytoju sąjungai ir 
kitiems už globą ir paramą 
at l iekant stažuotę Chicagos 
Cook County ligoninėje. Nuošir
džiai sveikina visus sėkmingai 
sulaukus Šv. Kalėdų. Šiuo metu 
Artūras Rožukas yra išvykęs 
stažuotis Luisianos Medicinos 
centre. 

x F i rma „ S t u m b r a s " siūlo 
ge ra s pas laugas! Atvykusiems 
iš L ie tuvos organizuojame 
ekskursijas: „Great America". 
Niagaros krioklys. Florida (Dis-
ney land . D a y t o n a Beach). 
Atvežame ir nuvežame į Nevv 
York ir VVashington aerouostus 
atvykstančius į svečius gimines 
ir draugus. V a i k a m s nuolaida: 
iki 5 m. 609r, iki 10 m. - 20%. 
Kreiptis: t e l . 312-847-3824. 

(sk) 

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

(sk.) 
x Opt ica l S tud io , 2620 W. 

71 St. , Ch icago , IL 60629, tel . 
312-778-6766. Kreiptis į Aldona 
K a m i n s k i e n ę . Darbo vai . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r . -6 v.v., šeštd. 10 

' v . r . - l v. p.p. P i r m a d . ir an t rd . 
užda rv t a . 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. IL 
60609. Tel. 1312-523-9191. 

(sk.) 

x Baltijos r e s t o r a n e g e r a s 
l i e tuv iškas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro
ber t ą Rd., te l . 708-458-1400. 

(sk) 
x P a r d u o d a m i b u t a i ir na

m a i Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje. Kreipt is į A m e r i c a n 
Trave l Service 9439 S. Kedbrie 
Ave. , E v e r g r e e n P a r k , IL 
60642, tel.: (706) 422-3000. 

(sk) 

Islandijos gen. konsulas Johnson, pirmos valstybės pripažinusios Lietuvos nepriklausomybę 
atsto-;-< kalba lietuviams. 

Nuotr. J . Tamula i č io 

x Brighton Parko, Chicago, 
111., Lietuvių sav-ninkų draugija 
artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga sveikina visą 
„Draugo" redakciją, linki lai
mingų, sveikų ir darbščių 1992 
metų. Ta proga ..Draugo" para
mai sk i r ia 50 dol. auką. 
Pasirašė Brone Rusteikienė. 
Ačiū už linkėjimus ir auką. 

x Stasys ir Liudvika Ky
ba r t a i , Chicago, 111., sveikina 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus Kalėdų švenčių proga ir 
linki visiems laimingų ir sveikų 
Naujų 1992 Metų. Vietoj kalėdi
nių kortelių skiria auką „Drau
gui". 

x Lietuvos Vaikų Vilties 
k o m i t e t a s yra dėk ingas 
visiems aukto;ams už aukas. 
Didesnėmis sūriomis komiteto 
darbus parėmt $500 — dr. J. ir 
P. Starkai iš Santa Monica, CA: 
$200 - E. ir V. Velžai iš Santa 
Monica, CA Stasė Kankus iš 
Necedah, Wi. Lithuanian-Ame-
rican Associalion of Richmond. 
VA. 

(sk) 

x J ū s ų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba VVashington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import -Expor t 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Cia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratesimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. pa rūp ina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskva. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Ta ;o pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikima Nevv Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hi l l s , IL 60457. Tel . 
708-430-7272. 

(sk. 

x KARGO Į LIETUVA BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro 
linija į Rygą. Siuntinius ats: 
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., Hickory HUls, IL 
60457, tel. 708-430-7334. 

(sk) 

x Romas, Angelė Nelsai, 
Audra ir Rimas Norbutai , 
Renetą ir Raymondas Pau-
liai iš Kalifornijos sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais, linki visiems Aukščiausio
jo palaimos ir geros sveikatos 
per visus 1992 metus. Vietoj 
kalėdinių korteliu aukoja lietu
viškai spaudai. 

x Futbolo klubo „Litua-
nica", Chicago, 111., iždininkas 
Jonas Juška rašo: „Be Drau
go' dienraščio Sporto apžvalg -
redaktorės Irenos Regienes 
nuoširdžios talkos, garsinant 
futbolo klubo .Lituanica' 
veiklą, ta veikla praktiškai 
būtų nepastebima. Atsidėko
dami ,Draugui' ir jo redaktorei 
už draugišką pagalbą, švenčių 
proga dienraščiui paremti siun
čiame nors simbolinę dovanėlę 
— 25 dol. čekį". Dėkojame už 
gražius žodžius ir auką. 

x Seniausia ir vienintelė 
lietuviška tarptautinio tran
sporto kompanija A m b e r 
Group i r Baltia Expre s s 
siunčia siuntinius į Lietuvą 
greičiausiai ir patikimiausiai. 
Žiūrėkite skelbimą „Draugo" 
viduje. Balt ia Express Co., 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652, tel . 1-800-SPARNAI, 
1-800-772-7624. 

(sk) 

x ATLANTA IMPORT EX-
PORT PRANEŠA, jog, pabai 
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 ct. už svarą; 
jei siuntinys sveria virš 100 
svarų — 69 ct. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi 
teiraukite dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbam*: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x Zarasiškių klubo Chica
goje. Chicagos Suvalkiečių 
draugijos, E. C. Indiana Medžio 
tojų-Meškeriotojų klubo visus 
narius, šeimas ir draugus, Gary 
98 Balfo skyriaus aukotojus, 
sveikiname švenčių proga, 
linkime džiaugsmingų šv. 
Kalėdų, sveikų ir turtingų 
Naujų 1992 Metų. Pasirašė: 
Alex ir Carrie Navardauskai. 

x Ona ir J o n a s Gradinskai, 
Chicago, 111., rašo: „Kad ^ r a u 
gui' Kalėdos hutų ne tik ,baltos 
ir šaltos' , bet ir nors truputį 
linksmesnės, siunčiame geriau
sius linkėjimui ir auką". Labai 
dėkojame už linkėjimus ir 
paramą savai spaudai. 

x Stefa ir Motiejus Kruš
nia i ir sūnūs nuoširdžiai 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki sveikų, laimingų Naujųjų 
1992 Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja ..Draugui" 50 
dol. 

x Domicėlė Vizgi rd ienė , 
Aurora, 111., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki vi
siems laimingų Naujųjų 1992 
Metų. Ta proga aukoja 
..Draugui". 

x Vladas ir Danutė Darai , 
Chicago. 111.. šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1992 Metų proga svei
kiname gimines, draugus ir pa
žįstamus, l inkėdami tyro 
džiaugsmo ir geros sveikatos. 
Vietoj kalėdinių korteliu skiria 
auką „Draugui". 

x Vita Baleišytė ir Amelija 
Ba le i š i enė , Chicago, 111., 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų proga 
ir linki laimingų ir sveikų 
Naujųjų 1992 Metų. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria auką 
..Draugui". 

x Alfonsas Gečas, Reeds-
hurg, Wisc., sveikina savo drau 
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga, linkėdamas sėkmės ir 
sveikatos Naujuose Metuose. 
Vietoj sveikinimų kalėdinių 
kortelių skiria auką „Draugui" 
paremti. 

x B i r u t ė J a s a i t i e n ė i r 
A u š r a , Chicago, 111., sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga, linki lai
mingų ir sveikų Naujų 1992 
Metų. Vietoj kalėdinių kortelių 
skiria auką lietuviškai spaudai. 

x Dr. J o n a s ir Beatriče Rei
n i a i šv. Kalėdų proga sveikina 
visus savo gimines, draugus, 
artimuosius ir pažįstamus ir 
linki geriausių ir šviesiausių 
a t e i n a n č i ų Naujųjų Metų . 
Vietoj kalėdinių kortelių skiria 
auką lietuviškai spaudai. 

x N o r m a n ir Sofija Bur -
s t e in iš Skokie, 111., Kalėdų ir 
Naujų metų proga sveikina vi
sus savo klientus, draugus ir pa
žįstamus, linkėdami džiaugs
mingai ir sveikai šventes pra
leisti savųjų tarpe. 

x J A V L B Cape Codo a p y 
l inkės valdyba, Mass., per ižd. 
Ireną Jansonienę atsiuntė 50 
dol. „Draugo" paramai, linkėda
mi ir toliau sėkmės kilniame 
darbe. Nuoširdus ačiū už linkė
j imus ir auką. 

x Mari ja ir J u o z a s Kapa-
č inska i , Chicago. 111., sveikina 
savo visus draugus ir pažįsta
mus Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga, linkėdami malo
nių švenčių ir visakeriopos sėk
mės ateinančiuose metuose. 
Vietoje kalėdinių kortelių skiria 
20 dol. auką „Draugui". 

x Veru tė Rūtenienė, Hyan 
nis, Mass., sveikina gimines, 
bičiulius ir draugus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1992 Metų proga, 
linki visiems tyro džiaugsmo ir 
Dievo palaimos. 

x „Blue Hill" užeiga Le-
mon te , 796 Sibieski, tel. 708-
257-9768, sveikina visus savo 
gimines, draugus, klijentųs ir 
pažįstamus su ateinančiom šv. 
Kalėdom ir Naujais Metais. 
Savininkai — Genė ir Bronius 
Radzevičiai. 

x Lietuvių Prekybos r ū m ų 
pirmininkas Algis Baliūnas, 
d i r e k t o r i a i , šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
visus lietuvius ir linki visiems 
taikos ir ramybės per atei
nančius 1992 metus. „Draugo" 
paramai pridėjo 50 dol. auką. 

x Lietuvių Moterų k l u b o 
federaci ja , Waterbury, Conn., 
per kasininkę Albiną Paliulie-
nę atsiuntė „Draugui", 30 dol. 
auką ir palinkėjo visiems links
mų ateinančių švenčių. Labai 
dėkojame. 

x Birutė Kožicienė sveikina 
d r a u g u s ir pažįs tamus su 
šventėmis, vietoj kalėdinių kor
telių skiria auką ..Draugui". 

x J u o z a s ir Agnė Kižiai 
švenčių proga sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus, kur ie 
dirba Lietuvai ir lietuviškumui. 
Meilė, darna, susiklausymas, 
gera sveikata ir energija telydi 
visus per ateinančius metus. 
Dievo palaimos. Auka „Drau
gui". 

Dr. Kd Van der Stoep. Laima Van der St«<-p ir dr Šarūnas Peckus kalbasi 
api<> parama „Vaikų Vilties ' orgar žarijai lė4u tclk'-no vakare Gražinos ir 
hm Liautaud n a m u o s . 

Nuotr I. T. 
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GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 
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Tel . (708) 301-4866 
Valandos papai susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kecizie Avenue 

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

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