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VYRIAUSYBĖS POSĖDIS 
PRAMONĖS IR PREKYBOS 

MINISTERIJOJE 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, gruodžio 8 d. (Elta) — 
Gruodžio 7 d. laikinai einančios 
pareigas, Aleksandro Abišalos 
vadovaujamos, vyriausybės po
sėdis įvyko Pramonės ir preky
bos ministerijoje. Ministro pa
reigas einantis Romualdas Ra
moška apžvelgė pramonės ir 
prekybos padėti Lietuvoje. Per 
dešimt šių metų mėnesių, paly
ginti su praėjusių metų ati
tinkamu laikotarpiu, produkci
jos parduota 48,5 procento ma
žiau. Svarbiausios priežastys, 
dėl kurių sumažėjo gamyba ir 
prekyba yra tai, kad sutriko 
žaliavų, medžiagų ir komplek
tuojančių detalių įsigijimas 
buvusiose SSRS respublikose, 
nevykdomos tarpvalstybinės 
sutartys, įmonių tarpusaavio 
skolos. Pramonės ir prekybos 
įmonėms už pateiktą produkciją 
nesumokėta apie 14,4 milijardo 
talonų. 

Didėja eksportas į Vakarų ša
lis. Per dešimt pernai metų 
mėnesių eksportas į Vakarų 
šalis sudarė 2,6 procento bend
ros atliktos produkcijos, šiemet 
— 9,6 procento. Ypač daug 
eksportuojama durpių, fosforo ir 
azotinių trąšų, kabelių, buitinių 
šaldytuvų ir porceliano gami
nių. Lietuva savo gaminius eks
portuoja į 62 šalis, o importuo
ja iš 55. 

Prekybos ir pramonės minis
terijos reguliuojamose įmonėse 
spalio pradžioje dirbo 220,500 
žmonių. Palyginti su praėjusių 
metų spalio mėnesiu darbuotojų 
sumažėjo 12,6 procento arba 
beveik 32,000. R. Ramoška pasa
kė, kad iš tikrųjų atleista turėtų 
būti dar apie 70,000 žmonių. 

Lietuvos vyriausybėje 

Laikinai einanti pareigas, 
Aleksandro Abišalos vadovau
jama vyriausybė gruodžio 7 d. 
apsvarstė kai kuriuos Lietuvos 
miškų ugdymo, naudojimo, miš
ko pramonės pertvarkymo ir 
kitus šios ūkio šakos plėtojimo 
klausimus. Kai miško savinin
kams bus grąžintos priklausiu
sios valdos, valstybės miškų fon
das sumažės ketvirtadaliu ar 
daugiau. Tačiau mokslininkai 
tikina, jog, gerai tvarkantis, bus 
galima pagaminti net dvigubai 
daugiau medienos ir gauti kur 
kas daugiau pajamų ne tik iš 
eksportuojamų popiermalkių. 
Numatoma gaminti ir ekspor
tuoti medžio dirbinius. 

Vyriausybė pritarė ministeri
jos pateiktam projektui dėl 
malkų kainų. Vienas kubinis 
metras eglinių ir minkštųjų la
puočių malkų kainuos 350, 
pušinių ir juodalksninių — 400, 
beržinių ir kietųjų lapuočių — 
450 talonų. Kadangi malkų ga
mybos kaštai yra gerokai 
didesni, tai patalpoms šildyti ir 
kitoms buitinėms reikmėms 
šiomis kainomis bus galima 
nusipirkti tik tiek malkų, kiek 
būtina. Jų sunaudojimo normą 
nustatys Miškų ministerija. Kas 
norės nusipirkti daugiau — 
mokės rinkos kaina. Socialiai 
remtini kaimo žmonės galės 
prisikirsti malkų veltui. 

Brazauskas pr iėmė 
Obertyševą 

Gruodžio 7 dieną laikinai 
einantis Lietuvos respublikos 
prezidento pareigas Algirdas 

Brazauskas priėmė Rusijos 
Federacijos nepaprastąjį ir 
įgaliotąjį ambasadorių Lietu
voje Nikolaj Obertyšev. Pokal
bio metu Rusijos ambasadorius 
pasveikino Brazauską jo 
išrinkimo proga, palinkėjo vai
singo darbo. Buvo aptarti toles
nio Rusijos ir Lietuvos bendra
darbiavimo, taip pat kai kurie 
Rusijos ambasados įsikūrimo 
klausimai. Pokalbyje dalyvavo 
laikinasis reikalų patikėtinis 
Maskvoje, Egidijus Bičkauskas. 

Dėl mėsos ir pieno kainų 

Minis t ras pirmininkas 
Bronislovas Lubys gruodžio 7 d. 
susitiko su mėsos ir pieno 
produktų perdirbimo pramonės 
bendrovių ir kai kurių įmonių 
vadovais. Premjeras išsiaiškino 
priežastis, dėl kurių staigiai 
apie du kartus padidintos kai
nos, kodėl nesilaikoma nutari
mo, kuriuo įmonių nuomavimas 
ribojamas 15 procentų nuo įsta
tinio kapitalo, daug kur gerokai 
viršijamas iki 250 procentų. 
Pramonininkai sutiko, jog, ma
žindami savo pelną, mėsos ir 
pieno gaminius vidaus rinkoje 
galėtų šiek tiek atpiginti. 

Naudingas susitarimas 

Tarptautinių ekonominių san
tykių ministerija informavo, 
kad VVashingtone pasirašytas 
susitarimas su Jungtinių Ame
rikos Valstijų Eksporto-impor
to banku (EXIM) dėl prekinio 
kredito suteikimo Lietuvai 
1992-1993 metams. Pagal jį 
Lietuva gaus trumpalaikį 
(metams) iki 140 milijonų 
dolerių kreditą prekėms JAV 
pirkti. Lietuva prekes pasirinks 
pati. Susitarimą pasirašė JAV 
EXIM banko prezidentas ir 
Lietuvos finansų ministras 
Audrius Misevičius. 

Strateginių tyrimų centras 

Lietuvoje susikūrė Nepri
klausomų strateginių tyrimų 
centras. Jo nariai, daugiausia 
Mokslų akademijos įvairių 
sričių mokslininkai, nusprendę 
savarankiškai tyrinėti visas 
s t ra tegines valstybės pro
gramas. Pirmas šio centro dar
bas — socialinė filosofinė kritinė 
Konstitucijos analizė. Centro 
ekspertų tarybos pirmininkas 
Romualdas Grigas pasakė, kad 
naujoji Konstitucija buvo 
pateikta ekspromtu, nebuvo 
galimybės jos išanalizuoti, joje 
daug prieštaravimų, nereika
lingų deklaracijų. Centras savo 
kritinę Konstitucijos analizę 
į teikė Seimui. Joje — 43 
esminės pataisos ir siūlomos 5 
naujos formuluotės. 

Lietuvos veislininkystei 
paremti 

Pirmosios į Lietuvos žemės 
ūkio ministerijos valiutinę 
sąskaitą Nr. 67080015 tūkstanį 
JAV dolerių pervedė Anykščių 
pieno perdirbimo įmonė ir ketu
ris tūks tančius dolerių — 
Alytaus sviesto gamykla. Šie 
pinigai bus skirti pertvarkyti 
Lietuvos valstybinį gyvulių 
veislininkystės informacinį 
centrą. 

Žemės ūkio ministerija krei
pėsi pagalbos į visas Lietuvos 

Somalija laukia JAV karių 
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Somaliečiai taip pat laukia „pasveikinti" atvykstančius Amerikos karinius dalinius 

pieno perdirbimo įmones, ka
dangi nuo veislinio darbo pri
klauso ir pieno kokybė. Centre 
buvo kaupiami ir analizuojami 
kontroliuojamų gyvulių produk
tyvumo, kilmės duomenys. Be 
gyventojų karvių, centro duo
menų banke buvo užfiksuota 
700,000 karvių ir 4000 bulių 
kilmė, šiuo metu centre naudo
jamos ESM yra morališkai ir fi
ziškai pasenusios. Pasikeitus 
žemės ūkio struktūroms, būtina 
tobulinti ir esamą veislininkys
tės informacijos sistemą. 

Ar bus Šiauliuose 
tarptautinis aerodromas 
Viena didžiausių buvusios 

sovietų kariuomenės paliekamų 
objektų Lietuvoje — Šiaulių ae-
rodomą — užsienio ekspertai 
siūlo išnuomoti tarptautinėms 
aviakompanijoms. Šią savaitę iš 
aerodromo išsikelia paskutinis 
naikintuvų pulkas. 

Šiauliuose pabuvojusių Olan
dijos specialistų nuomone, aero
dromo pakilimo ir nusileidimo 
takai prilygsta geriausiems 
pasaulio standartams. Tai pa
tvirtino ir Kanados ekspertai. 

JAV jau paprašė leidimo nu
sileisti Šiauliuose „Boeing" ke
leiviniams lėktuvams, kurie 
Rygoje dėl takų kokybės to pa
daryti negali. Nuo Šiaulių iki 
Rygos tėra tik 100 kilometrų. 
Maždaug toks pat atstumas 
Šiaulius skiria ir nuo kurortinių 
vietovių Lietuvos pajūryje. 

Šiauliai taip pat yra vienas 
didžiausių Lietuvoje geležinke
lio mazgų. Čia susikerta keliai, 
vedantys iš Latvijos į Kalinin
gradą (Rusijos Federacijos sritis) 
ir iš Vilniaus į Klaipėdą. 

Latvijoje ir Lietuvoje 
padirbinėjami pinigai 

Viename valiutos keitimo 
punktų Rygoje rasta beveik ket
virtis milijono padirbtų Latvijos 
rublių. Visos 500 rublių vertės 
kupiūros buvo be vandens ženk
lų. Latvijos banknotai išspaus
dinti ofsetine technika ir netu
ri apsaugos sistemos. 

Padirbtų pinigų aptikta ir 
Lietuvoje, tačiau, ekspertų 
nuomone, tai nėra profesiona
lios organizuotos grupės darbas. 
Išaiškintas atvejis, kad 500 
vertės kuponą meistriškai 
nupiešė ir realizavo moksleivis 
iš Utenos. 

Vokiečiai mokys dirbti 
vokiškai 

Nuo kitų metų į Lietuvos 
profesines mokyklas atvyksta 

PASITARIMAI NUSIGINKLAVIMO 
KLAUSIMAIS 

Washington, gruodžio 7 d.— 
JAV prez. George Bush ir Rusi
jos prez. Boris Jelcin pradėjo 
asmeniškus pasitarimus dėl iš
kilusių nesklandumų branduo
linių ginklų sumažinimo ar vi
siško sunaikinimo klausimais. 
Pasitarimai atliekami laiškais 
ir telefonu, nes šiuo metu susiti
kimai yra neįmanomi. Nutari
mas sumažinti abiejų valstybių 
branduolinių ginklų išteklius 
buvo pasiektas š.m. birželio 
mėnesį, tačiau galutinių sutar
čių pasirašymas vis atidėlio
jamas. 

Numatoma, kad oficialūs pasi
tarimai šiuo reikalu bus atei
nantį savaitgalį Stockholme, 
Švedijoje įvyksiančioje Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje. Amerikai atsto
vaus vykdomasis valstybės sek
retorius Lawrence S. Eaglebur-
ger, o Rusijai — Užsienio 
reikalų ministras Andrei Kozy-
rev. Iki šiol juodu negalėjo 
išspręsti kai kurių nesutarimų, 
dėl to prez. Bush ėmėsi žygių 
pats reikalą pristatyti Jelcinui 
ir mėginti rasti išeitį. Jis Jel
cinui pirmą kartą paskambino 

Padėkos dieną ir po to pasiuntė 
„porą laiškų". 

Pagrindinis ankstesnio susita
rimo punktas buvo tai, kad ru
sai turi sunaikinti visas žemy
nines daugiakrūves raketas. Jie 
tvirtina, kad pinigų taupymo 
sumetimais daug geriau dau
giakrūves raketas perdirbti į 
paprastesnius branduolinius 
ginklus, bet jų nesunaikinti. 
Paprastesnės raketos susitari
mo metu buvo nediskutuotos, 
nes jos nėra taip pavojingos il
gesnių nuotolių taikiniams. 
Tačiau kai kurie Amerikos 
ka r inės vadovybės nar ia i 
pareiškė susirūpinimą, kad tuo 
būdu ateityje Rusija gali vėl 
lengvai a ts ta ty t i buvusias 
raketas ir padidinti pavojingų 
ginklų atsargas. 

Prez. Bush korespondentams 
pareiškė, kad jis nenumato 
sus i t ik t i su Jelcinu prieš 
ba igdamas savo kadenciją 
Baltuosiuose rūmuose, todėl 
stengiasi nesutarimus dėl šio, 
svarbaus JAV, Rusijos ir net 
viso pasaulio taikai klausimo 
išlyginti kitais būdais. 

M o g a d i s h u , Somalija, 
gruodžio 6 d. (NYT) - Šiandien 
Jungtinių Tautų atsiųsta 400 
tonų maisto siunta, kurios lig-
šiol nebuvo galima išvežti iš 
sandėlių Mogadishu uoste, 
pagal iau pasiekė š iaur inę 
sostinės dalį. Netrukus po jos at
vyko antrasis konvojus su 800 
tonų siunta. Šis maistas, badau
jantiems žmonėms atsiųstas prieš 
mėnesį, negalėjo būti išvežtas iš 
uosto, nes ginkluotos gaujos 
neištesėjo savo pažado ap
saugoti to maisto išvežiojimą. 

Sekmadienį jau buvo leista 
maistą išvežioti. Nors sostinėje 
gaujų siautėjimas nurimo, gal
būt bijant atvykstančių JT siun
čiamų JAV karių, jos visos 

Aplinkos apsaugos 
delegacija į Pabaltijį 

Washington, DC gruodžio 4 
d. (EPA) — Šios dienos popietę 
į Baltijos valstybes išvyko JAV 
Aplinkos apsaugos agentūros 
(EPA) delegacija pasitarimams 
su Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybės atstovais. 

Pasitarimuose bus suderintos 
techninės pagalbos programos ir 
paskirtos lėšos jų įgyvendini
mui. Įvertinant koordinacijos 
svarbą skirstant lėšas ir kad 
programos nustatyme būtų iš
vengta duplikavimo su Europos 
Bendrijos fondu ir Pasaulio 
Banku, jų atstovai taip pat daly
vauja bendrojoje delegacijoje. 

Šios bendrosios delegacijos 
vadovu paskirtas Valdas Adam
kus, JAV EPA Penktojo regiono 
direktorius. JAV delegacijos 
nariai yra Valdas Adamkus, de
legacijos pirmininkas, Jon 
Grand ir Dan Thompson iš VVa-
shingtono. Pasaulio Bankui 
atstovauja Steve Lintner, o iš 
Briuselio prisijungia Ann 
Bramwell ir Europos Rekonst
rukcijos Banko atstovas. 

Ši bendroji delegacija lankysis 
Taline, Rygoje ir Vilniuje gruo
džio 5-15 dienomis. O Valdas 
Adamkus Lietuvoje užtruks il
giau, nes turės aplankyti numa
tomas naftos terminalo vietoves 
Baltijos jūros pakraštyje. 

NERAMUMAI INDIJOJE 
Ayodhya. Indų fundamenta

listai, apsiginklavę kirkomis, 
lazdomis ir kitais primityviais 
įrankiais, sekmadienį nugriovė 
430 metų senumo musulmonų 
mečetę, tvirtindami, kad ji 
pastatyta jiems šventoje vietoje. 
Tūkstančiai indų šią, 16-tame 
šimtmetyje pastatytą, mečetę 
išardė po plytą ir pabaigė 
griauti per 6 valandas. Bedir
bant ardymo darbą, žuvo 4 
žmonės, apie 100 sužeistų. 

Premjeras P.V. Narasimha 
Rao pareiškė, kad šventovės nu
griovimas pastūmėjo visą kraš
tą į labai pavojingą ir rimtą 
pilietinio karo padėtį. Vyriau
sybė skubiai suorganizavo stip
rią karinę apsaugą ir policiją, 
kad apsaugotų indus nuo mu
sulmonų keršto veiksmų. 

Šie tarpreliginiai neramumai 
prasidėję 1990 m. tarp indų ir 

dirbti specialistai iš Vokietijos. 
Svečiai mokys Lietuvos dėsty
tojus, rengs naujas programas, 
o paskui kartu ruoš dviejų 
profesijų darbininkus. Tai bus 
metalo apdirbimo ir viena iš 
lengvosios pramonės specialy
bių. (AM.) 

musulmonų. Tuomet riaušėse, 
vykusiose šiaurinėje Indijoje, 
žuvo daugiau kaip 1000 žmonių. 
Bijoma, kad ir šį kartą riaušės 
įsižiebs, pareikalaudamos daug 
aukų. Pirmadienį musulmonai 
ne tik šiame mieste, bet ir kitose 
vietovėse kovojo su policija, 
padeginėjo indų šventoves ir 
atliko kitus smurto veiksmus. 

Ayodhya miestas paprastai 
tur i 41,000 gyventojų, bet 
sekmadienį į jį susirinko bent 
300,000 maldininkų, užblokavo 
kelius ir gatves, kad policija 
negalė tų privažiuoti prie 
griaunamos mečetės. Indijos 
prezidentas Shanker Dayal 
Sharma pasmerkė mečetės nu
griovimą, pavadindamas šį 
veiksmą šimtmečių Indijos 
vertybių išniekinimu, kadangi 
Indija nuo amžių gerbė visas 
religijas ir krašto įstatymus. 

R U S I J O J E DAUG 
NUSIKALTIMŲ 

Maskva. Per pirmuosius 10 
šių metų mėnesius Rusijos poli
cija užregistravo 2.25 mil. 
nusikaltimų. Tai 21% daugiau, 
kaip pernai tuo pačiu metu. 

LIETUVOS LAIVAI 
ŽUVAUS ARGENTINAI 

Lietuvos vyriausybė leido iš
nuomoti 8 laivus bendrai Lie
tuvos — Argentinos įmonei „Jū-
ra-Pescar". Argentina pasirū
pins leidimais žvejoti, aprūpins 
pigesniu kuru, perdirbs ir pri
žiūrės produkciją. Lietuva gaus 
49 procentus iš bendro pelno. 
Manoma, kad per metus į valiu
tinę sąskaitą įplauks apie 10 
mil. dolerių, tačiau didelių 
žvejybos laimikių kol kas 
neprognozuojama. Mat Lietuvos 
žvejai Argentinos zonoje nėra 
žūklavę nuo 1969 metų. 

Lietuvos įmonė „Jūra", kurios 
laivai bus išnuomoti, turi planų 
kurti bendrą įmonę su Brazilija, 
žvejoti Falklands salų zonoje. 
Lietuvos įgulas Pietų Amerikoje 
kas 150 dienų keis Estijos avia
kompanijos lėktuvais. (Elta) 

Vidaus reikalų ministras Boris 
Gubin nusikaltimų pagausėji
mo priežastimi laiko krašto vi
daus padėties nepastovumą ir 
tai, kad policijos pareigūnai 
prastai apmokami, jų iš viso per 
mažai yra. Jau nekalbant apie 
vagystes, užpuolimus, apiplėši
mus ir kitas piktadarystes, vien 

1 tik žmogžudysčių minimu laiku 
būta per 18,170 (čia įskaičiuo
jamos ir tos, kuriose auka išliko 
gyva). 

persimetė į 150 mylių į vakarus 
esantį Baidoa miestelį. Dabar 
pradėjo ten plėšti ir terorizuoti 
žmones. 

Norint, kad JAV kariams 
pavyktų šalpos užtikrinimo 
misija, jie tu r i užt ikr int i 
saugumą ne tik Mogadishu 
mieste, bet apsaugoti visą kelią 
į Baidoa ir jo apylinkes. Sun
kiausias uždavinys kaip tik ir 
gali būti šių gaujų nuginklavi
mas. 

Abdi Osman Farah, Jungtinio 
Somalijos Kongreso vicepirmi
ninkas, perspėjo, jog tokie JAV 
dalinių veiksmai bus interpre
tuojami kaip Somalijos suvere
numo pažeidimas. Šio Kongreso 
vadas yra gen. Mohammad Fa
rah Aidid, vienų didžiausių 
ginkluotų gaujų vadas. 

Spaudos konferencijoje A. O. 
Farah pareikalavo, kad JAV 
kariuomenės vadai tartųsi su jo 
grupe prieš a tvyks tan t į 
Somalija ir kad kooperuotų su 
jo partija, viena galingiausių 
Somalijoje. „Mes nemėgstame 
įsikišimų be mūsų leidimo", 
pasakė Farah, „bet norime 
taikos ir turėti ryšį su JAV. Mes 
čia giname savo šalies intere
sus. Mes negalime numatyti, 
kas atsitiks, JAV pajėgoms 
atvykus". 

Gen. Aidid, agresyviausias iš 
Somalijos vadų, kontroliuoja 
pietinę sostinės pusę. Šiaurinę 
pusę kontroliuoja Mohammad 
Ali Mahdi. Abu vadai, einantys 
šeštą savo amžiaus dešimtmeti, 
priklauso tai pačiai genčiai — 
Hawiye. 1991 sausio mėnesį jie 
kartu nuvertė prezidentą Mo-
hammed Siad Barre, bet vėliau 
tarpusavyje susiginčijo ir dabar 
veda visą sostinę sunaikinusį ir 
uostą uždariusį karą. 

Be to, sekmadienį pirmą kartą 
po devynių dienų lėktuvams pa
sisekė Bardera mieste su maisto 
siuntomis. Per tas devynias 
dienas šimtai žmonių mirė 
badu. Bardera miestą kontro
liuoja nuversto prezidento 
žentas, gen. Mohammad Said 
Hersi Morgan. 

Tuo tarpu Baidoa mieste gink
luotais sunkvežimiais važinė
jančios gaujos valdo gatves, 
važinėdamos ir šaudydamos, 
ku r pakliuvo. Jos grasino 
išvogti šalpos organizacijų 
sandėlius ir iždus. Kai kuriuos 
jau ir išvogė. Suirus apsaugai, 
apylinkėse gubernatorius užsi
rakino savo namuoe. o policijos 
vadas pabėgo į Mogadishu. 

Taip praneša Care organiza
cijos darbuotojas. 

Kita darbuotoja pastebi, jog 
žinodamos, kad netrukus at
vyks Amerikos kariai, gaujos 
dabar stengiasi kuo daugiau 
prisiplėšti, tad dėl žymiai 
padidėjusio pavojau? kai kurios 
organizacijos savo personalą 
iškėlė iš Baidoa į Nairobį, 
Keniją. 

KALENDORIUS 

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

Gruodžio 10 d.: Melachi-
jadas, Eulalija, Eidimantas, 
įima. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 7:06, 
leidžiasi 4:18. Temperatūra 
dieną 35 F (2 C), apsiniaukę, 
gali snigti, arba sniegas 
maišytas su lietumi; naktį — 30 
F (-2 C). 

Ketvirtadienį saulė teka 7.07, 
apsiniaukę, gali snigti, tem
peratūra diena 33 F (O C). 
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VYDŪNO FONDO PREMIJA 
V. BAGDONAVIČIUI 

V a c y s Bagdonav ič ius , V y d ū n o 
fondo premijos l a u r e a t a s . 

Ateinančiais metais švęsime 
dvi Vydūno sukaktis: 125 metų 
nuo jo gimimo ir 40 metų nuo jo 
mirties Detmoldo mieste, Vokie
tijoje. Vydūno palikimas Lietu
voje gražiai saugomas ir tvar
komas ateinančioms kartoms; 
Vydūno palaikai perkelti jau 
amžinam poilsiui prie Rambyno 
pašlaitės. Visu komunistiniu 
laikotarpiu Vydūno kūryba ir 
mintys buvo slepiamos, knygos 
išimtos iš bibliotekų. Kilnios 
Vydūno mintys buvo pavojingos 
režimui!. Kad žmogus kitam irgi 
būtų žmogumi, neturėjo būt 
skaitoma ir puoselėjama. 

Vydūno sukaktis minėti besi
ruošiant, Vydūno fondo valdy
bos žvilgsnis nukrypo į Lietuvą, 
i e škan t kand ida to 16-tai 
metinei premijai. Kandidatas 
yra pageidaujamas iš jaunesnio
sios kartos, jau pasižymėjęs 
mokslo ar visuomeniniuose dar
buose. Ilgai svarsčius buvo su
stota prie kandidato, kuriam 
buvo paskirta 16-oji Vydūno 
Fondo premija. Kviečiame skai
tytojus susipažinti su laureatu. 

Vacys Bagdonavičius gimė 
1941 m. rugsėjo 2 d. Šiaulių ra
jono Gervėnų kaime. 1960 m. 
baigęs šio rajono Bazilionų 
vidurinę mokyklą, studijavo 
Vilniaus universitete lietuvių 
kalbą ir literatūrą. Po studijų, 
nuo 1965 m. dirbo šio universi
teto moksliniu sekretoriumi, 
mokėsi aspirantūroje. Nuo 1972 
m. dirba Lietuvos Mokslų 
Akademijos Filosofijos, 
sociologijos ir teisės institute, iš 
pradžių jaunesniuoju, vėliau 
vyresniuoju moksliniu bendra
darbiu. 1987 m. apgynė filoso
fijos mokslų kandidato diser
taciją. Nuo 1992 m. vasario 
mėn. — šio Instituto direktorius. 

V. Bagdonavičiaus mokslinių 
interesų sferos — Lietuvos filo
sofinės minties istorija, etika, 
l i t e r a t ū r a . Jo p lunksna i 
priklauso daugiau negu 100 
mokslinių bei kritikos straips
nių , recenzijų. J is yra kelių 
knygų bendraautorius. Svar
biausias darbas — monografija 
„Filosofiniai Vydūno huma
nizmo pagrindai" (V., 1987). 

Didesnė kitų publikacijų dalis 
taip pat skirta didžiajam lietu
vių mąstytojui ir rašytojui 
Vydūnui. Šiuo metu V. 
Bagdonavičius ruošia ir skelbia 
kūrybinį Vydūno palikimą. Jau 
išleisti trys filosofinės Vydūno 
kūrybos tomai, baigiamas 
rengti ketvirtas, ruošiamas 
grožinių veikalų keturtomis, 
tvarkomas vokiškai parašytos 
knygos „Vokiečių ir lietuvių 
santykiai per septynis šimt
mečius" lietuviškasis vertimas 
(vertė Rapolas Šaltenis ir Vita 
Gaigalaitė). 

Daug energijos V. Bagdona
vičius skiria Vydūno atminimo 
įamžinimui. Nemaža čia 
nuveikė jo pastangomis 1988 m. 
įkur ta ir jo vadovaujama 
Vydūno draugija. Jo iniciatyva 
1991 m. įsteigta vyriausybinė 
Vydūno 125-mečio jubiliejaus 
komisija, vadovaujama 
Kultūros ir švietimo ministro 
Dariaus Kuolio. V. Bagdona
vičius parengė šios komisijos 
veiklos programą ir aktyviai 
padeda ją įgyvendinti. Gražiai 
gimtojoje žemėje — Bitėnų 
kapinaitėse prie Rambyno — 
perlaidoti didžio kūrėjo 
palaikai. Detmolde, kuriame 
prabėgo paskutiniej i keli 
Vydūno gyvenimo metai, muzie
juje į rengta ir atidaryta 
memorial inė ekspozicija, 
pagaliau susitarta su Sovetsko 
(buv. Tilžės) valdžia dėl 
Vydūno memorialinio muzie
jaus šiame mieste įsteigimo, res
tauruojama buvusi Kintų 
parapinė mokykla, kur moky
tojavo Vydūnas. Kartu su reži
sieriumi Zacharijumi Putilovu 
V. Bagdonavičius kuria doku
mentinį filmą apie Vydūną. 

Soviet iniais metais V. 
Bagdonavičius buvo aktyvus 
tautinio judėjimo dalyvis, ener
gingai reiškęsis etninės baltų 
kultūros atgimimu ir išsau
gojimu besirūpinusios „Ramu-
vos" bendrijos veikloje. Šiuo 
metu tuo rūpinasi neseniai 
įkurti Tautos namai, kurių 
Tarybos narių tarpe yra ir V. 
Bagdonavičius. Jis yra ir Mažo
sios Lietuvos reikalų tarybos 
narys. Kartu su kitais reda
guoja Vydūno ir kitų draugijų 
leidžiamus žurnalus „Ramuva" 
ir „Naujoji sąmonė". 

Apie paskirtą premiją jau pra
nešta l au rea tu i ir gautas 
laiškas, kuriame jis rašo. „... iki 
širdies gelmių esu sujaudintas 
paskirtos Vydūno Fondo premi
jos ir esu be galo dėkingas. 
Jaučiu dvasioje ir šiokį tokį 
virpulį, šiokias tokias dve
jones, nes atrodo, kad padary
ta per mažai, jog būtum vertas 
tokio dėmesio ir įvertinimo. 
Graužia nepasitenkinimo kir
minas, kad reikėjo daugiau 
padaryti, daugiau iš savęs iš
spausti, kad kartais pritrūksta 

LSS vadovybė Lietuvos vadovų stovykloje ant Baltijos kranto 1992 m. vasarą. Vėliavų pakėlimas. 
Iš k. vs Feliksas Šakalys (šešėlyje) vs fil Sigitas Miknaitis, vs Pijus Ambrozaitis, Lietuvos skautų 
vadovai ir (antras iš dešinės) Kęstutis Ječius. 

SĖKMINGAI BAIGIAME DAR 
VIENUS VEIKLOS METUS 

Užbaigėme 40 metų darbą 
gražiu minėjimu. Apie tai 
žadame Jus plačiau informuoti, 
išleisti veiklai aprašyti leidinėlį. 
Fondo darbai nesustojo, drąsiai 
žengiame į ateitį. Fondo 
išmokėjimai peržengė 500,000 
dol. sumą! Daugumoje tai iš 
kuklių kalėdinių atvirukų pla
tinimo vajų. Džiaugiamės galėję 
ištiesti pagalbos ranką jos 
reikalingiems. 

Paskutiniu metu susilaukėme 
daug prašymų iš Lietuvos at
vykusių studijoms į JAV. Tai 
svarbi srit is. Mėginame, 
prašymus patikrinę, padėti 
gauti vakarų išsimokslinimą. 

Šiais metais paskyrėme 
16-tąją metinę premiją Lie
tuvoje žinomam vydūnistui Va
ciui Bagdonavičiui. Manome, 
kad Vydūno idėjos labai reika
lingos platinti Lietuvoje ir mūsų 
premija šį darbą parems, paska
tins. 

Knygų leidyba vis sunkėja. 
Baigiame susitvarkyti su prof. 
J. Jakšto Nepriklausomos 
Lietuvos Istorijos leidimu. Ne
trukus išsiųsime ją prenumera
toriams ir atiduosime platin
tojams. Kol dar plaka užjūriuose 
lietuviška širdis, nuostolingą 
knygų platinimą privalome 
tęsti. 

Širdingai dėkojame už para
mą Vydūno fondui; tikimės jos 
ir ateityje. V J Fondo rėmėjams 

jėgų ir energijos, nors. atrodo, 
feci, quod potui. Bet aukštas 
apdovanojimas įpareigoja atlikti 
tai, kas nesuspėta praeityje ir 
kas numatyta ateityje. Steng 
siuosi to įpareigojimo neapvilti. 
Su Kultūros ir Švietimo minis
terijos bei Parlamento žmonė
mis pasiekėme nemažą pergalę 
— gavome savo žinion 99 me
tams Vydūno narna Tilžėje. Da
bar rūpinsimės gyventojų iš jo 
(namo) iškeldinimu, jo restaura
vimu ir muziejaus jame stei
gimu. Pagaliau, atrodo, baigėsi 
ilgas, kelis metus trukęs dery
bų su Kaliningrado valdžia 
kelias..." 

Vacio Bagdonavičiaus 
asmenyje matome principinį 
kovotoją už Vydūną ir jo idėjas. 
Vydūno fondo premiją jis vertai 
gavo. Sveikiname laureatą ir 
linkime jam ir toliau sėkmingai 
darbuotis užsibrėžtam tikslui, 
teplinta Vydūno knygos ir idėjos 
jau laisvoje Lietuvoje 

ir šįmet pasiuntėme kalėdinių 
a tv i rukų rinkinį, ku r io 
daugumą sudaro dailininkių fil. 
Zitos Sodeikienės ir fil. Ados 
Sutkuvienės kūryba. Esame 
dėkingi joms už šiuos kūrinius. 
Pageidaujantieji įsigyti šių 
šventinių sveikinimų kortelių 
ir tuo paremti VJ Fondo veiklą 
prašomi kreiptis į Vydūno 
Fondą, 3001 59th St., Chicago, 
IL 60629. 

Sveikiname visus, linkėdami 
džiaugsmingai švęsti šv. Kalė
das. 1993 metuose teišsipildo 
Jūsų lūkesčiai ir viltys. 

Leonas Maska l iūnas 
Tarybos Prezidiumo 

pirmininkas ir 
Vytautas Mikūnas 

Valdybos pirmininkas 

AR KLAUSYTI 
ĮSTATYMŲ? 

VLADAS VIJEIKIS 
Labai daug kas keikia televi

ziją, kuri labai kenkia amerikie
čių auklėjimui. Bet vis-tiek visi 
žiūri į tą dėžę ir negali atsižiū
rėti. Prie tų priklausau ir aš, 
nors kartais norisi spirti į 
aparatą. Bet negali. Tiek kaina
vo, o pataisymas dar daugiau 
kainuos. Taigi, aną dieną ma
tau savo velnio dėžėje (taip ją 
vadinu pykčio pagautas) ber-

_nioką, gal dvylikos, o gal 
trylikos. Sėdi jis teismo salėje ir 
kelia nykštį į viršų. Pagal ame
rikietiškus ženklus, laimėjo. O 
ką jis laimėjo? Laimėjo bylą 
prieš Amerikos skautų sąjungą. 
O istorija tokia. Įstojo šis 
vaikinas į skautus. O skautai 
turi įstatymus. Reikia pasižadė 
ti, kad tarnausi Dievui, tėvynei 
ir artimui. Skautelis (tikriau jo 
tėvas) pareiškė, kad tėvynei, ar
timui tarnaus, bet Dievui-jokiu 
būdu. Įstatų nesilaikantis buvo 
paprašytas apleisti skautų eiles. 
Tėvo būta aršaus bedievio, tad 
patraukė skautus į teismą. No
ri, nenori, o mano sūnelis turi 
būti skautas , nors nenori 
vykdyti įstatų. Ir ką nusprendė 
teisėjas? Priimti atgal šį nesilai
kantį įstatymų bernioką į 
skautų eiles. 

Kadangi daugelis bylų Ame
rikos teismuose remiasi prece
dentais, tai kokios galimybės, 
atsidaro man. Tiesiog negaliu iš 

Nuotr. G. Deveikio 

DOVANOS UTENOS 
SKAUTAMS JAU 

PASIŲSTOS 

Neseniai „Skautybės Kelyje" 
buvo kreiptasi į mūsų seses ir 
brolius prisidėti prie skautiškų 
uniformų pasiuntimo Utenos 
„Saulės" gimnazijoje veikian
čiam skaut^-čių vienetui. Į 
prašymą atsiliepė keletas sesių 
ir per trumpą laiką buvo suda
rytas siuntinys, kuriame be 
keliolikos uniformų, joms me
džiagos ir skautiškų ženklų, 
buvo pridėta ir šiltų drabužių. 

Nuoširdžiai dėkojama prisidė
jusiems prie šio gerojo darbelio: 
s. Marytei Utz, vs Albinai Ra
manauskienei, v.s. Sofijai Jelio-
nienei ir vyr. sk. Danutei Barie-
nei, kurios sumanumo dėka 
viena geraširdė amerikietė pa
aukojo daug vertingų drabužių 
jauniems moksleiviams. 

Šio sumanymo iniciatorė — 
Chicagos „Caritas" talkininkų 
būrelio, pirm. Julįįa, Šaulienė, 
praėjusią vasarą apsilankiusi 
„Saulės" gimnazijoje, ir perdavė 
skautų prašymą uniformoms 
įsigyti. Beje, „Car i t a s " 
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T o m a s Kis ie l ius , M . D . 
S t e v a n Sand le r , M . D . 
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Bozena W i t e k , M . D . 

Vėžio l igos (Onkologi ja /hematologi ja) 
Valandos p a g a l sus i tar imą 

Norėčiau pabandyti, bet bijau, 
kad pralaimėsiu. Mat yra teisė
jų, kurie ieško populiarumo ir 
paskelbia neįtikėtinus spren
dimus. O yra ir visai iš razumė-
lio išsikrausčiusių. Ne paslaptis, 
kad yra ir nesąžiningų teisėjų. 
Ne vienam jų buvo iškeltos 
bylos, kai jie, nepasitenkin
dami savo geromis algomis 
dar bandė pridurti prie al
gos nelegaliais būdais. Kai ku
rie atsidūrė ten, kur kitus siųs
davo. Bet nedaug. Kitų nepa
gauna. O nepagautas, ne vagis. 

Dabar grįžkime prie to ber
nioko. Tesėjas pareiškė, kad jis 
turi būti grąžintas į savo viene
tą. Sakysime,jis grįžta. Visi jo 
vieneto nariai kelia ranką su 
trim pirštais, kas simbolizuoja 
Dievui, tėvynei ir artimui, o šis 
individas kelia tik du pirštus. 
Arba stovykloje vadovas paski
ria skautukus plauti puodus. O 
šis, teisėjo išpaikintas, pareiš
kia, kad jis tokio įsakymo ne
klausys ir nueina atsigulti po 
medžiu. 

Rimčiau kalbant, čia ber
niokas nekaltas. Kaltas tėvas, 
kuris savo sūnaus smegeninėje 
augina nepaklusnumą įstaty
mams. Toks berniokas daužys 
langus, padeginės ir neš iš 
krautuvių, ką pagaudamas. 
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DR. K. A. JUČAS 
. ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

A k a d e m i n i o S k a u t ų sąjūdžio Chicagos s k y r i a u s šių metų metinės sueigos dalyviai . 
Nuotr. J . T a r n u i a i č i o 

džiaugsmo savame kailyje išsi-
V. P. Mikūnas l a *yt i - Sakykime. Įstatymas jeįgu neklausai vieno įstatymo, 

sako, kad reikia važiuoti dešine tai kam klausyti kitų? 
puse, man nepatinka. Tas pui
kus teisėjas nuspręs, kad aš 
visiškai teisus ir pakeis gatves, 
kuriomis aš važiuosiu kairiapu-
sinėm. Ka jis sakys, kai aš ką 
nors užmušiu ar pats galą 
gausiu? To aš nesužinosiu. Ar
ba man labai nepatinka mokėti 
„ taksai" . Aš labai gražiai 
išdėstysiu savo „taksus" į man 
patink-111)118 ir nepatinkamus. 
Žinoma, taksonai mane pri
griebs už pakarpos. Ar tas 
gudrus teisėjas mane gins, kaip 
tą bernioka,nesi1aikantį įstatų? 

Esu tikras, kad tas berniokas, 
atsisakęs tarnauti Dievui, ne
tarnaus nei tėvynei nei artimui. 
Negerbs jis ir savo tėvo. Nes 
jeigu nesilaikai vieno įstatymo, 
tai gali nesilaikyti ir kitų. 

Paaugęs tas berniokas pa
trauks į teismą bažnyčią, kad 
panaikintų įsaką „gerbk savo 
tėvą ir motiną". Ir ką jūs 
manote? Suras teisėją, kuris 
įsakys bažnyčiai išbraukti tą 
Įstatymą. Ir turėsime tik 
devynis Dievo įsakymus. O gal 
aštuonis? Kas sugaudys. 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Pulaskl Road. 
Tai. (1-312)885-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINE LIGOS 
CHIRL JA 

6 1 3 2 S. Kadžio. Chicago, IK. 
T a i . (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava . , Elgln. I I I . 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

Tol . kaMneto Ir buto: (706)662-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Clcaro 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 »t St. 

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

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3 6 v v . 

Tel . (708) 448-1777 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
S63S S. Pulaskl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurat IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71M Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 912. Penkt. 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6 1 6 5 S. Archer Ava. (prie Austin) 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samartten Medtcel Canter-

Nepa-v '" ' r- -us 
1020 t . Ogden Ava., Sutte 310, 

Naparvllla IL 60563 
T e l . 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Bendradarbiauti su. Kristumi, 

KURIANT NAUJĄ 
ŽEMĘ 

Kalėdoms pasiruošimo laiko
tarpis neišvengiamai surištas 
su labdaros ir šalpos darbais. 
Pirkimosi centruose visur ma
tome uniformuotus „Išganymo 
armijos" narius, prie raudonų 
aukų kibirėlių skambinančius, 
kad įmestume smulkių pini
gėlių labdarai. Štai per vietines 
žinias rodo, kad iš tikrųjų yra 
Kalėdų Senelis, kuris išklauso 
vaikų, jam rašančių į Šiaurės 
Ašigalį. Pavyzdžiui, tokie 
laiškai, einantys per Chicagos 
paštą, yra surenkami ir paskirs
tomi žmonėms, norintiems pa
būti neturtingiems vaikams 
Kalėdų Seneliais. 

Labdaros tradicija turi gilias 
šaknis tiek europietiškoje, tiek 
ir Rytų krikščionybėje, pirmiau
sia gal per šv. Nikalojų, kurio 
šventė yra gruodžio 6 d. Nikalo-
jus, 4-to šmt. vyskupas, Myra 
mieste, Mažojoje Azijoje, pagal 
padavimus, apdovanodavo 
neturtingus vaikus. 

Viename laikraštyje labdaros 
organizacija, skelbdama kvie
timą į talką, rasė: „Gausite 
pasitenkinimą, padedami varg
šams". Our Sunday Visitor laik
raštyje (1992.XH.13) apie adven
tinę labdarą rašantis prel. M. 
Francis Mannion taip pat kelia 
klausimą: „Ar krikščionių mo-
tivacijos, darant labdaros dar
bus, skiriasi nuo netikinčiųjų 
žmonių"? 

Jis rašo, kad pasitenkinimas 
gali būti malonus šalutinis gerų 
darbų darymo padarinys, bet jis 
krikščioniui nėra pakankama 
priežastis. Krikščionys kitiems 
tarnauja ne vien dėl to, kad tai 
jiems duoda pasitenkinimą ar 
kad sužadina gražius sentimen
tus. 

Krikščionių artimo meilės 
darbus skatina noras pasiauko
ti taip, kaip Kristus aukojosi — 
kitų dėlei. Tikintieji rūpinasi 
kitais žmonėmis ne dėl savo 
pasitenkinimo, o dėl to, kad jie 
nori sekti Kristumi — o Krikšto 
sakramentu jie buvo įtraukti į 
jo paties aukos gyvenimą — už 
žmones aukojant net savo gyvy
bę. Krikštas iš krikščionių 
reikalauja radikalaus nusista
tymo artimo meilės atžvilgiu. 
Krikščionių elgesys pagalbos 
reikalingųjų atžvilgiu remiasi 
paties Kristaus pavyzdžiu. 

Į klausimą, kodėl krikščionys 
turi būti teisingi ir žmones 
mylėti, mistike šv. Teresė 
Avilietė atsako papras ta i : 
„Kristus dabar žemėje neturi 
kito kūno, kaip tavo, kitų 
rankų, kaip tavo, kitų kojų, kaip 
tavo; tavo akimis... Kristus at
jaučia pasaulį, tavo kojomis jis 
vaikšto, darydamas gera, tavo 
rankomis jis šiandien skleidžia 
žmonėms palaimą". 

Pranašas Izaijas, gyvenęs 800 
metų prieš Kristų, dramatiškais 
žodžiais skelbia, kokia bus nau
joji Mesijo santvarka visai tvari -
nijai: „Visame mano šven
tajame kalne nebus vietos jokiai 
skriaudai, nei jokiai niekšybei, 
nes žemė bus kupina Viešpaties 
pažinimo, tarsi jūros vandenų 
apsemta" (Iz 11:9). Nuniokotai 
tautai Dievo pranašas Izaijas 
skelbia Dievo pažadą: „Tavęs 
daugiau nebevadins ,Paliktąja' 
ir tavo šalies — .Nuniokotąja". 
Bet tu būsi vadinama ,Mano 
žavesys joje', o tavo šalis — .Iš
tekėjusia', nes Viešpats tavimi 
žavisi, už jo yra ištekėjusi tavo
ji šalis" (Iz 62:4). 

Mesijo (t.y. Kristaus) naujojo
je santvarkoje Izaijas prana
šauja tokius Dievo pažadus: 
„Taip jis (Mesijas) išspręs ginčus 
tarp tautų, nuspręs daugelio 
žmonių bylas; jie perkals savo 
kalavijus į arklus, o ietis — į 

SEPTYNI LAŠAI NAFTOS Į 
PREMJERO ARBATĄ 

geneklį medžiams genėti. Tauta 
nebekels kalavijo prieš kitą 
tautą, nebebus mokomasi ka
r iau t i" (Iz 2:4). Viešpaties 
atėjimas reiškia, kad žmonės 
ras būdus taikiai dalintis žemės 
gėrybėmis. 

Pranašo Izaijo knygoje Dievo 
ta rnas žemėje kalba taip: 
„Viešpaties Dievo dvasia su 
manim, nes Viešpats patepė 
mane, kad neščiau gerąją 
naujieną vargdieniams. 
Pasiuntė mane paguosti prislėg
tųjų, paskelbti belaisviams 
laisvę ir atidaryti kalėjimo duris 
kaliniams" (Iz 61:1). Pradė
damas savo viešąjį gyvenimą, 
Jėzus savo pašaukimui apibū
dinti paskaitė šiuos pranašo 
Izaijo žodžius (Luko 4:16-21). Šie 
žodžiai apibūdina Kristaus-Me-
sijo — pasaulio išgelbėtojo misiją 
ir tuo pačiu kiekvieno jo 
sekėjo, jo pavaduotojo (krikš
čionio) pašaukimą: paguosti 
prislėgtuosius, išlaisvinti belais
vius, pradžiuginti vargšus. 

Jėzus, tiesa, darė gydymo, 
piktų dvasių išvarinėjimo, mais
to padauginimo stebuklus. Bet 
jis įgalino ir savo sekėjus, jo 
bendradarbius , ku r i an t jo 
naująją visatos santvarką, dar 
didesnius darbus daryti. Ir jie 
šiandien tuos darbus vykdo — 
per milžiniškas šalpos organiza
cijas, suburiančias tūkstančius 
savanoriškai dirbančių gydy
tojų, šalpos skirstytojų, 
socialinių darbuotojų, lėšų 
teikėjų, lėšas ir darbo jėgą auko-
jančiųjų. Juos matome Somali-
joje, Jugoslavijoje, pasaulio did
miesčių skurdynuose, netur
tingų kraštų kaimuose, juos ma
tome ir Lietuvoje bei Lietuvai 
pagalbą teikiančių užsieniečių 
tarpe. 

Kai kurie komentatoriai kri
tikuoja Bažnyčią, nes daugeliu 
atvejų ji tik duoda išmaldą, 
palikdama kitiems ugdyti ge
resnes socialines struktūras. 
Bet ypač dabar, po Vatikano II 
susirinkimo ir po Šv. Tėvo 
enciklikų socialinio teisingumo 
klausimais, Bažnyčia daug 
energijos bei lėšų skiria ir 
teisingų socialinių santvarkų 
ugdymui. Tačiau Bažnyčia 
niekuomet neatsižadės grynai 
šalpos darbo, nes patekusiems į 
vargą pirmučiausiai reikia sku
baus gelbėjimo ir tik paskui 
galima padėti žmonėms pa
tiems surasti savarankiško 
gyvenimo priemones. 

Advento metu, siųsdami savo 
meilės dovanėlę vargstantiems, 
lankydami vienišus ar pagalbos 
reikalingus asmenis, burdamie
si j būrelius pravesti pro
gramėles senelių namuose, iš
vežioti maistą ligoniams, gau
sime gilesnę savo krikščioniško 
pašaukimo viziją, jei pamąs
tysime adventinius kasdieninių 
Mišių skaitinius, ypač iš pra
našo Izaijo knygos. 

Krikščionys iš tikrųjų yra 
Kristaus karalystės advento 
ruošėjai per visus metus. Krikš
čioniško pašaukimo vykdymas 
neprasideda su pirmuoju Ad
vento sekmadieniu ir nesibaigia 
Kalėdų dieną Adventas yra me
tas, kada, mąstydami ir mels
damiesi Dievo pažadų žmonėms 
temomis, krikščionys atnaujina 
savyje tos naujosios žemės ir 
naujosios visatos viziją, kuriai 
per Krikštą jie yra pasišventę. 

Advento metu krikščionys 
ypač atkreipia dėmesį į Dievo 
jiems duodamus kvietimus su 
juo bendradarbiauti žmomjos iš
gelbėjimo darbe ir stengiasi kuo 
daugiau tų kvietimų priimti, 
nes taip pats Kristus gyveno ir 
darė. 

aj.z. 

Didžiausia blogybė naftos ter- PETRAS LAPĖ 
minalo reikalų sprendime, tai 
viešumo stoka, o tuo ir naudo- (Lenmorniiprojekt Nr. 55080, 
jasi korupcijoje paskendusi dalis psl. 61). Kad nekiltų įtarimas, 
valdininkijos aukščiausiuose 
vyriausybės sluoksniuose. 

Dar 1967 m. SSSR Jūrų tran
sporto ir Gynybos ministerijos 
užsakė „Lenmorniiprojekt" pa
ruošt i techninį ekonominį 
pagrindimą Karaliaučiaus, 
Klaipėdos ir Venspilio uostų re
konstrukcijai, įrengiant iki 20 
m. gylio pr ieplaukas . Dėl 
politinių motyvų Karaliaučiaus 
varianto atsisakyta. Klaipėdoje 
buvo numatyta įrengti gilia
vandenes prieplaukas už šiau
rinio molo Melnragėje. Lietuvos 
TSR vyriausybė, neturėdama 
garantijų, kad ji galės valdyti 
uostą, jo statybai sutikimo ne
davė. Latviai neprieštaravo, 
todėl buvo rekonstruojamas 
Ventspilio uostas. 

Dabartinė Klaipėdos naftos 
eksporto bazė pastatyta 1959 
m., neprisilaikant jokių gam
tosaugos reikalavimų, visiškai 
neatsižvelgiant į uostamiesčio ir 
jo gyventojų poreikius. Pirmoje 
eilėje buvo SSSR interesai. Jau 
daug metų per prarūdijusius 
talpų dugnus nafta sunkiasi į 
smėlio gruntą ir podirvio 
vandenų išplaunama į Baltijos 
jūrą. Gruntas užterštas apie 5 
m. storio sluoksniu ir kasmet 
išplaunama į jūrą apie 125,000 
kubinių m nafta užteršto 
vandens (tai patvirtina „Len
morniiprojekt" Arch. Nr. 55080 
ir Danų firma Knudsen-Soren-
sen). Kyla pavojus, kad bus 
užterštas geriamas vanduo, ku
riuo naudojasi miestas ir jo 
gyventojai. 

1988 m. po žaliųjų akcijos 
prieš naftos eksporto bazę, į 
Klaipėdą atvyko SSSR dujų ir 
naftos pramonės ministras. 
Susipažino su situacija vietoje ir 
nusprendė rekonstruoti susidė
vėjusį taršos objektą. Maskvoje 
„Vnešekonombanke" buvo tam 
reikalui atidaryta sąskaita, į 
kurią projektavimo ir rekonst
rukcijos reikalams pervedė 100 
milijonų dolerių. 

1991 m. pradžioje parašoma 
užduotis, kurią suderina SSSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas G. Varonin. Plano 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas J. Masliukov, LTSR MT 
pirmininkas V. Sakalauskas, 
Lenmorniiprojekt projekto vyr. 
inžinierius G. Andreev ir patvir
tina Klaipėdos naftos eksporto 
bazės direktorius M. Gusiatin 

jog čia ruošiamas sąmokslas 
prieš Lietuvą, už 250,000 
dolerių pasamdoma neutrali 
danų firma Knudsen-Sorensen, 
kuri turi talkininkauti Lenmor
niiprojekt organizacijai, 
parenkant geriausią variantą. 
Danai nutarė, kei tikslingiau
sia ne rekonstruoti, o statyti 
naują naftos t e rmina lą 
Karklėje. Ir tai įrodė. Bet, deja, 
pasipriešino tie, kurie numatė 
pajūryje sau pasiskirti sklypus. 

1991 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos 
vyriausybė be jokio pagrindo 
nutarė terminalą statyti tarp I 
ir II Melnragių, bet 1991 m. 
spalio 4 d. Klaipėdos m. atsto
vai šiam nutarimui nepritarė. 
Iškilo konfliktas. 1992 m. sausio 
2 d. pasitarime pas AT 
pirmininką V. Landsbergį pri
eita bendra nuomonė, kad 
reikia išnagrinėti ir šiauriau 
esantį Šventosios-Būtingės 
variantą. Šiai nuomonei pasi
priešino t ik Par lamento 
aplinkos apsaugos komisijos 
pirmininkas J. Šimėnas. 

1992 m. (datos ant dokumen-
I to nėra — P.L.) duodama nauja 
j užduotis general iniam 
projektuotojui ,,rYamprojektui" 

• — „Pasiūlymams paruošti". Ją 
pasirašo Valstybinės Klaipėdos 
naftos eksporto įmonės gene
ralinis direktorius M. Gusia
tinas, o suderino „Prampro-
jekto" techninis direktorius H. 
Ridzeskis. 

Aplinkos apsaugos departa
mentas 1992 m. sausio 9 d. 
Lietuvos Respublikos ener
getikos ministrui L. Ašmontui, 
Valstybinės Klaipėdos naftos 
eksporto įmonės direktoriui M. 
Gusiatinui, VPI „Pramprojek-
tas" direktoriui L. Butkui rašo: 
„Laikome, kad „Promprojekto" 
pasiūlytas Klaipėdos naftos 
eksporto-importo įmonės 
variantas su aikštele tarp Meln
ragės I ir Melnragės II gy
venviečių yra pats geriausias 
šiuometinėje ekonominėje, 
ekologinėje, geopolitinėje ir 
technologinėje situacijoje. Tuo 
tarpu Karklės varianto apolo
getų argumentai neišlaiko nei 
ekologų, nei landšafto architek
tų kritikos". 

Pasiūlymai labai skubiai buvo 
paruošti, greičiau kaip per 
mėnesį, be techninių sąlygų, be 
išeities duomenų, skaičiai 
nežinia iš kur paimti. O jau 

1992 m. vasario 4 d. Aplinkos 
apsaugos departamentas raštu 
nr. 08-237 Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiajai Tarybai, Lietu
vos Respublikos energetikos 
ministerijai, Klaipėdos naftos 
eksporto įmonei, „Pramprojek-
tui" vėl primena — „Valstybinė 
Klaipėdos naftos eksporto 
įmonė kreipėsi į Departamentą 
atlikti naujesnės „Lenmornii-
projekto" instituto ir Lietuvos 
geografijos, ir ekologijos institu
tų pateiktos tyrimų medžiagos 
įvertinimą ir įvertinti Baltijos 
jūros pakrantę ties Būtinge 
(Šventąja) ir visą žemyninį 
Lietuvos krantą naftos ter
minalo statybos požiūriu"... Ir 
štai to paties ilgo rašto išvados: 
„Departamentas palaiko eks
pertų nuomonę dėl Klaipėdos 
naftos eksporto įmonės statybos 
tarp I ir II Melnragių. Siūlo
mam įmonės talpų atitraukimui 
už miesto ribų į jau apsvarstytą 
Kopūstų kaimo lauką, pajūry, 
už prieškopių paliekant svar
biausių buferinių talpų 2-3 ha 
aikštelę". Deja, šis variantas, 
kuris duotų kasmet apie 15 
milijonų dolerių nuostolį, Olan
dijos Oiltenkingo specialistų 
buvo sukritikuotas ir atmestas. 
Tokiu būdu žinybinė Aplinkos 
apsaugos departamento eksper
tizė (ne valstybinė — P.L.) reko
mendavo statyti visai ne tai, kas 
projektuojama dabar ir ruošia
masi statyti ateityje. O valsty
binės ekspertizės, kuri apimtų 
technologinę, inžinierinę, eko
nominę ir eksploatacinę dalį, iš 

viso nebuvo. Nebv 'o ir nėra 
ekspertų išvadų, kuriomis 
vyriausybė remiasi. Tokiu būdu 
vyriausybė, Aukščiausioji 
Taryba ir atstovai, kurie rėmėsi 
ekspertų nuomone ir jų išva
domis, šiandien jų neturi, nes jų 
paprasčiausiai nebuvo. Buvo tik 
gamtosaugos ekspertizė, o to la
bai maža, nusta tant tokio 
sudėtingo objekto vietą ir jo 
poveikį visos respublikos eko
nomikai. 

Ir šiandien mūsų vyriausybė 
nežino, ką ir kur reikia statyti. 
Neturi programos ir paruoštos, 
plačiai aptartos bei patvirtintos, 
naftos terminalo užduoties. 
Terminalo statybos programa — 
ne eksportinės naftos bazės 
direktoriaus kompetencija, o 
Respublikos vyriausybės, kuri 
atsakinga prieš Lietuvą ir jos 
gyventojus, aprūpinant energe
tikos ištekliais ir naudojant 
lėšas terminalo projektavimui 
bei statybai. 

Sugaištas laikas nenuėjo 
veltui. Daugkartiniuose pasita
rimuose išaiškėjo, kad, be 12 
mln. t. naftos produktų, reikės 
per terminalą eksportuoti per 
metus 300,000 t metanolio iš 
Jonavos „Azoto" gamyklos. 
Reikės atvežti suskystintas du
jas iš Danijos, Norvegijos, o gal 
pigiau bus iš Alžyro. Kiek? Dar 
tikslinama. Greta terminalo 
reikės turėti talpas valsty
binėms naftos produktų atsar
goms, taip pat talpas komerci
niams naftos produktams, o ir 
kitiems importuojamiems ar 
eksportuojamiems chemika
lams. 

Bangolaužis su estakada iki 
20 m gylio kainuos per 90 mln. 
dolerių (dėl dujų negalima 
naudoti plūduro. Norint padidinti 

brangaus įrenginio rentabilumą 
(numatyta 800 tankerių po 
30,000 t per metus tai yra 2-3 
per parą, o gali aptarnauti iki 
10) ir kiti produktai atsiras 
importuojami ir eksportuojami 
per terminalą. Tam taip pat 
reikia numatyti rezervines teri
torijas. Visas Šis kompleksas su 
geležinkeliais ir keliais, saugos 
zonomis bei vamzdynais užims 
apie 200 ha teritorijos, ir visa tai 
Girulių botaniniame-zoologinia-
me draustinyje, viduryje mies
to, po to, kai pasirašėme „Rio de 
Jene i ro" deklaraciją, kuri 
skelbia, kad, „Vystymasis yra 
tarpusvyje glaudžiai susiję ir po 
to, kai neseniai Vyriausybė 
priėmė nutarimą dėl pajūrio 
miškų apsaugos. 

(bus daugiau) 

RŪPESTIS PROTIŠKAI 
ATSILIKUSIAIS VAIKAIS 

Šiuo metu Lietuvos vaikų psi
chiatrinių tarnybų įstaigoje yra 
14,000 protiškai atsilikusių vai
kų. Universitetinio vaikų psi
chinės sveikatos centro duome
nimis, vaikų su padidėjusiu ner
vingumu bei asmenybės ugdy
mo sutrikimais Lietuvoje yra 
gerokai daugiau - apie 80,000. 
Tad beveik kas dešimtam vai
kui būtina medikų, pedagogų ir 
socialinių darbuotojų komplek
sinė pagalba. Ją ketina teikti 
neseniai įkurtas vaikų psichi
nės sveikatos centras ir „Vil
ties" bendrija. 

Artimiausiu metu manoma 
žengti svarbiausią žingsnį — 
sutrikusio intelekto vaikus ir 
invalidus pradėti mokyti bend
rojo lavinimo mokyklose. (Elta) 

Rateliu su vedėja Danute Dirvoniene ..Žiburėlio" mokykloje. Mokinukai (iš kairės): Laura 
Vaznelytė, Julius Kasniūnas, Tomas Quinn. Antanas Luneckas ir Lana Janszyn. 

Nuotr. D. Čyvienės 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Didžiausia teisė pasaulyje yra 
teisė suklysti. 

Harry Weinberger 

Rūpinimasis pagarsina šnabž
desį iki šauksmo. 

William Arthur Ward 

Ji paėmė maistą visai savo šeimai ir nuėjo prie 
vežimo, o aš su savo daviniu į daržinės pašalį ant rąstų. 
Čia visa krepšinio „brolija" valgė, planavo žaidimą ir 
pranašavo, kuri komanda kiek krepšių kuriai įkirs. Čia 
ant rąstų atrodė abi jau yra laimėtojos. 

Žmonių sambūryje žinios eina greitai. Dar nepra
dėjus žaisti, prie aišktės jau atsirado žiūrovų. Ne tik 
savųjų, bet ir ukrainiečių, net ir būrelis latvių atėjo 
iš savo palapinių miesto. Gal taip ir nebuvo, bet atro
dė, kad jie į mus, daržinėnus, žiūrėjo kiek iš aukšto, 
užtat mūsiškiai juos ir praminė palapinių miesčionimis. 
Šiaip jie tarp mūsų visiškai nesimaišydavo, bet dabar 
net ir jų geras būrys atsirado. Kai kurie net ėmė 
šnekinti, ar negalėtų ir jie su lietuviais pasivaržyti. 

Nebežinau kelintam žaidime, į kurį pavargusių 
vietoje jau buvo įsileista net vienas kitas latvis, parlėkė 
komendantas. Ne vienas. Paskui jį atsekė kitas su 
džipu. Šį kartą nenulėkė prie rūmų, bet sustojo čia pat. 
Iš pradžių pasėdėjo ant motociklo, paskum nulipo ir 
priėjo artyn. Tuo tarpu buvo metama bauda, ir aš sto
vėjau aikštės pakrašty. Pasisveikinau galvos linkte
lėjimu. Jis kilstelėjo ranką ir priėjo artyn. 

— Atrodo, kad jūs žinote, ką darote, - pasakė. 
— Prieš karą Lietuva buvo Europos krepšinio 

čempionas, — pasakiau. 
— Tikrai? 
— Žinoma. 
— Ne, aš to negirdėjau, — prisipažino. 
— Tai stok į mano vietą, — išdrįsau. 

Pasakiau ir teisėjui, ir vyrams, kad komendantas 
žais mano vietoj. 

Kokią minutę vyrai lyg varžėsi, bet greitai vėl įsi
bėgėjo. Komendantas žaidė gerai, bet vargu ar geriau 
už mūsų geruosius ir išlaikė ligi kėlinio galo. Net tris 
krepšius įmetė. Buvo patenkintas, kad jo pusė laimėjo 
net keliais taškais. 

— Kodėl tik šiandien tepradėjot žaisti? 
— Kamuolio neturėjom. 
— Tai iš kur dabar? 
— Sode radau. 
— Tą už mano lango? 
— Tą. Kai bulgarai išvažiavo, Živilė labai norėjo 

su jumis pasišnekėti, bet jau neberadom. Tada pažiū
rėjau pro langą ir pamačiau. 

— O kur Dživilė dabar? 
Apsidairiau. Čia jos nebuvo matyti. 
— Turbūt kur angliškai mokosi, — pasakiau, o jis: 
— Vėliau norėsiu su ja pasimatyti. Užeikit. Bet 

vėliau. Dabar, — žvilgterėjo į laikrodį, — už 
pusvalandžio užeikit abu su pirmininku pas mane. 

Aš paklausiau čia pat stovinčio virėjo, ar nematė 
kur pirmininko. 

— Ar tai nežinai? — nustebo tas. — Kai parvežė 
mėsą, trečdalis buvo arklienos. Jis tuoj pasiėmė mėsą 
ir išlėkė į Hagenau. Norėjo eiti pas komendantą, 
komendanto nebuvo, tai išlėkė vienas. 

Nebelaukdamas, ką toliau pasakys, nusivijau 
komendantą, jau bežergiantį motociklą. Jis tik išklausė 
arklienos istorijos ir tepasakė; 

— Tada užeikite, kada grįš, — užsivedė motociklą 
ir nulėkė. Paskui jį nulėkė ir tas, kuris visą laiką sė 
dėjo džipe. Tepastebėjau, kad jis buvo augalotas ir stam
bokas. Pravažiuodamas šyptelėjo, o aš tik kilstelėjau 

, ranką. 

17. 
Netrukus grįžo ir pirmininkas. Suirzęs kaip iš liz

do išvytas širšinas. Tokį suirzusį pirmą sykį temačiau. 
Ligi šiol atrodė, kad jo įgimtą pusiausvyrą niekas 
negalėtų suardyti, o dabar keikė vokiečius net pasi-
spjaudydamas. Mėsą nuvežęs į mėsinę, trenkęs ant 
stalo, liepė pažiūrėti ir pasakyti, kokio gyvulio ji yra. 
Vokietis nesiraivė, bet tiesiai, net nemirksėdamas, 
pasakė, kad arkliena, pasirausęs popieriuose, parodė 
raštą, kiek duoti jautienos ir kiek pridėti arklienos. 

— Už atvirumą daviau du cigarus, paprašiau 
raštelio, kad arkliena grąžinta, ir išėjau ieškoti, kas 
mėsininkui tokį įsakymą parašė. Radom dvi mergas. 
Jos nieko nežino. Viską tvarko ponas... Velnias jį da
bar atsimins, Herr Berger ar Gerber maistą tvarko, 
bet dabar išėjo į miesto valdybos posėdį. Grįš už valan
dos, gal už dviejų. Išėjau. Pažioplinėjau po miestą. 
Nuėjau net į lenkų stovyklą. Juos jau baigia vežioti 
j anapus Elbės. Tėn, sako, anglai atima iš vokiečių 
ištisus kaimus ir atiduota lenkams. Kai kurie svajoja 
anapus Elbės sukurti naują, tautinę Lenkiją. Vienas 
net sakė: „Ko jūs ten sėdite? Ar laukiate, kol pas rusus 
išveš? Užsirašykite lenkais ir tuoj perveš į aną pusę. 
Per amžius juk buvot lenkais, ko dabar užsimanėte 
padaryti tai, ko niekada nebuvo ir nebus". Ką galėjau 
pasakyti. Nusispjoviau ir sugrįžau pas moteris. Hero 
dar nebuvo. Prašiau būtinai pasakyti, kur jis yra. Tos 
pasiraivė, pagaliau pasakė, kad miesto valdybos 
posėdyje. Kai paklausiau, kur ji yra, ėmė aiškinti, kad 
manęs vis tiek neįleis. Užsispyriau. Pagaliau pasakė. 
Nuėjau tenai. Pasiklausinėjęs suradau posėdį. įėjau. 
Apie stalą sėdėjo penki vyrai. Man įėjus, pertraukė 
kalbą ir sužiuro į įsibrovėlį. Pasakiau, ką noriu matyti. 

(Bus daugiau) 

» 
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GAL IR VĖL SUSIIMSIME 
UŽ RANKŲ 

Kaunas — Lietuvos nacionalinio 
pabudimo miestas 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Neseniai iš Lietuvos grįžę 
mūsų tautiečiai pasakoja, kad 
tenai žvarbūs rudens orai, pris
lėgtos žmonių nuotaikos, skun
džiamasi trūkumais. Dabar jau 
turime naują seimą su pir
mininku Algirdu Brazausku. 
Tikimasi, kad šis seimas suras 
kelius parūpinti šilumos ir 
degalų. A. Brazauskas, pradėda
mas seimo darbus, pažadėjo 
toliau tęsti nepriklausomybės 
įtvirtinimo siekius, tik sakė, 
daugiau kreipsiąs dėmesio į 
ekonominius reikalus, kvietė 
talkon visus pajėgiančius ir 
norinčius dirbti. 

Ateinančiuose iš Lietuvos 
laiškuose reiškiamas nusivyli
mas dėl įvykusių rinkimų. Kai 
kas net baiminasi, kad gali būti 
įvesta laiškų cenzūra, kaip 
sovietiniais laikais. 

„Lietuvos aido" Nr. 223 
rašoma, kad į redakciją atėjo 
Stasė Asanavičienė, kurios 
duktė Loreta žuvo sausio 13 d. 
prie TV bokšto, ir kalbėjo; 
„Vytautas Landsbergis mūsų 
garbinguosius Valstybės 
svečius vesdavo į Antakalnio 
kapines, prie sausio 13-sios 
aukų kapų. Pasakiau iš anksto: 
Brazausko prie Loretos kap 

niekada neleisiu — tai butų jos 
atminimo išniekinimas. Ji savo 
gyvenimą paaukojo ne už 
komunistus, bet už Lietuvą be 
komunistų". 

Tik ką gautas vienos gydyto
jos, gyvenančios Kaune, laiškas, 
kur iame ji labai vaizdžiai 
nusako rinkimų eigos kryptį ir 
pr iežas t is . Čia to laiško 
ištraukos: 

„Nerimas, sielvartas apėmė 
mus po rinkimų, baisus nusivy
limas žmonėmis. Sunku patei
sinti, bandai ieškoti priežasčių 
ir atsiduri tik į bukumą, nemo
kėjimą susieti pasekmės su 
priežastimi. Nenuostabu, juk iš 
mūsų mokyklų buvo išguitas lo
gikos dėstymas, įvestas „TSKP 
istorijos kursas", todėl ir galvo
jama: „kas po to, tas dėl to". 
Kaunas — vienintelis miestas, 
neišrinkęs į seimą buvusių ko
munistų: net Rusijos programos 
žiniose pranešė, jog tai Lietuvos 
inteligentų ir nacionalinio pa
budimo miestas. Rajonai, ypač 
kaimai, tiki, jog Brazauskas 
tuojau aprūpins viskuo. Tokia 
buvo propaganda, važinėjo emi
sarai, tebesilaikė savo vietose 
nomenklatūra, trukdžiusi refor
moms, dergusi V. Landsbergį. 

Daugiausia prie to prisidėjo 
mūsų su tokia meile rinkti pir
mieji deputatai, mūsų laikomi 
Tautos žiedu. Matyt, ambicijos 
ar valdžios troškimas, o gal 
KGB archyvų išslaptinimas 
pastūmė juos į kairę. Jie posė
džių metu replikavo, draskėsi, 
trukdė darbą; jų rankomis sau 
krovėsi kapitalą LDDP. Žmonės 
nesuprato mūsų inteligentų po
litikos. Antanavičius šaukė, jog | 
komunistai nenusiplaus sau 
gėdos, o pats buvo jų lageryje. 

Aš daug kam aiškinau, gal 
nors keliems atvėriau akis. 
Žmonės negalvoja, jog grįžta į 
komunizmą, jie nori turėti viską 
šiandien. Tai kuo tada mes 
skiriamės nuo gyvulio: reikia 
lovio su išėdomis iš rytų 
kaimyno, bet gi jis yra elgeta ir 
savo terbos veltui neatiduos. O 
dirbti reikia, atsakyti už save, 
savo šeimą, vaikus, darbą, Tė
vynę. Nesupyks mano Mama, 
jei aš pasakysiu, jog už savo 
gimtinę dabar jaučiu tokį pat 
skausmą kaip ir dėl mamos 
mirties... 

Tačiau nereikia prarast i 
vilties, atsistūmėme atgal patys 
savo noru. Gal tai bus at
sispyrimas kitam šuoliui, juk 

mes mokame susiimti, kai 
ištinka bėda. Gal lemiamu 
momentu vėl susiimsime už 
rankų, jei šis seimas panorės 
mums pripiršti svetimą kariuo
menę ir pastumti į Rusijos glėbį. 
Gal ir gerai, jog nuolat perša
mas mitas — Brazauskas tik 
gali įvesti tvarką, vieną kartą 
išgaruos, tik kokia kaina. 

Man gėda prieš jus visus, tik 
Dievas mato, aš, visa plati mūsų 
giminė, mano bendradarb:ai 
esame visi bendraminčiai. Lie
tuva mums virš visko". 

- - ^ 

CLASSIFIED GUIDE 
Kartais man atrodo, kad 

šokis, kaip ir jaunystė, yra 
prašvaistoma ant jaunimo. 

Max Lerner 

REAL ESTATE REAL ES'ATE 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVEROREEN P ARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

W * 

Jau daug iau, negu 25 meta i , kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias kel iones į Lietuvą ir k i tus kraštus 
ger iausiomis kainomis. Malonia i ir sąžiningai jus aptarnaus ime. 
Informacijai skambinti: 1 -708-422-3000 . Darbo vai.: p l r m a d . , an-
t rad . , ketvlr td. Ir penktd. 9 v . r .—5 v . p.p. Trečd. 9 v . r . — 7 v.v. 

NEW JERSEY, NEW Y O R K — „L ie tuvos A t s i m i n i m a i 
sekmadieniais nuo 2 M 3 v . p.p. M Seton HsH Universi 
teto stot ies, 89.S F M b a n g a . „ M u s l c of U t h u a n i a " pro
g r a m o s , v e d a m o * angių k a l b a . I i tos pačios s to t ies , 
taip pat sekmsdienia ls g i rd imos nuo 1 Iki 2 v . p .p. Dr. 
J . J . S tukas — d i rek tor ius , 234 Sunlft Dr., W a t c h u n g , 
N. J . 07060. Tel. 908-753-5636. 

GREIT 
PARDUODA 1 

. WE/MAX 
REALTORS ^ " 

(312) 586-5959 » 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^m' 

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

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

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

[B 

MISCELLANEOUS 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave., 
Chicago, IL 80629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX—INSURANCE 

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

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS j £ a i 6 « * f 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — s iunčiame oro linija 

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

9525 South 79th Avenus 
Hlckory Hi l l , Illinois 60457 

223 Kalvarijų gatvė 
Vi ln ius, Uotuva 
Telefonas 350-115 ir 778-392 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ; 

Turiu Chiogos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Di'bu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3513 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

*^^™^» 

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

Tel. 58S4624. Nuo 8 ryto Ik; 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

MISCELLANEOUS " į 

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

T1376-1882 «r 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e t 
Tel . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

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

LAISVOS LIETUVOS BALSAS 
AMBASADA 

• 

• 

Ambasadorius Jungt inėms Tautoms Anicetas Simut is ir Ambasa
dor ius Lozorai t is prie L ie tuvos Ambasados Vaš ing tone . 

AMBASADA VAŠINGTONE IŠREIŠKIA 
PADĖKĄ VISOMS AUKOJUSIOMS 

ORGANIZACIJOMS 

$30,000 — 85,000 

JAV — Lietuvių Bendruomenės: Arizona community: Auksink) Kran
to, FL; Brighton Park, IL; Brockton. MA: Cape Cod. MA: 
Cicero. IL: Cleveland, OH, Detroit. Ml; East St Louis. IL: Hartford. 
CT; Lemont, IL; Los Angeles. CA; Marquette Park. IL: Melrose Park. 
IL; Midwest Region: New Britam. CT; New Haven. CT; Nevv Lon-
don. CT; Nevv York District; Omaha. NE: Palm Beach County. FL: 
Providence. Rl: Putnam. CT; Richmond. VA: Southern New Jersey: 
St Petersburg. FL; Sunny Hills, FL; VVashmgton. DC: VVaterbury. 
CT; West Hartford, CT; VVestern Region 

Tautos fondas 

10,000 — 29,999 
Lietuvių Fondas 

LITHUANLAN EMBASSY 
2622 Sbcteenth Street, N. W. 

VVashington, D. C. 20009 

1992 m., gruodis 

Brangūs Amerikos lietuviai, 
artėjančių švenčių proga, prisimenu jūsų didelę, brolišką pagalbą Lietuvai, kuri 

padėjo jai ne tiktai ekonominiai, bet ir dvasiniai bei kultūriniai stiprėti. Visose mūsų 
tėvynės gyvenimo srityse yra juntamas naudingas įnašas. 

Deja, įvairios aplinkybės neleido Lietuvai pilnai atstatyti savo jėgų. Jos gyventojai 
dar nėra pasiekę net ir minimalių gyvenimo sąlygų. Tačiau jie yra pasiryžę nugalėti 
visas kliūtis ir siekti sau bei būsimoms kartoms geresnio rytojaus. 

Amerikos lietuviai turės ir toliau palaikyti gerus, nuoširdžius ryšius su savo tėviške 
ir dalyvauti jos politiniame gyvenime. 

Lietuvos nepriklausomybė, jos demokratinės institucijos, žmogaus teisės ir visi tie 
idealai už kuriuos mūsų tauta ilgai ir sunkiai kovojo, turi likti mūsų visų rūpesčių 
centre. 

Šia proga su labai dideliu dėkingumu prisimenu jūsų paramą Lietuvos ambasadai 
Vašingtone. Jos dėka ambasada galėjo ne tiktai efektyviai tęsti savo darbą, bet ir plės
tis bei stiprėti. Tokiu būdu ji galėjo pasitarnauti Lietuvos interesams ir būti ryšys tarp 
Amerikos lietuvių ir jų tėviškės. 

• 

^fo&h 
Stasys Lozoraitis 

Ambasadorius 

Ambasadorius i r P. Lozoraitienė susitinka su Vyčiais. 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras; LKVS Ramovė, Omaha sk.; 
Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary; 
St. George Church, Philadelphia, PA; St. George Rectory, Norvvood, 
MA; Švėkšniškių Draugija: Tautodailės Institutas; Tėv. Pranciškonai; 
Vydūnas Youth Fund; Židinys, Bostono vyr. sk. 

KOMPANIJOS: 

Ameritech International; Computational Mechanics Consultants; 
Custom Techonology; GT International; HR Strategies; Hughes Net-
work Systems; LLE International; Marquette Funeral Homes; Stan
dard Federal Bank; Travel Advisors, Inc. 

AUKOJUSIEJI SAVO 
PASLAUGAS: 

Baltic Bakery; Baltic Blossoms; Balzekas Museum of Lithuanian 
Culture; DRAUGAS; A. B. Kelley Corp; Nida Deli, Margutis, Talman 
Deli 

Nauias aukotojų sąrašas (aukotoja1 po s. m. birželio mėn.) bus paskelbtas 
1993 kovo mėn 

5.000 — 9,999 

Knights of Lithuania — Councils Archives Anthracite; Chicago 
Sentors. Mid-Atlantic District: Mid-Centrai Dis'nct: Nevv England 
District. Supreme Council; 1; 7; 8; 12: 17 25: 26: 29; 41; 46 50; 
52; 74; 76; 78: 86; 100; 109; 110: 118: 136. 139; 140. 141; 143 

2,500 — 4,999 

American Lithuanian Engineers and Architcots; Amerikos Lietuvių 
Tarybos: Boston. MA. Chicago IL; Los Angeles. CA, Racme. Wl, 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos: Boston MA. Daytona Beach. 
FL. St Petersburg. FL; Lietuvių Moterų Klu^' j Federacija Boston 
MA; Chicago. IL; Hartford. CT; Nevv Yor*< NY; Philadelphia. PA: 
Lithuanian Assistance Foundation; M c • o»uvių Tautinis Klu
bas Brockton. MA 

1 ,000— 2,499 

Americans for an Independent Lithuania, lnc.;BALFAS: Brighton 
Park Lithuanian Home Ovvners Association; Laisvės Varpas; per 
..Lietuvių Balsą"; Lietuvių Evangelikų Reformatų Bažnyčios; Lithua
nian Chamber of Conhmerce of Illinois; Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai; Miami Lithuanian American Citizens Club; 
Philadelphios Lietuvių Namų Bendrovės; SOS Americans for 
Lithuama's Freedom; Tauragės Klubas; per „Tėvynės Garsą"; 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos. Čikagoje 

500 - 999 

American Lithuanian Sočiai Democrat Fed.; Lietuvių Agronomų 
Sąjunga; Rockford Lithuanian Club; Sąjūdžioinfo; šakių Apskr 
Klubas. Union Pier. Michigan Lietuvių Draugija; LŠST: Stasio 

B u-kaus. Ml; Centro Valdyba: Juozo Daumanto, CA 

ikt 499 

American Lithuanian Club of VVhiting. NJ; American Lithuanian 
Votce; Association of Young Lithuanian Americans 
Cicero Lithuanian Hunting and Fishmg Club; Clevelando Ateities 
Klubas; Daytona Beach Regionai Lithuanian American Club; Dzūkų 
Draugija; Industrinės Paramos Sąjunga. JAV; Kristijonas Donelai
tis Lithuanian School; Lietuvių Amerikos Romos Katalikių Moterų 
Sąjungos: 42 kuopa. 15 kuopa; Lietuvos Didž. Kunigaikštienės 
Birutės Draugija; Lietuvos Skaučių Židinys. VVaterbury. CT; Lietuvių 
Skautų Sąjungos Taryba; Lithuanian American Republican League 
of Illinois; Lithuanian American Society of Indianapolis. per Lithua
nian Council, Brockton. MA: Lithuanian Journalists Association; 
Lithuanian National Guard Navai Div; Nevv England Chapter: 
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BOSTONO ŽINIOS 
METINIS ŠTJRUM-BURUM 

So. Bostono Lietuvių piliečių 
klubo draugijos metinis šurum-
burum vyko lapkričio 1 d. 
sekmadienio popietę. Draugijos 
pirm. Algis Skabeikis pakvietė 
v i s u s pagerbti k lubo na-
rius-veteranus, išlaikiusius 25 
metų narystę. Piniginės lo
terijos klubui paremti I vietą — 
10,000 dol. laimėjo J. Ambrose 
iš Quincy, kuris iš tos sumos 
paaukojo klubui 500 dol. II vieta 
- 1,500 dol. teko M. Toturi iš 
Albingtono. III vietą — 1,000 
dol. laimėjo A. Baika iš So. Bos
tono ir IV vietą - „Swinging 
B r a s s " orkestras , grojęs 
šokiams. Pertraukose tarp šokių 
vyko dovanų traukimai bei 
vaišės, kurias paruošė klubo 
šeimininkės. 

METINIS BALFO V A J U S 

Balfo Bostono skyrius, pirm. 
kun. A. Baltrušiūnas, lapkričio 
mėn. pradėjo metinį aukų vajų, 
kaip visuomet, siekiant padėti 
lietuviams, išblaškytiems po 
pasaulį, o taip pat šelpiant 
senelius, ligonius, našlaičius ir 
grįžtančius Sibiro tremtinius 
Lietuvoje. 

P A G A L B A LIETUVOS 
VAIKAMS 

Lapkričio 6 d. Bostono Lietu
vos Vaikų Globos, Inc., pirm. 
D a i v a Ve i ta i t ė -Ne idhard , 
vicepirm. Marija Tovares-Ash-
manskas ir direktorė Rėdą 
Veitienė susitiko New Yorke su 
Rev. James Yanarell, Catolic 
Medical Mission Board direkto
riumi, ir programų skyriaus 
padėjėja Rasa Razgai t iene . 
Sėkmingai vykusio susitikimo 
metu, po organizacijos veiklos ir 
ateities planų pristatymo, kun. 
J. Yanarell įteikė Globos atsto
vėms 15,000 dol. čekį, įgyven
dinti sausio mėn. planuojamas 
plastinės chirurgijos operacijas 
Lietuvos vaikams. Globa remia 
13 veido chirurgijos specialistų 
kelionę ateinančių metų pra
džioje į Lietuvą, kurios metu 
bus vykdomos operacijos , 
pasikeičiama patyrimu ir infor
macija su lietuvių medikais. 
Pirmoje eilėje bus teikiama pa
galba vaikams, gyvenantiems 
valdiškose institucijose. Numa
toma atlikti lūpų, gomurio, 
žandikaulių defektų pašali
nimai, žandikaulio rekonst
rukcija iš šonkaulio, titano įso
dinimas, atkuriant klausos 
funkcijas dirbtina ausimi. Be to, 
kun. J. Yanarell Katalikų Mi
sijos vardu per Globos organiza
ciją paskyrė konteinerį su 
v i t a m i n a i s , aspirinu, odos 
priežiūros bei kt. medicinos 
priemonėmis vaikams. Kon
teineris atvyks į Lietuvą sausio 
mėn. ir bus paskirstytas tarp 
kūdikių namų, vaikų psicho
neurologinių institucijų, vaikų 
tuberkul iozės sanatorijų ir 
„Vilties" darželių. Didžiausia 
padėka skiriama kun. J. Yana
rell ir Rasai Razgaitienei, jaut
riems Katalikų Misijos atsto
vams, jau ne kartą padėjusiems 
vaikams Lietuvoje. 

P A R A P I J O S B A Z A R A S 

Kalėdinis Šv. Petro bažnyčios 
bazaras įvyko sekmadienį , 
lapkričio 15 d., po pamaldų. 
Buvo lietuviški pietūs, prekiau
jama suaukotais suvenyrais, 
tor ta i s , pyraga i s , Kalėdų 
dovanėlėmis. Viskam vadovavo 
Kalėdinis parapijos bazaro 
komitetas. Parapijos metinė 
rinkliava dar tęsiasi. 

INŽINIERIŲ SUSIRINKIME 

ALIAS Bostono skyriaus inži
nierių susirinkimas lapkričio20 

d. vakarą vyko kolegės Dalios 
Ivaškienės namuose Dorches-
teryje. Programą paruošė inž. 
Vytautas Sužiedėlis, pasakojęs 
įspūdžius ir rodęs vaizdajuostes 
iš 3 mėnesių viešnagės Lietu
voje. Išklausyti valdybos ir 
pirm. J. Čereškos pranešimai. 
Susir inkimui pas ibaigus , 
šeimininkė visus pakvietė pasi
vaišinti. 

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Lietuvos Kariuomenės 73 
metų sukakties minėjimas 
lapkričio 28 d. 9 vai. ryto pra

dėtas „Laisvės Varpo" vedėjo P. 
Viščinio specialiai paruosta pro
grama. Po to Šv. Petro bažny
čioje klebonas kun. A. Kontau-
tas aukojo Mišias už žuvusius 
Lietuvos karius. Salėje po 
bažnyčia vyko šventiniai prieš
piečiai. 1 vai. p.p. šventinis 
minėjimas persikėlė į Lietuvių 
Piliečių klubo salę. Pagerbtas 
žuvusiųjų atminimas, kun. A. 
Kontautas sukalbėjo invokaciją. 
Įnešus valstybių vėliavas, sugie
doti JAV -ių ir Lietuvos himnai. 
Pranešimą padarė ir visus 
p a s v e i k i n o ALB Krašto 
valdybos vicepirm. G. Čepas. 
Meninės programos I-oje dalyje 
komp. J. Kačinskas (pianinas), 
sudaręs trio su Sang Run (smui
kas) ir P e t e r Landeen 
(violončelė), atliko savo ir A. 
Dvorako instrumentinius kū-

Mielam Broliui 

A.tA. 
kun. JUOZUI ŠUKIUI 

Lietuvoje minis , kolegoms dr. ELENAI DEČKIENEI 
ir dr. KAZIUI ŠUKIUI su še imomis ir kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Onutė ir Vincas Janevičiai 
su šeima 

A.tA. 
ALEKSUI ŠIMKUI-ŠIMKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną BRONĘ ir j ų dukterį DALIĄ su 
šeima širdingai užjaučia 

Panevėžio gimnazijos buvę klasės draugai: 
Amelija Baleišienė 
Albina Dumbrienė 
Kazys Pabedinskas 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal u&akyma. (sušaldytas) yra 

siunčiamas j 48 Amerikos valstijas. 
An extraordinary taste treat for ANY OCCASION! 
Ali items are shipped frozen via CJ.P.S.second day air, to all 

48 continental statės. For further information... 
Kaina: $33.25 ± Skambinti toll-free 
oro paštu e&M%jįp 1-800-798-5217 
per dvi dienas ^fęT^1-

LITHUANIAN 8AKERY INC 
Torto dydb: 8 in. <tam 5217 SouW 33rd Avenu* Omaną Necasna 68107 

Approiomatety 40? • 733-3076 
16 *ivtngs Found«rs: V. & S. Mackevičius 
Price includes all shipping & handling charges to the 48 Continental 
States via UPS. Enclosed: D Check D M.O. D Visa ū M C C D C 

Card No. 
Name _ 

_Exp. Date 

Address 

City 

rinius. Antroje dalyje komp. J. 
Kačinskas akompanavo solis
tams B. Povilavičiui ir O. Alek-
saitei-Patch. Programą pravedė 
Reta Veitaitė, o jos pagrindinis 
įkvėpėjas ir organizatorius — 
Ramovėnų vadas Martynas 
Dapkus. Visi programos daly
viai apdovanoti gyvomis gėlė
mis, atsargos kariams ir kari
ninkams įsegtos gėlytės . 
Minėjimas baigėsi bendru pasi-
vaišinimu. 

L.Ž. 

DIDELĖ ŠVENTĖ 
RIETAVE 

Į Rietavą susirinkę kraštiečiai 
iš visos Lietuvos pažymėjo net 

kelis miestelio istorinius jubi
liejus. Sukako 100 metų pirma
jai Lietuvoje elektrinei, 110 
metų pirmajai telefono linijai 
Rietą vas -P lungė -Kre t inga -
Palanga, 120 metų pirmajai pro
fesionaliajai muzikos mokyklai, 
150 metų pirmosioms taupomo
sioms valstiečių kasoms, 135 
metai, kai buvo parengtas spau
dai pirmasis Lietuvoje savait
raštis „Aitvaras" (deja, carinės 
valdžios cenzūra jį sulaikė). Ir 
dar — 200 metų kaip Rietavui 
buvo suteiktos Magdeburgo tei
sės. 

Šventės dalyviai pagerbė 
Rietavo vardą išgarsinusių ku
nigaikščių Oginskių atminimą. 
Jų amžino poilsio vietoje — 
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Baltojoje Aušros Vartų Dievo 
Motinos koplyčioje padėta gėlių, 
uždegtos žvakelės. 

Rietavo pašte specialiu progi
niu žymekliu buvo antspauduo

jami vokai. Sekmadienį po šv. 
Mišių Laisvės aikštėje buvo 
atidengtas atstatytas Laisvės 
paminklas. (Elta) 

A.tA. 
Petronėlė Sidzikauskienė 

S l i v i n s k a i t ė 

Gyveno Berkeley, C A. 
Mirė 1992 m. gruodžio 3 d. 8:30 vai. ryto, sulaukusi 81 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: duktė Margarita Divitt, sūnus Juozas, 

anūkas Morkus Divitt su žmona Lina; proanūkai Shawn ir 
Megan Divitt; brolis Albinas Slivinskas su žmona Sofija; 
seserys Izabelė Baltrukonienė Lietuvoje, Teofilė Slivinskas, 
gyv. Connecticut bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Liet. Bendruomenei, San Francisco, CA 
apylinkei. 

Kūnas buvo pašarvotas antradienį, gruodžio 18 d. nuo 5 
iki 9 v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 9 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai, proanūkai, brolis, 
seserys ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
JUOZAS DERENČIUS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 708-598-5880 arba 312476-2345. 

_ State. J!ip 

A.tA. 
JUOZAS PAŠKEVIČIUS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. gruodžio 8 d. 5:12 vai. ryto, sulaukęs 94 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rietavo mieste. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Eva Banytė, dukros: Regina Patla-

bienė, žentas Stasys, anūkės: Regina ir Irena; Aldona 
Stasiulienė, žentas Juozas; anūkai: Rita, Algimantas, Marius 
ir Rimantas; sūnus Juozas Paškus, marti Danguolė, anūkai: 
Vytas ir Vida; dešimt proanūkų; sesuo Blanche Poliwoda, gyv. 
Bethlehem, PA; sesers sūnus Zenon Novickį su šeima, gyv. 
Bethlehem, PA; dukterėčia Stefanija Vaitienė, vyras 
Kazimieras ir šeima, gyv. Santa Barbara, CA bei kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Šv. Vardo 
draugijai, BALF'ui, Liet. Fondui ir Liet. Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, gruodžio 11d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukros, sūnus, anūkai, proanūkai, 
sesuo ir kiti giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4806-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

• 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 

HAGEN 
AIRPO«T 

*ecV0 

V&įlJP V«* s»* 

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

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

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

SAS 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l - (312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvig namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 

V i sus la idotuv ių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONi C. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Daina (Tijūnėlytė) ir Do
natas Siliūnai gruodžio 5 d. su
silaukė dukrelės, Daivos Mari
jos. Sesute džiaugiasi pusantra-
metis broliukas Aleksiukas, 
seneliai Indrė ir Donatas Tijū
nėliai, o taip pat Valdė ir 
Bronius Siliūnai. 

x Dr. Eligijus ir Alė Lėliai, 
gyvenantys Lemonte, gruodžio 
3 d. susilaukė antrojo sūnelio 
Dari aus Aleksandro. Nauju 
šeimos nariu džiaugiasi jo 
tėveliai ir broliukas Justas, o 
taip pat tėvukai — Vytautas ir 
Marcelė Jonušai. Vacius ir Ada 
Lėliai. 

x Rober tas ir Rima Joku-
bauska i susilaukė dukrelės 
Lianos-Marijos 1992 m. lap
kričio 27 d. Džiaugiasi broliukas 
Jonukas, seneliai Ignas ir 
Dangira Budriai, Edvardas ir 
Aldona Jokubauskai. o taip pat 
prosenelės Leokadija Laukienė 
ir Janina Baltramonienė. 

x Suvalkiečių draugijos na
rių metinis susirinkimas bus 
gruodžio 18 dieną Z. Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave., 
Chicagoje. Pradžie 1 vai. p.p. 
Bus valdybos rinkimai, aukų 
paskirstymas. Nariai būtinai 
dalyvaukite, aptarkite ateities 
planus. 

x Gražina ir J im Liautaud 
savo ištaikinguose namuose šį 
penktadienį, gruodžio 11 d., 
rengia priėmimą. Priėmimo 
metu sutelktos lėšos skiriamos 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komi
teto darbams paremti — invali
dams Lietuvos vaikams padėti. 
Gražina Liautaud yra komiteto 
lėšų telkimo pirmininkė. 

x Gruodžio 6 d. išspaus
dintoje (trečiame psl.) nuo
traukoje praleista Gražinos 
Liautaud pavardė. Po nuo
trauka turi būti toks parašas: (iš 
kairės) Alė Keželienė, Bernard 
Sahlins, Gražina Liautaud, Sta
sys Balzekas. Dalia Anysienė. 
Atsiprašome. 

x Rimas Česonis, PLB vice
pirmininkas ir Visuomeninių 
reikalų komisijos pirmininkas, 
praeitą šeštadienį Lietuvių cen
tre, Lemonte, buvo sušaukęs 
pirmąjį tos komisijos posėdį. 
Posėdyje dar dalyvavo komisijos 
nariai: R. Kalvaitytė iš Bostono, 
E. Vaišnienė iš Connecticut 
valstijos ir V. Būtėnas iš Chica-
gos. Taip pat dalyvavo PLB 
pirm. Br. Nainys, vicepirm. V. 
Kamantas, Kanados LB Krašto 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas, 
narė J. Kuraitė-Lasienė, JAV 
LB Krašto valdybos vicepirmi
ninkai B. Jasaitienė, R. Naru-
šienė ir A. Gečys. Negalėjo at
vykti šie PLB Visuomeninių 
reikalų komisijos nariai: šiuo 
metu Lietuvoje dirbanti G. Pet
rauskienė ir Californijoje gyve
nantis žurn. Br. Raila. 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avcnue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
šfštad 9 v r iki 1 vai d 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarime 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. II. 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Jonas Daugėla, iš Orland 
Beach, Fla., atsiųsdamas auką 
„Draugui", taip rašo: „Pri
imkite mano geriausius sveiki
nimus ir linkėjimus redakto
riams, leidėjams ir bendradar
biams. Jūsų pasišventimas ir 
pasiaukojimas, išlaikant mūsų 
vienintelį lietuvišką dienraštį 
išeivijoje, užsitarnauja visos 
lietuviškos visuomenės di
džiulės pagarbos ir paramos. 
Tikiu, kad ir kitais metais iš
teksite jėgų tęsti sunkų „Drau
go" leidimo ir išlaikymo darbą. 
Aš su Jumis". 

x „Draugas" paieško Ritos 
Zubavičienės ar Zubavičiūtės, 
kuri gyveno ar dirbo Ovvings 
Mills, Md. Prašome ją pačią 
atsiliepti, arba, jei kas žino, pra
nešti „Draugo" administracijai. 

x Ar skaitytojai žino, kad 
nuo sausio mėn. vaikų žurnaliu
kas „Eglutė" turės naują redak
torę? „Eglu tės" leidėjos, 
Nekalto Prasidėjimo seselės 
Putname, susitarė su JAV LB 
Švietimo taryba dėl „Eglutės" 
tolimesnio redagavimo ir 
leidimo. Putnamo seselės toliau 
rūpinsis administravimu ir lei
dimu, o Švietimo tarybos žinioje 
bus redagavimo ir išpopulia
rinimo rūpesčiai. JAV LB Švie
timo taryba pakvietė savo spau
dos bendradarbę, lituanistinės 
mokyklos mokytoją Nijolę Nau
sėdienę tapti naująja „Eglutės" 
redaktore. 

x Lietuvos generalinis kon
sulas Vaclovas Kleiza yra 
sudaręs komitetą, kuris rengia 
iškilmingą 75 metų sukakties 
nuo Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo paminėjimą. Mi
nėjimas — iškilmingas balius 
yra rengiamas Chicagos miesto 
centre — Stouffer Riviere vieš
bučio didžiojoje salėje 1993 metų 
vasario 20 d. 

x Muz. Dar iaus Polikaičio 
vadovaujamas „Dainavos" an
samblis atliks programą per 
religinį kalėdinį koncertą ,Tylią 
šventą naktį' kartu su sol. 
Dana Stankaityte, sol. Jonu 
Vazneliu ir mokykliniu cho
reliu. Koncertas bus šį sekma
dienį Brigton Parko parapijos 
bažnyčioje. Pradžia 3 vai. p.p. 

x Maria Kapačinskienė šv. 
Kalėdų proga nuoširdžiai 
sveikina visus avimuosius ir bi
čiulius, su Dievo palaima telydi 
į Naujuosius Metus. Taip pat ir 
„Draugo" darbuotojams linki 
geriausios sėkmės 1993 
metuose. Vietoj kalėdinių kor
telių aukoja „Draugui" 50 dol. 

x Ieškau pusseserių Genu
tės ir Teodoros Laurinas, gyv. 
1239 Superior St., Aurora, IL iki 
1965 m. Atsiliepkite, rašykite: 
Aldona Budreckienė-Junčy-
tė, Oginskių 3a, R ie tavas 
5663, Plungės raj., Lithuania, 
tel. 58304. 

(sk) 

x 55 SVARŲ M A I S T O 
ŠVENTĖMS: įvairių produktų 
rinkinys - $98; 22 šv. mažesnis 
paketas - $65; 22 sv. mėsos 
produktų ir aliejaus — $98. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

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

(sk) 

ŠVIETIMO TARYBOS 
RAŠINIŲ KONKURSAS 

Švietimo taryba skelbia du 
rašinių konkursus: pradžios 
mokyklos septintojo, aštuntojo 
skyriaus ir aukštesniosios mo
kyklos visų keturių klasių mo
kiniams. 

Pirmoji tema: „Mano šeimos 
medis". Rašyti apie savo šeimą, 
pradedant seniausiomis gimi
nėmis (proseneliais, seneliais) ir 
užbaigti šeimos medį dabar
tiniu savo šeimos narių sąstatu. 
Ne vien tik parašyti vardus - pa
vardes, bet ir žymesnius šeimos 
išgyvenimus bei nuotykius: lais
voje Lietuvoje, okupacijoje ir 
emigracijoje. Šeimos medį gali
ma paįvairinti keliomis nuo
traukomis (ne daugiau). Rašinio 
apimtis turėtų būti mažiausiai 
keturių ranka rašytų puslapių. 
Premijos: 30, 20 ir 15 dol. 

Antroji tema: „Laisva tema". 
Tai pačių mokinių sukurta fan
tazija - pasaka. Nepageidaujami 
jokie reportažai iš mokyklos, 
stovyklos gyvenimo bei praleis
tų atostogų. Rašinio apimtis -
mažiausiai trijų ranka rašytų 
puslapių. Premijos: 20, 15, 10 
dol. 

Rašiniai pasirašomi slapyvar
džiu. Pridedamas atskiras vokas 
su vardu, pavarde, adresu, tele
fonu, mokyklos pavadinimu, 
skyriumi - klase. Viską išsiųsti 
Švietimo tarybos pirmininkei 
Reginai Kučienei, 8626 S. 
Mozart St„ Chicago, IL 60652. 
Rašinius atsiųsti ne vėliau 1993 
metų kovo mėn. 1 dienos. 

„TYLIĄ ŠVENTA NAKTĮ" -
ŠVENTŲ KALĖDŲ 

BELAUKIANT 
Jau ne pirmą kartą „Daina

vos" meno ansamblio giesmės 
bei koncertai skamba Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje (California ir 
44 str.) arba parapijos mokyklos 
salėje, LB Brighton Parko 
apylinkei švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį . 
„Dainavos" ansamblis turėjo du 
religinius koncertus — Velykų 
ir Kalėdų švenčių proga. Kon
certais žmonės džiaugėsi, buvo 
pilna bažnyčia klausytojų. 

Dabar, gruodžio 13 d., 3 
valandą p.p. Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke 
„Dainava" vėl ruošia kalėdinį 
religinį koncertą. Programą 
atliks sol. Dana Stankaityte, 
sol. Jonas Vaznelis, Rasos 
Poskočimienės jaunų moki
nių choras ir simfoninis 
orkestras . Chorui diriguos 
„Dainavos" meno vadovas muz. 
Darius Polikaitis. Mes gi savo 
atsilankymu į koncertą ska
tiname ir stipriname „Daina
vos" ansamblio darbuotojus pas
toviai laikyti gyvą lietuvišką 
dainą, giesmę. 

Dainavos meno ansamblio 
valdyba: Danguolė Ilginytė — 
pirmininkė, Rita Likanderytė, 
Juozas Viera i t i s , Kazys 
Jankauskas ir Yolanda Butels-
kytė-Lass. 

Gruodžio 13 d. 3 valandą daly
vaukime koncerte! 

x Amerikos lietuvių gydy
tojų žiemos seminaras įvyks 
1993 m. vasario 20-27 d. Sun 
Valley, Idaho. Medicinos pro
gramą tvarko dr. Augusta Šau
lytė, 415-776-8439. Viešbučio ir 
transportacijos rezervacijoms 
kreiptis į Birutę Zalatorienę, 
Trave l Advisers , Inc. tel . 
708-524-2244, fax 708-524-8422. 

(sk) 
x Siuntiniai į Lietuvą — 

s k u b i a i ir pa t ik imai ! Air 
cargo - antradieniais kas sa
vaitę per savaitę. Konteine
ris išvyks gruodžio 21d. Skam
binti: Bal t ia Express , te l . 
312-284-6449 a r b a 1-800-
SPARNAI. 

(sk) 

i |ak 2WGŽD uf£ 
• i l ^L l . <•* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

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

KRENTA LAPAI 

Krenta lapai jau ant tako — 
Lapkritis, kažin kas sako, 
O po ąžuolu per dieną 
Dirba voverytė viena. 

Neša riešutus, giles, 
Žiemą alkio ji nekęs. 
Už langų jau gruodas baltas, 
Reikia užsivilkti paltą, 
Pirštinėles ir kepurę, 
Jau žiema už kampo žiūri. 

Nerimą Narutė 

LAIŠKAS TĖVELIAMS 

Ačiū, kad jūs siuntėte mane į 
lietuvišką mokyklą. Kai aš 
pradėjau lankyti pirmą lietu
viškos mokyklos skyrių, man 
labai nepatiko. Dabar aš su
prantu, kad ši mokykla yra 
geras dalykas. Jei aš vykčiau į 
Lietuvą, galėčiau su visais 
susikalbėti ir viską suprasti. 
Lietuva dabar yra laisva. Mar-
ąuette Parko lietuviškoje mo
kykloje esu išmokytas daug da
lykų: skaityti, linksniuoti, 
rašyti, asmenuoti, kalbėti, Lie
tuvos istoriją ir geografiją. Šiais 
metais skaičiau įdomią knygą 
„Du draugai". Man čia patiko, 
nes turėjau lietuvių draugų: Ry
tį, Paulių ir Kęstutį. Pradžia 
buvo sunki, bet dabar jau gerai, 
esu laimingas. Ačiū jums, tėve
liai, už lietuviškas pamokas! 

Juozas Plėnys, 
buvęs Marąuette Parko 
lit. m-los 8 st. mokinys 

RUDENS ĮVAIRUMAI 

Rudenį visi žmonės turi įvai
rių užsiėmimų. Visi dirba, kad 
pasiruoštų žiemai. Daug paukš
čių skrenda į šiltesnius kraštus. 
Keletas peteliškių rūšių irgi ten 
skrenda su paukščiais. Gyvuliai 
irgi atlieka įvairius pasiruoši
mus žiemai. Voverys daug ėda, 
renka riešutus ir kitas maisto 
medžiagas. 

Jos ieško žiemai namų senų 
medžių drevėse. Stirnos, vilkai, 
lapės augina šiltus kailius. Meš
kos ieško ramaus guolio žiemos 
miegui. Medžiai numeta lapus, 
kad atsikratytų vandens. 

Žmonės irgi ruošiasi žiemai. 
Pradeda vilkėti šiltus dra
bužius. Kiti apdengia gėles, kad 
nesušaltų, ir pasodina tas gėles, 
kurios žiemos šalčių nebijo. La
bai svarbu rudenį užsukti van
dens kranus lauke, kad vamz
džiai nesusprogtų. Visi gyvuliai, 
medžiai ir žmonės daro įvairius 
pasiruošimus žiemai sutikti. 

Marius Vygantas 

ATOSTOGOS 
Pasibaigė mokslo metai. Sau

lutė, Algiukas su tėveliais iš
važiavo iš miesto ir sustojo prie 
nedidelio ežero. Vaikams labai 
patiko ta vieta, tad visi sutarė 
čia atostogauti. Vaikams buvo 
labai smagu maudytis ir bėgioti 
po pievą, kurioje buvo įvairių 
gėlių. 

Vieną dieną vaikai bėgiojo po 
pievą. Algiukas pamatė žolėje 
žiogą, tuoj ir kitą. Algiukas ran 
ka greit pagavo vieną žiogą ir 
parodė sesutei. Sesutė turėjo 
dėžutę. Algiukas atsargiai įdėjo 
vieną žiogą į tą dėžutę. Paskui, 
dar vieną sugavęs, įdėjo. Liepė 
sesutei uždaryti dėžutės viršeli 
ir saugoti, kad žiogai nepabėg
tų. Sesutė, padėjusi dėžutę, nuėjo. 
Po kurio laiko vėl atėjo pasižiū
rėti. Ji truputį pradarė dėžutę, 
kad pažiūrėtų j žiogus. Žiogai 
sujudėjo dėžutėje, mergaitė išsi
gando ir pamiršo uždaryti dėžu
tę. Dėžutė iškrito iš jos rankų 
ant žemės, o žiogai iššoko į žolę. 

Gaja Bublytė 

aritmetikos veiksmų ženklus 
(sudėties, atimties, daugybos ir 
dalybos). Tą teisingai atlikę, 
gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 47 

Sudėkite į vieną eilę 10 šiau 
dėlių: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Paskiau juos reikės suporuoti 
vieną šiaudelį uždedant anl 
kito. Šis darbas atliekamas nt 
iš eilės, bet vieną šiaudel 
perkeliant per du kitus šiaude 
liūs. Pvz. nr. 1 perkeliamas pei 
numerius 2 ir 3 ir uždedamas 
ant nr. 4. Tuo būdu dirbdami 
gausite 5 poras šiaudelių. Svar 
bu tikslus šiaudelių perkėlime 
aprašymas. Kad nesusimaišyti 
jūsų perkėlimo darbas, geriau 
šiai perkeltus šiaudelius išimt 
iš tos eilės ir grupuoti atskirai 
o išimtų vieton uždėti kitus 
daiktus. Pvz., nr. 1 ir 4 išimti 
o jų vieton uždėti ką nors kitą 
kad užimtų eilės numerį. 

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei nežinomo meksikiečio dailininko 
19-to šimtmečio viduryje sukurtas paveikslas. 

GRUODŽIO AŠTUNTOJI 

Kiekvienas katalikas žino, 
kad ši diena yra skirta Marijos 
garbei. Daug dienų ir mėnesių 
Jai skirta, kuo ypatinga ši 
diena? 

Kai 1858 metais Liurde, Pran
cūzijoje, pasirodė Marija Berna
detai, Ji pasakė: „Aš esu Nekal
tas Prasidėjimas" Dievas iš 
anksto buvo numatęs Mariją, 
kaip savo Sūnaus Motiną, todėl 
Ją apsaugojo nuo Gimtosios 
nuodėmės, nes Dievo Sūnus 
negalėjo gimti su nuodėme. 
Kadangi guodžio mėnesį yra 
Kristaus Gimimo šventė, tad 
Bažnyčia ir paskyrė šį mėnesį ir 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
paminėjimui. Daug žmonių 
šiandien nesupranta, juk Mari
ja yra Adomo ir Jievos duktė, 
kaip ir visi žmonės, todėl ir ant 
Marijos turėjo kristi toji 
pirmųjų tėvų kaltė? Atsakymas 
lengvas. Dievui nėra nieko 
negalima. Dievas ir anksčiau 
buvo padaręs daug išimčių. Jis 
Nojaus šeimą išgelbėjo nuo pot
vynio, žydus, bėgančius iš Egip
to nelaisvės, pervedė per Rau
donąją jūrą, Adomą ir Jievą 
sukūrė be Gimtosios nuodėmės, 
tai kodėl Jis negalėjo apsaugoti 
Marijos sielos? Besiruošdami 
sut ik t i Kalėdas, negalime 
pamiršti ir Dievo Motinos Mari
jos. Jos daug šventovių yra 
Lietuvoje. Lietuva šiandien 
pergyvena sunkias dienas. Ver
ta ir prasminga yra prašyti 
Marijos pagalbos, kad Ji Dievo 
žvilgsnį atkreiptų į mūsų Tėvynę 
ir padėtų nugalėti gresiančias 
nelaimes. 

SAULĖS SOSTO PILIS -
PIETŲ AMERIKA 
(Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 
Karaliaus sūnus Lera, išsiil

gęs laukė to laiko, kada įeis į tą 
gražųjų miestą. Žmonės aplin
kui jį maištavo. Dažnai kitos 
giminės užpuldavo jo tėvo gimi
nę. Tuomet namai būdavo degi
nami. Lera galvodavo apie tą 
laiką, kada jis užims savo tėvo 
vietą, kaip jis turės savo žmones 
vesti į karą, mušti be pasigai
lėjimo savo priešus. Tuomet jo 
širdis prisipildydavo skausmu. 

Jo tėvas ir draugai Lerą pa
juokdavo, vadindavo jį mergaite 
už tai, kad jis turėjo gailestingą, 
jautrią širdį. Suskausdavo jo šir

dis, kai vaikai imdavo iš lizdų 
mažų paukštelių kiaušinius, ar
ba juos gaudydavo kilpomis. Jei 
jis rasdavo vabalėlį ar kirmė
laitę ant tako, jis pašalindavo 
juos iš tenai, kad nebūtų sumin
džioti. 

Vieną kartą, kai buvo karas, 
daug sužeistų priešų liko karo 
lauke mirštančių. Jis tada tyliai 
išslinko iš namų, nuvyko į tą 
lauką, kad duotų sužeistiems 
vandens atsigerti. Tėvas labai 
pyko ant sūnaus, kad gelbsti 
priešus, ir uždarė sūnų kelioms 
dienoms į kalėjimą. Būdamas 
kalėjime vienų vienas, jis mąstė 
labai daug apie skausmus, esan
čius pasaulyje ir aplink jį. Jis 
pasiryžo leistis kelionėn, susi
rasti Saulės sosto pilį. Senelis 
jam buvo sakęs, kad ta pilis 
esanti toli, kur dangus susiekia 
su žeme, ir kad niekas negali pa
siekti, eidamas pėsčias: jis turė
tų mirti iš nuovargio. 

Vieną naktį Lera sapnavo 
gražų sapną. Atėjo pas jį mažas 
vaikas, palietė jį ir jam tarė, kad 
jis tuojau pasiruoštų ir eitų su 
juo kartu. Jis paėmė Lerą už 
rankos ir vedė per girias, per 
plačią upę, žaliuojančius laukus, 
gražias pakalnes, kol pagaliau 
privedė prie aukšto kalno. Jis 
buvo toks status, jog jam atrodė 
neįmanoma užlipti. Lerą apėmė 
nerimas, bet mažas vaikelis 
laikė jį už rankos ir pradėjo lip
ti aukštyn. 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 26 
ATSAKYMAS 

Piešinys sudarytas iš visų 
skaitlinių nuo 1 iki 10. 

GALVOSŪKIO NR. 27 
ATSAKYMAS 

Keturlapis dobilas yra antro
je eilėje iš apačios, kairėje pusė
je. 

GALVOSŪKIO NR. 29 
ATSAKYMAS 

Būryje skrido 56 paukščiai. 

GALVOSŪKIO NR. 30 
ATSAKYMAS 

123+4+5+67-8+9=200 

GALVOSŪKIS NR. 46 

Štai 77777=15. Čia nieko kito 
nereikia atlikti, kaip tarp tų 
septynetų sustatyti įprastinius 

GALVOSŪKIS NR. 48 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Matote daug taškų, kuriuos 
jungdami tiesiomis linijomis, 
galite gauti įvairių ir įdomių 
figūrų. Pasinaudokite savo me
niškais gabumais. Už tą darbą 
gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 49 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
Čia nupiešti 6 kareiviai, iš 

kurių 3 yra panašūs. Suraskite 
juos ir apibrėžkite. 

(5 taškai?) 

y». -v 

GALVOSŪKIS NR. 50 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
Vienas vyras, prikišęs ranką 

prie ausies, klausosi, kas taip 
švelniai ošia, vėjeliui pučiant? 
Sujungę taškus, sužinosite atsa
kymą. (5 taškai) 

Kas nuo baimės bėga, tas į 
duobę įpuola. 


