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Rusijos pareiškimas 
primena Šaltąjį karą 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
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Vilnius, gruodžio 16 d. (Elta) 
— „Tai grubus kišimasis į kaimy
ninių valstybių vidaus reikalus, 
iš esmės prieštaraujantis ESBK 
(Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos) dva
siai", pareiškė laikinai Lietuvos 
prezidento pareigas einantis 
Algirdas Brazauskas, komen
tuodamas Rusijos užsienio 
reikalų ministro Andrei Kozy-
rev kalbas gruodžio 14 d. ESBK 
šalių užsienio reikalų ministrų 
susitikime Stockholme. Bra
zausko vertinimu, Rusijos už
sienio reikalų ministro pareiš
kimas „labai primena Šaltojo 
karo bei konfrontacijos laikus ir 
yra nesuderinamas su naujos 
vieningos Europos architektū
ra". 

Nors A. Kozyrev savo pareiš
kimą netrukus paneigė, bet toks 
precedento neturintis metodas 
išsiaiškinti suinteresuotų šalių 
pozicijas liudija, kaip sunkiai 
postkomunistiniame pasaulyje 
įsitvirtina demokratiniai civi
lizuoti santykiai. „Mes remiame 
Rusijos prezidento Boris Jelcino 
reformų kursą, kuris pavers 
Rusiją klestinčia ir demokratine 
šalimi, geru Lietuvos kaimynu. 
Lietuvos santykiai su Rusija 
bus ir toliau grindžiami ESBK 
principais", rašoma prezidento 
pareiškime. 

„Rusijos užsienio reikalų mi
nistro pareiškimas sukėlė šoką. 
Tokios tylos dar neteko girdėti 
Helsinkio proceso konferencijo
je", gruodžio 15-ąją sugrįžęs iš 
Stockholme vykusio ESBK ša
lių užsienio reikalų ministrų 
susitikimo, žurnalistams pasa
kė Lietuvos užsienio reikalų 
ministro pirmasis pavaduotojas 
Valdemaras Katkus. Nors An
drei Kozyrev pareiškimas ir 
buvo įrašytas į susitikimo die
notvarkę, jo turinys buvo 
staigmena net artimiausiems jo 
patarėjams. Lietuvos diplomato 
nuomone, antrasis Rusijos 
ministro pareiškimas nepanai
kino kilusių nuogąstavimų. 

Teismas keičia r inkimų į 
Seimą rezultatus 

Teismo sprendimu keičiasi 
Seimo deputatų sudėtis. Lietu
vos Aukščiausiasis Teismas 
antradienį panaikino Vyriau
siosios rinkimų komisijos (VRK) 
nutarimą ir pripažino, kad 
64-oje apygardoje rinkimų 
rezultatai negalioja. Iš Seimo 
narių pašalintas vienas Sąjū
džio deputatas, mandatą atiduo
dant Lietuvos Demokratinės 
Darbo Partijos (LDDP) atstovui. 

Šioje rinkimų apygardoje lap
kričio 15 d. vykusiuose rin
kimuose kandidatavo Sąjūdžio 
koalicijos narys Algirdas An
driukaitis ir LDDP atstovas 
Zigmas Povilaitis. Apygardos 
komisija patviritno, kad pasta
rasis laimėjo rinkimus kelių 
šimtų balsų persvara, tačiau 
VRK, kurios du trečdalius 
sudaro dešiniųjų atstovai, 
įžvelgė pažeidimus vienoje iš 
apylinkių ir panaikino visos 
apygardos rezultatus, pergalę 
atiduodami Sąjūdžio atstovui. 
LDDP kreipėsi į teismą. 

Iš 141 vietos Seime, Sąjūdžiui 
dabar liko 29, o LDDP padau
gėjo iki 74. Bet tai ne galutinis 
skaičius. LDDP padavė ieškinį 
dėl rezultatų dar dvejose 
apygardose. Ir jose rezultatus 
Sąjūdžio naudai pakeitė VRK, 
mandatus atimdama iš LDDP. 

Išrinkti Seimo pirmininko 
pavaduotojai 

Seimo pirmininko pavaduo
tojais antradienį išrinkti Egidi
jus Bičkauskas ir Aloyzas 
Sakalas. Už Bičkausko kandida
tūrą balsavo 77, o už Sakalo — 
78 Seimo nariai. Tėvynės San
taros nariai nebalsavo. Abu 
pavaduotojai išrinkti laikinai, 
iki bus patvirtintas Seimo 
statutas, tačiau ne ilgiau kaip 
iki respublikos prezidento išrin
kimo. 

Egidijus Bičkauskas, 37, 
baigė Vilniaus universiteto 
Teisės fakultetą. Dirbo tardyto
ju Vilniuje, vėliau — prokura
tūroje vyresniuoju tardytoju, 
tardytoju ypatingoms byloms. 
Buvo Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu, nepriklausomybės 
akto signataras. 1990-1992 m. 
Lietuvos Respublikos laikinasis 
reikalų patikėtinis Sovietų Są
jungai, vėliau — Rusijos Federa
cijoje. Sąjūdyje — nuo jo susikū
rimo. Vienas iš Centro Judėjimo 
steigėjų. 

Aloyzas Sakalas, 61, buvęs 
politinis kalinys. 1949 m. 
areštuotas ir ypatingojo pasi
tarimo nuteistas 8 metams 
kalėti. 1954 m. grįžo į Kauną, 
baigė vidurinę mokyklą aukso 
medaliu, Kauno Politechnikos 
Institutą su pagyrimu. Dirbo 
Elektrografijos institute, Q nuo 
1963 dėsto Vilniaus universi
tete. Fizikos ir matematikos 
mokslų daktaras (1977 m.), pro
fesorius (1980 m.). Yra 16 
išradimų, 1 atradimo bendraau
torius. Išleido monografiją, 
paskelbė per 150 mokslinių ir 
keliolika publicistinių straips
nių. Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos pirmininkas. Buvo 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatu, Nepriklausomybės akto 
signataras. Seimo nariu išrink
tas pagal partijos sąrašą. 

Lietuvos piliečiai į 
Norvegiją važiuos be vizų 

Nuo 1993 m. sausio 15 d. 
įsigalioja Lietuvos ir Norvergi-
jos pasirašytas dokumentas dėl 
įvažiavimo vizų panaikinimo. 
Abiejų šalių piliečiai, turintys 
galiojančius savo valstybės 
pasus, galės viešėti kitoje šalyje 
ne ilgiau kaip tris mėnesius. 
Tokius susitarimus Lietuva jau 
pasirašė su Didžiąja Britanija, 
Danija, Čekija ir Slovakija bei 
Singapūru. Vizų nereikia ir va
žiuojant į Lenkiją, Vengriją. 
Analogiškus pasiūlymus Lietu
va pateikė Švedijai ir Suomijai. 
Pradėtos derybos su Europos 
Bendrijos valstybėmis. 

įsteigtas Pasaulio Lietuvių 
dainų šventės rėmėjų fondas 

įkurtas Pasaulio lietuviu 
dainų šventės rėmėjų fondas. 
Šventę pirmąkart nepriklauso
moje Lietuvoje palanuojama 
surengti 1994 metų vasarą. Jos 
organizatoriai supranta, kad 
valstybė negalės skirti pakan
kamai pinigų šiam renginiu:. 
Todėl ir buvo nutarta kreipt.s 
pagalbos į šalies ir užsienio 
lietuvius, įmones, organizacijas, 
norinčius ir galinčius padėti 
išsaugoti dainų švenčių 
tradiciją. 

Fondo būstinė yra Vilniųe, 
Liaudies Kultūros Centre, kar 
įsikūręs iš šventės rengimo šta-

Naujasis Rusijos ministras pirmininkas Viktor S. Černomyrdin (dešinėje) atsistoja Rusijos Liaudies 
deputatų kongrese gruodžio 14 d. Už jo (iš dešinės j kairę) ministro pirmininko pareigas ėjęs, 
Rusijos reformų programos kūrėjas Yegor Gaidar. 

Kozyrev kalba 
sukrėtė diplomatus 

Reikalavo, kad Vakarai nesikištų Pabaltijy 
Stockholmas, gruodžio 14 d. 

(NYT) — Rusijos užsienio mi
nistras Andrei Kozyrev savo 
antivakarietiška kalba sukrėtė 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos (ESBK) 
dalyvius pirmadienį. Kalba 
skambėjo, lyg Šaltasis karas 
tebevyksta aršiausioje savo for
moje. Beveik pusvalandį po jos 
vyriausieji diplomatai bėginėjo 
vieni pas kitus, tardamiesi dėl 
tos kalbos, kuri atrodė kaip dra
matiškas pasikeitimas Rusijos 
užsienio politikoje. Net jo paties 
delegacijos nariai sakosi buvę 
nustebinti tos kalbos. 

Po 30 minučių Kozyrev sugrį
žo prie pulto ir pasakė, kad jo 
kalba buvo apgavystė — kad 
Rusijos užsienio politika iš tik
rųjų nėra pasikeitusi ir kad jis 
tik vaidino, taip kalbėdamas, 
parodyti, kad atsitiktų, jei opo
zicijai pasisektų išstumti Boris 
Jelcin'ą. 

Kozyrev'o prakalba sukrėtė 
net ir veteranus diplomatus, 
kurie per visą savo karjerą dar 
tokio dalyko nebuvo girdėję. Vo
kietijos užsienio ministras 
Klaus Kinkei, vėliau tą dieną 
nuskridęs į Maksvą ten susitikti 
su kancleriu Helmut Kohl anks
čiau numatytais reikalais, pa
sakė, kad jis buvo „pri
trenktas". 

Ukrainos užsienio ministras 
išėjo iš posėdžių kambario 
paskambinti savo vyriausybei 
pasi t ikr int i , ar Maskvoje 
nebuvo įvykęs perversmas, kas 
paaiškintų tokį Rusijos politikos 
pasikeitimą. Kai kurie parei
gūnai pripažino, jog iš pradžių 
kai kurie užsienio ministrai ati
džiai nesiklausė Kozyrevo kal
bos, o Kozyrev vėliau pasakė, 
kad tai buvo tik retorika. 

bas. Jo skyriai bus steigiami 
Lietuvos miestuose ir rajonuose, 
užsienio lietuvių kolonijose. 
Steigėjų susirinkimas išrinko 
prof. Algirdą Vyžintą fondo va
dovu-direktoriumi. Dainų šven
tės rėmėjų fondo sąskaita atida
ryta komerciniame banke „Vil
niaus bankas". Sąskaitos kodas 
260101777, numeris -1700409. 

(A.M.) 

Reikalavo nesikišti Pabaltijy 
ir Jugoslavijoje 

Bet tie, kurie k^ jsės i neti
kėjo savo ausimis. Kozyrev 
pasmerkė Vakarų karinį ir 
strateginį kišimąsi į Baltijos 
valstybes, pasakė ESBK-ai 
„nekišti nosies" į buvusias so
vietines teritorijas ir reikalavo, 
kad Jungtinės Tautos sustab
dytų sankcijas prieš Serbiją, 
sakydamas, kad Serbijos vyriau
sybė gali tikėtis pilnos karinės 
paramos iš „Didžiosios Rusijos". 

Vėliau, tačiau, Andrei Kozy
rev užtikrino konferencijos da
lyvius, kad „nei prezidentas 
Jelcin, kuris lieka ir vadu ir 
garantorium Rusijos užsienio 
politikos, nei aš pats, kaip už
sienio reikalų ministras, nie
kuomet nesutiksime su tuo, ką 
aš skaičiau savo čia perduotoje 
kalboje". 

Vakarų diplomatai 
pasipiktino 

Ten buvę diplomatai, kurie 
niekuomet nebuvo matę tokių 
žaidimų tarptautiniuose baruo
se, neramiai priėmė Kozyrev'o 
užtikrinimus, kad jokia , Juoda 
galia" Maskvoje nebuvo jo pri
vertusi pasakyti tokią kalbą. 
JAV valstybės sekretorius Law-
rence Eagleburger jam viešai 
pasakė: „Sekantį kartą prašom 
mus iš anksto perspėti". 

Vokietijos užsienio ministras 
Klaus Kinkei pasakė, kad jam 
šis A. Kozyrev'o žaidimas visai 
nebuvo juokingas. „Jis negalėjo 
neapgalvoti, ką jis daro", ir 
paskui pridūrė, kad jis pats 
pakeitė savo numatytą kalbą, j 
ją įjungdamas Kozyrev'o argu
mentų pasmerkimą, „nes tai 
buvo per rimtas dalykas praleis
ti nekonfrontavus". 

Šiek tiek vėliau konferencijoje 
JAV ir Rusija pateikėjau anks
čiau paruoštą bendrą pareiš
kimą, kuriame atrodė, kad Ru
sijos politika iš tikrųjų nėra 
pasikeitusi. Jame abi šalys šau
kėsi, kad gruodžio 20 d. serbai 
išsirinktų demokratišką val
džią. Jei Serbija sustabdytų 
agresiją prieš buvusias Jugos
lavijos respublikas, ekonominės 

sankcijos prieš Serbiją galės 
būti atšauktos. 

Į tampa Rusijos užsienio 
reikalų ministerijoje 

Bet Vakarų diplomatai jau 
kurį laiką pastebi įtampą ir kar
tais net susimaišymą Rusijos 
užsienio ministerijoje. „Poli
tikos vykdymo atžvilgiu, atrodo, 
kad rusai nežino, kam jie atsak 
ingi", pareiškė nuomonę aukš
tas JAV pareigūnas jau lapkri
čio mėnesį. „Jugoslavijos atžvil
giu jų politika vadovaujasi jų 
spėliojimais, ką jie turi daryti, 
kad patenkintų konservatyviąją 
opoziciją pačioje Rusijoje", jis 
sakė. 

Šiuo metu Rusijos Kongreso 
opozicija puola A. Kozyrev'ą 
beveik tiek pat kiek B. Jelcin'ą 
ir Yegor Gaidar, ir gali būti, kad 
ir jis bus pakeistas netolimoje 
ateityje. Vienas opozicinės 
grupės vadas Maskvoje apie 
Kozyrev'ą taip pasakė: „Jis yra 
proamerikietiškų įtaigautojų 
vadas Rusijoje, ne Rusijos užsie
nio reikalų ministras". 

Stockholme suvažiavę diplo
matai spėlioja, kad Kozyrev'as 
ta keista prakalba bandė sus
tiprinti savo poziciją Maskvoje. 
Prieš skaitydamas ją, Kozyre
v'as paaiškino, jog ji nurodo io 
užsienio ministerijos nustatyto 
plano pataisą, kuri jau šio 
mėnesio pradžioje buvo paskelb
ta Interfax žinių agentūros 
Maskvoje. 

„Mes matome NATO ir Vaka
rų Europos Sąjungos nuolatines 
pastangas, su įvairiomis atmai
nomis, stiprinti savo militarinę 
poziciją Pabaltijy ir kitose buvu
sios Sovietų Sąjungos vietovė
se" toje kalboje sakė A. Kozy
rev, „ir kištis Bosnijoje ir Ju
goslavijos vidaus reikaluose". 
Tik taip galima suprasti Jugos
lavijai uždėtas sankcijas, jis sa
kė kalboje. „Mes reikalaujame, 
kad jos būtų nuimtos", jis sakė, 
„ir jei tai neįvyks, mes pasi
laikome teisę vienašališkai im
tis reikiamų priemonių išsau
goti savo interesus, juolab, kad 
mes kenčiame ekonominę 
skriaudą. Dabartinė Serbijos 
valdžia gali pasitikėti Didžiosios 
Rusijos parama savo kovoje". 

Blogiausias laikas 
ne t rauk t i sankcijas 

Europos Bendrijos derybi
ninkas Jugoslavijoje David 

Išrinktas naujas Rusijos 
užsienio ministras 

Dar vienas smūgis Jelcinui 

Maskva, gruodžio 14 d. (NYT) 
— Konservatyviųjų jėgų Rusijos 
Liaudies deputatų kongrese 
manevravimų nugalėtas, Rusi
jos prez. Boris Jelcin'as at
sižadėjo ekonominių reformų 
architekto Yegor Gaidar, kuris 
jau kurį laiką ėjo ministro pir
mininko pareigas. Ministru pir
mininku paskirtas veteranas 
valstybės energetikos direkto
rius Viktor Černomyrdin. 

Šis nesitikėtas pasikeitimas, 
iškėlęs klaustuką jau dėl visos 
ekonomijos reformos ateities 
Rusijoje, atrodo, užbaigė jau dvi 
savaites besitęsiančią konfron
taciją tarp prez. Boris Jelcin'o ir 
Liaudies deputatų kongreso. Su
giedojus himną, užbaigiant 
kongresą, visi sutiko, kad šio 
Kongreso metu žymiai nuken
tėjo ligšiol neliečiamas ir negin
čijamas Jelcin'o prestižas. 

Tikriausias ženklas, kad tai 
tiesa, yra Demokratinės Rusijos 
sąjūdžio paskelbimas, jog jie ne-
beremsią Jelcin'o, nes jis „iš
davęs" ministro pirmininko 
pareigas einantį Jegor Gaidar. 
„Šis veiksmas Rusijai brangiai 
kainuos", pareiškė susikrimtęs 
maskvietis deputatas Stanislav 
Šustov. „Išgelbėti Gaidar būtų 
reikėję tikros drąsos — ne to

kios, kokią jis rodė, užsilipęs ant 
tanko, apsuptas savo šalininkų 
— bet drąsos politiko, apsupto 
savo priešininkų", jis sakė. 

Naujai išrinktas ministru pir
mininku, 54-metis Viktor Čer
nomyrdin pareiškė, jog jis nori 
rinkos varomos ekonomijos, bet 
kad „dabar jau reformos turės 
įgyti šiek tiek kitokį atspalvį". 

Tokie pasisakymai ir naujojo 
ministro pirmininko karjera 
rodo, kad Černomyrdin žada pri
stabdyti Yegor Gaidar'o pradė
tus procesus, kurie yra davę 
įvairių rezultatų. Didžiausia rū
pestį kelia tai, jog manoma, kad 
jis vėl pradės teikti valdžios 
kredi tus valstybinėms įmo
nėms, kas dar aukščiau iškels 
jau ir taip milžinišką infliaciją. 

Bet vakariečiai verslininkai 
dar per daug nesijaudina. Anot 
jų, viskas priklausys nuo to, 
kiek Gaidar paskirtų ekonomis
tų bus palikta naujame ekono
minio pertvarkymo kadre ir 
kaip Jelcin'as traktuos naująjį 
ministrą pirmininką. Vienas 
šveicariškos kreditų įmonės 
pareigūnas pasakė: „Aš nema
nau, kad privatizavimo progra
ma nukentės, nes privatizavi
mas eina iš žmonių, ne iš val
džios, bet privatizavimas gali 
sulėtėti". 

NATO padės Jungtinėms 
Tautoms planuoti strategiją 

New Yorkas, gruodžio 15 d. 
(NYT) - NATO sutiko padėti 
Jungtinėms Tautoms paruošti 
tris galimus planus Balkanams, 
kurie galėtų būti pateikti JT 
Saugumo Tarybai patvirtinti. 
Gruodžio 14 d. vykusiame posė
dyje Briuselyje NATO valdybos 
taryba nutarė pasiųsti „tei
giamą atsakymą" į JT gene
ralinio sekretoriaus Boutros 
Boutros-Ghali prašymą, kad jie 
su juo pasidalintų savo min
timis dėl galimų ėjimų tame re
gione. Tuo pačiu valdyba taip 
pat įgaliojo savo karinę komisiją 
sudaryti išeities planus trims 
skirtingoms situacijoms, kurias 
nordė JT generalinis sekreto
rius. 

Generalinis sekretorius pap
rašė, kad NATO strategai 
išdėstytų kaip jie užtikrintų, 
kad serbai laikytųsi uždraudi
mo skraidyti virš Bosnijos ir 
Herzegovinos. Tuo tarpu, ka
dangi Serbija nuolat pažeidinėja 
Jungtinių Tautų uždraudimą, 

Owen, kalbėdamas apie gali
mybę, kad atliekami sovietiniai 
ir Rusijos sunkieji ginklai 
pradėtų plaukti į Kroatiją, 
Bosniją ir Serbiją, pasakė, jog 
tokia galimybė jį baugina jau 
nuo praėjusios vasaros. Pirma
dienį jis pareiškė: „Šis momen
tas būtų pats blogiausias kam 
nors išstoti iš tarptautinės 
kolektyvinės reakcijos prieš Ser
bijos agresiją". Jo nuomone, 
Kozyrev'o kalba matyt buvo 
perspėjimas, kad Jelcin'o 
opozicųa pradėtų teikti Jugosla
vijai ginklus, jei jiems pasisektų 
jį išstumti. 

A. Kozyrev vėliau pasakė 
spaudos korespondentams, kad 
toje jo kalboje buvo gana tiksliai 
susumuoti Jelcino opozicijos 
reikalavimai, nors tai toli gražu 
nebuvo patys krastutiniausi jų 
reikalavimai. 

Prancūzija, Britanija ir JAV 
tariasi dėl Saugumo Tarybai pa
te iksimos rezoliucijos, lei
džiančios tiems kraštams nu
šauti Bosnijos-Hercegovinos oro 
erdvę pažeidžiančius lėktuvus. 

Anot NATO generalinio 
sekretoriaus Manfred Woemer, 
JT sekretorius Boutros-Ghali 
taip pat nori žinoti kaip NATO 
siūlytų sukurti saugumo zonas 
nuo serbų pabėgantiems musul
monams. Britanija ir Prancūzija 
priešinasi tokių saugių zonų 
kūrimui, nes tai tik paskatintų 
serbus dar daugiau musulmonų 
ištremti. 

Pagaliau, JT generalinis sek
retorius prašė NATO patarimų 
kaip užtikrinti, kad civilinis 
karas Bosnijoje nesiplėstų į Ser
bijos provinciją Kosovo. kurios 
gyventoų dauguma yra albanai, 
ir prie jos esančią Makedonijos 
provinciją. 

JT Saugumo Taryba jau leido 
į Makedoniją pasiųsti 700 JT 
taikos palaikytojų užtikrinti, 
kad neramumai nesiplėstų į 
Makedoniją. Bet bijoma, kad jei 
ateinantį sekmadienį rinkimus 
Serbijoje laimėtų dabartinis jos 
vadas Slobodan Milsevič, jis 
paskatins serbus pradėti karą ir 
Kosovo. Tai galėtų į karą su 
Serbija įtraukti ir Albaniją. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 17 d.: Lozorius, 
Olimpija, Mantgailas, Drovydė. 

Gruodžio 18 d.: Gracijonas. 
Girdvilas, Eidvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadieni saulė tekėjo 
7:12, leisis 4:20. Temperatūra 
dieną 34 F (1 C), apsiniaukę, ly
ja ir sninga; naktį — 18 F ( 6 C). 

Penktadienį saulė teka 7:13, 
dalinai saulėta, šalčiau. 
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PAGALBA LIETUVAI 

Dabar Lietuvai labai sunkūs 
laikai. Tur ime padėti reikalin
giems mūsų pagalbos. 

Į Lietuvą s iuntėme medika
mentus, kuriuos aukojo World 
Medical Relief, Mercy Interna
tional, University of Chicago, 
Švento Kryžiaus ir kitos ligoni
nės. Didžiausia problema, su 
kuria susiduriame, yra apmokė
j imas už šių labai reikal ingų 
medikamentų ir medicininių 
reikmenų persiuntimą. Vienin
telis mūsų pajamų šaltinis buvo 
narių ir draugų aukos. Iki 1992 

m. gegužės mėnesio į Lietuvą 
buvo išsiųsta vaistų ir medici
ninių re ikmenų viso 105,740 
svarų, 5,081,838.00 dolerių ver
tės. Mes žinome, kad visi šie 
re ikmenys buvo gauti ir pa
skirstyti . Niekas nepakl iuvo į 
, juodąją rinką", nes mes dirba
me su pasaulyje žinoma kata l i 
kiška organizacija „Ca r i t a s " ir 

kitomis, su Bažnyčia susijusio
mis organizacijomis. 

Esame dėkingi Nekalto Prasi
dėjimo parapi jos Chicagoje 
klebonui kun. A. Puchenski už 
leidimą r inkt i a u k a s spalio 31 
d., šeštadienį, 4:30 vai. p.p. 
Mišių metu ir lapkričio 1 d., 
sekmadienį, visų Mišių me tu . 

Prašome padėti mums t ęs t i šį 
darbą. Aukokite kiek galite. No
rint persiųsti šiuos medikamen
tus, svarbus kiekvienas paauko
tas centas. Visi mūsų Pagalbos 
Lietuvai (Aid Xo L i thuania) 
nariai y ra savanoriai. J ie patys 
krauną ta lpintuvus. J i ems ne
m o k a m o s jokios a lgos , j ie 
negauna jokių nemokamų kelio
nių... dirba pasišvęsdami Dievui 
ir žmonijai. 

Aukas čekiais siųskite: Aid to 
Lithuania. Inc. 

Telaimina Jus Dievas. 
Evelina Ožel ienė, 

Centro valdybos 
pirmoji vicepirmininkė 

26-TA WORCESTER, MA 
LIETUVOS VYČIŲ K U O P A 

Keli mūsų 26-tos kuopos na
riai dalyvavo Lawrence, MA. 
rengtoje arbatėlėje, kurios pel
nas buvo skirtas fondui, remian
čiam Lietuvos respublikos atsta
tymą. 

Rugsėjo mėnesio susi r inkime 
susilaukėme naujos narės Mae 
Bučinskas, o kun . Jonas Pet
rauskas apibūdino paskutinįjį 
mūsų mieste rengtą Lietuvos 
Vyčių Visuotinį seimą 1960-tais 
metais. Holden miesto gyvento
ja Rūta Sarafinas pirmininkau
ja 80-tojo Visuotinio seimo ren
gimo komitetui. Seimas Worces-
ter Marriott viešbutyje vyks 
1993-jų metu rugpjūčio 12-15 
dienomis. 

Mūsų susirinkimų m e t u Ed 
Meilus, J r . mums teiks l ietuvių 
kalbos mini-kursą. Atvykite, iš
moksite lietuviškai kalbėt i . 

Devyni Worcester Lietuvos 
Vyčių kuopos nariai dalyvavo 
Naujosios Anglijos apygardos 
posėdyje, Norwoode. 

Barb P a n t o s , 

PHILADELPHIA, P A 
3-ČIOJI LIETUVOS 

VYČIŲ KUOPA 

Pirmasis šių metų Philadel-
phijos Lietuvos Vyčių kuopos 
susirinkimas įvyko rugsėjo 20 
dieną. Viktoras Stepalovitch 
Jonas Mickūnas, Leonardas K a 
pochus. Vladas ir Irena Svekla 
Julija Kovvrak. Lilijana Grey 
mas ir Irena Ožalis, delegatai į 
Visuotiną Lietuvos Vyčių sei

mą, padarė pranešimus. Malo
nu, kad mūsų 3-čios kuopos na
riai aktyviai dalyvavo seimo 
darbuose. J. Mickūnas buvo 
prezidiumo pirmininku, Agnie
tė Mickūnas ir I. Sveikla dirbo 
mandatų komisijoje, o Barbora 
Mickūnas buvo išr inkta į sti
pendijų komitetą. 

Sveikiname šių metų stipendi
jų laimėtojus, ypač mūsų nares 
Carolann Drumstas ir Daina 
Kapochus, ir linkime joms geros 
kloties studijose. Kuopa taip pat 
didžiuojasi, kad Allentowne įvy
kusiame seime narys Viktoras 
Stepalovitch užsitarnavo Ket 
virtąjį Lietuvos Vyčių laipsnį. 

Užuojautos Prano Petersono 
šeimai. Prisiminsime jį mal 
dose. Nuoširdi padėka 144-tai 
šeimininkei Allentovvno kuopai. 
kur i sunkiu ir sėkmingu darbu 
pravedė malonų ir našų Visuo 
tinį suvažiavimą. „Gintaro" 
apygardos rengtas balius buvo 
labai puikus, t ikimės, kad tai 
taps metiniu įvykiu. Sveikina 
me naujai išrinktą Centro val
dybą ir pasižadame ją remti. 

Spalio mėnesio 3-čią dieną Šv. 
Kazimiero parapi ja pradėjo 
švęsti savo šimtmečio jubiliejų. 
Spalio mėnesio 25-tą dieną Šv. 
Jurgio parapija atšventė savo 
90-ties metų jubiliejų padėkos 
Mišiomis bei banketu Dugan's 
restorane. Sveikiname abi pa
rapijas! 

I r e n a Svekla, 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVOS VYČIŲ 

APYGARDOJE 

Daugiau kaip 100 delegatų. 
narių bei svečių, atstovaujančių 
devynias Lietuvos Vyčių kuo
pas, susirinko Šv. Jurgio parapi
jos salėn Norwood, MA, rugsėjo 
mėnesio 20-tą dieną dalyvauti 
Naujosios Anglijos apygardos 
posėdyje. Šeimininkės, 27 tos 
kuopos nariai , pasveikino anks
ti a tvykusius ir juos pavaišino 
pyragaičiais ir kava. Mišias 
aukojo kun . William Valkavi-
čius, o j a m asistavo Al Ja1 vis. 
Po to pavalgėme puikius pietus 
ir t rumpai pabendravome su 
kitų kuopos nariais . 

Pirmininkas Al Akule pradėjo 
posėdį, pakviesdamas kun. Val-
kavičių sukalbėt i maldą. Nor-
woodo kuopos pirm. Betty Sk icki 
pasveikino susirinkusius. Kadangi 
šią dieną sukako treji meta; nuo 
buvusio apygardos pirmirv.nko 
a.a. Al Jaričio mirties, o pri š du 
mėnesius iš mūsų tarpo pasi
traukė apygardos vicepirm a.a. 
Pranas Peterson. sukalbėome 
„Ave" maldą. Taip pat užsakė-

Detroito L. S. K. „Kovas" žygiuoja IV-jų Pasaul io Lie tuvių Spor to žaidynių a t i d a r y m e K a u n e . 
Nuot r . M y k o l o A b a r i a u s 

me Mišias jų sielų intencija. 
Nutarėme A. Jaričio vardu pa
aukoti stipendijų fondui. 

S u s i r i n k u s i u s pasveik ino 
kun. Baltrašūnas. Kun. Janiū
nas ir kun. Contons lankėsi 
Lietuvoje šią vasarą ir grįžo su 
daugybe įspūdžių. Ypač prisi
mintina buvo jų iškyla į Kryžių 
kalną, kur jie pastatė 8-ių pėdų 
medinį kryžių. Tas kryžius buvo 
nugabentas iš JAV-ių A. Mit
kaus, SASoro linijos dėka. Lie
tuvoje žmonės nenustebo Lie
tuvos Vyčių parodytu ryžtu 
atlikti bet kokį projektą. 

Silvestras Marcavage (vietoje 
negalėjusios atvykti patikėtinės 
Irenos Tamulevich) ir Elena 
Dallalis patikrino iždo knygas 
ir jas patvirtino. Šiais metais 
buvo du kandidatai Naujosios 
Anglijos apygardos stipendijai 
gauti . Sveikiname Jennifer 
Laukaitis-Vaząuez (141 kp.) ir 
Linda March (26-ta kp.). Lee 
Marcinka ir Elena Gudeczaus-
kas pranešė apie Visuotinį Lie
tuvos Vyčių seimą. 17-tos 
kuopos narė Ieva Bali pakelta 
į Ketvirtąjį Lietuvos Vyčių 
laipsnį, o 141-mos kuopos narė 
Ona Petrus — Trečiąjį laipsni. 
Formalumus atliko Rita Pin 
kus. Sveikiname abi nares! 

B i ru t ė Stoškus perska i tė 
Stasio Lozoraičio padėkos laišką 
už mūsų pasiųstą auką sušelpti 
Washington. DC. esančią Lietu
vos ambasadą. Buvo nuspręsta 
organizacijos žurnalą „Vytį" 
paremti auka. Pavieniai asme 
nys ta ip pat buvo paraginti au
koti žurnalo išlaikymui. 

Sekė valdybos rinkimai. Išei
nantis pirmininkas Akule pa
dėkojo valdybos nariams už 
darbą. Jis buvo perėmęs parei
gas iš a.a. Al Jaričio. Sveiki 
name naująją apygardos valdy
bos pirmininke Birutę Stoškus. 
Linkime sėkmės veiklos dar
buose! 

Pagrindinis lėšų telkimo ren
ginys, metinis kultūrinis festi 
valis Maironio parke, buvo 
surengtas VVaterbury 7-tos bei 
South VVorcester 116-tos kuopos 
dėka. Didelis ačiū visiems tal
kininkams. Žvelgiant į ateitį, 
teliko keturi kambariai rengia-

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

. .Žiburio" li tuanistinės mo
kyklos Kalėdų Eglutė vyks sek
madienį, gruodžio 20 dieną, tuoj 
po šv. Mišių, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Bus proga pasi
vaišinti. Atvyks Kalėdų senelis 
susitikti su vaikais. Bus renka
mos aukos Mantui Blastaičiui. 
Mokyklos vadovybė kviečia vi
sus vaikus, tėvelius, senelius ir 
visuomenę dalyvauti Kalėdų 
Eglutėje. 

SUSIKAUPIMAS DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOJE 

Prieškalėdinis susikaupimas 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
įvyks šeštadienį, gruodžio 19 d., 
6:30 vai. vakare. Susikaupimą 
praves Šv. Antano parapijos kle
bonas kun.*kAlfonsas Babonas. 
Dalyvaus ir kiti lietuviai ku
nigai. 

KALĖDŲ MELODIJOS 
RADIJO BANGOMIS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės speciali kalėdinė 
muzikos laida bus transliuo
jama gruodžio 26 dieną, nuo 3 
iki 5 vai. po pietų, iš radijo sto
ties WPON AM banga 1460. 

P rog ramą rnoš i a E d v a r d a s 
Skiotys. Programos iš laidas 
p a d e n g ė L i e t u v i ų fondas . 
Lietuvių fondo atstovas Detroite 
yra Vytautas Petrul is , 30115 
Brookvievv, Livonia, MI 48152, 
tel. 525-0294. 

PRIEŠKALĖDINIS 
SUSIKAUPIMAS 

Šv. Antano parapijoje prieška
lėdinis susikaupimas įvyks pir
madienį, gruodžio 21 d., 12 vai. 
vidurdienį. Susikaupimą praves 
Dievo Apvaizdos klebonas kun. 
Viktoras K r i š č i ū n e v i č i u s 

ŠVENTĖ 25 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTĮ 

Liolė ir Kazys Kizlauskai 
šventė savo vedybinio gyvenimo 
25 metų jubiliejų. Ta proga jų 
draugai M. ir E. Skorubskų rezi
dencijoje suruošė j iems pokylį. 
Sveikiname ir l inkime Liolei ir 
Kaziui dar daug saulėtų bendro 
gyvenimo metų. 

lm 

LIETUVIŲ FONDO 

KONCERTAS 
Lietuvių fondas 1993 metais 

rengia jau ketvir tą muzikos 
koncertų ciklą, tuo labai pratur-

mose Kennebunkpor t , M E . 
esančiame pranciškonų vienuo
lyne rekolekcijose 1993-jų metų 
birželio 25-27 dienomis. Tuo rei
kalu rūpinasi Elena Dallalis. 

Po posėdžio fleitistas Gedimi
nas Stanaitis , grojęs Šv. Peter
burgo simfonijos orkestre 16-ka 
metų, su smuikininku kun. Val-
kavičiumi trumpai svečius ža
vėjo koncer tu . S v e i k i n a m e 
darbščius 27-tos kuopos nar ius 
už vaišingumą bei puiku mais
tą. Didelis lietuviškas ačiū! 

Pavasarinis apygardos posėdis 
įvyks Providence, RI. 1993-jų 
metų balandžio 25 dieną. 

Aldona M a r c a v a g e , 
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t indamas mūsų išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Šioje koncertų 
serijoje išgirsime dar mums 
negirdėtus ir išvysime nematy
t u s Lietuvos valstybinės operos 
sol is tus — sopraną S igu tę 
Stonytę ir baritoną Arvydą 
Markauską. Solistams akom
panuos Lietuvių Operos dirigen
t a s muz. Alvydas Vasaitis. 

Detroite šis koncertas vyks 
sekmadienį, sausio 31 d., 1 vai. 
po pietų Dievo Apvaizdos para
pijos salėje, Southfield, MI. 
Būtų labai naudinga, kad tą 
sekmadienį Detroite ir jo apy
linkėse nebūtų rengiami kit i 
vieši r eng in ia i , n e s m ū s ų 
negausus telkinys ir taip j au 

nelabai gaus ia i lankosi į lietu
viškus rengin ius . Jei ateityje 
re ikės a t s i sakyt i Detroite nuo 
panaš ių ku l tū r ingų įvykių, ta i 
bus didelis nuostolis mums pa
t iems. 

V . P . 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 St., Chicago 

Tat. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roborts Rd., Palos H Uis. IL 

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv. penkt. 4 v.p.p—7 v.v. 

Lietuvos vyčių choras religiniame koncerte . 

NEW YORKO MIESTO 
LIETUVOS VYČIAI 

Pirmasis 12-tos Lietuvos Vy
čių kuopos susir inkimas įvyko 
rugsėjo mėnesį. Kuopos svar
biausias užmojis yra Aušros 
Vartų parapijos sunkumai. Ren
kame aukas parapijos salėje 
į rengt i naujas išvietes bei 
klebonijos virtuvėje į s ta ty t i 
naujus langus. Siame projekte 
mums nemažai padeda Kolum
bo Vyčių Kinckerbocker kuopa. 

Rugsėjo mėnesio 17-tą dieną 
įvykusių demonstracijų Dag 
Hammarskjold plazoje New 
Yorke reportažą pristatė Connie 
Nehwadowich. Sis įvykis atkrei
pė dėmesį į ta i , jog Lietuva jau 
metus yra Jungt in ių Tautų na
rė, o visgi sovietų daliniai išjos 
nesitraukia. Connie nar iams 
išdalino pasirašyti ir platinti 
šiuo reikalu peticijas. 

Rugsėjo mėnsio 27-tą dieną 
Persi mainymo parapijoje įvyko 
Vidurio A t l a n t o apygardos 
posėdis. Kaip įprasta, Maspeth 
miesto kuopa puikiai šeimi
ninkavo. Trys mūsų kuopos 
n a r i a i p a t e k o a p y g a r d o s 
valdybon — lietuviškų reikalų 
komiteto pirmininkė C. Nehwa-
dovvicb, kul tūr inių reik. kom. 
pirm. Antanas Yakovonis ir pir
masis vicepirm. Ed. Senken. 
Sveikiname kun. Raila jo 85 
metų amžiaus ir 60 metų kuni
gystės sukaktuvėse. Ad Multos 
Annos! 

Irena 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis,Jr. 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOR0 MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. T»l. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir sestd 9 v r-12 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
, ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 565-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kabtnsto Ir buto: (706)652-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOlh Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
sskyrus treč Sėst 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
563S S. Pulaskl Rd., Chicago 

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

706-641 -2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Vvest Ava . , Orland Park 
706-349-8100 

10 W. Mart in, Naparvills 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tai . (1-312) 585-0348; 
Raz. (1 -312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t a i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S . K e d z l a A v * . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tai . (1 -312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia \ vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai . (706) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kabineto t o l . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

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

A R A S Ž L I O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarftan Medical Cantar-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava. , Sulta 310, 

Napervllla IL 60563 
Tai . 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Kaip keičiasi 

MŪSŲ KASDIENYBĖ 
Greitai nuriedėjo jaunos, ne

rūpestingos dienos. Iš tiesų jos 
tikrai nebuvo tokios nerūpestin
gos, nes tuo laiku jauno žmo
gaus auginimas ir auklėjimas 
buvo savaime suprantamai riša
mas ir su gyvenimo vertybių 
skale, su savo krašto meile, pa
reigingumu tiek kasdienoje, 
tiek ruošiantis ateičiai. Turėjai 
daug organizacijų, praplečian-
čių tavo akiratį, duodančių pro
gą pamąstyti ir daryti sprendi
mus savo ateičiai. Tiek gausio
se, tiek mažose šeimose; tiek 
mieste, tiek plačiuose savo kraš
to dirvonuose buvo skiepijama 
savo tautos ir krašto meilė, pa
garba artimui. Artimu buvo su
prantamas ne tik draugas, bet 
ir kiekvienas asmuo, kokia 
bebūtų jo kilmė ir tautybė, jei 
tik jis buvo geras savo krašto pi
lietis ir atsakingas už savo 
veiksmus. 

Nors istorijos vadovėliai pla
čiai rašė apie karus, dažniausiai 
garbindami užkariautojus ir 
mažiausiai rūpindamiesi nuga
lėtųjų likimu, tada jauni žmonės 
apie tai negalvojome. Pridėjus 
prie karo vado būdvardį Didy
sis, natūraliai priimdavome tai, 
kaip ir šiandien, sulaukę bran
daus amžiaus ir televizijoje 
sekdami nesibaigiančius karus? 
Kas yra tikrai pasikeitę, ne t ik 
mes patys? Imkime emigraciją, 
— pirmiau ji buvo suprantama 
kaip geresnio gyvenimo išeitis, 
ypač daugiavaikėse šeimose su 
mažai žemės, išnešusi net iš ma
žutės Lietuvos daugybę darbš
čių rankų. Lengvesnis pragyve
nimas buvo visai suprantama 
svajonė. Mes, laisvės ieškojusieji 
ir dėl to svetur atsidūrę, atvy
kome čia jau dėl kitų priežasčių, 
todėl mums taip tebėra svarbus 
laisvės žodis. O ir gyvenimo ei
ga yra smarkiai pasikeitusi, vis
kas bėga ir keičiasi daug grei
čiau, nes technika mus verste 
privertė taikytis prie naujų iš
radimų. Sveikatos srityje nauji 
vaistai prailgino mūsų dienas 
šioje planetoje, o ateityje gal 
daugelį perkels ir į naujas pla
netas, jei jau net mėnulyje buvo 
įmintos žmogaus pėdos. O čia 
pat beveik viską gali užsakyti 
pristatymui telefonu. Ar dėl 
visų tų priežasčių padidėjo 
asmens ar tik visuomenės svar
ba? Ar moksliniai išradimai su
teikė žmogui daugiau išminties, 
ar viskas dar nebėra atskiro as
mens apsisprendimo raikalas? 
Paimkime porą teigiamų pavyz
džių: cigarečių, cigarų rūkymas 
jau nėra visų matomas kaip po
niško mandrumo reiškinys, o 
kaip žmogaus valios trūkumas, 

RINKIMAI, O JAU IR PO RINKIMŲ 
Atgarsiai iš Lietuvos 

JONAS DAUGĖLA 
žinant galimas pasekmes. Mais
to pasirinkimas irgi nėra vien 
finansinio pajėgumo įrodymas, 
o daugiau galvojančio žmogaus 
nuosprendis, nes mokslas yra 
įrodęs taukų ir kai kurių kitų, 
taip populiarių produktų, žalą 
jų ilgalaikiame vartojime. 

Atsirado daug didesnis jud
rumas, kelionės, gyvenviečių 
keitimas. Apie ką pirmiau skai
tei tik knygose, už gana apčiuo
piamą sumą dabar gali pamaty
ti savo akimis. Havajai jau 
nebėra tik romantiška vaizduo
tės svajonė, Australija irgi turi 
nemažą ten apsigyvenusių tau
tiečių grupę, kuriuos ne vienas 
esam aplankę. Gal mažiau mus 
traukė Afrika ir Azija, bet gal 
kuris ir ten jau esam pakelia
vęs. Ar tas viskas tikrai paveikė 
mūsų tautietį, atsidūrusį po ka
ro tuose tolimuose kraštuose, ar 
tai praplėtė, o gal net susiauri
no mūsų galvoseną, priklausy
mą savam kraštui? Atsakymą 
turbūt gautume, tik padarius 
tokį įdomų apklausinėjimą, gal 
net užpildant anketą, jei visi 
sutiktume sakyti teisybę. Bet, 
aišku, tai tik spėliojimai, nors 
labai svarbūs, matant pasikei
timus dar taip neseniai tą tru
pinėlį laisvės atgavusioje tėviš
kėje. Čia reikėtų pridėti ir spė
liojimą, kad gal mes, užkariau
tojų prievarta paversti emigran
tais, visgi mažiau nutolome nuo 
savo gimtojo krašto, kaip kai 
kurie ten likę. 

Visa tai apmąstant, praeina 
noras viską tik kritikuoti ir 
ieškoti klaidų, o didėja susi
rūpinimas tiek ten, tiek čia 
esančiais tautiečiais. Kai seniau 
mums ir mūsų kalbos, ir galvo
senos išlaikymas buvo labai su
prantamas dalykas, ta i dabar 
reikės daug didesnių pastangų 
nenustoti vilties ir nenutrauk
ti ryšių su saviškiais. Juo la
biau, kad pasaulis dabar dau
giau susirūpinęs Afrika, negu 
užpultomis Europos šalimis. Čia 
auga mūsų jaunoji karta ir džiu
gina savo darbais bei pastan
gomis tiek švenčių organiza
vime, tiek mokyklėlių tęstinu
me, kur neretai matome moky
tojaujant j a u ir išeivijoje 
gimusius jaunus pasišventėlius. 
Jie ateina stoti į mūsų vietą, jie 
pasirenka gyvenimo draugus ir 
drauges irgi labai dažnai iš sa
vųjų tarpo. O jei meilės jausmas 
nuveda į mišrią šeimą, teko pa
stebėti, kad visgi didėja tų gy
venimo draugų prisidėjimas 
prie mūsų siekių, supratimas 
mūsų ištikimybės savo kilmės 
žemei. Tai pastangos, vertos 
mūsų dėmesio ir įvertinimo. 

RKV 

Audringai ir nuotaikingai 
praūžė rinkimų kampanija ir 
rinkimai čia pas mus Ameriko
je. Ne ką ramiau ir taikingiau 
jie užsibaigė ir Lietuvoje. 
Būdinga, kad tiek Bush, tiek 
Landsbergis net rinkimų dieną 
iki paskutinės minutės nesitikė
jo rinkimus pralaimėti ir kad jų 
abiejų varžovai laimės rinkimus 
tokia triuškinančia persvara. 
Bet turbūt tuo šių dviejų rinki
mų panašumai ir baigiasi, nors, 
atrodo, kad juos abudu ant men
čių paguldė šalių ekonominiai 
sunkumai bei balsuotojų kas
dieninio gyvenimo problemos. 

Rinkimams pasibaigus, gali
ma įžvelgti ir šviesesnių proš
vaisčių. Nepaisant atšiaurios 
rinkiminės kampanijos ir bruta
lių varžybų, valdžios perdavi
mas tiek JAV, tiek Lietuvoje 
vyksta ramiai, tvarkingai ir 
prisilaikant demokratinio gyve
nimo tradicijų. Vos tik Bushui 
paaiškėjo, kad jis rinkimus 
pralaimėjęs, jis tuojau pasveiki
no laimėtoją ir pažadėjo jam 
visokeriopą pagalbą. Landsber
gis irgi panašiai susitiko su lai
mėtojų, ir abudu draugiškai 
aptarė bendradarbiavimo gali
mybes. 

Tiek amerikiečius, tiek lietu
vius maloniai nuteikė tokia 
kultūringa valdžių pasikeitimo 
eiga. O net ir Vakarų demokra
tiškame pasaulyje ir 20-tojo 
šimtmečio civilizacijoje esame 
matę visai kitokių valdžių pasi
keitimo vaizdų. Pralaimėjęs rin
kimus kandidatas, nenorėda
mas atsidurti prie sienos ir būti 
sušaudytas arba užbaigti savo 
gyvenimą kartuvėse, tuojau po 
rinkimų turėdavo pro užpakali
nes duris sprukti į kalnus pa
sislėpti arba miškais pereiti 
savosios valstybės sieną ir 
užsienyje ieškoti prieglaudos. 

Mūsų lietuviškoji išeivija 
Lietuvos Seimo rinkimų pasek
mes pasitiko ne tiek nuostabos, 
kiek nusivylimo, pasipiktinimo 
ir skausmo jausmais . Šios 
nuotaikos jau iki šiol plačiai 
buvo išsakytos lietuviškoje 
spaudoje, aptartos mūsų organi
zacijų susirinkimuose ir apkal
bėtos įvairiuose atskirų asmenų 
susitikimuose. 

Mūsų daytoniškiui J. Ambro
zaičiui teko stebėti savo akimis 
mūsų tautiečių-balsuotojų nuo
taikas pačioje Lietuvoje. Jis 
turėjo progą stebėti rinkimus ne 
tik Vilniuje, bet ir tolimesniuo
se kaimuose. Su rinkėjais jam 

teko pasikalbėti rinkiminėse 
būstinėse prie balsavimo urnų. 

Jam krito į akį, kad veik nie
kas nenorėjo prisipažinti balsa
vęs už LDDP. Balsavę už Sąjūdį 
ar kurią nors kitą partiją, 
drąsiai gyrėsi. Bet tokių, kurie 
balsavo už Brazauską, lyg ir 
neliko. Tad ir neaišku, iš kur jis 
prisirinko tiek daug balsų? 

Rinkimų pasekmes ypač skau
džiai išgyeno ir su ašaromis 
pasitiko buvę Sibiro tremtiniai 
bei politiniai kaliniai. J ie 
jautėsi tikrai apgauti ir vėl 
išduoti kančiai. 

Buv. tremtinė Irena Lukoševi-
čiūtė — Žemaitienė dabar dirba 
„Tremtinyje". Ji skubomis 
parašė savo įspūdžius ir įdavė J. 
Ambrozaičiui, kad jis juos 
atvežtų mums. Savo įspūdžius ji 
pradeda Tautvydo Buslevičiaus 
„Skelbimu": 

„Dabar parduodam Lietuvą. 
Nuleiskim vėliavas, užpūskime 
žvakes. Ne atgailai, ne meilei, 
ne paguodai, bet ištieskime 
rankas. Parduodam Lietuvą sa
vi, ne svetimi. Dabar parduodam 
Lietuvą už frankus, dolerius ir 
už tuos pačius rublius. Sutraiš
kytą, o Viešpatie, po tankais 
sulenkime kelius". 

Toliau Žemaitienė aprašo 
savo įspūdžius pirmąją dieną po 
rinkimų: 

„Šiandien dirbu „Tremtiny
je". Iš ryto pasiklausiau radio, 
kur jau praneša preliminarinius 
rinkimų rezultatus. Ir dikto
riaus sujaudintas balsas tarsi 
kuolu tvoja per galvą. Nejaugi? 
Ar tai gali būti? Neįtikėtina! 
Greit susirenka bendradarbiai, 
nuleidę akis, nepakeldami gal
vų. Sunki gėla surakina krūti
nę, suspaudžia smilkinius. Visi 
niūriai tylime nustebę, prislėg
ti, nusivylę. Pakasynų nuotai
ka. Tartum laidotume kažką 
brangiausio, neatgaunamo. 

Ir tada mūsų klubą užplūsta 
mūsų žmonės tremtiniai, polit
kaliniai. Ir visi klausia, kas at
sitiko su Lietuva, su mūsų žmo
nėmis? Kodėl toks rinkimų re
zultatas ir triuškinantis komu
nistų, dabar jau pasikeitusių į 
LDDP, laimėjimas? Ateina žmo
nės pakalbėti, pasvarstyti. 
Kiekvienas turi savo versiją, 
kodėl taip atsitiko. Daugumos 
vyrų nuomone, tai kaimas nu
lėmė rezultatus. Išsigando, kad, 
esant privačiai nuosavybei, 
nebus kaip kombinuoti. Kiti 
sako, kad kaimo žmonės mano, 
jog per staigi buvo ta kolūkių 

reforma, kurios grietinėlę ir vėl 
nusigriebė nomenklatūra, o 
prastam žmogui liko tik kano
pos ir ragai. 

Mūsų kaimas, kuris carizmo 
priespaudos laikais vienintelis 
išlaikė lietuvybę, per raudono
jo maro metus patyrė perdaug 
triuškinančių smūgių, kad atsi
laikytų. Pokario par t izanų 
kovose žuvo geriausi tautos 
sūnūs. Trėmimai išnaikino ki
tus. Daug mūsų inteligentų 
pasitraukė į vakarus. Taip buvo 
sunaikintas tautos vertingas 
genofondas. O likusį naikinimo 
darbą atliko alkoholis, komunis
tinis auklėjimas ir genocidas. 

Taip, mūsų butuose šiandien 
šalta ir drėgna. Daug žmonių 
šiandien neturi darbo. Kainos 
kyla, o atlyginimai maži. Bet ar 
nežadėjome praeitų metų bloka
dos dienomis susiveržti diržus ir 
viską iškęsti? Tik mūsų trem
tiniai ir politkaliniai daug 
iškentę galėtų tik duona ir 
vandeniu gyventi, kad tik būti 
laisviems. Šiandien važiavau 
taksiu. Vairuotojas, išgirdęs, 
kad padejavau dėl šilto vandens, 
pasipiktino. Jis sako, o ar turėjo 
kada kaimas šiltą vandenį, ar 
Sibire žmonės turėjo jį? Gėda 
taip būti sumaterialėjusiems. 
Svarbiausia — nepasiduoti ko
munistams! Ir man gera pa
sidarė nuo jo žodžių. 

Mums atrodo, kad rinkimų 
rezultatai prablaivė ir tuos, ku
rie balsavo už kairįjį bloką. Pra
blaivė ir dešiniųjų veikėjus, 
kurie buvo susiskaldę į partijas, 
partijėles ir tuo pačiu prarado 
daug balsų. Didis Dieve, ne
apleisk Tu mūsų ir mūsų 
mažutės varganos tėvynės"... 

Žinoma, gaila, kad ir mūsųjų 
išeivių būryje atsiranda vienas 
kitas, kuris nesugeba įvertinti 
Seimo rinkimų moralinės žalos 
visai mūsų tautai ir gėdos prieš 
visą vakarų demokratinį pasau
lį. Kaltina Landsbergį, jo vy
riausybę ir tuo bando pateisin
ti Brazausko laimėjimą. Žemai
tienė kreipiasi iš Lietuvos ir į 
juos: „Esu girdėjusi negerus 
gandus, kurie sklinda pas mus 
apie jus. Nejaugi jus, mieli 
taut ieč ia i , galėjo pave ik t i 
komunistinė propaganda? Ne
jaugi reikia būti kankintam, 
šaudytam, tremiamam, kad įsi
tikintumėte jų niekšingumu, jų 
melaginga propaganda? Netikė
kite jais, mieli tolimi lietuviai". 

Tiesą pasakius, ne per daug 
galime didžiuotis ir mūsų išei
vijos paskutiniojo laikotarpio 
politine veikla. Esame sukūrę 
kelias politines institucijas, 
atgaivinome politines partijas ir 

subūrėme jas į Vyr. Lietuvos 
Išlavinimo K-tą. Netenka abe
joti, kad šios institucijos ir jų 
veikėjai išvystė politinę veiklą. 
Buvo padaryta daug pastangų ir 
energijos, pristatant visam lais
vajam pasauliui mūsų tautos 
pavergimo tragediją ir ieškant 
pagalbos tautą išvaduoti iš bol
ševikinės vergijos. Laisvajame 
pasaulyje VLDK-as reiškė mūsų 
tautos politinę valią, o visi 
išeiviai, kiek tik sąlygos leido, 
per ištisus metus gausiai rėmė 
mūsų tautos išlaisvinimo pa
stangas. 

Tačiau, labai gaila, kad visos 
tos mūsų išeivių sukurtos ir 
išlaikyto* politinės institucijos 
visai pasimetė, kai kovo m. 11 
dieną buvo vėl atstatyta Lietu
vos Nepriklausomybė. Nei vie
na politinė institucija neparuošė 
ir nedarė pastangų paruošti sa
vo veiklos planą, tautai išsiva
davus iš vergijos ir įžengus į 
laisvo gyvenimo metus. Tiesa, 
Lietuvos Nepriklausomybė atė
jo labai staigiai ir netikėtai. Tad 

galbūt tuo ir būtų galima patei 
sinti šį mūsų veiksnių pasime
timą, kuris labiausiai išryškėjo 
Seimo rinkimų metu. 

Naujai atkurtos valstybės vy
riausybė ir pati tauta laukė iš 
išeivijos ne vien materialinės, 
bet ir moralinės paramos. Bet, 
deja, susilaukė tik materialinės. 
Moralinė parama pasireiškė 
daugiausia tik tuščiomis prakal
bomis, kritika, pamokymais ir 
pamokslais, kurių tikslas dau
giausia buvo save pagarsinti 
ir pasigirti nepelnytais nuo
pelnais. 

Tenka džiaugtis, kad vienas 
išeivijos visuomenininkas ryžosi 
tiesioginiai įsijungti į Lietuvos 
valdžios struktūrą ir kan
didatavo į Seimą. Kandidatavo 
ir laimėjo. Tenka tik laukti, kad 
jis kūrybingai išnaudos šį 
laimėjimą. O dabar jau teko 
nugirsti, kad kitas išeivijos 
veikėjas taikstosi į komunistinę 
vyriausybę ir bando, nors ir be 
portfelio, įsėsti į ministro kėdę. 

RELIGINIO KONKURSO 
PREMIJOS 

Kasmet skiriamos prelato J. 
Prunskio premijos tikslas yra 
krikščioniškų principų puoselė
jimo skatinimas. 

Šiais metais buvo prisiųsti 37 
darbai — 30 iš Lietuvos, 6 iš 
Amerikos ir 1 iš Brazilijos. Jų 
tarpe buvo vertimų, originalių 
veikalų ir veiklos projektų. 
Originalūs kūriniai kėlė įvai
rias temas — Lietuvos Bažny
čios istoriją, Valančių, šv. 
Kazimierą, blaivybe, vaikų au
klėjimą, sovietinį persekiojimą, 
kunigus ir kt. O veiklos pro
jektai lietė našlaičius, para
pijų gyvastingumą, evangeliza
ciją ir kt. 

Šių metų vertinimo komisijai 
priklausė kun. dr. Cukuras, se
suo Bernadeta, Aldona Linger-
taitienė, Eligijus Sužiedėlis ir 
dr. Mirga Girniuvienė. Komisija 
paskyrė premiją dviem darbam 
ir išskyrė du darbus, vertus 
dėmesio. Štai šių metų ver
tinimo komisijos protokolas: 

Prel. Juozo Prunskio premijai 
skirti komisija, 1992 m. spalio 
30 d. susirinkusi Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserų Vienuo
lyne, Putnam, Ct., taip įvertino 
prisiųstus darbus: 

2,000 dol. skirti veikalui „Su
grįžimo knyga", parašytam R. 
Latvėnaitės slapyvardžiu. Ati
darius voką, paaiškėjo, kad šio 
veikalo autorė yra Rita Vinciū-
nienė iš Kauno. Knygoj autorė 
dalinasi savo išgyvenimais, at
r a n d a n t Dievą a te i s t inė j 
aplinkoj. 

3,500 dol. skirti projektui 
„Evangelii nuntiandi Lituanie" 
paremti. Atidarius voką pa
aiškėjo, kad projekto autorius 
yra Lietuvos Ateitininkų Fede
racijos valdyba. Tai konkretus 
Lietuvos jaunimo evangelizaci
jos planas. 

Komisija rado, kad vertimas 
plačios apimties Gerhardo Krol
io veikalo „Kristaus pėdomis", 
pateiktas slapyvardžiu Ketvir
tukas, vertas ypatingo dėmesio. 
Atidarius voką, paaiškėjo, kad 
knygos vertimu pasirūpino 
Daugailių parapijos klebonas 
kun. P. Baltuška. Svarbu, kad 
ši knyga būtų išleista, nes ji 
žymiai praturtintų lietuviškos 
religinės literatūros lobyną. 

Komisija norėtų paskatinti 
„Trupinių" autorę Veroniką 
pateikti daugiau savo apmąsty
mų. Atidarius voką. paaiškėjo, 
kad apmąstymų autorė yra Ona 
Gratkauskienė. 

Mirga Girniuvienė 

SINKIŲ FONDO PREMIJOS 
MOKYTOJAMS 

Julija ir Emilis Sinkiai, gyve
nantys JAV, įsteigė fondą 
lietuvių kalbos mokytojams, dir
bantiems Rytų Lietuvoje parem
ti. Sio fondo premijos — po šimtą 
dolerių paskirtos 180 pedagogų. 
Kultūros ir Švietimo Ministeri
joje premijas įteikė Sinkių fon
do įgaliotinis Kazys Saja (Elta). 

JAV LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kuttene (penkta iŠ kairės) ir būrys 
uolių talkininkų, kraunant mokyklinius reikmenis, knygas ir drabužius į 
talpintuva, kuris keliaus i Lietuvą. 

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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— Ką gali žinoti? Visokių gandų girdėti. Gal ir 

sudegins. 
— Jie viską naikina, kas Vokietijoj gera. Moteris 

prievartauja, knygas degina, — atsiliepė nuo rašomo
sios mašinėlės jaunoji. 

— Gera charakteristika. Ar nejuokingi tie rusai: 
moteris prievartauja, knygas degina. Iš istorijos žinau, 
kad buvo tokių, kurie prievartavo, buvo ir tokių, kur 
degino, bet kad būtų abu kartu... 

Nusisuko ir išėjo pro duris, purtydamas galvą. Tą 
akimirksni tikrai supratau, kad jis mūsų pusėje, bet 
ką puskarininkio nusiteikimas gali sverti? Jeigu būtų 
generolas ar nors koks įtakingas pulkininkas, nors 
koks slaptosios karinės žvalgybos asmuo... 

— Aš manau, jeigu randate ką vertingą, — mano 
mintį nutraukė Trudė. — Manau, ką nors, kas galėtų 
būti reikalinga tamstai ar anai mergaitei, kuri taip 
myli knygas, pasiimkite. Kai anie ateis, vargu čia kas 
beliks. 

— Labai ačiū, — net pašokau. — Jeigu galėčiau, 
visas išsivežčiau, bet dabar tikrai reikės pasirinkti. 
Bent tuos kelis didžiuosius žodynus. Aš nustebau, kad 
ir tamstos jau žinot, jog užleis rusams. 

— 0 mes nuo pat pradžios žinojom. Pirmieji 
amerikiečiai pasakė, kad jie čia tik laikinai. 

— Ir tamstos nieko? Nemėginot trauktis? 
— 0 kur? Čia mūsų namai. Milijonai jau žuvo, kas 

kad ir dar keli žūsim. Vokietija buvo yra ir pasiliks. 
Joks rusas, kad ir didžiausią gerklę turėtų, jos nesuės. 
Užspringt! gal ir užsprings, bet nesuės. Su mažom tau

tom jau bepigu, bet ir tai nelengva. Kad ir jūs... Išsi-
sklaidėt po pasaulį ir kaip jus sugaudys. Girdėjau, ką 
jam sakei, kiekvieną žodį girdėjau. Ir jis girdėjo. Ir 
suprato. Kai čia atėjo, galvojo kitaip. Buvo įsakyta su
rinkti, surinkti ir išsiuntinėti namo, o dabar persivertė. 
Apačioj būdamas, nieko negali padaryti, negali iš 
viršaus ateinančio įsakymo pakeisti. Ir Lenos žodžiai 
jam pritiko. Gerai, kad išbėgot. Mums nėra ko bėgti. 
Vokiečių yra anapus Elbės, bet jų reikia ir čia. Visų 
nesunaikins. Vis tiek kas nors ir ant savo žemės išliks. 

Keistas jausmas nusiaubė, lyg čia stovėtų ir 
šnekėtų motina. Jeigu būčiau išdrįsęs, būčiau apka
binęs, o tada gal net į dūdas pasileidęs, bet nepajudė
damas iš vietos gerklėje besisukantį, kvapą gniaužiantį 
kamuolį šiaip taip nurijau ir paklausiau: 

— Ar nėra čia kur nors smulkaus Meklemburgo 
žemėlapio. 

Toks staigus kalbos pakeitimas ją nustebino, ir ji 
tik pažiūrėjo tiesiai į akis, lyg klaustų: „Kam dabar 
toks noras?" 

— Bijau, kad vėl reikės bėgti, — pasakiau. — Ligi 
čia nereikėjo. Jeigu būčiau turėjęs, žinoma, būtų pra-
vertę, bet kelią rodė frontas. Reikėjo toliau nuo jo, o 
dabar? Net nežinom, ką amerikiečiai galvoja, dar la
biau, ką sugalvos. Didieji keliai gali būti spąstai, mums 
reikia žinoti visus keliukus. 

Ji atsiduso. 
— Buvo. Pažiūrėsiu. Jeigu kam neprireikė, turėtų 

tebebūti. 
Pakilo eiti, bet tuo tarpu prasivėrė durys, ir vienas 

iš jaunų vyrų, kurių daugumą jau bent iš matymo 
pažinau, įkišo pro duris galvą ir pamojo į save. 

— Pirmininkas šaukia, — pasakė. 
Žinojau, jeigu jau pirmininkas šaukia, turėjo būti 

svarbus reikalas. Pasakiau Trudei, kas šaukia ir 
paprašiau, kad pati paieškotų žemėlapio. 

— Ar jau žvalgyba atvažiavo? — paklausiau vyro, 
vos išžengęs pro duris. 

— Ne, niekas neatvažiavo. Komendantas atėjo 
krepšinio žaisti, tai nutarė ten pat jam ir išleistuves 
padaryti. 

Latviai jau susidarė savo komandą. Komendantas 
žaidė lietuvių pusėje. Daržinėje jau buvo pasiruošę 
išleistuvėms. Viena moteris padovanojo tautinę, dailią, 
savo pačios austą juostą, Živilės motina įmantriai austą 
staltiesę. Man liepė pasakyti kelis žodžius, paaiškinti, 
kad tos dovanos tik prisiminti tą vargą, kurį vargo, 
mumis rūpindamasis. Būtinai reikėjo pasakyti, kad do
vanos yra ne krautuvėj pirktos, bet savo rankomis aus
tos ir per didelius vargus ligi čia atneštos. Ir dar turėjau 
pasakyti, kad tokius dailius darbus tegali padaryti 
geros širdies žmonės. Paprašyti, kad tą patį pasakytų 
nuo mūsų ir savo viršininkams. 

Kai tik krepšinio kėlinys pasibaigė, išgužėjom iš 
daržinės, ra tu apsukom aikštelę. Pirmininkas 
pašnekino prakaitą besišluostant) komendantą, jį tuoj 
apsupo kiti, daugiausia moterys. Dvi net tautiniais dra
bužiais apsirengusios su dovanomis. Mačiau, kaip 
puskarininkis žvalgėsi, nesusigaudydamas, kas čia 
darosi. Norėdamas nenorėdamas turėjau persakyti, ką 
man buvo susakę, pridėjau, jog visi džiaugiasi, kad 
sveikas galės grįžti į namus ir tos menkos pačių mo
terų rankų padarytos dovanėlės, tegu visada primins, 
kaip dar nelengva kai kur geriems žmonėms gyventi. 

Iš lengva ir jis susigaudę, kas čia vyksta. Iš pra
džių manęs, kad tai kokia krepšinio ceremonija, bet 
kai suvokė momento rimtį, iš širdies galįs pasakyti: 
„Jeigu būtų mano valia ir mano galia, dar šiandien 
išvyčiau rusus iš jūsų namų ir jus pačius visus saugiai 
parvesčiau namo". 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 
New York, NY 

SPARČIAI RETĖJAME 

Lapkričio 25 d., būdama 83 
metų, iš šio pasaulio iškeliavo 
Eugenija Kezienė. Gyveno 
Woodhaven, NY. Buvo tauri ir 
kukli asmenybė. Uoliai rūpinosi 
savo vaikais ir vaikaičiais. Ne
pamiršo Lietuvos ir ją giliai 
mylėjo. Sielojosi jos likimu ir 
r ėmė pastangas L i e t u v a i 
siekiant išsivadavimo iš sovie-
tijos jungo. Buvo Lie tuvių 
Bendruomenės, Vyčių ir Kata
likių Moterų sąjungos aktyvi 
narė. Bejos talkos neapsieidavo 
nė vienas renginys bei pobūvis, 
kur būdavo ruošiamos vaišės. 
Eugenija Kezienė, va i š e s 
ruošiant, būdavo vyr i aus i a 
šeimininkė. Ji ne t ik vaišes 
ruošdavo, maistą supirkdavo, 
bet neretai ir už tą maistą pat i 
užmokėdavo. Ypač jos pasiges 
Apreiškimo parapija, kur ia i 
velionė priklausė ir joje daug 
dirbo, pobūvius ruošiant. 

Su velione buvo atsisveikinta 
lapkričio 27 d. S h a l i n s 
šermeninėje. \ šermeninę at
silankė daug Eugenijos Kezie-
nės draugų ir ją pažinojusių. Jų 
tarpe trys kun iga i . Tėva i 
pranciškonai, vysk. Paul ius 
Baltakis ir ambasadorius Ani
cetas Simutis. 

Maldas už mirusiąją sukalbėjo 
Apreiškimo parapijos klebonas 
kun. Vytautas Pa lubinskas . 
Vyčių 41 kuopos vardu specia
liai parašytą maldą skaitė kuo
pos pirmininkas Bill Kurnėta ir 
kun. V. Palubinskas. Maldą 
skaitė ir dalį rožinio kalbant 
vadovavo mirusios duktė, at
vykusi iš Lietuvos, sese lė 
Aldona Kezytė. Atsisveikinimo 
žodį tarė ir šeimai užuojautą iš
reiškė ambasadorius Anicetas 
Simut is . Šeimos v a r d u 
atėjusiems su mirusiąją atsi
sveikinti padėkojo s ū n u s 
Algimantas Kezys. Nuliūdime 
liko dvi dukterys: seselė Aldona 
Kezytė ir Danutė Wolosenko, du 
sūnūs: radijo „Laisvės žiburys" 
vedėjas Romas Kezys ir fotome
nininkas Algimantas Kezys. 
Taip pat keletas vaikaičių ir kiti 
giminės. 

Tą patį vakarą, kai buvo atsi
sveikinta su Eugenija Kezienė, 
toje pačioje šermeninėje, gre
timame kambaryje buvo pašar
vota ir a t s i sve ik in ta su 
Kazimiera Sirgėdiene. Ji mirė 
išgyvenusi 87 metus. Gyveno 
Richmond Hill, NY. 

Šeštadienį, lapkričio 28 d., Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
abu karstai stovėjo vienas šalia 
kito. Mišios buvo aukojamos už 
abi mirusius tuo pačiu metu . 
Koncelebracines šv. Miš ias 
aukojo keturi kunigai kartu su 
vysk. Paulium Baltakiu. 

Po šv. Mišių Eugen i jos 
Kezienės kūną p r i g l a u d ė 
Cypress Hills, Brooklyne, NY. 
kapinės, o Kazimieros Sirgė-
dienės — Šv. Karolio kapinės. 
Long Island, NY. 

Viešpaties meilė, gerumas ir 
gailestingumas žmogui tesu
teikia Eugenijai Kezienei ir 
Kazimierai S i r g ė d i e n e i 
amžinąją ramybe ir poilsi Jo 
karalystėje. 

PIANISTO PETRO 
GENIUŠO KONCERTAS 

Pianistui Petrui Geniušui, kai 
j is praėjusį pavasar į Pa lm 
Beach tarptautiniame pianistų 
konkurse tapo pirmos vietos 
laimėtoju, buvo pažadėtas kon 
certas garsiajame Lincolno cen
tre, Alice Tully Hali. Nevv 
Yorke. salėje, turinčioje 13()0 
vietų. 

Koncertas, kurį rengė Guild 
for International Piano Compe 

titions, įvyko l apkr ič io 28 d., 8 
vai. vak. Koncer tas buvo plačiai 
i š rek lamuotas . M ė n u o p r i e š 
koncertą p ian i s to P . Gen iušo 
vardas buvo m a t o m a s Metropo
litan bei Nevv V a r k Ci ty operų, 
Philharmonijos o r k e s t r o Avery 
Ficher ir Alice Tul ly sa lėse 
v y k s t a n č i ų k o n c e r t ų p ro 
gramose <„Stagebill"). Koncerto 
reklaminis lape l i s su p ian i s to 
nuotrauka I n u o t r . V y t a u t o Ma
želio) ir jo t r u m p a muz ik inė 
apžvalga dvi s a v a i t e s pr ieš 
koncertą buvo Alice Tully salės 
p r i e a n g y j e p a s t a t y t a m e 
. . s t e n d e " , o l a u k e , s a l ė s 
priešakyje, v i t r inoje po s t ik lu 
buvo įdėtas t a s p a t s lapel is , 
ski r tumas t ik toks , kad j is buvo 
dešimtį ka r tų pad id in t a s ! 

P ian is tas P e t r a s G e n i u š a s 
atliko Luciano Bėrio , B r a h m s , 
Clementi , Prokofiev, VVagner-
Lizt ir Lizt kompozicijas. 

Pianistą apdovanojus gėlėmis, 
o koncerto d a l y v i a m s nea t la i -
džiai plojant, buvo . . išreikalau
t a " net t rys , .b i sa i" . 

I koncertą a t s i l a n k ė a r t i 800 
asmenų Jų t a r p e ir a r t i 60 
lietuvių. Po konce r to l ie tuvių 
būrelis nuskubėjo P. Gen iušą 
p a s v e i k i n t i , o d r . M a r i j a 
Žukauskienė p i a n i s t u i į te ikė 
gėlių puokštę . 

Petras G e n i u š a s g imė 1961 
m e t a i s V i l n i u j e . P i a n i n o 
muziką pradėjo s tudi juot i bū
damas 7 metų. L a n k ė Čiurlionio 
muzikos i n s t i t u t ą ir V i ln i aus 
bei Maskvos konservatori jas. Su 
savo koncer ta i s y r a a p l a n k ę s 
Maskvą , S t . P e t e r s b u r g ą . 
Minską bei k i t u s b u v u s i o s 
Sovie tų S ą j u n g o s m i e s t u s . 
Turėjo k o n c e r t u s Prancūzijoje, 
Olandijoje, Vokietijoje. Ispanijo
je ir Amerikoje. J i s yra laimėjęs 
Palm Beach ir Ober l in t a rp tau
t i n i u s p i a n o k o n k u r s u s , o 
premijas gavo P i l a r Bayona. 
Zaratogoje ir A.M.S.A. pasauli
n i a m e p i a n o k o n k u r s e , 
Cincinati . 

P . P a l v s 

CLASSIFIED GUIDE n 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis kalba ambasados ir JAV LB Socialinių bei 
visuomeninių reikalų tarybos konferencijoje lapkričio 7-8 d. Washingtone, D.C. (sėdi iš kairės): 
Birutė Jasaitienė, Algimantas Gečys, ev. liuteronų vysk. Hansas Dumpys ir Vytas Maciūnas. 

Nuotr. Br. Čikoto 

East St. Louis , IL 
K A S V Y K O P R I E 

M I S S I S S I P P I 

Spalio m ė n e s i o pabaigoje , 
kada m u m s g a l v a s jau ir ta ip be 
galo k v a r š i n a m e t i n i s rudens 
festivalis, sužinojome, kad mūsų 
ilgametė b e n d r a d a r b ė , nuoširdi 
kelių s a m b ū r i ų da rbuo to j a , 
Agutė Tiškuvienė , išsikelia į I>e-
mont. IL. Na, o k a s gi mums tuos 
kugelius b e k e p s ? Tiesa, kt pa 
juos ir kitos m ū s ų ponios, bet tik 
po vieną. A g u t ė gi iškepdavo 
jų m u m s n e t po du. 

Pardavė A g u t ė savo namą, 
kur iame iki pensi jos k a r t u su 
vyru Bronium gyveno ir iš kurio 
jį, ta ip pat nuoš i rdų darbuotoją, 
amžinojon T ė v y n ė n išlyd- jo: 
pardavė ir pak i lo Lemontan. ar
čiau prie d idesn io ir judresnio 
būrio l ie tuvių . G a u s u s būrys 
draugu ir b e n d r a d a r b i ų , dirbu
sių su A g u t e Bendruomenėje , 

T a u t i n ė j e sąjungoje, Balfe, 
Vasario 16-tos gimnazijos rėmė
jų būrelyje, chore, Lietuvos Vy
čiuose ir Nekal to Prasidėjimo 
parapijoje, susirinko palinkėti 
iškeliaujančiai sėkmės ir svei
katos . Agutės išvykimas — 
s t a m b u s nuostolis šiai apy
l inkei . 

A t e i n a Kalėdos , gaspado-
r i ams bėdos, ta ip mėgdavo ,,pa-
r ū g o t i " mano gimtojoje Su
valkijoje ūk in inka i . Tiems, 
kur ie darbuojasi lietuviškuose 
ar imuose, šis posakis puikiai 
t i nka ir čia, šioje apylinkėje. 
Lapkričio ir gruodžio mėnesiais 
išsijuosę dirbome, dalyvaudami 
parodose, festivaliuose, puoš
dami net po kelias Kalėdų eglu
tes viešam pasigrožėjimui. 

Viduryje lapkričio, Inter
na t iona l Ins t i tu te ruoštame 
žiemos festivalyje, lietuviškų 
Velykų margučių ir kalėdinių 
š iaudinukų darymo techniką 
net ketur ias valandas demon
s t ravo Albina Gavelienė ir 
Marytė Krisčiūnienė. Dvi iš
t i sas dienas savo drožinius, 
p e r i o d i k ą ir k n y g a s buvo 
išstatęs Zigmas Grybinas. Atsi
l a n k i u s i e j i l a b a i domėjosi 
margin imu ir šiaudinukų dary
mu, o Grybiną apipylė klau
s imais apie šiandieninę Lie
tuvą, apie tą dieną vykusius rin
k imus . 

J a u daug metų Mėta Kikutie-
nė ir K r i s t u p a s K iku t i s 
papuošia lietuvišką eglutę Col-
linsville miesto bibliotekoje. 
Šios įstaigos vadovai nebeap-
s i e i n a be Kikučių puoštos 
eglutės . Eglutė tapo labiausiai 
mėgiamu bibliotekos papuošalu 
šiuo laikotarpiu. 

J a u trečius metus Concordia 
Historical Inst i tute padalinys 
Concordia liuteronų kunigų 
s e m i n a r i j o s ruoš ia įvairių 
tau tybių Kalėdų festivalį. Čia 
t au t i ška i eglutes papuošia net 
keliolika tautybių. Už labai 
žemą kainą jos vaišina lanky
tojus t a u t i n i a i s skanėstais-
saldumynais . Kai kurios tau
tybės pasirodo su savo liaudies 
dainomis, giesmėmis, tautiniais 
šokiais, muzika. Ypač pasigė
rėtina, kad šioje šventėje ir pasi
rodymuose dalyvauja dauguma 
vietos lietuvių, nesvarbu, kuriai 
religijai jie priklausytų. Tai 
t ik ra i broliškas, ekumeniškas. 
krikščioniškas pabendravimas 
Kr i s taus gimimo išvakarėse. 
Šiai šventei ruošiamasi jau nuo 
vasaros vidurio. Lietuviams ats
tovauja ir visus darbus be skun
dų at l ieka Mėta Kikutienė, Ro
ber tas Galinaitis, Virginija ir 
Zigmas Grybinai. Vaišiname 

Marijos Vaitkienės keptu Napo
leono tortu, Albinos Gavelienės 
meduoliais ir Mėtos Kikutienės 
parūpintu (Chicagoje keptu) ra
guoliu. Šiemet labai didelį pasi
sekimą turėjo Virginijos daryti 
šiaudiniai varstinukai ir Zigmo 
medžio drožiniai. 

Belleville diecezijos Sniego 
Karalienės (Our Lady of the 
Snows) šventykloje, įkurtoje 
prie miesto esančiose kalvose, 
kas metai prieš Kalėdas vyksta 
Šviesų spektakliai (Way of 
Lights). Laukuos paruošti, švie
somis papuošti mald in inkų 
karavanai , kupranugariai, kiti 
gyvulėliai ir prakartėlės, o pi
ligrimų namų salėje papuoštos 
įva i r ių tau tybių e g l u t ė s 
sut raukia daugybę lankytojų, 
atvykstančių net iš tolimiausių 
vietovių. Salėje puikuojasi 
šiaudinukais papuošta lietu
viškoji eglutė, o aplink ją 
taut inės tematikos medžio dro
žiniai , audiniai , juostos ir 
Lietuvos vaizdų knygos. Šiau
dinukai dovanoti Agutės Tišku-
vienės, drožiniai ir papuošalai — 
Grybinų. Šio lietuviško kampe
lio paruošimu nuoširdžiai rūpi
nosi Mėta, Virginija ir Zigmas. 

Mūsų parapijos klebonas ku
nigas Vytautas J. Balčiūnas, 
OFM, vos prieš t r is ketvirčius 
metų išsikėlęs Floridon, Aukš
čiausiojo buvo pašauktas namo
lei. Nekalto Prasidėjimo šventės 
dieną Belleville diecezijos 
vyskupas, kartu su dvylika 
kunigų, mūsų parapijos bažny
čioje aukojo memorialines šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. Po 
pamaldų dalyviai parapijos sa
lėje buvo pavaišinti M. Vait 
kienės ir H. Levinskaitės pa
ruoštais užkandžiais. 

Z. Gryb inas 

Miami, FL 
MIAMI A M E R I K O S 
LIETUVIŲ KLUBAS 

J a u žinoma, kad Miami 
Amerikos Lietuvių klubo pasta
tą norima parduoti. Esu viena 
iš šio klubo steigėjų, todėl 
kompetentinga papasakoti, kaip 
mes šį pastatą įsigijome ir kiek 
tai mums kainavo. 

Kol dar nebuvo įsisteigęs 
klubas, nedidelė grupė lietuvių 
tarpusavy susipažinę pradėjo 
rengti piknikus Pr. Mockaus 
sodyboje. Piknikų rengėjams 
kilo mintis steigti klubą, kuris 
buvo suorganizuotas ir užregis
truotas 1946 metais. Susirinki
mai vyko privačiuose namuose. 

Pirmas oficialus klubo narių 
susirinkimas įvyko 1951 m. Iš
rinkta valdyba. Pirmininku — 
A. Noris, gi man teko būti sek
r e to re . Mūsų sva rb iaus ia s 
tikslas buvo įsigyti nuosavą 
namą lietuvybei palaikyt i . 
Energijos ir gerų norų buvo 
daug, t ik trūko finansų. Valdy 
bon buvo kooptuoti: Adomas 

Noreika, dr. Tamošaitis, Naujo
kaitis ir kt. 

P r a d ė t a akcijų ( „ š ė r ų " ) 
p la t in imas. P i rmininkas jų 
pirko už 500 dol., aš už 300 dol., 
kiti už mažesnes sumas. Man 
teko platinti akcijas. Trūkstant 
reikiamai sumai, A. Noris pa
skolino 8,000 dol. be jokių nuo
šimčių, Naujokaitis — 8,000 
dol. už 4%, o kiti po mažiau. Iš 
J. Ratkaus buvo nupirkti ketu
ri sklypai už 6,750 dol. Statybos 
planą parūpinau nemokamai ir 
įteikiau kaip dovaną klubui. 
Prieš pradedant statybą, pirmi
ninkas pakvietė miesto merą 
p r ipaž in t i žemę L ie tuv ių 
klubui. Atvykęs meras prakasė 
žemę tardamas: ,,It's bome of 
L i t h u a n i a n s " . P i r m i n i n k a s 
tarė: „Čia yra mūsų žemė ir bus 
lietuvių būstinė. Man teko 
sugiedoti Lietuvos himną. 

Netrukus prasidėjo statybos 
darbai. Nemokamai daugiausiai 
dirbo A. Noreika. Jis ir kitiems 
vadovavo, nes mokėjo statybos 
darbus. 1953 m. jau savo nuosa
vame name turėjome klubo susi
rinkimą. Stengdamiesi greičiau 
sumokėti skolas, rengėm kon
certus. Juose solo dainavau liau
dies ir lietuvių kompozitorių 
dainas. įsteigiau chorą. Suor
ganizavau Baltic trio, kuriame 
šalia manęs dalyvavo latvė ir 
estė. Koncertus atlikdavom ne
mokamai. 

Skolas išmokėti daug padėjo 
Pr. Mockus. Vėliau klubo pir
mininku išrinktas Victor Kraus 
pagerino klubo finansinę būklę. 
Klubo išlaidas mažinti stengėsi 
ir kiti buvę pirmininkai. 

1973 m. klubo pastato sieno
je buvo įamžint i Mockaus 
palaikai — į pastato sieną 
įmūryta urna su jo pelenais, 
pagerbiant jį kaip stambiausią 
rėmėją, klubui paaukojusį arti 
40,000 dol. 

Mūsų įsteigtas klubas yra 
gerai žinomoje vietoje ir labai 
naudingas Miami ir k'tų artimų 
miestų lietuviams. Cia mes 
maloniai praleidžiame laiką, 
rengiame renginius, minime 
Vasario !6-tąją ir kitus svarbius 
mūsų tautai įvykius. 

Esu nemaloniai nustebinta, 
kad klubo pastatą norima par
duoti. Tenka nuolat girdėti 
dabartinės klubo pirmininkės 
tvirtinimą, kad vieta esanti 
nesaugi. Bet kur dabar yra 
saugu? Pardavus šiuos klubo 
namus, už gautus pinigus mes 
nenupirktume kito tokio geroje 
vietoje, o tik netektume to, ką 
dabar turime. 

Atsimenu, kai daugiau negu 
prieš dvejus metus buvo išsiųsti 
kvietimai i susirinkimą klubo 
pardavimo reikalu, susirinkime 
dalyvaujant arti 100 asmenų, 
slaptu balsavimu dauguma pa
sisakė prieš namo pardavimą. 
Tikiu, kad ir dabar nariai ne
sutiks parduoti klubo namų. 

Ani ta K a r n s 

GREIT 
PARDUODA 

.'. HC/MAX 
REALTORS 

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

i 

Po koncerto Bostone Is k. — p mistas Saulius Cibas, MD, Naujosios Angli
jos Pa iu draupitos pirmu inkė Irena VVitienė ir pianistas, tarptautinių 
konk' įremta*. Petras (> niusas 

Nuotr. L. Žiaugrienės 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
•439 S. KEDZK AVENUE 
EVEROREEN P ARK, IL 90942 
TEL. (701) 422-3000 
FAX (708) 422-3103 

r> >T 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai pkmad., «n-
frad., katvfrtd. Ir panktd. 9 v . r . -5 v. p.p. Tročd. 9 v.r.—7 v.v. 

RIMAS U STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. * 
• Pensininkams Nuolaida.' .'. _ 
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulasti Rd. 

43*5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkti na-
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
p / o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i i r 
asmeniškai patarnaus, (kainavimas 
vel tui . 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South Western • Chicago 

(312) 7374000 

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

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius 

• Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

• Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

• Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

MISCELLANECUS 

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

T94.376-1882 «r 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio' 
*aas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vj Wsst 95th Strot 
Tai. — (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

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

T«l. S85-8624. Nuo 8 ryto Iki 6 v .» . 
Kalbėti lietuviškai 

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

Turiu Chtcigos miesto leiducą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mlsg. 
butas. Kamb. dideli, su šiluma ir karš
tu vandeniu. Suaugusiems arba pen
sininkams be gyvuliukų. Tsl. 312-
737-1097. 

• 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
antrame aukšte, Brighton Pk. apyl. 
Suaugusiems, vienam arba dviem 
asmenims. Tel . 312-247-3838. 

FOR RENT 
Išnuomojamas AV2 kamb. 2 
mlsg. modsrnus butas pirmame 
a. Oro vėsinimas, moderni virykla, 
skalbykla su mašinomis. Kreiptis: 
708-361-5594. 

Išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas Marquette Pk. apyl 
Šiluma, oro vėsinimas, virykla, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinom. 
Kreiptis; 708-361-5594. 

Brandi poezijos knyga, kurioje kas
dieniškos buities akimirkos praeina 
amžinybes žingsniais. 

Knygą išleido Ateities Literatūros 
Fondas. Ją galima gauti ir „Drau
ge"; kaina 5 dol., su persiuntimu — 
6 dol. 50 centą; Illinois gyventojai 
prie sumos dar prideda 40 centų 
valstijos mokesčio 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

įsigykite istorinius Lietuvos žemėlapius: 

1595 m. G. Mercator — Lietuva. 
1656 m. lietuvių-švedų kautynės prie Sandomiro. 
1656 m. lietuvių-švedų kautynės prie Pilypąvo. 
1749 m. I. Nepreckio Lietuvos žemėlapis 
Siektinos nepriklausomos Lietuvos žemėlapis, paruošė 

Alg. Gustaitis. 

Neseniai išspausdinti: 
1605 m. lietuvių-švedų kautynės prie Salaspilio. 
Ptoiemėjo žemėlapio atspaudas apie Baltijos pakraštį. 

Žemėlapiuose originalūs įrašai ir jų vertimai lietuviškai. 
Alg. Gustaičio aiškinimai. Visi tie žemėlapiai plakato for
mato. Kiekvieno kaina su persiuntimu 12 dol Illinois gyven
tojai dar prideda 80 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 

. 



KALĖDŲ ATOSTOGOS 
O.B. AUDRONĖ 

Aš jau ūgtelėjus, gimnazistė. 
O, tas rogių kelias! Baltas, 
krykščiantis , kaip jaunystė, 
alsuojantis namų pasiilgimu. 
Vi sas ke l ias v ienas i š t i sas 
pasii lgimas ir laukianti namų 
šiluma, su Sargiu pasvirnėje, su 
lediniu ti ltu — užšalusiu mūsų 
ežeru, su snieguotais šlaitais ir 
pakalnėmis, kurios laukia ir 
laukia manęs. O aš niekaip 
negaliu vienu šuoliu, vienu 
bėriuko šuoliu, pliaukštelėjus 
tėvui šmaikščiu botagu ore, at
sidurti ten. Betgi kiek malo
numo rogėse, kai bėris, pasišo
kėdamas ir siausdamas, skubi
nosi keliu, lyg mano norus su
prasdamas. Ir slystame tiesiai ir 
smagiai plačiu Merkinės plen
tu, pro Bingelių mišką, pro 
Ežeraičius, Purplių tyrlaukius, 
Dvaralaukį palikdami nuošalyj, 
sukame mūsų Žiedakeliu, pro 
Pieveles, ir štai mūsų kaimo 
Eglynas ir pirmieji kaimo na
mai išnyra prieš kalniuką, bė
riui sulėtėjus lengvoje rogių ris
telėje. 

Pasitinka Sviklų šunes ir pro 
j u o s s l i u o g i a m e l e n g v o n 
pakalnėlėn — namo. O ten dega 
žiburys, dega laukiančios širdys 
ir kelių mėnesių pasiilgimas. Aš 
parvažiuoju namo Kalėdų atos
togų. Kokia balta palaima, koks 
gėris, kokia laimė! 

Išsipasakojus, skaniai išmie
gojus su kuria iš dviejų sesučių 
vienoje lovoje, jau kitas pirma
dienio rytas sujaukia namų ap
linka su vištomis, kudakuojan
čiomis aplinkui, gyvulių šėrimu, 
katino murksnojimu ir skaniais, 
s k a n i a i s n a m ų pusryč ia i s , 
senelės ir mamytės išvirtais. 
Mamytė žino kiekį ir normas, 
senelė moka pečių pakurti ir 
viską gerai išvirti. Paskui pus

ryčius ji sau pati pasirinko val
gyti virtuvėje. Sakosi, jai taip 
smagiau. Neprimato, tai nerūpi, 
kad aplašins stalą, ar kitaip su 
visais nepataikys. Ji savano
riškai valgo virtuvėje, ant savo 
staliuko bent jau pusryčius. Bet
gi šventėse valgome visi prie 
valgomojo stalo, ir senelė nesis-
piria, būna drauge su visais. 

Taip diena po dienos savaitės 
dienos bėga link Kūčių 
vakarienės stalo, su kvepiančiu 
šieneliu po balta staltiese. Prieš 
tai su senele prėskučių kepimas. 
O juos kepame duonkepyje pe
čiuje iš baltučių, kvietinių, pik-
liavotų miltų, kuriuos perka 
tėvai Merkinėje, nes pas mus 
kviečiai nesėjami, žemelė 
netinkama. Sėjama daug grikių, 
ir tolimesnieji, link Alytaus, gal 
pavydi mums grikių, iš kurių 
kepame pyragus, verdame kruo
pas, košes ir ką besugalvosi. 
Betgi pabodę mums grikiai. 
Taigi mamytė prikepa skanių 
ragaišių, arba tiesiog pusbalčių 
pyragų, iš tų pačių mūsų supik-
liavotų rugių. Tai tik šventėms. 
Kasdienybei užtenka grikių ir 
visokeriopai gaminamų bulvių 
patiekalų. Aišku, pusryčiams 
kasdieną būtinai senelės ska
niai iškeptos duonkepyje bulvės, 
tokios apskrudusios, skanutė-
lės, kurias praalkę ir tik ką 
iškeptas ragauname ir paskui 
pusryčiams su kopūstais ar 
kitokia „rūgštimi" visi pasiska-
niuodami valgome. Senelė vis 
neužmiršta pasiskonėdama gė
rėtis: 

— Tai, va, o nėra geresnio val
gio, kaip kepta bulvė. Mieste, 
ponuose, sako arbata, o kaime 
bulvė pats skanumėlis. 

— Teisingai, močiutėle, aš 
mielai valgyčiau kaip namie, 

„DRAUGO" VAJUI AUKOJO 
1,000 do l . Mr. & Mrs. Matt 

Vilutis — Frankfort, IL; 
200 do l . Lietuvių Tauragės 

Klubas — Chicago. 
100 do l . Roman Bil iūnas — 

Vienna, VA; Dr. Vytautas 
Majauskas — Jupiter, FL; Dr. 
Albina Prunskis — Indian 
Head Pk., IL. 

80 dol . Ritonė ir Theodore 
Rudaičiai — Oak Lawn, IL; 

50 dol . Juozas Girnius — So. 
Boston, MA; Bronius Liškus 
— Miami Bch., FL; Vacys 
Rociūnas — Independence, 
OH. 

2 5 d o l . Marija Barienė — 
Chicago; Vitas Bernadišius — 
Chicago; Danguolė Ilginis — 
Palos Hills, EL; Vida Jonušas 

— Palos Pk., D-.; Jonas Kiznis 
— Brooklyn, NY; Stasė I 3 

niauskienė — Cleveland, OH; 
Danutė Mikoliūnienė — Cle
ve land , OH; Konstanc i ja 
Orentas — Cicero, IL. 

2 0 d o l . Alfonsas Alkas -
Tampa, FL; R. ir A. Aidžiai — 
Bethesda, MD; Petronėlė Bag
donas — Plymouth, CT; Cecili
ja Balsys - Redford, MI; Dalia 
ir Vyt. Cerniai — Los Angeles, 
CA; Detroito „Žiburio" Litua
nistinė Mokykla (Per Kristiną 
Karvelis); Vytautas Linartas 
— Harbert, MI; Aušrelė Saka-
laitė — Omaha, NE; B. Stan-
genbergas — Cicero, IL. 

15 dol . Petras Griganavičius — 
Downers Grove, IL; Bernadeta 
Zeikienė — Chicago. 

10 dol . Gediminas Marchertas 
— Culver, IN; Eugene Silgalis 
— Euclid, OH; Pranas Sliteris 
— Waukegan, IL; Irena Ulpai-
tė — Dorchester, MA; Maria 
Valiukevičius — Sun City, 
CA. 

15 do l . Ina Bertu lyte tfray — 
Seattle, WA; A. Sturonas — Oak 
Lawn, IL. 

10 do l . Uosis Juodvalkis — 
Providence, RI. 

250 dol. Zenonas Petkus — 
Park Ridge, IL. 

100 dol. Linda Bendoraitis — 
Hollywood, FL. (Priedas); Bronė 
Čižikaitė — Chicago; JAV LB 
Cicero, IL, Apylinkė; Mr. & 
Mrs. Algimantas Kezelis — Chi
cago; Gertrūda Vaičiulis — Oak 
Lawn, IL; O. ir P. Žilinskas — 
Lyndhurst, OH (Laiškas). 

50 dol. Algis Alantas — 
Bloomfield Hls. , MI; Algis 
Balchunas — Evergreen Pk., IL; 
Stasys Griežė — Dorchester, 
MA; JAV LIETUVIŲ BEND. -
E. St. Louis, IL (Laiškas); Rev. 
George Malin — Citras Springs, 
FL; Salomėja Nyerges — Santa 
Monica, C A; Justinas ir Regina 
Pikūnai - Northville, MI; Ed
mundas ir Dalia Remiai — Crof-
ton, MD; Jonas Spurgis — 
Chicago. 

40 dol. Vince Derenčius — 
Sunny Hls., FL. 

30 dol. Ona Adomaitienė — 
Sunny Hls., FL; Elena ir Ignas 
Bandziuliai — Los Angeles, Ca; 
Steponas Bučmys — Dayton, 
OH; Bronė ir Algirdas Pužaus
kas, Ocean Pk., WA. 

25 dol. Janina Bagdas — 
Dauglaston, NY; John Černius 
— Jacksonville, FL; Vaclovas 
Kleiza — Chicago; Kazys ir 
Eugenia Kriaučiūnas — Cla-
rendon Hls. , IL (Letter); 
Vaclovas Kuzmickas — VVater-
bury, CT; M. Kvedaras - Chi
cago; Teresė Norkienė — Oak 
Lawn, IL; Bruno Tauras — 
Chicago; Jonas Viktažentis — 
Worcester, MA; Antanas Zaura. 

20 dol. Simas Brizgys — 
Chicago; Arūnas Grigalauskas 
— Marlboro, MA; Zenonas Pa
jaujis — Mt. Clemens, MI; Nijolė 
ir Vladas Užubaliai — Chicago; 
Jonas ir Bronė Voselka — Ever
green Pk., IL. 

Visiems š iems rėmėjams 
„Draugo" vadovybė nuošir
džiai dėkoja. 

bulveles keptas, bet mieste 
niekas taip neiškepa, — pritariu 
ir aš senelės sakymui. 

Rainis katinėlis, šalia manęs 
tupėdamas, vis galva glaustosi 
prie mano alkūnės, prašydamas 
kokio skanesnio gabaliuko, tai 
kartais neapsikentus ir pa
duodu. Mamytė sako, kad pelės 
nosis nugrauš, jei katinėlį šer-
sime. Jo darbas peles gaudyti. 
Po pusryčių nunešam Sargiui 
didelį skiedinio dubenį, ir jis sau 
lapsi, kol viską subaigia. 

Kūčių dienai atėjus, visi 
pakilioje laukimo nuotaikoje. 
Vyrai atneša kuo kvapiausio, su 
dobiliukais, šienelio, mamytė 
stebi, kad pyragai gerai pakiltų, 
o mes su senele ir abi mažosios 
sesutės ūžimam visą stalą 
prėskučių darymui. Jie didoki, 
kai jau iškyla ir kepa, o, rodos, 
darome mažiuliukus. Priraito-
me ir mažų riestainiukių, lyg 
žaisdamos. Gera ir miela su 
senele daryti prėskučius. Ji vis 
papasakoja ką iš savo mažų 
dienų ar jaunystės, ir gera jos 
klausytis, kaip gražios pasakos. 
Daugiausia apie Kūčių vakaro 
nutikimus, kai šeimininkas 
išgirdo gyvylius kalbant žmonių 
kalba, kai vanduo virsta vynu, 
Kristui gimus, kai jos, jaunos 
merginos, klausydavo, iš kur 
šunes loja, po Kūčių vakarienės 
išbėgusios į spengiantį, baltą 
lauko nakties žėrėjimą — iš tos 
šalies piršlių lauktina. 

Po Kūčių vakarienės, ypač 
prėskučių su aguonapieniu 
užsiskaniavimo, paliekame dalį 
valgių ant stalo — mirusieji ar
timieji atsilankys ir vaišinsis. 
Tuo visi neabejojame. O rytoj, 
nuimant stalą, ieškosime, kas 
geriausiai derės, grūdeliai 
būna ant balto stalo iš šieno 
atsiradę, toje Nakties šven-
tumoje. 

Vakarienės žegnonėje kalė
daičiai lyg viską pšventina ir 
visus sujungia. Po aguonapienio 
su prėskučiais jau ir akutės ima 
merktis mažesniems. Netrun
kame į šiltas loveles sugulti. 
Dabar miegu su vidurine sesu
te. To miego tiek trumpai. Jau 
girdėti mamytė dega šviesą ir 
visus žadina keltis, rengtis 
Perlojon į Bernelių Mišias. Taip 
dar norisi pamiegot i , bet 
mamytė neatleidžia — laikas, 
laikas, jau treti gaidžiai nugie
dojo, jau galinis Sveiklas štai tik 
ką prasluogė su rogėmis — lai
kas, kol susiruošime. 

Mielai nevažiuočiau, bet jau 
taip suplanuota — vyresnieji 
vaikai važiuojame, nes ir dera 
taip, ir kalėdinę išpažintį 
atliekama tuo pačiu, jei nebūna 
per daug eilėse. Nors man dabar 
jau tai nebėda — mokykloje 
atl ieku, bet , pagal įprotį, 
vyresnieji vaikai važiuojame su 
tėvais drauge, namie lieka sene
lė su mažesniais. Jie verda pus
ryčius, laukia mūsų grįžtančių. 

Nesinori tuos 5 kilometrus 
Perlojon važiuoti iš tokios šiltos, 
mielos lovos keltis, ten nuvažia
vus dar užsukant pas Lukšienę, 
kur arklius pasistatome ir 
laukti, kol jau bažnyčioje bus 
tikrai uždegtos visos žvakės, 
viskas nušvis. Mieguistumas 
toks didelis, visi atrodo apsnūdę, 
vieta svetima, o apsirengti rei
kia ta pačia uniforma, su 
kepuraite. Esi tokia išskirtina 
iš visos aplinkos ir pas Lukšienę 
besnaudžiant, ir bažnyčioje — tu 

- Lygiai prieš 20 metų, 1972 
m. gruodžio 14 d., pirmieji JAV 
astronautai Eugene Cernon ir 
Harrison Schmitt atsistojo Mė
nulio paviršiuje. 

viena gimnazistė uniformuota. 
O taip norisi būti neišskirtina. 
Taipjau vaiku būdama vargau, 
kai dvi draugės nežaisdavo su 
manim, kam aš batais bažny
čion dėvėjau, o jos ne, kam man 
mamytė tokį rožinį kaspiną pri
segdavo, o jos neturėjo... Nežais
davo ir tiek, paskui net kelias 
dienas. Visa laimė, kad pusbro
lis Jurgis buvo geriausias mano 
žaidimų draugas tomis liūdno
mis dienomis, kol vėl mergaitės 
atsikvošėdavo. Taigi ir dabar 
nesinori su savo uniforma skir
tis iš visos bažnyčios, o reikia, 
nes daugiau mergaičių iš para
pijos nelanko gimnazijos. Ber
niukų taip, bet megaičių nėra. 

Betgi Bernelių Mišios atneša 
tokios palaimos į širdelę, kad 
jau džiaugiesi esanti tėviškės 

aplinkoje, Perlojos bažnyčioje su 
savaisiais. Gimusis Kūdikis, 
kaip piemenėliams, atneša 
palaimos ir gėrio. 

Po visų maldų parvažiavus, 
namuose laukia senelė, mažes
nieji ir skanūs Kalėdų 
pusryčiai. Paskui gali braidyti 
sniegus, gali čiuožti ant ledo, 
kai suaugusieji nusnūsta. Betgi 
ir bendrauji su namiškiais, nes 
talkos darbų darbelių kaime yra 
kiekvienom rankom. Einame 
naujagimių ėriukų pažiūrėti, 
stebime, ar varnos ne pačiose 
beržų viršūnėse — kad nebūtų 
didelių darganų, o ir visokio 
tėviškės gražumėlio kiekviena
me žingsnyje, nors ir snieginio 
apkloto baltume. 

Po pietų ateina dėdienė iš 
gretimo namo, ateina kokios 
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kaimynes pasitarti su mamyte 
apie linus, apie planuojamus au
dinius, arba tiesiog pasikie-
minėti šventėse. Kiek nuotai
kingų pasakojimu tuose apsi
lankymuose. Žiemos dienelė 
trumpa — ir vėl vakaras. Kas 
neišmiegojęs — po vakarienės į 
lovytes. Ypač vaikams tai gali
ma. O rytoj antra Kalėdų dieną. 

Atostogų dienelės trumpėja 
trumpėja ir vėl važiuoji atgal į 
Merkinę, vėliau Alytų, vėliau į 
Kauną su viltimi moksle atrasti 
naujus pasaulius, palengvinti 
tėvų vargą, surasti savo laimės 
švyturį. 

Gimusis Kūdikis Kristus neša 
palaimos visiems geros valios, o 
pats turi bėgti nuo priešų, slaps
tytis Motinos glėbyje, kad pavy
dūs valdovai nesurastų ir nesu
naikintų. Gimusis Kristus teat
neša vilties, meilės ir ištvermės 
visoms mūsų dienoms, atbėgu
sioms nuo anų pasakų iki dabar
ties realybės. 
Kalėdų baltas džiaugsmas 
Atbėga takučiu — 
Širdis ir žodžiai linki — 
Palaimintų Kūčių, 
Šventų Kalėdų 
ir Dievo meilės N. Metams. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES PRISIMINIMAS 

A.tA. 
ELENUTĖ RAZMIENĖ 

KISIELIŪTĖ 
Ji apleido šį pasaulį 1991 m. gruodžio 24 d. — Kūčių 

vakare. 
Tėvų Marijonų provinciolas dr. Viktoras Rimšelis at

našaus šv. Mišias už a.a. Elenutę š.m. guodžio 27 d., sek
madienį, 11 vai. ryto Ateitininkų namuose, kurie buvo įsi
gyti a.a. Elenutės iniciatyva. 

Razmų ir Kisielių šeimos kviečia jos draugus, drauges 
ir pažįstamus dalyvauti. 

A.tA. 
KAROLINA VALINSKAS-

DAKNEVIČIENĖ 
Gyveno Woodridge, EL. 
Mirė 1992 m. gruodžio 11d., sulaukusi 86 metų. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 42 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Stasys, marti Vera; anūkai: Kristina, 

Stasys ir Petras. Taip pat mirusio brolio Fabijono Valinsko 
žmona Kseverina su vaikais — Fabijonu, Agota ir Algiu. Lie
tuvoje sesuo Pranė su vyru Pranu; jų duktė Ramutė; taip pat 
Ramutės duktė Jūra, gyv. Amerikoje, kartu su vyru Richar
du ir vaikais ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Velionė priklausė: Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei, Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugijai. 

Po gedulingų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje velionė buvo palydėta j Amžino Poilsio vietą Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: sūnus, anūkai ir kiti giminės. 

A.tA. 
JUOZUI PAŠKEVIČIUI 

mirus , jo žmoną IEVA, sūnų JUOZĄ, dukras REGI
N Ą ir ALDONĄ su šeimomis širdingai užjaučia ir kar
t u liūdi 

Ona Viržintienė 
Dalia Viržintaitė 
Marius Viržintas su šeima 

A.tA. 
JUOZUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, sūnui JUOZUI PASKUI ir visiems ar
t imiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

JAV LB Socialinių Reikalų Taryba 
ir Vyresniųjų centras 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR GHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 
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Padėkot Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv. Kalėdų motu — 

gruodžio 28 d., M sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj orto 

Prašau įjungti mano atžymėta* intencijas į kalėdinės oktavos Iv. Misiąs 
ir maldas: 

C Padėka Dievui ui šiuos rastu* D Praiaot laiming. ateinančiu roetų 
D Padėka Marijai ui globa O Prašant sveikatos 
G Padėka ui gautas malones O Prašant ramybės šeimoje 
C Padėka ui taika pasauly O Prašant santūrumo malonė* 
C Ui lietuviu* Sibire O Prašant Lietuvai lsisvės 
• Ui šeimos mirusius O Prašant pasaukimų i dvasiai luomą 
C Ui vaikus O Ypatinga iatenegs 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Vardas, pavardė « 

MARIAN FATHERS, 0336 S. KHbourn Ava. 
Clilcaflo, IL 60*29 

STEPONAS C. LACK lR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

-6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telofonaa: 708-974-4410 
_ . J 

INTERNATIONAL v ^2 
TRAVEL CONSULTANTS %&£*? 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

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

•S2S South 7Mtt Avenue 
Htckory HMt IMflote S045T 

223 Kalvarijų gatve 
VMntus. Lietuva 
Tesefonaa 380-11S Ir 77t-3«2 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st 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 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr iemiesč iuose . 
Visus la idotuvių n a m u s gal i te pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

1 • 
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x Lietuvos Vyčių pasirody
mas Mokslo ir Pramonės muzie
juje bus šeštadienį, gruožio 19 
d., 5 vai. po pietų. Kaip ir kitais 
metais, LV muziejuje atliks ka
lėdinę programą. 

x I šspausdin tas gruodžio 
mėn. „Laiškai lietuviams" nu
meris, papuoštas skoningu dail. 
Ados Sutkuvienės viršeliu, 
iliustruotas Kauno Jėzuitų vi
durinės mokyklos ir kitomis 
nuotraukomis. Žurnalą reda
guoja kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
leidžia Tėvai jėzuitai. Šiame 
numeryje rašo: kun. Vytautas 
Bagdanavičius. Danutė Bindo-
kienė, K. J. Ambrasas, SJ, 
Francis Martin ir kiti; yra 
įprastiniai — šeimos, knygų, 
tėvynėje, kalbos, įvairianybių, 
šypsulių ir trumpų kronikinių 
žinių skyriai, o taip pat visų 
1992 metų „Laiškų lietuviams" 
turinys. 

x „Bridges" nr. 8, spalio/lap
kričio mėn. pasiekė mūsų re
dakciją. Žurnalas yra anglų kal
ba, leidžiamas JAV LB Krašto 
valdybos, redaguojamas Juozo 
Arlausko. Tai labai įdomus ir 
daug informacijų apie lietuvių 
išeiviją bei Lietuvą sutelkęs lei
dinys, ypač vertingas angliškai 
kalbant ies iems. , ,Br idges" 
išeina 10 kartų per metus. 

x Brangus lietuvi, ištiesk 
pagalbos ranką Lietuvoje gy
venančiai Stasio Miliaus šei
mai, kurio žmona mirė, palikda
ma septynis mažus vaikus: ma
žiausia dviejų metukų, o vyriau
sias sūnus devynerių. Šįmet šei
ma kenčia ne tik nuo šalčio, bet 
ir nuo maisto trūkumo. Pasiųs
kite, kas galite, maisto produk
tų ar rūbų adresu: Stasys Mi
lius, Barčiūnų ka imas , Seiri
jų apylinkė, Lazdijų rajonas, 
Lithuania. (s^ j 

x Advokatas J o n a s Nekra-
šius konsultuoja civilinės teisės 
klausimais, rūpinasi nuosavy
bės sugrąžinimo, paveldėjimo, 
pilietybės įsigijimo reikalais, at
stovauja ir gina teismuose, ofi
cialiose įstaigose Lietuvoje ir 
užsienyje, teikia kitą teisinę pa
galbą. Kontoros adresas. Vy
tauto 149, 5400 Šiauliai, Lie
tuva. Tel.: 30513, fax: 20465. 

(sk.) 
x P r i e š Ka lėdas d ienos 

prabėga, kaip sekundės. Tiek 
daug reikia padaryti' Paleng
vink sau darbo krūvį, susitark 
su Talman Delicatessen. Vishą 
skaniai padarys Kūčių stalui ir 
Kalėdų dienos pietums pagal jū
sų norą. Patariame susitarti iš 
anksto. Užsakymams paskam
bint 312-^.34-9766 arba užeiti i 
Ta lman Deli, 2624 W. 69-ta 
gatvė, Lithuanian Plaza Court. 
Sav. Bernardas ir Kazė Kaz
lauskai sveikina visus švenčių 
proga. , s^- ) 

x Tradicinės ateitininkų 
kūčios gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. 
ruošiamos Jaunimo centre. Visi 
kviečiami nedelsiant registuo-
tis pas V. Žadeikienę. tel. 
708-424-4150. 'sk.) 

x Naujausias „Skautų ai
das" (nr. 9, lapkričio mėn.) jau 
išspausdintas. Tai oficialus Lie
tuvių skautų sąjungos organas, 
įsteigtas Šiauliuose 1923 me
tais, leidžiamas LSS Tarybos 
pirmijos. „Skautų aidą" re
daguoja kun. Antanas Saulaitis, 
SJ ir Pelėdų skiltis, o administ
ratorė yra Albina Ramanaus
kienė. Nors žurnale gausu skau
tiškos medžiagos, bet jis tikrai 
patrauklus ir neskautams, nes 
yra įdomių žinių, aprašymų, už
siėmimų, ypač tinkančių lietu
viškam jaunimui. 

x Eimunto Nekrošiaus, pa
saulyje išgarsėjusio Lietuvos re
žisieriaus, žodžiais, „Kultūra ir 
menas yra iki šiol geriausia Lie
tuvos prekė". Tuo pasidžiaugti 
ir išgarsinti pasaulyje rengia
mas Tarptautinis teatro festiva
lis Vilniuje gegužės 10-23 die
nomis. 

x Vytautas ir Staselė Pau-
lioniai — subrendę pensininkai 
— šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga sveikina visus savo gimines, 
prietelius, draugus ir pažįsta
mus tremtyje ir Lietuvoje, lin
kėdami jiems sveikatos, džiaugs
mo ir geros kloties jų užsimo
jimuose, o vietoje šventinių 
kortelių gelbsti „Draugą" 100 
dol. auka. 

x A.a. Marijos Baltušaus-
kienes ir a.a. Zenono Baltu-
šausko jų dešimties ir devynio
likos metų mirties sukaktyje 
šv. Mišios bus atnašaujamos šv. 
Augustino misijose, Pittsburgh, 
PA ir Lietuvoje — Kaune ir Vil
niuje Aušros Vartuose. Duktė, 
anūkai ir proanūkai prašo drau
gus prisiminti mirusius savo 
maldose. (sk.) 

x „ŽAIBAS" ketvirti metai 
garantuotai ir patikimai ruo
šiasi užsienietiškas maisto 
prekes pristatyti Lietuvoje į na
mus. Dvylikos labiausiai mė
giamų ir norimų paketų pasi
rinkimas DAR PRIIMAMI 
KALĖDINIAI UŽSAKYMAI. 
Kreiptis: „ŽAIBAS", 9525 SO. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-8090. 

(sk.) 

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, Rietavas 
5663, Plungės raj., Lithuania, 
tel. 58304. (sk) 

x Kun. A. Saulaitis neseniai 
sugrįžo iš Lietuvos. Susitikimas 
su juo įvyks gruodžio 18 d., 7 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Bus rodomos skaidrės. Pasikal
bėjime dalyvaus ir jį praves 
adv. P. Žumbakis. Susitikimą 
organizuoja Amerikos Lietu
vių radijas, vadovaujamas A. 
Siuto. 

(sk.) 
x Ieškoma pensininkas-ė 

dirbti advokato įstaigoje nepilną 
laiką. Turi mokėti lietuviškai ir 
lenkiškai. Kreiptis: tel. 312-
776-8700. <sk.) 

x Atlanta Import-Export 
praneša, kad kiti laivo kontei
neriai 'talpintuvai) išsiunčiami 
gruodžio 14 ir 21 d. Primename, 
kad siunčiame ir oro kargo siun
tinius. Pristatoma per 10-14 die
nų. Atlanta Import-Export, 
tel. 312-434-2121; iš toliau tel. 
1-800-775-SEND. (sk.) 

Lietuvių Fondo rėmėjai ir talkininkai pokylyje lapkričio 21 d., iš k.: Aleksas ir Aleksandra 
Pabrėža, Anelė ir Bronius Kručai, Ada Neverauskienė ir Janina Merkienė. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Suda rydami testamentus, bent dalį turto 
pal ikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 VV. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

x Ateitininkų šeimos Kū
čios bus sekmadienį, gruodžio 
20 d., 2 vai. p.p. Jaunimo cent
re. Šv. Mišias prieš vakarienę 
aukos kun. A. Saulaitis, SJ, bus 
trumpa programėlė, kalėdinės 
giesmės ir tradicinė, Onos Nor
vilienės paruošta, Kūčių vaka
rienė. Registruotis reikia iš 
anksto pas Valeriją Žadeikienę, 
708-424-4150. visi kviečiami. 

x Regina ir Vincas Vaitkai, 
New Buffalo, Mich., šv. Kalėdų 
proga sveikina savo draugus ir 
pažįstamus, kartu linkėdami 
Naujuose Metuose sveikatos, 
laimės ir sėkmės. Vietoj kalėdi
nių kortelių aukoja „Draugui". 

x Salomėja ir Vytautas Va
liukai šv. Kalėdų proga sveiki
na draugus ir pažįstamus, linkė
dami visiems sveikatos ir sėk
mės ateinančiais metais. Vietoj 
atvirukų skiria auką spaudai 
paremti. 

x Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinė maloniai kviečia jus 
atsilankyti į lietuviškas tra
dicines kūčias šių metų gruodžio 
20 d., 2:30 vai. p.p. sekmadienį. 
Lietuviškas kūčių maistas. Pro
gramoje r ink t inės moterų 
dainos vienetas, vadovaujamas 
muziko Sodaičio. 

Rinktinės valdyba 
(sk.) 

x Kalėdiniai šokiai įvyks 
Lemonte, Pasaulio Lietuvių 
centre. Šokiai rengiami studen
tams nuo 18 m. (sk.) 

x Nuo $675 iki $735 skry 
džiai ten ir atgal iš Chicagos 
į Vilnių, o Chicaga-Vilnius 
tik į vieną pusę nuo $539. Bi-
iietus re ikia įs igyti iki 
gruodžio 31 d., o juos panau
doti iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: American Travel 
Service, tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Baltia Express praneša, 
kad visi kalėdiniai siuntiniai, 
surinkti Chicagoje bei Bostone, 
siųsti laivu, jau išdalinti. Tel. 
1-800-SP ARNAI. (sk.) 

x „Kalba Vilnius". Klau-
sykite Grundig radijais. 15 mo
delių. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60832, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x KONTEINERIAI I LIE
TUVĄ siunčiami KAS SAVAI
TE per Transpak firmą. 59 et. 
u i svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VENEZUELOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJOS VEIKLA 
Metinis draugijos susirinki

mas buvo lapkričio 8 d. Sekma
dienį 12 vai. nariai rinkosi į 
Jaunimo centro koplyčią, kur 
buvo šv. Mišios už mirusius 
draugijos narius. Šv. Mišias 
aukojo kun. Algirdas Paliokas, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos. Jis 
pamoksle pasidžiaugė, kad 
draugija turi gražų pavyzdį ir 
kartu maldose prisimena savo 

x P r a n ė ir J uozas Masilio-
niai, Chicago, 111., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų pro
ga, l inkėdami sveikatos, 
džiaugsmo ir laimės. Vietoj ka
lėdinių kortelių siuntinėjimo 
„Draugui" aukoja 50 dol. 

x Ameli ja Baleišienė ir 
Vita Baleišytė, Chicago, 111., 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki laimingų, sveikų ir darbin
gų Naujųjų Metų. Vietoj siun
tinėjimo asmeniškų kalėdinių 
kortelių aukoja „Draugui" 25 
dol. 

* 
x Romas, Dana, Viktoras 

ir Stepas Puodžiūnai sveikina 
savo draugus ir pažįstamus ir 
linki malonių šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų. 

x Mara ir Vytautas Vygan
tai su dukromis Monika ir Al
dona šv. Kalėdų proga sveikina 
savo artimuosius, bičiulius ir 
pažįstamus ir Naujuose Metuo
se visiems linki sėkmės, 
džiaugsmo ir Aukščiausiojo pa
laimos. Vietoj kalėdinių sveiki
nimo kortelių skiria auką lietu
viškai spaudai. 

x JAV LB Marųuette Par
ko apylinkės valdyba šv. Kalė
dų proga sveikina „Draugo" vi
są štabą, visus geros valios lie
tuvius, linki visiems sveikatos 
ir Aukščiausiojo palaimos per 
visus ateinančius Naujus me
tus. Dienraščio stiprinimui au
koja 100 dol. Pasirašė: Aldona 
Palukaitienė, pirm., Herkulis 
Strolia, iždininkas. 

narius bei draugus. 
Po pamaldų visi skubėjo į Šau

lių salę, kur įvyko susirinkimas. 
Metinį susirinkimą atidarė 
draugijos pirm. Kazys Ulevi
čius, paprašė visų susikaupimo 
minute pagerbti per 22 metus ir 
šįmet mirusius Joną Štitilį ir 
Mariją Ramonaitienę. Toliau 
susirinkimui vadovauti buvo 
pakviestas Alex Navardauskas, 
o sekretoriauti sutiko Joana Ba
nienė. Pirmininkaujantis pri
statė darbotvarkę. Praėjusio 
pusmetinio susirinkimo proto
kolą perskaitė sek. J. Banienė, 
protokolas buvo priimtas be pa
taisymų. Iš pirm. Kazio Ulevi
čiaus pranešimo sužinota, kad 
valdyba daro posėdžius reikalui 
esant, veikla susideda iš 
pusmetinio susirinkir.»o balan
džio 3-čią sekmadienį; gegužinė 
gegužės 23 d., subuvimas ar 
išvažiavimas liepos mėn. ir 
metinis susirinkimas lapkričio 
7 d. 

Draugijos pajamos: nario mo
kestis ir gegužinės pelnas. Ser
gantys nariai aplankomi su 
dovana, o mirusio nario šeima 
aplankoma su užuojauta ir 
įteikiama draugijos nustatyta 
simbolinė auka . Taip pat 
draugija neužmiršta ir skiria 
aukas Balfui, Altui, Lietuvos 
gen. konsului, dviem radijo 
programoms ir spaudai. Šįmet 
išdalinta 300 dol. Smulkią kasos 
apyskaitą padarė rev. komisijos 
pirm. Kazys Aižinas. Jis per
skaitė, kad kasos tvarkytojas iž
dininkas Stepas Rudokas tvar
ko knygą pavyzdingai. Susirin
kimui pritarus atleisti valdybos 
narius nuo nario mokesčio ir 
nariams pakelti nario mokestį 
5.00 dol. per metus, buvo prieita 
prie sunkiausio punkto: valdy
bos rinkimų, nes visi užbaigė 
metinį įsipareigojimą. 

Pirmininkaujantis pasiūlė 
prašyti seną valdybą pasilikti 
dar vieniems metams. Atsi
klausus visų ir sutikus, dabar
tinė valdyba yra ši: pirm. Kazys 
Ulevičius, v.p. Jonas Ulevičius, 
sekr. Joana Banienė, kasin. Ste
pas Rudokas, renginių vado
vai — Stasė Rudokienė, Stasė 
Ulevičienė, Izabelė Pocienė ir 
Zelma Schropp. Revizijos komi

sija pirm. Kazys Aižinas, Al
binas Banys ir Balys Turkevi-
čiųs, vietoj mirusio Jono Štitilio. 

Tuo baigėsi susirinkimas, nes 
visi buvo išalkę ir ištroškę. 
Nutarta klausimus ir sumany
mus diskutuoti valgant. Tuoj 
šeimininkės apkrovė stalus 
valgiais ir gėrimais ir prasidėjo 
lėkščių tuštinimas, pasikalbė
jimai ir diskusijos. 

K U. 

FONDAS VINCO 
KUDIRKOS IDĖJOMS 

SKLEISTI 
Gruodžio 2 d. Balzeko muzie

juje, Chicagoje, įvyko pirmasis 
prieš keletą mėnesių įsteigto 
inž. Antano Masionio Varpinin
kų stipendijų fondo narių susi
rinkimas. Buvo priimti įstatai 
ir išrinkti vykdomieji organai. 
Valdybon įėjo: V. Bildušas, A. 
Kučys (pirmininkas), G. Lazaus
kas, J. Norvaiša ir dr. L. 
Šmulkštienė. 

Susirinkimas, pradėdamas 
vykdyti fondo uždavinius, pa
skyrė dviem studentėm Lietuvo
je stipendijas ir nutarė remti ke
liose vidurinėse mokyklose mo
kytojų globoje veikiančius ku-
dirkaičių būrelius. Juose puose
lėjamos Vinco Kudirkos idėjos. 

Paskirta taip pat parama ir 
„Ūkininko" laikraščiui leisti. 
Šis laikraštis buvo pirmųjų var
pininkų pradėtas Tilžėje 1890 
m. 

Fondui finansinį pagrindą da
vė Kanadoje gyvenančio inž. 
Antano Masionio stambi auka, 
kurią papildė ir narių įnašai. 

A. Kučys 

PARAMA KONSULATUI 
Kiekviena tauta, turėdama 

savo ambasadas ar konsulatus 
kituose kraštuose, jas ir išlaiko. 
Mūsų tėvynė yra labai silpnutė, 
dar pati vos gali atsistoti po 50 
vergijos metų. Ji yra kaip ma
žytis diegas prie judraus vieške
lio ir dar nėra žinios, kokie bus 
to diego lapai ar ateitis. Tad ir 
vėl krinta išeivijai didelis dar
bas: padėti ir išlaikyti tą, kas 
yra išeivijoje — ambasadas, kon
sulatus, lietuviškas mokyklas, 
spaudą. 

Tad š.m. gruodžio viduryje LB 
Marųuette Parko valdyba išeina 
į didžiulį darbą padėti Chi
cagoje esančiam Lietuvos kon
sulatui, kurio rašt inė yra 
gražiuose Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus rūmuose. 
Raštinės at idarymas įvyko 
gruodžio 4 d. Jį suruošė Alto 
vadovybė. Tolimenį finansinės 
paramos darbą tęs LB Marąuet-
te Parko apylinkės valdyba. 

Kviečiame visas Chicagoje 
esančias organizacijas ir visoje 
Amerikoje gyvenančius lietu
vius neatsisakyti ir prie to va
jaus prisidėti sava auka. Vienas 
doleri? nebus per mažai, o tūks
tantis nebus per daug. Juk tai 
parama, o ne nario mokestis: 
aukokime, kiek kas išgali. 

Konsulatui finansinės para
mos telkimas tęsis tokia tvarka: 
1993 m. sausio 23 d. 7 v.v. Tau
tiniuose namuose vyks iškil
mingas pobūbis, karšta vakarie
nė, šokiai prie gražios A. Barniš-

Muziko Ričardo Šoko estradinis ansamblis gros Lietuvių Operos Naujų metų su? ikimo pokylyje 
Jaunimo centre. Čia matome jaunuosius muzikantus - Mindaugą Matkų, Ugrių Matkų, patį 
vadovą Ričardą Šoka, Arą Biskį ir Rimvydą Blinstrubą, grojant mūsų operos baliuje. 

kio muzikos. Visas pelnas ski
riamas konsulato išlaikymui. 
Kviečiame visas organizacijas ir 
pavienius lietuvius sudaryti 
linksmas kompanijas ir puoto
je dalyvauti; vasario mėn. 21 d. 
2 vai. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje koncertas — „Dai
navos" ansamblis ir tautinių šo
kių grupė „Grandis" paįvairins 
visų susirinkusių kasdienybę. 
Pelnas irgi konsulato išlaiky
mui. Koncertą ruošia LB Brigh-
ton Parko ir Marąuette Parko 
apylinkės. 

Aldona Palukaitienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą suruošė 
LKVS „Ramovės" Montrealio 
skyrius lapkričio 22 d. Aušros 
Vartų parapijoje. Pamaldose 
šauliai dalyvavo organizuotai, 
su vėliavomis, o po pamaldų 
padėjo vainiką prie paminklinės 
lentos. Šv. Mišias aukojo 
klebonas kun. Juozas Aranaus-
kas, giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Aleksandro 
Stankevičiaus. Minėjimas buvo 
tęsiamas salėje, kur kalbėjo poe
tas Henrikas Nagys, o meninę 
dalį atliko Montrealio vyrų 
oktetas ir Moterų dainos viene
tas. Minėjimui vadovavo Juozas 
Šiaučiulis. 

— Žuvusių karių prisimi
nimas Sault Ste. Marie, Onta-
rio vietovėje kasmet vyksta 
lapkričio 11d. „Memorial Gar-
dens" arenoje. Minėjme daly
vauti yra kviečiami ir lietuviai. 
Šiemet KLB šios apylinkės 
vainiką padėjo valdybos pirm. 
Vytautas Kramilius ir Vytautas 
Vainutis. Iškilmėse prisiminta 
114 tūkstnačių karuose žuvusių 
Kanados karių. 

— Šeštadieninė Ottawos, 
Ont. lietuvių mokykla pradėjo 
mokslo metus rugsėjo mėn. su 
19 mokinių. Mokyklai vado
vauja Rūta Kličienė, o joje 
mokytojauja: Ramūnė Vai-
toninė, Virginija Ruškienė, 
Nijolė Gray ir Julija Mitalaitė. 
R. Kličienė taip pat dėsto 
lietuvių kalbą specialioje pri
vatinėje kalbų mokykloje „Liv-
ing Languages Service", kur ki
tataučiai rodo didelį susido
mėjimą lietuvių kalba. 

— Vytautas Balsevičius, 
praleidęs Lietuvoje su Kanados 
valdžios pareigūnais penkias sa
vaites, lapkričio 6 d. grįžo į Ot-
tawą. Jis dirba kaip vertėjas. 

JAV 

— Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM lapkričio 22 d. dalyvavo 
Hartford, CT Švč. Trejybės 
parapijos iškilmėse. Ši parapija 
paminėjo svo veiklos 90 metų 
sukaktį. 

— Alfonse D'Amato, per
rinktas New Yorko senato
riumi, dėkoja lietuviams, kad jie 
parėmė jo kandidatūrą. Savo 
padėką jis išreiškė per LB NY 
apygardos pirm. Kęstutį Miklą. 

— Lietuvių Katalikių Mo
terų kultūros draugija surengė 
kultūrinę popietę lapkričio 
15 d. Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Ši popietė buvo skirta 
prisiminti „Aidų" žurnalui ir jo 
redaktoriui rašyt. Antanui Vai
čiulaičiui. 

— Pianisto Petro Geniušo 
koncertas įvyko lapkričio 28 d. 
Lincoln Centro Alice Tully 
salėje. Pianistas yra tarptau
tinio Palm Beach konkurso 
laimėtojas, todėl ir koncertą su
ruošė ta pati gildą, kuri organi
zavo konkursą. P ian i s t a s 
gyvena Vilniuje ir į Lietuvą 
grįžo lapkričio 30 d. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


