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Lietuva nesijungs į 
postkomunistinius 

darinius 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, gruodžio 22 d. (Elta) 
— Iš Maskvos laikinai einančio 
Seimo pirmininko pareigas Čes
lovo Juršėno vardu, gautas 
kvietimas dalyvauti stebėtojų 
teisėmis St. Peterburge rengia
moje Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos parlamentinėje 
asamblėjoje. Lietuva yra ne
priklausoma, ir ji, kaip jau buvo 
pareikšta anksčiau, nesijungs į 
jokius postkomunistinius dari
nius. Todėl nei jis, nei kiti jo 
įgalioti asmenys šioje asamblė
joje nedalyvaus, pasakė spaudos 
konferencijoje Česlovas Jur
šėnas. 

107-oji divizija iš Vilniaus 
išvyks vėliau 

Rusijos armijos 107-oji 
motošaulių divizija pirmadienį 
atidėjo likusios technikos ir 
amunicijos išvežimą iš Šiaurės 
miestelio. Praėjusią savaitę 
Rusijos kariai techniką ir kitą 
turtą žadėjo išsivežti gruodžio 
21 dieną, tačiau įvykdyti paža
dams neužteko pajėgų ir sunk
vežimių. 

Dabar paskutinę techniką iš 
Šiaurės miestelio planuojama 
išvežti gruodžio 24 d. Tačiau kai 
kurie miestelio objektai, iš 
kurių jau išvyko kariškiai, i r 
šiandien perduodami Vilniaus 
miesto savivaldybei. Karinį 
miestelį ir jo teritoriją saugo 
policija. 

Šiaurės miestelio teritorijos 
perdavimo ir priėmimo aktą 
numatoma pasirašyti gruodžio 
29 dieną. Tačiau ir po to Vil
niuje dar liks Rusijos dalinių: 
Visoriuose dislokuota zeniti-
nė-raketinė baterija ir Bur-
biškėse — eksploatacijos ir 
remonto dalinys. 

Opozicijos nuomonė dėl 
privatizavimo sustabdymo 

Nusikalstamos struktūros 
gali dar labiau veikti priva
tizavimą — tokia opozicijos nuo
monė. Apie privatizavimo sus
tabdymą ir naujo privatizacijos 
įstatymo projektą gruodžio 21 d. 
vykusioje opozocijos spaudos 
konferencijoje kalbėjo Seimo 
narys Tautvydas Lideikis ir 
buvęs ekonomikos ministras 
Albertas Šimėnas. Pasak Šimė
no, būtina nutraukti šiuo metu 
privatizavimą gaubiančią tylą. 
Privatizavimo įstatymas nėra 
panaikintas, tačiau neapibrėžta, 
kokiais būdais šis procesas turi 
būti vykdomas. Todėl, kaip sa
koma Tėvynės Santaros Seimo 
narių prašyme laikinai einan
čiam Seimo pirmininko parei
gas Česlovui Juršėnui, „kyla 
pavojus, jog atskiros ministeri
jos ir savivaldybės be konkurso 
pusvelčiui ims pardavinėti vals
tybės turtą, kils daugybė pikt
naudžiavimų". 

Alberto Šimėno nuomone, pri
vatizacijos sustabdymas, naujo 
įstatymo projektas yra padik
tuoti politinių motyvų. Artėjant 
prezidento rinkimams, logiška, 
kad būtų sustabdyti visuomenę 
piktinančios varžybos ir, kaip 
numato naujas privatizavimo 
įstatymas, pirmumo teisė būtų 
suteikta darbo kolektyvams. 
Pasak opozicijos, priėmus naują 
privatizacijos įstatymą, bus už
kirstas kelias užsienio investi
cijoms, įteisintas investicinių 

čekių nuvertėjimas. To jokiu 
būdu negalima leisti, pareiškė 
opozicijos atstovai. 

Kalbos komisija svarsto, 
pritaria, tvirt ina 

Lietuvių kalbos komisijos 
posėdyje patvirtintas valstybi
nės kalbos mokėjimo tikrinimo 
testų kitakalbiams modelis. 

Tame pat posėdyje nutarta 
pateikti vyriausybei siūlymą 
dėl Lietuvos Respublikos admi
nistracinio-teritorinio suskirsty
mo. Lietuvių kalbos komisija 
pritaria Lietuvių kalbos drau
gijos nuomenei, kad adminis
tracinės apskričių ir valsčių 
ribos turėtų sutapti bent su 
didžiųjų lietuvių kalbos tarmių 
ir patarmių ribomis. Adminis
tracinis, pavyzdžiui, zanavykų 
ar kupiškėnų suskaidymas, jų 
priskyrimas prie kitų, etniškai 
ir kalbiškai skirtingų regionų, 
labai paspartintų gyvosios 
kalbos šaltinio — tarmių — 
nykimą ir žūti. 

Kalbos komisijos nutarimu 
patvirtintas „žodžių sandaros 
klaidų" sąrašas. Nuo šiol jis bus 
oficialus dokumentas, kuriuo 
galės remtis Valstybinė kalbos 
inspekcija, norėdama sudrausti 
piktavalius kalbos darkytojus. 
„Žodžių sandaros klaidų" sąra
šas bus išspausdintas „Gimto
sios kalbos" žurnale (1993, 
Nr.l). 

Parodų centras : metų 
rezultatai ir planai 

Lietuvos parodų centras šiais 
metais surengė 27 parodas ir 
muges: 12 šalių ir užsienio 
firmų parodų bei 4 tarptautines 
— Vilniuje, 11 — Lietuvos firmų 
ekspozicijų užsienyje. 

Lietuvos parodų centras 
išplėtė savo veiklą, užmezgė 
ryšius su Vokietijos parodų ir 
mugių organizavimo firmomis. 
Jos padėjo organizuoti 
didžiausias, t radicinėmis 
tampančias muges „Agro Balt", 
„Baltic Info", „Baltic Shoe and 
Textile". Atsiradus konkuren
cijai, Lietuvos parodų centras 
rengia specializuotas muges, 
kurios traukia žinomas Vakarų 
ir Rytų firmas, o lankytojais 
kviečiami specialistai iš trijų 
Baltijos šalių ir kaimyninių 
valstybių. 

Mugių bendraautoriai vokie
čiai mano, kad puiki geografinė 
Vilniaus padėtis, pakankamai 
geros sąlygos ir ateityje mūsų 
sostinei leis tapti parodų ir 
mugių organizavimo centru 
šiame Europos regione. 

Mugės — tai ne tik Parodų 
centro pelnas. Nemažą dalį 
valiutos už viešbučius, trans
portą, ryšius ir kitas paslaugas 
gauna sostinės ir Lietuvos 
organizacijos. Svarbiausias jų 
tiksiąs — ieškoti partnerių 
mūsų šalies įmonėms, skatinti 
ekonomikos plėtojimąsi, impor
tą ir eksportą, investicijas. Kai 
kuriais duomenimis, šiuo metu 
pasaulio parodose ir mugėse su
daroma apie pusę visų 
kontraktų. 

Įsteigtas baleto fondas 

Sekmadienį po baleto „A pro-
ba" spektaklio visuomenei buvo 
pristatytas Lietuvos operos ir 
baleto teatro Baleto fondas. Šio 

Daugiau kaip 400 deportuotųjų iš Izraelio palestiniečių stengiasi apsisaugoti nuo mirties, kai 
juos apšaudė Izraelio pasienio kareiviai. 

JAV ir Anglija už ginkluotą įsikišimą 
Serbijoje. 

VVashington. — Praėjusį 
savaitgalį britų premjeras John 
Majors lankėsi JAV-se ir turėjo 
pasitarimus su prez. George 
Bush Camp David, Md. vietovė
je. Spaudos konferencijoje 
abudu pasisakė, jog Amerika ir 
Anglija yra pasiruošusi kreiptis 
į Jungtines Tautas ir ieškoti 
naujų priemonių, kad būtų 
sustabdyta serbų agresija Bos-
nijoje-Herzegovinoje. Tikimasi, 
kad uždraudimas Serbijos lėk
tuvų skrydžių per Bosnijos 
teritoriją būtų veiksmingas. 
Nors toks pasiūlymas buvo jau 
padarytas anksčiau, spalio 
mėnesį, bet iki šiol tik daug 
kalbėta ir nieko nepadaryta, o 
skerdynės tebesitęsia. 

Draudimas, be abejo, turės 
būti paremtas jėga, bombarduo
jant serbų aerodromus, kad iš jų 

Vokietija už Europos 
sąjungą 

Bonn. — Praėjusį penktadienį 
Vokietija patvirtino Maastricht 
sutartį, pasisakydama už Eu
ropos politinę ir ekonominę 
sąjungą. Vokietija y ra jau 
dešimtoji iš dvylikos Europos 
Bendrijos valstybių, pasisakiusi 
už šią sąjungą. Sprendimo kol 
kas nepadarė Anglija, nes gy
ventojų nuomonė sutarčiai yra 
priešiška. Taip pat padėtis ne
aiški Danijoje, nors balsuotojai 
jau kartą sutartį atmetė š.m. 
birželio mėnesį. Anglai sakosi 
nebalsuosią už sutartį, kol Dani
ja nepakeis savo nuomonės. Re
ferendumas Danijoje bus pateik
tas balsuotojams a te inan t į 
pavasarį. 

fondo pirmininkė Tatjana Sedu
nova pasakė, kad toliau gyvuo
tų ir išlaikytų rimtą profe
sionalų lygį, valstybei suma
žinus paramą kultūrai, teat
rams, baleto trupė buvo privers
ta ieškoti paramos visuomenėje, 
t a rp vers l ininkų, bankų . 
Įsteigto fondo t i k s l a s — 
kaupti lėšas, kurios padėtų 
išlaikyti trupės tarptautinį lygį, 
kūrybiškai bendradarbiauti su 
užsienio baleto me i s t r a i s : 
kviesti ba l e tme i s t e r iu s ir 
pagrindinių vaidmenų atlikė
jus, siųsti savo ats tovus į 
stažuotes, padėti a r t i s t ams 
materialiai. 

(V.GU.) 

negalėtų pakilti ar nusileisti 
lėktuvai. Iki šiol Anglija buvo 
nusistačius prieš jėgos pavarto
jimą, nes serbai galį po to ne
leisti net ir labai ribotos JT 
paramos Bosnijai. Tačiau dabar 
ir anglai įsitikinę, kad bet 
kokios pastangos konfliktą 
išspręsti taikiu būdu yra bevai
sės. Prez. Bushas buvo daug 
kartų kritikuojamas už atsisa
kymą ginkluotos intervencijos. 
Kai kurie Amerikos užsienio 
politikos žinovai stebisi, kad 
prezidentas dabar pradeda 
keisti nuomonę, kai jam belikę 
tik pora savaičių iki pareigų 
perleidimo Bill Clintonui. Gal
būt prez. Bush paskatino gyven
tojų pritarimas kariuomenės 
siuntimui į Somaliją, todėl jis ir 
ryžtasi, prieš palikdamas Bal
tuosius rūmus, panašių žygių 
imtis Bosnįjoje-Herzegovinoje. 

John Major ir Geroge Bush 
taip pat sakosi reikalausią, kad 
JT stebėtojai būtų pasiųsti į 
Kosovo sritį Serbijoje ir į 
Makedoniją, nes tose teritorijose 
gali netrukus taip pat įsilieps
noti kruvinas konfliktas. Tuo 
tarpu Makedonijon jau nusiųsta 
700 JT kariuomenes. 

Londonas, Anglija, gruodžio 
21 d. — Britų Aukščiausiasis 
teismas pirmadieni panaikino 
vyriausybės nutarimą, kad 
nedelsiant būtų uždaryta 31 iš 
50 tebeveikiančių anglių kasyk
lų. Uždarymas būtų atėmęs pra
gyvenimo šaltinį 30,000 anglia
kasių. 

Šis teismo sprendimas sudarė 
Anglijos vyriausybei dar vieną 
nepatogų nusivylimą. Kasyklas 
uždaryti buvo nuspręsta spalio 
13 d., bet po triukšmingų strei
kų ir demonstracijų vyriausybė 
nusileido ir sakėsi uždarys tik 
10 kasyklų, o likusiųjų uždary
mas bus peržiūrėtas ir nuspręs
tas vėliau. Aukščiausiojo teismo 
sprendimas pagrįstas tariamu 
legalios procedūros nesilaikymu 
iš vyriausybės puses. 

Faro , Portugalija. — Pra
ėjusį pirmadienį didžiulis Olan
dijos lėktuvas su 340 keleivių, 
audros metu mėginęs nusileisti 
Faro aerodrome, atsitrenkė į 
nusileidimo kelia ir suskilo, 
paskęsdamas liepsnose. Tačiau 
nelaimėje žuvo tik 54 žmonės, 
nors sunkiai sužeistų buvo 
daug, o keturių keleivių kol kas 
nerasta. 

Žmonės be vietos 
Jeruzalė, gruodžio 21 d. — 

Deportuotieji palestiniečiai yra 
šių dienų žmonės be vietos tik
rąja to žodžio prasme. Libano 
kareiviams įsakius palikti 
laikinąją stovyklą, 415 pales
tiniečių mėgino žygiuoti atgal į 
Izraelio teritoriją. Izraelio pa
sienio kariuomenė juos apšaudė 
iš kulkosvaidžių ir lengvųjų 
patrankų. Nors nebuvo specia
liai taikyta į minią, tačiau du 
palestiniečiai sužeisti. 

Nepaisant stiprios užsienio 
valstybių kritikos dėl pales
tiniečių deportacijos, Izraelio 
ministras pirmininkas Yitzhak 
Rabin pareiškė, kad savo širdyje 
jis neturįs nė kiek užuojautos iš
tremtiesiems, o pasaulis iš isla
mo fundamentalistų, pavojingų 
Izraelio valstybės vidaus tvar
kai, padaręs kankinius. 

Tuo tarpu Libano karinė va
dovybė pareiškusi, kad jokia 
tarptautinių organizacijų pagal
ba deportuotiems nebus pralei
džiama, nors Beirutas to pareiš
kimo nelaiko pačios vyriausybės 
nutarimu ar įsakymu. 

JAV vyriausybė kreipėsi į 
Libaną ir Izraelį, kad būtų at
sižvelgta į deportuotųjų pales
tiniečių padėtį ir reikalas kaip 
galima greičiau sprendžiamas, 
kadangi žmonės palikti be pa
stogės, maisto ir kitokios pa
galbos „niekieno žemėje". Tokia 
situacija ilgai negali būti tole
ruojama. 

— Estijos Valstybinio banko 
prezidentas Bo Kragh paneigė 
gandus, kad Estija ruošiasi 
nuvertinti kroną. Manoma, kad 
gandai kilę dėl nutarimo likvi
duoti Tartu komercinį banką, o 
kitų dviejų bankų uždarymą 
atidėti iki 1993 m. sausio 18 d. 
Pasak Kragh, Estijos įstaty
muose nenumatytas pinigų nu
vertinimo atvejis. Krono vertė 
yra aštuntadalis vokiškosios 
markės. 

— Gruodžio 21 d. Rusijos 
AN-2 lėktuvas vėl pažeidė Lat
vijos teritoriją, perskrisdamas 
prie šiaurės vakarų uostamiesčio 
Ventpils. Lėktuvas skridęs 300 
metrų aukštyje, bet dėl blogo 
oro latvių pasienio sargyba 
negalėjo įžiūrėti jo ženklų. Rusų 
lėktuvai dažnai maišosi Latvi
jos padangėje, o latviai, netu
rėdami atitinkamų įtaisų, nega
li jiems to sutrukdyti. 

(Saulius Grinius) 

Iranas ir Sudanas 
ugdo musulmonų 
kraštutiniuosius 

Izraeliui deportavus 400 pa
lestiniečių, priklausančių fun
damentalistų musulmonų Ha-
mas sąjūdžiui, dėmesys nukrypo 
į karingai nusiteikusių musul
monų grėsmę Viduriniuose Ry
tuose, rado Youssef M. Ibrahim 
gruodžio 21 d. New York Times 
laikrašty. Šis įvykis taip pat 
atkreipė dėmesį į Irano vaidme
nį, kurstant ekstremizmą, sako 
saugumo pareigūnai tame re
gione. 

Per praėjusius metus Alžirija, 
Egiptas, Tunisija ir Jordanas, 
taip pat Palestinos Išlaisvinimo 
organizacija (PLO) ir Izraelis — 
turėjo kovot su savo kraštų mu
sulmonais — kraštutiniaisiais 
musulmonais. Ši kova kainavo 
šimtus gyvybių ir privedė prie 
tūkstančių fundamentalistų 
musulmonų suėmimo. 

Šioms valstybėms ir PLO 
t i r iant islamišką opoziciją, 
kaupiasi medžiaga, leidžianti 
manyti, kad Iranas paruošia, 
ginkluoja ir finansiškai remia 
karingai nusistačiusiuosius, 
kurie nori sužlugdyti Viduri
niųjų Rytų arabų-Izraelio taikos 
derybų procesą ir tuose kraš
tuose pastatyti islamišką val
džią Irano pavyzdžiu. 

Izraelio įvykdyta masinė de
portacija jau sukėlė sumišimą 
Izraelio vyriausybėje. Kairieji 
ragina ministrą pirmininką Yit
zhak Rabin pradėti tiesioges 
derybas su PLO, nors Y. Rabin 
pakartotinai pareiškė savo pasi
priešinimą tokiems pokalbiams. 

Iranas verbuoja sukilėlius 

Saugumo pareigūnai Jordane, 
Egipte ir Saudi Arabijoje, taip 
pat palestiniečiai Izraelyje ir 
PLO centrinėje Tunise pripa
žįsta, kad Iranas verbuoja re
kordinius skaičius fundamen
talistų iš veikiančių jų orga
nizacijų ir daug talkos gauna iš 
Sudano Afrikoje. Iranas ir 
Sudanas primygtinai paneigė 
tokius kaltinimus. 

Nors fundamentalistiški mu
sulmonų sąjūdžiai labai greitai 
išaugo per paskutiniuosius 15 
metų, kurstomi tikro politinio 
nesutarimo krašto viduje, Irano 
vaidmuo juos paskatina žymiam 
strateginiam šuoliui, pareiškė 
vienas aukštas arabų saugumo 
pareigūnas. Ivestigacijos 
parodė, kad įvairios funda
mentalistų organizacijos pa
laiko ryšių tinklą su Iranu ir 
tame tinkle ekstremistų m ūsui-

Bonn, Vokiet i ja . — 
Vyriausybė pirmadienį uždrau
dė jau trečią neonacių organi
zaciją, kuriai priklausė per 60 
narių su pagrindine būstine 
Wilhelm8haven mieste. Jau 
anksčiau buvo imtasi panašių 
priemonių prieš dvi didesnes ir 
svarbesnes neonacių grupes. 

Žemesniosios Saksonijos Vi
daus reikalų ministras Gerhard 
Glogowski pareiškė, kad nutari
mą uždrausti šią neonacių gru
pę paskatino noras kaip galima 
greičiau užgniaužti neramumus 
Vokietijoje, kurie labai papik 
tino pasaulį. Laikraštis „Welt 
am Sonntag" paskelbė, kad iki 
gruodžio 13 d. dešiniųjų sparno 
radikalai sukurstė arba patys 
įvykdė 2,184 smurto veiksmus, 
kurių metu žuvo 17 žmonių, 
542 sužeisti. Daugiausia užpuo
limų atlikta prieš svetimšalius. 

monų pabėgėliams užuovėją tei
kia Sudanas, Libanas bei Ira
nas. 

Sudano pagrindinis vaidmuo 

Tunizija, Egiptas, Alžirija ir 
Saudi Arabija praneša, kad Su
dano fundamentalistų musul
monų vadovybė, perėmusi val
džią 1989 m., tapo pagrindinis 
veiksnys ekstremistų kursty
mui, žymiai remdama sukilė
lius, keliaujančius pro Viduri
niųjų Rytų kraštų „skylėtas" 
sienas. Sudanas yra net padaręs 
sąjungą su Iranu, dėl kurios 
Iranas Sudane įkūrė keliolika 
bazių ekstremistų indoktrinavi-
mui ir apmokymui per praėju
sius metus. 

Egipto, Alžirijos ir Saudi 
Arabijos žvalgyba randa įro
dymų, kad musulmonų suki
lėliai, kovojantys Alžinjoje, 
Egipte ir Tunizijoje, buvo ap
mokyti 1980 m. dešimtmetyje 
Irano vedamose apmokymo ba
zėse Afganistane. Šimtai tokių 
Afganistane paruoštų įvairių 
arabų tautybių musulmonų ko
votojų tuo metu kariavo kartu 
su Afganistano musulmonais 
prieš sovietus. 

Išryškėjus tokiam stambiam 
Irano vaidmeniui, keliu arabų 
šalių vyriausybės nutarė atidėti 
savo nesutarimus i r ' telkti 
žvalgybų duomenis, kad galėtų 
geriau kovoti prieš šį pavojų jų 
kraštų pastovumui ir demokra
tiškumui. Arabų šalių vidaus 
ministrai jau kelis kartus yra 
susitikę privačiai ir netrukus 
numato dar kartą susitikti 
Tunizijoje. 

Už problemas kalti patys 
kraštai 

Tačiau Iranas ir Sudanas 
užtikrina, kad jie yra netei
singai kaltinami, kad arabų 
kraštuose dažnėįantys neramu
mai yra kurstomi skurdo, ko
rupcijos ir nepasitenkinimo, bet 
ne užsienio agentų. Iranas ir 
Sudanas kaltina šiais dalykais 
Egipto prezidentą Hosnį Muba-
rak, Tunizijos prezidentą Zine 
el-Abedine ir Alžirijos Aukštosios 
valstybės tarybos pirmininką 
Ali Kafi. Visi jie yra viešai 
pareiškę savo susirūpinimą dėl 
Irano vaidmens. 

Fundamentalistai sako. kad 
islamiško karingumo klestėjimo 
priežastis yra arabų sekulia-
ristinio nacionalizmo žlugimas, 
nes jis nepajėgė išspręsti nuo
latinių socialinių problemų. Ta
čiau kiti duomenys rodo, kad 
nors minėtos priežastys skatina 
fundamentalizmą, Iranas ir Su
danas vis vien žymiai jį kursto. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 23 d.: Šv. Jonas 
Kanty. Evaristas. Viktorija, 
Vibutas, Veliuona. 

Gruodžio 24 d.: Kūčios, 
Adelė, Adomas. Ieva, Jogaila. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 7:14, 
leisis 4:25. Temperatūra dieną 
apie 36 F (8 C), ryte saulėta, 
vėliau kiek debesuota; naktį 31 
F (-1 C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
7:13. šalčiau, gali net snaigyti. 
Temperatūra dieną 31 F (-1 C). 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St., Chicago. IL 60629 

SVEIKINAME 
Su šv. Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis įžengiame į Lietuviškos 

skautijos deimantinio jubiliejaus metus. Švęsime juos pakilia 
nuotaika, nes didieji mūsų tautos siekiai išsipildė. 

Lietuvių skautų auklėjime privalome siekti tautos tradicijų 
išlaikymo, savitarpio darnaus sugyvenimo ir, svarbiausia, jaunų 
asmenų lavinimo skautiškoje ideologijoje. 

Nuoširdžiai sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais 
seses, brolius ir rėmėjus. 

Mes visi sveikiname Lietuvoje skautaujančius brolius ir seses. 
Taika ir ramybė tebūna mūsų tarpe ir kiekvieno sąžinėje. 1993-ji, 
jubiliejiniai metai, teatneša tarpusavį sugyvenimą, norą dirbti 
skautiškam jaunimui ir tarnauti tautos ir žmonijos gerovei. 

Budėkime! 
v.s.fil. Sigitas Miknaitis 

LSS Tarybos pirmininkas 
v.s. Gediminas Deveikis 

LS Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 

LS Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. fil. Edmundas Korzonas 

Akademinio Sk. Sąjūdžio Vadijos pirmininkas 
* * * 

Sveikiname visus šv. Kalėdų šventėje ir linkime jas gražiai 
praleisti su mintimi, kad gimė Jėzulis. Jis atnešė meilę į mūsų širdis 
ir viltį gražesne rytojaus diena. Tad ženkime su tomis mintimis 
į Naujuosius 1993 metus. Tebūna jie laimingesni, šviesesni ir 
kilnesni geros valios žmonėms, ypač broliams ir sesėms Tėvynėje. 

Fil. V. P. Mikūnas W L. Maskaliūnas 
Vydūno fondo valdybos pirm. Vydūno fondo Tarybos pirm. 

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga sveikiname visus mūsų 
bičiulius, aukotojus, atstovus bei talkininkus, linkėdami visiems 
šviesių bei turiningų 1993-jų. 

Lietuviškos Skautybės fondo valdyba 
pirm. v.s. C. Kiliulis 

\ * * * 

Šv. Kalėdų proga sveikiname visas seses ir brolius, linkėdami. 
sveikatos ir džiaugsmo savo šeimų tarpe ir darnaus sugyvenimo 
ir bendravimo skautiškoje šeimoje. 

Linkime visiems vienetams gerai pasiruošti ir gausiai dalyvauti 
75 metų Jubiliejinėje stovykloje Lietuvoje ir Amerikoje. 

v.s. fil Rita Penčylienė s Marytė Utz 
LSS Vidurio raj. atstovė Vidurio rajono vadė 

ps. fil. Mindaugas Griauzdė 
LSB Vidurio raj. atstovas 

LSS Atlanto Rajono vadija sveikina skautininkus,-es, židinietes, 
sk. vyčius ir vyr. skautes, skautus,-es, vilkiukus ir paukštytes bei 
visų šeimas Kristaus gimimo šventėje ir linki visiems laimingų, 
sėkmingų ir skautybėje darbingų metų. Sveikiname brolius ir seses 
Lietuvoje, linkėdami malonių ir šiltų Kalėdų švenčių, darnaus 
sugyvenimo skautiškoje šeimoje ir prasmingų, darbingų dienų Nau
juose Metuose. 

v.s. Bronius Naras, j.v.s. Genovaitė Treinienė 
Atlanto raj. Brolijos atstovas Atlanto rajono vadė 

s. Aldona Noakaitė Pintsch 
Atlanto raj. Seserijos atstovė 

* * * 

Gerbdamas Jūsų kilnų darbą ir siekius Skautijai, džiaugsmo 
ir pakilios nuotaikos kupina širdimi, asmeniškai ir Europos ra
jono skautijos vardu sveikinu LSB Vyriausią Skautininką LS Broli
jos vadiją, jų šeimas, brolius ir seses. Visiems linkiu linksmų. 
nuotaikingų šv. Kalėdų, sveikų ir skautiškų 1993 Metų. 

v.s. Juozas Maslauskas 
LSS Europos rajono atstovas 

* * * 

Chicagos jūrų skautininkų,-ių „Grandis" sveikina brolius ir 
seses, linki visiems džiaugsmo šv. Kalėdose ir skautiškai darbingų 
1993-jų Jubiliejinių metų. 

Gero vėjo! 
Jūrų skautininkų,-ių „Grandis" 

* * * 

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų visoms sesėms, 
broliams, tėveliams ir skautiškos veiklos rėmėjams — Viešpaties 
palaima telydi visus. 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas „Aušros Vartų" skaučių tuntas 
Chicagos skautininkų,-ių Ramovė „Kernavės" skaučių tuntas 

Chicagos skautininkių draugovė „Lituanicos" skautų tuntas 
„Sietuva" — skautininkių ir židiniečių draugovė 

* * * 

Linksmų Kalėdų! 
(Iš Vydūno fondo išleistų kortelių rinkinio) 

SESĖS „VERPSTĖS" 
PASITINKA KALĖDAS 

Dar taip tamsu, o jau varpeliai 
dindi — — 

Tai pirmos rogės į rarotas. 
Nusipurens šlubas šarmotas, 
Nusitrepens sniegus į grindį 
Tie maldininkai ankstyvi. 

Išnirus saulė iš pusnynų 
Nustebs, kad ir bejos čia buvo 
Tiek daug auksinių žibintuvų, 
Kad tiek šviesos visiems dalino 
Pirščiukai Kūdikio rausvi. 

A. J a s m a n t a s 

Kalėdų džiaugsmas, taika ir ramybė tegaubia visą 
skautišką-lietuvišką šeimą. Darna ir meilė teskatina visus brolius 
ir seses 1993 metais susirinkti prie Jubiliejinio laužo ir supynus 
rankas pasiryžti vieningai eiti skautiškuoju keliu, vykdant pažadą 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

j.v.s. Irena Regienė 
„Skautybės kelio" redaktorė 

Yra populiarus amerikiečių 
posakis — „happiness is...", kurį 
skautininkių „Verpsčių" būre
lis išverčia - malonumas ir 
draugystė yra... kai sesės verps
tės susirenka sueigon. Ypač, jei 
ta sueiga kalėdinė. 

| tokią sue igą v e r p s t ė s 
suvažiavo gruodžio 7 d. pas 
seseę Rūtą. Kiekviena verpstė 
atvyko matuota, kaip bitutė, 
nešina maišeliais ir pakietė-
liais. Tai nebuvo vien sunešti
nių kūčių kvapūs patiekalai, bet 
ir margai suvyniotos dovanėlės 
, ,L ie tuvos Va ikų V i l t i e s " 
vaikams su fizinėmis negalė
mis, kurie dabar gyvena Chica-
goje, laukdami tyrimų ir kaulų 
operacijų Pradžiuginti sergantį 
vaiką Kalėd metu - vienas ir 
gražiausių gerųjų darbel ių. 
Sesės verpstės jautėsi laimin
gos, galėdamos tai padaryti. 

Užkūrusios žvakių „lauželį", 
verpstt s pareiškė asmeniškus 
švenčiu linkėjimus LS Seserijai 
— čia ir Lietuvoje, būreliui, 
draugams ir artimiesiems. Sesė 
Halina priminė visoms mūsų 
skautiškų tradicijų, darbų ir 
pareigų tęstinumą, t ą giją. 
k u r i ą ve rps tės s t e n g i a s i 
,,verpti". 

Prisimindamos savo j kitus 
miestus išvykusias ir sergančias 
seses, verpstės laužė plotkelę ir 
rašė joms pasveikinimus. 

Sese Rita paskaitė laišką, 
kurį kernavietės gavo iš miš
raus „Kernavės " tunto Vilniu
je. Jame tuntininkas sk. vytis 
Vygantas Kiulkys ir adjutante 
s. Monika Girčytė dėkojo kerna-
vietėms už surinktas aukas 
uniformų įsigijimui, kviesdami 
ne tik Chicagos kernavietės, bet 
ir v:sus „mus remiančius ir 
mylinčius skautus" į Vilniaus 
..Kernavės"' tunto penkerių 
metu jubiliejine stovyklą 1993 
m. birželio mėn. 24-27 d. „kad 
skautiška dvasia keliautų per 
l ietuvišką pasaulį, , . .reikia 
susirinkti prie stovyklinio lau
žo... Tokia galimybė dabar jau 
reali.. ." 

Pasivaišinusios gausiais kūčių 
stalo skanėstais (namie virtais 
ir keptais), sesės ilgai dalinosi 
mintimis įvairiausiomis temo

mis. Pagrindinė, žinoma, buvo 
Lietuvos Seimo rinkimų aktu
alijos. 

Lietuvių kalbos žalojimas 
(vartojant angliškus, rusiškus 
babarizmus), t a ip akivaizdžiai 
ma tomas skai tant Lietuvos 
spaudą, irgi buvo jautr iai dis
kutuotas . „Adekvatūs grafi
kai", „nacionalinai aukcionai", 
„suvienytos nacijos", puošnūs 
..holai", „debiliški miuziklai" 
sukėlė juoką, bet... tai juokas 
pro ašaras... 

Pasilinkejusios viena kitai 
gražių švenčių, tyliai nuskam
bėjus „Ateina nakt is" , verpstės 
skirstėsi, pasižadėjusios nežaloti 
gimtosios k a l b o s s u d a r a n t 
„adekvač.us grafikus", lankant 
„ n a c i o n a l i n i u s aukc ionus , 
„deb i l i škus m i u z i k l u s " , 
vaikštant po „holus", žiūrint 
teatro „performansus" bei vyk
dant „ordnansus".. . 

Prisirpusioje Advento-Lau-
kimo tamsoje, tikimės su Jėzaus 
Gimtadieniu ateinančios Švie
sos, su kuria pasišviesim ir savo 
asmeniškus, duobėtus kasdie
nybės kelius. 

Uždegti vilties, seseriškumo-
broliškumo-tikėj imo žvakes 
pasitinkant Didžiąją Žmonijos 
Šviesą, visiems Chicagos skau
tams, skautėms linki 

„Kernavės" tun to „Verpsčių" 
būrelis. 

S e s ė N. 

Nuotr. Ž. V a l e n t i n a i t ė s 

VYDŪNO FONDO 
ATVIRUKŲ PARODA 

Klaipėdoje ruošiama Vydūno 
fondo kalėdinių a tv i rukų pa
roda. Iš ten gautame laiške 
rašoma: „Pusdienį dėliojau ir 
grupavau gautus Vydūno fondo 
išleistus a tv i rukus . Pr iė jau 
išvados, kad per 40 metų buvo 
išleista ar t i pusantro šimto 
kalėdinių atvirukų (iš tikrųjų, 
gerokai daugiau. V.M.), kur ių 
pusė jau yra mano rankose. O 
kokių unikumų esama. Štai , 
kad ir V.K. Jonyno ir A. Sutku
vienės miniatiūros. Suradau ir 
negirdėtų, man nežinomų daili
ninkų pavardžių. Apie šias dai
lininkų ir fotografų miniat iūras 
galima ištisą publikaciją para
šyti, tik gaila, kad nepažymėtos 
atvirukų išleidimo datos. Tikiu, 
kad šių atvirukų parodą prieš 
šv. Kalėdas surengsime Klaipė
dos aukštesniojoje medicinos 
mokykloje". 

VYDŪNO FONDO 
SUKAKTUVINIS LEIDINYS 

Jau baigiamas spaudai ruošti 
Vydūno fondo 40 metų jubilie
jinis leidinys, kur iame bus ap
rašomas visas nuei tas kelias. 
Dalyvauja visa eilė bendradar
bių. Leidinys bus gausiai ilius
truotas nuotraukomis ir diagra
momis, stat ist iniais duomeni
mis. Visi kviečiami prisidėti 
rašiniais, nuotraukomis, svei
k i n i m a i s . Medžiagą s i ų s t i : 
Vydūnas Fund, Inc., 3001 W. 
59th St., Chicago, IL 60629. 
Lauksime iki sausio 15 d. 

» 
„Palangos" t un to sesės gruo

džio 6 d. gausiai dalyvavo Ra
miojo vandenyno rajono metinė
je sueigoje. Palangos tuntu i va
dovauti neseniai įsipareigojo 
jauna tuntininkė ps. fil. Daina 
Petronytė Kasputienė. Įvyko ir 
daugiau pasikeitimų tunto va
dovybėje: 

„Kregždžių" paukštyčių drau
govės draugininkei ps. Laimai 
Balčienei pasitraukus iš parei-

LOS ANGELES 
PALANGOS" TUNTE 
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„ M Ū S Ų VYTIS" 
Fil . J o n a s D a m a u s k a s ruošia 

šių m e t ų pasku t in į „Mūsų Vy
čio" žu rna lo Nr . 4. Dar pri ima- : 

m a medžiaga ir nuotraukos . 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai ; vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

•321 Avondala, Sto. 
r «/.<r chicago, IL 60631 

Tai. 312-774-0042 
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Tomas Kislolius, M.D. 
Stovon Sandlor, M.D. 
Adiian Slanco, M.D. 
Bozona VVItok, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tai . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr.. ketv . penkt nuo 12 iki 3 v p p 
10401 S. Roberts Rd.. Palos Hllls. IL 

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W«st Ava. , Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
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. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

ir šeštd 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 

Kab. tel. (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadžio Ave.. 

Chicago, III. 60652 

laipsnio egzaminus, o I-jo paty
rimo laipsnio egzaminus išlai
kiusios Audra Griciūtė, Daiva 
Mattytė ir Lina Wallace, buvo 
pakeltos į skautes kandidates . 
Agnė Baranauskai tė , Ieva Mu-
lokaitė ir Greta Zambacevičiū-
tė, išlaikiusios II-jo patyrimo 
laipsnio pirmąją dalį, davė 
skaučių įžodį. 

Specialybių programų reika
lavimus atlikusios, taut inių šo-

gų, nauja draugininke paskirta kių specialybe įsigijo psl Adrija. 
ps. Alma Vilkaitė Stočkienė. 

Vyr. skautė vsl. Tina Petrušy-
tė, vieneriems metams išvykda
ma į Lietuvą, turėjo atsisakyti 
..Birutės" prityrusių skaučių 
draugovės draugininkės parei
gų. Draugovei sutiko vadovau
ti vyr. skautė vsl. Tara Baraus
kaitė. 

„Šatrijos Raganos" draugovės 
draugininkei pas i t raukus iš 
pareigų, draugininkės pareigas 
perėmė vyr. skautė vsl. Lina 
Baipšytė Ruplėnienė. 

Onutė Alminaitė ir Sigita 
Nevvsom, išlaikiusios jaunesnių
jų skaučių HI-čio patyrimo 
laipsnio egzaminus, davė paukš
tyčių įžodį. 

Aušra Venckutė išlaikė jau
nesniųjų skaučių II-jo patyrimo 

Karaliūtė ir psl. Vilija Sekai tė . 
Laužavedžių specialybę įsigijo 
psl. Adrija Karal iūtė , psl. Vili
ja Sekaitė, psl. Vilija Tompaus-
kaitė ir psl. Daina Žemaitaitytė. 

Ramiojo vandenyno rajono 
1992 metų vasaros stovyklos 
skaučių viršininkė vyr. skautė 
vsl. Vilija Žemaitaitytė buvo ap
dovanota Vėliavos žymeniu. 
Vsl. Ina Sekienė buvo pakel ta 
į paskautininkės laipsnį. 

„Palangos" tunto sesės džiau
giasi ir sveikina visas įžodį 
davusias, aukštenių patyrimo 
laispnių egzaminus išlaikiusias, 
apdovanotas ir į aukšt . vyres
niškumo laipsnius pakeltąsias 
seses. 

Gailė R. 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL 
Ta i . (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Tai . kaMnato Ir buto: (708)852 41S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clearo 

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

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

905S S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 «t St. 

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. (708) 448-1777 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago 

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

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 w 71 st Straat 
(1 -312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

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 
Šešt pagal susitarimą 

Kablnsto tai. (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 Austm) 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campu* 
1020 E. Ogdan Ava., Stirta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

. 
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Kai vadiname Dievą 

O IMANUELI! 
„Visą Adventą, per Adventui 

skirtus Šv. Rašto skaitinius mes 
jungėmės su Senojo Testamento 
patriarchais ir pranašais jų ilge
syje to, ko žemėje nebuvo regėta 
iki tos nakties Betliejaus apy
linkių piemenų urve, kai žmo
nijos amžių lūkesčiai susitelkė 
Betliejaus miestelyje, gimus Iš
ganytojui. Su pranašais bu-
dėjome tamsoje, mirties šešėlio 
slėnyje, pripažindami jiems ir 
mums bendrą žmogišką būtį. 
Mes, kaip ir jie, esame sukurti 
iš žemės dulkių ir, lygiai kaip 
jie, į jas vėl pavirsime. Mes kar
tu su jais prisiminėme, kaip 
Dievas apsireiškė Mozei degan
čiame krūme ir per jį mums 
davė Įstatymą Sinajaus kalne", 
rašo domininkonas vienuolis 
kun. Geofrrey Preston savo kny
goje Halloiving the Time. 

Ir toliau, rašydamas apie 
gruodžio 23 d. giedamą „O an
tifoną" — „O Imanueli", pri
mena, kad jos žodžius gie
dodami, vienuoliai už visus ti
kinčiuosius Dievo šaukiasi 
pranašo Izaijo atgarsiais. Tos 
antifonos žodžiai: „O Imanueli, 
tu esi mūsų Karalius ir mūsų 
Teisėjas, tas, kurio tautos lau
kia, ir jų išgelbėtojas. O ateik 
ir išgelbėk mus, Viešpatie, 
mūsų Dieve!" 

Izaijas pranašavo: „Štai mer
gelė pradės ir pagimdys sūnų: ji 
duos jam vardą Imanuelis" — 
būtent „Dievas su mumis". Jei 
mus kas gali išgelbėti, tai tik 
pats Dievas, rašo Preston. Tą vi
suomet žinojo pranašai, bet jie 
niekuomet neįsivaizdavo, kad 
jis tai padarys, pats tapdamas 
vienu iš mūsų; jie niekuomet 
neįsivaizdavo, kad jis bus taip 
glaudžiai su mumis, tokiu para
doksišku būdu. Per tūkstančius 
metų kasmet per Velykas — 
žydų Perėjimo šventę — skai
tomame išvadavimo iš Egipto 
pasakojime, prie sakinio „Ir 
Viešpats mus išvedė iš Egipto" 
yra toks žydų prierašas: „Ne per 
kokį tarpininką, ne per kokį 
angelą, ne per kokį pasiuntinį; 
bet Dievas pats savo garbėje — 
Šventasis — palaimintas jis!" 

Kai mes šaukiamės, kad Ima
nuelis ateitų, mes meldžiamės 
kaip žmonės, kurie žino, kad 
Dievas jau dabar yra su mumis 
taip artimai, kad jis pats yra 
vienas iš mūsų. Mes meldžia
mės, žinodami, kad tas stebuk
las įvyko ir kad nėra jam kelio 
atgal. Dievas istorijoje tapo žmo
gumi taip, kad jis niekuomet ne
begali to atsiimti, niekuomet 
tuo pačiu būdu nebegalės ir 
gimti vėl Betliejuje, taip, kaip 
niekuomet nebegalės vėl būti 
nužudytas, kaip buvo nužudytas 
Kalvarijos kalne. Dabar jau vi
siems amžiams Dievo soste sėdi 
žmogus — Dievo širdžiai pats 
artimiausias žmogus. Ir niekas 
to istorinio Dievo įsikūnijimo 
įvykio nebegali pakeisti, rašo 
kun. Preston. 

Todėl mes negalime prašyti, 
kad Dievas taptų Imanueliu. 
Tegalime tik jį vardu vadinti: O 
Imanueli! Vadinimas jo Ima
nueliu yra ne ilgesio, o 
džiaugsmo reiškimas. Ir labiau
siai mes juo džiaugiamės Šven
tojoje Eucharistijoje. Todėl 
šimtmečiais Bažnyčia turi 
paprotį po Mišių ją pasilikti ir 
laikyti ypatingai pagarbioje vie
toje ne tik tam, kad būtų galima 
nunešti ligoniams, bet ir grynai 
tam, kad. būdami prie jos Šven
čiausiojo Sakramento formoje, 
galėtume džiaugtis Dievu — 
Imanueliu, kuris yra mūsų tar
pe. Tad malda prie Švč. Sak
ramento ir turė tų būti 
džiaugsmo malda, kalbanti, 
kaip gera mums prie jo būti. 

Mes galime prie jo giedoti 
padėkos psalmes, prisimindami 
visus Dievo padarytus žmogaus 
gelbėjimo darbus. Išreiškę savo 
džiaugsmą ir dėkingumą, kad 
jis yra Imanuelis — išgelbstintis 
Dievas mūsų tarpe — tuomet 

jau galime prašyti ir tolimesnių 
jo gelbėjimo darbų žmonijai, 
tautoms, mūsų artimiesiems ir 
mums patiems. Mes galime į jį 
kreiptis kaip į tėvą, prašydami, 
kad jis atvestų savo karalystę į 
pilnatvę. Būdami prie to, kuris 
savo garbėje a te is į savo 
karalystę kaip karalius, mes 
galime prašyti Tėvo, kad jis iš
tesėtų savo pažadą ir užbaigtų 
savo gelbėjimo darbą. Kitaip 
tariant, mes galime melstis, kad 
Imanuelis tuo būdu ateitų ir 
išpildytų visas mūsų viltis ir 
lūkesčius. 

Mes galime kreiptis į Ima-
nuelį, kuris yra Karalius, kuris 
ir mus padaro karaliais, pajė
giančiais vykdyti jo karalystės 
darbus. Bet, besimeldžiant pa
gal šią antifoną, mūsų malda iš
reiškia paradoksą: „Mūsų Kara
liau ir Teisėjau... išgelbėk mus!" 
Šis mūsų Karalius mus išgelbės, 
Teisėjo vaidmeny mums per
duodamas savo naują įstatymą. 
Šv. Tomas Akvinietis pastato 
klausimą, koks šis naujas Kris
taus įstatymas galėtų būti, ir at
sako: tai tik pačios Šventosios 
Dvasios malonė. Ko Dievas iš 
mūsų reikalauja, tą jis pirmiau 
mums duoda. 

Mums duotoji Šventoji Dvasia 
pirmiau mūsų širdyse pasėja 
Dievo meilę. Mes sužinosime, 
kokios meilės įstatymą Jėzus 
davė per Paskutinę vakarienę, 
kai išmoksime leisti Dievui mus 
mylėti. Išmoksime tikrai mylėti 
artimą, kai liausimės save vertę 
kitus mylėti ir pradėsime leisti 
Viešpačiui juos mylėti per mus, 
leisdami Viešpačiui mūsų širdis 
pripildyti Šventąja Dvasia — 
Naujuoju Įstatymu. 

Imanuelis, kaip žmogus, kaip 
mūsų Karalius, mus gali dau
giau išmokyti, negu jis galėjo 
Sinajaus kalno viršūnėje. 
Niekas nėra gera, jei nėra 
išmintinga, bet išmintis įgyja 
sparnus, kai jos moko ne kokia 
nors „amžina išmintis" toli
mame danguje, o Amžinoji Iš
mintis, tapusi žmogumi — Ima
nueliu. Dieviškoji išmintis per
keičia mūsų žmogiškąją išmintį 
taip, kad mums ateina supra
timas, kurio be jos nebūtume 
turėję. Tuomet esame pripildo
mi ir kitomis Šventosios Dva
sios dovanomis: patarimo ir ži
nojimo, tvirtumo, pamaldumo ir 
dievobaimingumo. 

Kaip tik tų dovanų mūsų pa
sauliui ir žmonijai šiandien 
reikia, kad būtume išgelbėti. 
Rašto aiškintojų ir fariziejų tei
singumo bei paprasto, doro, 
bažnyčią lankančio žmogaus 
pamaldumo nepakaks mus iš
gelbėti. Be Šventosios Dvasios 
ir jos dovanų nebūsime iš
gelbėti. Visi jas esame gavę per 
Krikštą ir jos yra atnaujinamos 
per kitus sakramentus. 

Kad jos taptų veiksmingos, iš 
mūsų pusės reikia savotiško 
pasyvumo. Kad pasiektumėm 
Dievą, rašo kun. Preston, reikia 
savo bures atsukti taip, kad 
Šventosios Dvasios galingas 
vėjas galėtų jas pripildyti ir 
nešti ten, kur Dievas nori mus 
nešti. Mes turime būti pasiruošę 
netikėtumams savo gyvenime ir 
savose bendruomenėse, bet tai 
nėra tolygu būti vėtrų blaško
miems į visas puse. Jei ne
būsime ištiesę savo bures, kad 
pagautume Šventosios Dvasios 
vėją, nepasieksime kito kranto, 
nepaisant, kaip mėgausimės 
buriavimu. 

„O Imanueli, ateik ir išgelbėk 
mus" — tokius, kokie dabar 
esame — ne kokie buvome per 
Krikštą ar Pirmąją Komuniją. 
Ne tokius, kokie būsime, 
atsikratę kurios nors savo ydos. 
Padėk mums suprasti, kad esi 
Imanuelis — su mumis kaip tik 
visuose mūsų trūkumuose — ir 
nori mus išgelbėti. Tuomet galė
sime ir džiaugtis, kad esi 
Imanuelis. 

a.j.z. 

NEPULTI Į PANIKĄ IR 
NUSTOTI MĖTYTI AKMENIMIS 

KAIP ILGU BE TAVĘS, 
KALĖDŲ KRISTAU... 

Lietuvoje ir išeivijoje vis dar 
svarstoma, kodėl LDDP tokia 
didelė persvara laimėjo rinki
mus į seimą. Mons. Kazimieras 
Vasiliauskas „Gimtojo krašto" 
Nr. 48, kviesdamas tautą į 
vienybę, rašo: 

„Pirmiausia reikėtų nepulti į 
parūką. Nustoti mėtyti akmeni
mis vieniems kitus, negrasinti, 
nesityčioti vieniems iš kitų. 
Išmintingai ir ramiai išsiaiškin
ti rinkimų rezultatų priežastis, 
padaryti deramas išvadas. Būtų 
labai gera, kad sudėtingos ir 
svarbios tautos problemos būtų 
svarstomos ir sprendžiamos 
galimai aukščiausiu lygiu, o ne 
gatvėse ir aikštėse mitinguojan
čios minios". 

Kas ir kodėl balsavo 
už LDDP 

Ši tema vis tebekeliama laiš
kuose, gaunamuose iš Lietuvos. 
Štai vet. gydytojas J.L.M. savo 
laiške rašo: 

„Dabar, kai jau vėl pagarsėjo
me visame pasaulyje, galima 
blaiviau apsidairyti. Daug kam 
nesuprantamas šis posūkis. Ar 
tik nepasikartoja 1926 metai? 
Kai neliks okupacinės kariuo
menės, gali pasikartoti ir 
gruodžio 17. Svarbiausia ir ap
maudu, kad sėdintieji viršūnėse 
pavirto Štrausais. Į smėlį sukišo 
ne tik galvas, bet visai sulindo. 
Man rodos, kad būdami Lietuvo
je, jūs tai pastebėjote. Apie tą 
nežmonišką sumaištį ir aš ra
šiau į „Lietuvos aidą", ir kiti 
rašė, bet ar buvo kreipta dėme
sio? Laimė, kad pavyko nors 
Konstituciją priimtij kitaip 
vietiniai kagėbistai būtų prida-

IGNAS MEDŽIUKAS 

rę ne tiek bėdos! Jums gal įdo
mu, kas balsavo už „bolševikinę 
šunaują". Pirmiausia — kaimas: 
tie, k urie buvo kolūkinės struk
tūros vadovai, jų giminės, 
draugai, specialistai, melžėjos ir 
t.t. Pirmieji prisivogė daugumą 
ūkio turto ir bijojo Sąjūdžio, kad 
nepa .-eikalautų atsakomybės, 
kiti, kad liko be darbo, be žemės; 
dar kiti iš pykčio, kad valdžia iš 
viso nieko nedaro, tik rėkia, kad 
jos niekas neklauso, įstatymų 
nevykdo. Miestiečiai, likę be 
šilto vandens ir ilgai be šilumos, 
irgi pasviro į kairę. Prie to 
prisidėjo ir Energetikos minis
t ras Ašmantas, perėjęs į kairia
rankių bloką. Pas mus vietiniai 
buvę partiniai — direktoriai bal
savo atvirai ir išdidžiai, nes 
agentūra jau buvo iš anksto 
nustačius laimėjimą. 

Deputa ta i pa tys 
aps i rūpino save 

Stebėjom per televiziją atstovų 
priesaiką. Paskutinės formulės 
„Dieve, man padėk" (ji nepriva
loma) iš 141 atstovo nepasakė 
apie 20. Kairiųjų lyderis, dabar 
einantis prezidento pareigas, A. 
Brazauskas perskaitė visą teks
tą, o pavaduotojas nevisą. Be
veik visi lenkuojantieji balsavo 
už neokomunistus. Visai nerei
kia tuo stebėtis, nes dabar Lie
tuvoje žmonės ne tokie, kokie 
buvo prieš 50 metų. Todėl ir 
įvyko, kas turėjo įvykti — užte
ko atleisti vadžias, ir viskas 
pairo. Tik pažvelkime į pasku
tinį buvusio parlamento posėdį, 
kurio nemažai atstovų pasirūpi-
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Philadelphijos burmistras Edward Rendell, įteikęs miesto simbolinę dovaną, 
Laisvės varpą, ministrui pirmininkui Aleksandrui Abišalai iškilmingų pietų 
metu lapkričio 14 d. 

Nuotr. Putino Mašalaičio 

no atsisėsti į tas pačias kėdes ir 
suprasime, kokia ateitis mūsų 
laukia. Niekas geriau negalėjo 
žinoti, kokia dabartinė Lietuvos 
žmonių ekonominė padėtis, o jie, 
prieš išeidami, ciniškai apsirū
pino metams į priekį algomis. 
Gobšumas pasibaisėtinas. Kai
rieji „moralistai", turintieji 
butus Vilniuje, o namus kitur — 
ir ne vienus — išsigraibstė apie 
Vilnių sklypus. O vogimai, van
dalizmas, vario karštligė, nesi
gailint net paminklų... 

Skaudu, kad Bažnyčios įtaka 
žmonėms silpna. Esant trūku
mui, jauni kunigai yra skiriami 
klebonais. Bažnyčios lankymas 
sekmadieniais yra pasibaisėti
nai mažas, vis tos pačios moterė
lės ir keletas seno amžiaus vyrų. 
Miestuose šiek tiek geriau. Vis
kas vyksta atvirkščiai kaip carų 
laikais: bedievėjimas šį kartą 
prasidėjo nuo kaimo. Ir niekas 
nepaklausia tų pačių moterėlių, 
kur jūsų kiti šeimos nariai". 

Pažintis su rektorium 

Šiam gydytojui J.L.M. buvo iš 
Amerikos pasiųstas čia leistas 
„Aidų" žurnalo Nr. 4, (1991 m.), 
kuriame buvo aprašyti prof. J. 
Kubiliaus nuopelnai. Šį įvykį 
gyd J.L.M. taip komentavo: 

„Man nesuprantamas kai ku
rių Amerikos lietuvių žurnalis
tų požiūris į Lietuvoje pagarsė
jusius sovietmetyje mokslinin
kus. Paskutiniame žurnalo nu
meryje yra įdėtas buvusio 
Vilniaus universiteto rekto
r iaus paveikslas ir l iaup
sinimas, dargi katalikiškame 
žurnale. Aš jį pažinojau, baigusį 
Raseinių gimnaziją ir besiren
giantį studijuoti. Dar kurį laiką 
jis mokytojavo Eržvilko gim
nazijoje. Vokiečiams j au 
traukiantis iš Rusijos, aš buvau 
parvežtas į jo tėvo namus netoli 
Eržvilko gydyti apkrečiama liga 
susirgusius gyvulius. Atgal 
mane vežė būsimasis rektorius. 
Bekalbant jis pasigyrė, kaip jis 
sukirtęs savo matematikos mo
kytoją. Tada aš balsiai suabejo
jau. (Tiesa, dabar skaičiau jo 
prisiminimuose prisipažinimą, 
kad jis klydęs, o ne mokytojas.) 
Kalbant apie sovietų grįžimą, 
jis mane užpuolė, kad aš dar dir
bu, nes jam būtų vis tiek, kas 
atsitiktų su jo tėvo gyvuliais. O 
kad raudonieji vežė iš Eržvilko 
žmones į Sibirą, tai, jo nuomone, 
vežė tik tuos, kuriuos reikėjo. 
Tai girdėdamas, netikėjau savo 
ausimis, įspėjau, kad būtų pro-

Katalikam Kalėdos mūsų 
krašte buvo ir yra didžiausia 
metų šventė. Net ir sunkiausio
mis, tarybų valdžios persekio
jimo, sąlygomis, moksleiviai, 
studentai slaptai susirinkę 
bendrabučiuose, susinešę ar 
gavę iš namų valgių, laužydavo 
kalėdaitį, kartu su draugais 
pasimelsdavo, pasikalbėdavo ar 
tam vakarui specialiai išeidavo 
pas gimines, pažįstamus į mies
tą, į svečius. Kalėjimuose, 
karceriuose, kelionėje, net 
Sibire Kalėdas švęsdavo su 
dviem šaukštais bulvinės košės 
ar duonos kriaukšleliu, kuris 
būdavo aplaistomas ašaromis, 
prisiminus tėvynę gimtuosius 
namus, tėviškes. Kaime ši 
šventė dar ryškesnė, susijusi su 
tam tikromis pasirengimo cere
monijomis: išvalomi visi namai, 
pakampės, visi išsiprausia, gra
žiau apsirengia, dažnai vieni 
kitiems nuperka dovanų. Pas
kui susėda apie stalą, ant kurio 
būna sukrauta ne mažiau dvy
lika valgių, k u r u kiekvieną per 
Kūčias stengiamasi paragauti, 
o pirmiausia prieš valgį — šei
mos tėvas, motina ar jų nesant, 
vyresnysis brolis, sesuo pasimel
džia, mirusiems uždegama žva
kė, ir kiekvienas, lauždamas 
kalėdaičio, ką nors gera palinki, 
vienas kito atsiprašo ar pasako 
gražų žodį. Net užsienyje bū
dami, lietuviai išlaiko šiuos 
papročius ir išmoko jų savo 
vaikus. 

Prieš Kūčias ant stalo pir
miausia padeda iš klojimo 
atnešto šieno, kuris apklojamas 
balta staltiese, ant kurios 
dedami valgiai, kalėdaičiai, 
žvakė ir kryžius. Paskui valgio 
metu traukiami šiaudai iš po 
staltiesės ir žiūrima, kuris il
giausias, tas ilgiausiai gyvens. 
Arba, kur nykryps uždegto deg
tuko galvutė, iš ten gali 
netekėjusiai mergaitei pasi-
painioti jaunikis. Seniau vaikai 

tingas ir taip nekalbėtų. Artė
jant frontui, jis turėjo pasitrauk
ti. Užėjus rusams, direktorius ir 
kiti atsidūrė miestelio aikštėje, 
jų lavonai buvo išniekinti. 

Paskelbus nepriklausomybę, 
užgirdau kalbant per televiziją 
rektorių Kubilių apie lietuvių 
tautos genocidą, pagalvojau, 
kad žmogus, padaręs atgailą, 
atsivertė. Ir štai neseniai matau 
eina seime priimti priesaiką 
neokomunistų eilėse (LDDP) ir 
mini Dievo vardą. Matote, ką 
spausdina jūsų žurnalai . 
Mokslininkas — fariziejus". 

eidavo į tvartą pasiklausyti 
gyvulių kalbos, kurie Kūčių 
naktį kalbasi kaip žmonės. 
Prakartėlė paprastai rengiama 
po Kalėdų eglute, kuri būna 
puošiama blizgučiais, lemputė
mis, girliandomis, vaisiais, sal
dainiais ir pan. Prakartėlė 
rečiau padaroma namuose, bet 
kone visada būna bažnyčioje. 
Kitur net labai puošniai, ju
dančiomis figūromis ir įtaisais. 
Dabar iš užsienio vežamasi 
mažos prakartėlės ir neretai 
padedamos po eglutėmis,Kar
tais būna pamaldos bažnyčioje, 
tad einama vakare per Kūčias 
į bažnyčią. Kartais, kai daugiau 
vaikų, tai vaikai bėga apie trobą 
keliskart, kad kisielius, kurio 
būna įvairių rūšių ir spalvų, 
sustingtų. Pasikviečiamą iš 
miestelio ar kaimo vienišų 
žmonių, ligotų, senų, kad jie 
vieni nebūtų per tą šeimyninio 
susibūrimo vakarą, nes Kalėdos 
su Kūčiomis yra visos šeimos 
susibūrimo proga, šeimos šventė 
ir geras pasilinkėjimų, pokštų, 
smagių nutikimų vakaras, per 
kurį ne tik pagiedama, bet kar
tais ir padainuojama, sukuria
ma kokios nors pasakaitės, pro
giniai eilėraščiai, ypač įvairūs 
linkėjimai. 

Paskutiniai įvykiai Kalėdas 
daugiau išplės tautos mastu: 
Kalėdų eglutės ir Kūčių, 
Kalėdų, Naujųjų Metų pro
gramos iš siaurų uždarų namų 
išeis į gatves, scenas, miestų 
aikštes ir parkus. Anksčiau 
privertė slėptis priespauda, 
persekiojimai ir grasinimai, nes 
ankščiau už šventoriuje sureng
tas eglutes ar kalėdinius Kūčių 
vakarus kunigai būdavo tar
domi, baudžiami ir šmeižiami 
spaudoje. Kalėdos tampa visos 
tautos, o ne tam tikros kokios 
nors grupės, kurios papročiai 
būdavo niekinami, visaip naiki
nami ir juodinami, švente. Jos 
tampa visos tautos bendra jung
timi ir tikrąja švente. 

Aukštam danguje sužibusi 
Betliejaus žvaigždė, nepaisant, 
ar lietuvis būtų švarutėlaičiam 
Montrealyje, ar prie vargšų 
kvartalo prisiglaudusiam 
Chicagos didmiesty, Australijos 
pakrantėje ar gimtosios žemės 
Dzūkijos pamiškėje, tegul visų 
Kalėdos nušviečia raminančia 
ir guodžiančia prakartėlės 
Svečio šypsena. Tegul kiek
vienam skamba iš aukšto dan
gaus kartu su angelų balsais: 
„Gloria in excelsis Deo..." 

Kun. Kazimieras J . 
Ambrasas 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

53 
— 0 ką jis? 
— Nieko. Nė žodžio. Pasakė, kad pašaukčiau latvių 

ir ukrainiečių pirmininkus ir liepė sudaryti savo vyrų 
sąrašą. Tik vyrų, be moterų. Aš kone šyptelėjau. Mo
terų, aišku, netikrins. Mums tai vis tiek, bet latviai 
galės apsidžiaugti. Jų moterys beveik visos SS dalinių 
gailestingosios seserys ir visos, aišku, sužymėtos. 

— Moterys amerikiečiams, matyti, nepavojingos, 
— nusijuokiau ir aš. 

Netrukus pamatėm iš rūmų išeinančius ir latvį su 
ukrainiečiu. Kiek paėję sustojo, matyti, apšnekėti, ką 
buvo patyrę. Tuoj išėjo ir amerikiečiai. Sulipo į džipą, 
nulėkė prie daržinės, pasimojo komendantą, šnektelėjo 
ir nulėkė tolyn, o komendantas vėl sugrįžo prie žaidėjų. 
Persiskyrė ir latvis su ukrainiečiu. Ukrainietis nuėjo 
į savo daržinę, o latvis pasuko pas mus. 

Buvo labai susirūpinęs, kas atsitiks rytoj. Jeigu 
pasakys savo vyrams, ko rytoj ieškos amerikiečiai, 
šiąnakt pusė vyrų išlakstys, ir jis rytoj, turės pasakyti, 
kad išlakstė? Kodėl išlakstė? Kas atsitiks, kai karo 
policija pasileis jų ieškoti? Ir kas atsitiks tiem, kurie 
pasiliks? Ar nesakys, kad jie nacių bendrai9 Juk jie na
cius savo tarpe laikė, ar ne? 

Sėdėjau įsigūžęs į seną kiek suklypusi foteliuką, 
klausiau pilnos klausimų latvio šnekos ir galvojau, kad 
nuo tokios įtampos jam net kakta ima drėkti. Gal net 
ir smulkūs lašeliai jau rinkosi, bet pro pravirus raštinės 
langus vidun jau sruvo vakaro prietema, ir tokių 
smulkmenų nebegalėjai pastebėti. Mano ir jo buvo la
bai panašios padėtys, tik jo daug bjauresne. Mano bė 
da buvo nešvarių piktų nagų įdiegta, o jo tikra, net 

keleriopai tikresnė, nes už jo stovėjo visas būrys jo 
paties tautiečių. Gal net ir jis pats, nes buvo jaunas, 
gal ne daug ką vyresnis už mane patį, ėjo vis pakėlęs 
smakrą, ir nemačiau, kad su kuo šnekučimotų ar 
pajuokautų. Aną dieną mačiau, net krepšinio atėjęs 
pažiūrėti, stovėjo kaip stiebas, rankas ant krūtinės susi
brukęs, vieną koją priekin iškišęs. Kažin kas minėjo, 
jog buvęs karininkas, o dabar šneka buvo visiškai su-
pliuškusio žmogaus. Per ilgą jo šneką pirmininkas 
nepratarė nė žodžio. Jis visą laiką žiūrėjo į sąrašą. 
Paskum net lempą įsižiebė, bet į latvio kalbą savo žo
džio neterpė. Tik kai tas baigė, gerą valandėlę 
patylėjęs, paklausė: 

— Sakyk, ką man daryti? 
— Surašyk tik tuos, kurie švarūs. 
— Bet kaip su kitais? Jis juk žino, kiek mūsų yra. 

Sąrašai juk ir komendanto raštinėj yra. O gal ir jie 
patys jau seniai turi. 

— Žinau, žinau. Yra ir gal net turi, bet va: žiūriu, 
žiūriu į latvių sąrašą ir niekaip negaliu pasakyti, kurie 
yra vyrai, o kurios moterys. Niekas neklausė, kiek 
vyrų, kiek moterų, tai mes davėm tik galvų skaičių. 
Kad žinotų, kiek reikia maisto. Surašyk švarius, o visi 
kiti tegu pavirsta moterim. Tik pasakyk, kai ateis 
tikrinti, kad nesimaišytų po kojom, kad kurio nepasi
šauktų prie kitų. 

Latvis ilgai tylėjo. Kelis kartus žvilgterėjo į mane. 
Pajutau, kad jam kliūvu, bet nepajudėjau. 

— Gal taip ir bus geriausia, — pagaliau pasakė. 
— Nesakau, kad geriausia, bet paprasčiausia, — 

labai rimtai atsakė pirmininkas ir dar pridėjo: — Per 
naktį gali ir geresnė mintis ateiti, tada kitaip ir 
padarysi. 

— Ir dar viena, — pagaliau pasiryžo. — O ką daryti 
man? Aš irgi su ta prakeikta žyme. 

— Kitą savo vietoj atsiųsk. 

— Lengva pasakyti. Jeigu būčiau žinojęs, šiandien 
būčiau kitą nusiuntęs. Dabar po laiko. Mane jau 
pažįsta. 

Tylėjom. Man ėmė noras pakviesti, kad ir jis eitų 
kartu su manim ir Miku, bet atrodė, kad apie rusų 
atėjimą jis dar nesužinojo. Jie nori išsilaikyti čia, lygiai 
taip pat, kaip ir mūsiškiai. Kad tik krepšinio kamuolys 
yra. 

— Pamėginkim padaryti taip. Iš jų kalbos supra
tau, kad vyrus reikės atvesti prie dvaro rūmų, — 
prašneko pirmininkas. 

— Man tiesiai pasakė, kad reikės atvesti. 
— Mane jie laiko lyg ir vyresniu, tai savuosius aš 

nusivešiu pirmas, latviai galės eiti antrieji, paskum 
ukrainieiai. Aš paduosiu sąrašą. O jeigu lieps pagal 
sąrašą šaukti, tai šauksiu, bet pats nenusirengsiu. Pats 
laikykis atokiau ir taip, kad galėtum pradingti. Jeigu 
man nelieps nusirengti, reikia tikėti, kad nelieps nė 
pačiam. 

— O jeigu lieps? 
— Tada dink. Tegu kitas paduoda sąrašą. Jeigu 

pasiges, pasakysiu, kad išsiunčiau parvežti maisto. 
Latvis valandėlę patylėjo. 
— Jūs laimingesni, — pagaliau pasakė — nesku

bat būti pirmi, neskubat užimti pirmas vietas, ir kar
tais geriau išeinat. Kuriem velniam mums reikėjo to 
legiono. Jūs apsiėjot, ar ne? 

— Apsiėjom, bet irgi nepigiai. 
— O ką praradot. Plechavičiaus armiją išvaikė? 
— Išvaikė. Ir po kacetus patampė. Ir Štuthofe 

latvių inteligentų, rodos, nė vienas nekentėjo. 
— Buvo visko ir mums, bet... — numojo ranka, 

pakilo, palinkėjo labos nakties ir išėjo. Išėjo lėtu 
žingsniu, lyg ant pečių kas būtų užvertęs bent porą 
pūrų žirnių. (Bus daugiau) 

» 
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LIETUVIŲ FONDO KONCERTAI 
Galima sakyti, kad Lietuvių 

Fondo rengiami kasmetiniai 
koncertai tapo tradicija. Buvo 
laikai, kuomet mūsų išeivijos di
dieji menininkai — Baras, Stan-
kaitytė ir Vaznelis bei kiti 
solistai lankė lietuvių gyven
vietes ir mus džiugino. Ne vieną 
koncertą atliko ir L. Fondui. 
Dabar pasirinkimo nėra. Netu
rime prieauglio, kuris pakeistų 
mūsų solistus. Reikia dairytis į 
užjūrius, i Nepriklausomos 
Lietuvos menininkus. Lietuvių 
Fondas stengiasi, kad koncertai 
būtų aukšto lygio. Koncertų 
gerbėjai džiaugėsi didelio talen
to menininkais: Vaclovu Dauno
ru, Irena Milkevičiūte, Virgili
jum Noreika. 1993 m. sausio 
mėn. atvyksta solistai — sopra
nas Sigutė Stonytė ir — barito
nas Arvydas Markauskas, kurie 
atliks seriją koncertų. Rengėjas 
— Lietuvių Fondas. 

Sigutė Stonytė gimė ir augo 
Sibire, Irkutsko srityje. Dai
nuoti ėmė vaikystėje. Jaunuolei 
grįžus į Lietuvą, noras dainuoti 
nedavė ramybės. Baigusi Klai
pėdos ir Vilniaus muzikos mo
kyklas, Sigutė Stonytė jau 8-tą 
sezoną dainuoja pagrindines 
roles Lietuvos valstybiniame 
operos teatre. Tai didelio talen
to menininkė, gerai žinoma Lie
tuvoje. Tačiau ji mums dar ne
pažįstama, išskyrus čikagiečius. 
S. Stonytė 1991 m. vasarą 
sužavėjo čikagiečius Jaunimo 
centre. Tuomet ja susidomėjo L. 
Fondo koncertų rengėjai. Dabar 
užkalbinam pačią solistę. 

— Kas paskatino Jus į mu
zikos pasaulį ir kada ėmėte 
domėtis dainavimu? 

— Kiek man pasakojo tėveliai, 
dainuoju aš nuo mažumės. Bū
dama trejų metų, supdavau lo
vytėje savo jaunesnįjį broliuką 
ir dainuodavau dainas, kurias 
tuo metu girdėdavau per radiją. 
Tada buvo populiarios dainos, 
kurias dainavo puikus estų 
baritonas Georgas Otsas. Tą 
labai gerai aš pati pamenu. Apie 
Didįjį meną niekada nesvajojau, 
nors kažkur viduje visada buvo 
potraukis scenai. Ruošiausi 
daug „rimtesnei" profesijai — 
norėjau būti medikė, bet liki
mas atvedė mane į muziką. Ir aš 
paklusau vidiniam norui, pa
klusau likimui, kuriam dabar 
esu taip dėkinga. 

— Kur teko lavinti balsą? 
— Pradžioje mokiausi Klaipė

dos aukštesniojoje muzikos mo
kykloje pas N. Mameniškienę. 
Baigusi įstojau į Lietuvos kon
servatoriją (dabar — Muzikos 
akademija). Nuo tada ir prasi
dėjo labai sunkus darbas. Jau
nam, pradedančiam dainuoti, 
žmogui nepaprastai svarbu tas 
tikrasis dainavimo mokytojas, 
kuriuo tu gali pilnai pasitikėti. 
Aš tokį žmogų sutikau — Joaną 
Kepenienę. Tai ji atvėrė duris i 
tą pasaulį, kuris vadinamas 
Didžiuoju menu. Savo nepap
rastai didele vidine kultūra ir 
nepaprasta k lausa , puikia 
dainavimo mokykla ji suteikė 
man galimybe gyventi scenoje, 
turėti teise išeiti j sceną ir 
kažką pasakyti publikai. 

— Dainuojate Lie tuvos 
Valstybinės operos pastaty
muose. Kokiose operose ar 
kituose muzikiniuose veika
luose teko dainuoti? 

— Lietuvos Valstybiniame 
Operos teatre dabar dainuoju 
aštuntą sezoną. Per visus tuos 
metus turėjau daug sunkaus ir 
įdomaus darbo. Dar konserva
torijoje buvau paruošusi Vio
letos partija Verdi operoje „Tra
viata", Margaritos partiją Š. 
Gounod operoje „Faustas". Jas 
ir dainavau, atėjusi į teatrą. 
Vėliau buvo Tatjana P. Čaikovs
kio op. „Eugenijus Oneginas". 
Malvina J. Gaižausko operoje 
vaikams „Buratinas", „Marzel 
liną L. van Beethoveno op. „Fi
delio". Cherubino W.A. Mozar 

to „Figaro vedybose", Fannv G. 
Rossini operoje „Vedybų vekse
lis". Labai buvo įdomus darbas 
su vokiečių statytojais. Jie 
mūsų teatre parengė R. Wagne-
rio operą „Tannhaeuser". Tu
rėjau laimės dainuoti premjero
je Elisabeth partija šioje opero
je. 1992 m. birželio Lietuvos 
operoje pastatyta viena sun
kiausių operų — G.Verdi „Na-
bucco". Paruošiau Abigaille 
partiją ir ją su dideliu pasise
kimu dainavau Italijoje, Lietu
vos Operos gastrolių metu. 

Su malonumu dainuoju su 
orkestrais. Atsiranda galimybė 
padainuoti nuostabią, įvairių 
stilių muziką, kuri taip pratur
tina atlikėją ne tik dvasiškai, 
bet ir balsui suteikia daug 
tembrinių spalvų. Dainavau su 
daugeliu simfoninių orkestrų: 
National Symphony Orchestra 
(JAV), Maskvos filharmonijos 
simf. ork., Estijos Valstybiniu 
simf. ork., Lietuvos Nacionali
niu bei Lietuvos Valstybiniu 
simfoniniu orkestru, taip pat 
su Lietuvos Kameriniu Orkest
ru. Dirbau su puikiais dirigen
tais. Daug koncertuoju su pia
nis tu , mano vyru, Ju rg iu 
Karnaviči im. Paskutiniu metu 
ruošiame programą, skirtą 
Schuberto ir Mahlerio kūrybai. 
Mano vyras labai man padeda, 
atskleidžiant muzikos dvasin
gumą, subtilumą, visą jos esmę. 

— Kur daugiausia J ū s dai
nuojate? Ar teko koncertuoti 
Amerikoje? 

— Daugiausia dainuoju savo 
nuolatiniame darbe — Lietuvos 
operoje. Įvairias koncertines 
programas dainavau daugelyje 
Lietuvos miestų, o taip pat 
Maskvoje. St. Peterburge (Rusi
ja), Kijeve (Ukraina), Rygoje 
(Latvija), Tallinne (Estija), be to, 
Lenkijoje. Vokietijoje, Italijoje, 
Japonijoje. Turėjau laimės dai
nuoti ir Amerikoje. „Margučio" 
radijo vedėjas Petras Petrutis 
organizavo mudviejų su Jurgiu 
Karnavičium koncertą Chica-
gos Jaunimo centre 1991 m. 

— Kur ir kada teko daly
vaut i dainavimo konkursuo-

CLASSIFIED GUIDE 
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Sol. Arvydas Markauskas 

vykstu gastrolių į Suomiją. Tai 
— išvykos. O teatre laukia labai 
nelengva Richardo Strausso 
opera „Salome". Ruošiame ir 
naujas kamerinės muzikos prog
ramas su pianistu Jurgiu Kar
navičium. 

se? 
— Aš dalyvavau konkursuose, 

nors ir ne taip dažnai. Nuolat 
galvojau, kad dar nepakanka
mai esu pasiruošusi tokiam kū
rybiniam išbandymui. Kol mo
kiausi Klaipėdoje ir buvau visai 
jauna, tik pradedanti daininin
kė, dalyvavau porą kartų Lie
tuvos jaunųjų atlikėjų konkur
suose ir abu kartus tapau lau
reate. Daug vėliau, kai jau bai
giau konservatoriją, tapau nu
galėtoja Rygos (Latvija) kon
kurse, kuri dabar galima pava
dinti tarptautiniu, nes jame 
dalyvavo penkių respublikų jau
nieji dainininkai (iš Estijos, Lat
vijos, Lietuvos, Baltarusijos ir 
Moldovos). Paskutinis ir pats 
reikšmingiausias mano laimė
jimas buvo 1991 metais, kai 
man buvo paskirta antroji pre
mija Pirmame tarptautiniame 
Marian Anderson vokalistų 
konkurse Maryiande'JAV). Pir
moji premija nebuvo niekam 
skirta, ir aš labai laiminga, 
kad teko tapti šio konkurso lai
mėtoja, nes antroji premija buvo 
paskirta man, dainininkei iš 
mažos Lietuvos. 

— Koki repertuarą planuo
jate Amerikos lietuviams? 

— Labai rimtai galvoju apie 
repertuarą, kurį norėčiau atlik
ti Amerikos lietuviams. Manau, 
kad repertuaras bus sudarytas 
iš liaudies dainų, populiariu 
duetų su Arvydu Markausku, 
taip pat populiarių ir sudėtingų 
arijų. 

— Kokie Jūsų tolimesni pla
nai? 

— 1993 m. kovo mėn. vykstu 
su vyru gastrolių j Daniją, ba 
landži'i mėn. numatyta dainuoti 
Kanarų salose, taip pat festi 
valyje Vokietijoje. Liepos mėn. 

Sol. Sigutė Stonyte 

parengęs daug operų pastaty
mų, susilaukęs ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių spaudoje pui
kių įvertinimų. Be to, A. Vasai-
tis yra akompanavęs daugeliui 
solistų koncertuose tiek 
išeivijos, tiek solistams iš 
Lietuvos. 1991 m. Alvydui 

* * * Vasaičiui buvo paskirta JAV 
Lietuvių Bendruomenės kultū-

Baritonas Arvydas Markaus- rinė premija muzikos srityje, 
kas, kaip ir solistė S. Stonytė, Muzikas A. Vasaitis akom-
gimė Sibire, tremtinių šeimoje, panuos solistams — Sigutei Sto-
Jis čikagiškiams jau gerai pa- nytei ir Arvydui Markauskui 
žįstamas. A. Markauskas yra Chicagoje, Bostone, Detroite ir 
Virgilijaus Noreikos mokinys. Clevelande. 
Lietuvos konservatoriją Vilnių- Šių trijų menininkų koncertų 
je baigė 1980 m., o teatro scenoje serija L. Fondas pradeda 
debiutavo 1979 m. grafo Eber- 31-muosius savo veiklos metus, 
bacho vaidmeniu Lortzingo 
„Brakonieriuje". Vilniaus ope
roje dainuoja daugelį pagrin
dinių baritono partijų: G. Verdi 
„Rigoletto", „Don Carlos", 
„Otelio", P. Čaikovskio „Euge
nijaus Onegino", E. Bizet „Car-
men", M. Puccini „Bohemoj", 
Smirnovo VValtono „Meškoje", 
Klovos „Pilėnų" Ūdrio, Karna-
vičiaus „Gražinos" jaunojo bajo
ro, Telksnio „Mažylio" Karlso
no partijas. Yra dainavęs Jugos
lavijoje, Latvijoje, keliuose Ru
sijos teatruose ir dažnai koncer
tuoja įvairiuose Lietuvos mies
tuose. Chicagos Lietuvių opero
je debiutavo 1990 m. Belcore G. 
Donizetti „Meilės eleksyre". Po 
to jis buvo kviečiamas vėl į 
Chicagą. 1991 m. jis atliko Ed-
vilio A. Poncielli rolę „I Li-
tuani" ir 1992 m. — Jago rolę G. 
Verdi „Otelio" operoje. Be to, jis 
yra paruošęs Nabucco vaidmenį 
G. Verdi operai „Nabucco". 

Tikime, kad abu menininkai 
pradžiugins ir praturtins mus 
kiekvienoje vietoje, kur tik kon
certai vyks, o mes jiems paro
dykime savo svetingumą. 

Muz. Alvydas Vasaitis 

Koncertai vyks: Chicagoje sau
sio 10 d., Bostone sausio 17 d., 
Los Angeles mieste sausio 24 d., 
Detroite sausio 31 d. ir Cleve
lande vasario 7 d. Koncertų 
organizaciniais reikalais ir bi
lietų platinimu rūpinasi tų vie
tovių L. Fondo įgaliotiniai. 
Bet kokio dydžio įnašas j 
Lietuvių Fondą stiprina mūsų 
išeivijos veiklą — švietimą, 
kultūrą ir jaunimą. 

Marija Remienė 

GRBtT 
PARDUODA 

'. HE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 
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• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
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• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Metuvieklrt 
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MfSCELLANEOUS 

Niekuomet nesivaržyk išties
ti savo ranką; niekuomet nedve
jok priimti ištiestą ranką. 

Pop. Jonas Paulius II 

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Inc. 
(TAUTOS FONDAS) 

86-21 114th STREET 
RICHMOND HILL, N.Y. 11418-1731 

(718) 847-6270 

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

T1. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudąnuo ugnies ir automobilio-
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V» Woat 95th Stret 
Tai . - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Savo klientams linki 

NERINGOS RESTORANAS. 

2632 W. 71 St. 
Chicago, IL 60629 

Tel . 312-476-9026 
Atidaryta: 8 v.r.—8 v.v. 

TAUTOS FONDAS SVEIKINA 
• 

* * * 

Lietuvių operos dirigentas, 
muzikas Alvydas Vasaitis gimė 
pokario metais Austrijoj. 
Muzikos pagrindus A. Vasaitis 
gavo iš dirigento ir muziko 
Aleksandro Kučiūno, muzikos 
mokslus ėjo Urbanos univer
sitete, studijuodamas forte-
pioną, kompoziciją, dirigavimą. 
Debiutavo 1972 m. lietuvių tau
tinių šokių šventėje. Už metų A. 
Vasaitis parengė Vlado Jaku-
bėno simfoninių kūrinių kon
certą, o 1974 m. jau debiutavo 
kaip Lietuvių operos dirigentas 
G. Verdi operoje „Kaukių 
balius". Nuo 1977 iki 1983 
metų buvo Lietuvių operos 
dirigentas ir meno vadovas. 
1985 m. Vasaitis debiutavo 
Lietuvos valstybiniame operos 
teatre Vilniuje kaip dirigentas 
„Traviatos" spektakliui. 1990 
m. jis vėl buvo pakviestas į 
Lietuvą diriguoti A. Sodeikos 
šimtmečio gimimo metinėms 
skirtą „Traviatos" spektaklį. 
Nuo 1989 m. iki dabar yra vėl 
Chicagos lietuvių operos diri
gentas ir meno vadovas. Jis yra 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1993-ju Metų proga: 
visus aukotojus, jų šeimos narius bei organizacijų 
veikėjus, kurie visuomet tikėjo ir stipriai rėmė 
Lietuvos prisikėlimo pastangas ir aukojo Lietuvos 
laisvinimo darbams įgyvendinti; visus tuos, kurie 
supranta tą sunkią Lietuvos padėtį ir iš naujo 
ryžtasi aukoti ir pasiaukoti tikros Lietuvos 
Nepriklausomybės įtvirtinimo darbmas tęsti. 

Ne Lietuvos valdžia reikalinga paramos, bet 
lietuvių tauta siekia mūsų dosnios pagalbos. 

Dedikuokime 1993 metus Lietuvos — demok
ratinės valstybės atstatymui. Remkime ją savo dar
bais ir lėšomis per Tautos Fondą. 

Tautos Fondo Vadovybė 

1 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ* 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, uarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS - , 

. " • — — — • — r > ' 

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

T«». SB5-4M24. Nuo 8 ryto iki • V.V. 
Kalbėti lietuviškai 

Profesionalus ir greitas patarnavimas 
užpildant pajamų mokesčius; patarimai 
sprendžiant IRS liečiančius klausimus; 
konsultacija dėl palikimų ir finansinės 
atskaitomybės 

ANDREVV YURKSAITIS 
Certified Public Accountant 

799 RooeeveH Rd. 
Glen Ellyn, IL 60137 

Tai. 708-858-7828 

Valandos pagal susitarimą 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Uetuvoa Atsiminimai", 
aekmadlertlale nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Soton Hali Unlveral-
tato atotiea, 89.5 FM banga. „Muaic of Uthuanla pro
gramos, vadamos anglų kalba, I i toa pačios atottas. 
taip pat sokmadiantals girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Or. 
J. J . Stukas — direktorius. 234 Sunl l t Or., Watehung, 
N. J . 07060. Tol. 908-753 5636 

ATLANTA IMPORT-EXPORT 
sveikina visus savo klientus šv. Kalėdų pro
ga ir su džiaugsmu informuoja, kad visos 
kalėdinės dovanos, pasiųstos per ATLAN
TA bendrovę, jau pasiekė savo adresatus. 

Lauksime Jūsų 1993 metais! 

^~~^ INTERNATIONAL 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CAROO — siunčiame oro linija 

* % 
ZaibaS" 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

0S2S South 79th Avanoa 
Htekory MHI, l l l lnol* 60457 

223 Kalvarijų gatve 
VUnkM, Lietuva 
Telefonas 360-11S k 778-362 j 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
UETUVOJE 

VAISTAk 
Pristatme įvairių rūšių receptinius ir visus kitus, Vakarų 

' Europoje gaminamus, vaistus. 
Receptai nereikalingi, jei žinomas vaistų pavadinimas. 

MAISTAS 
Siuntinys Nr. 10. 

Praktiškas ir įvairus maisto siuntinys. Konservuota mėsa 
(6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 stiklinė tirpstančios arbatos, 
1 stiklinė tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 
dėž. saldainių, 2 lt. valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies 
dešros, 1 butelys alkoholinio gėrimo. $130. 

RŪBAI 
Vietoje rūbų, avalynės, medžiagų siuntimo mes 

patariame pervesti tam tikslui skirtą sumą pinigais, doleriais, 
markėmis. Bus praktiškiau ir naudingiau dovanų gavėjams. 
Mes galime tai padaryti greitai ir taupiai. 

Parduodame „Olympia" (portable) rašomas mašinėles 
ir „Opt ima" (portable eleetronie) raš. mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą 
arba kitus kraštus klientui pageidaujama valiuta, atliekame 
finansines ir kt. banko operacijas. Patariame ir atidarome 
..Offshore" deposito sąskaitas įvairia valiuta, tarpi
ninkaujame vakarų bendrovių, „investment trusts", ,,unit 
trusts" akcijų įsigijime ir kt. įvairių dokumentų sudaryme. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras, V. Juras). 

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

Telef. 081-460-2592. 
Fax. 081-318-7643. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

• 



„Žiburėlio" mokyklėlės rytinės pamainos auklėtiniai su mokytojomis. Iš kairės IV eil. stovi padė
jėja Violeta Karalienė, vedėja Danutė Dirvonienė, padėjėja Dainora Stelingytė. 

Nuotr. D. Čyvienės 

UŽ KALENDORIŲ IR KALĖDINIUS 
SVEIKINIMUS ATSIUNTĖ AUKA 

50 dol. Dr. K.A. Šukys -
Kankakee, IL; Vytas Vilčiaus-
kas — Roswell, NM. 

40 dol. Aldona Markelienė — 
Oak Lawn, IL. 

35 dol. Ona ir Jonas Gradins-
kai — Chicago,IL. 

30 dol. Dr. Albinas Garūnas 
— Willowbrook, IL; Vladas Jo
mantas — Redford, MI; Jonas 
Jurkūnas — St. Pete Bch., FL; 
Aldona ir Jonas Kubilius — 
Cicero, IL; Joseph Petkus — 
Kirkland, WA. 

25 dol. Juzė Augaitis — 
Chicago, EL; Genovaitė Ažubalis 
— Fox River Grove, IL; Jonas 
Cinkus — Downers Grove, IL; 
Gediminas Damašius — Liber-
tyville, IL; Ruth Gricius — 
Agoura Hls., C A; Dr. Gedas 
Grinis — St. Petersburg, FL; 
Mykolas Jagutis — Payfcon Bch 
Shores, FL; Antanas Janonis — 
Darien, IL; Laima Jarašūnienė 
— Santa Monica, CA; John Joc-
kus — Hillsborough, NC; Kazys 
Kielius — Chicago, IL,;Ernest 
Lengnikas — Hamilton, Cana
da; Mary Kober — Prt. Wa-
shington, NY; D.&G. Krivickas 
— Glenn Dale, MD; Joseph Ku
činskas — Dowagia, MI; Dana 
Kurkulis — VVheaton, IL; Alek
sas Lauraitis — Willow Springs, 
IL; Vincas Maciūnas — Phila-
delphia, PA; Andrius Markulis 
— Chicago, IL, Stasė Mikelevi
čius — Hometown, IL; Stasė 
Paulauskas — Cicero, IL; Vy
tau tas Petravičius — Hartford, 
CT; Nijolė Poškus — Bourbon-
nais, IL; Stasė Prekerienė — 
San Jose, CA; Bronė Sirvinskas 
— No. Hollywood, CA; Gertrūda 
Slaby — Powers Lake, WI; Pe-
ter Sodeika - Willard, 011, 
Jan ina Stankus — Stuart, FL; 
Peter Vėbra — Chicago, IL; 
Genovaitė Viskanta — Chicago, 
IL; Vincas Žebertavičius — Sun-
ny Hls., FL; 

20 dol. Angele Bailey — Vien-
na, VA; Danutė Balys — Lisle, 
IL; Apolonija Berkiel — An-
tioch, IL; Petras Bielinis — 
Cleveland, OH; Kazė Biknevi-
čius — Chicago, IL; Edmundas 
Binkis - Plymouth Mtg, PA; 
Joseph Budreika — St. Peters
burg, FL; Tadas Bukaveckas — 
Chicago, IL; Ursula Civinskas 
— Chicago, IL; Janina Cukurie-
nė — Chicago, IL; Adolfas 
Dirgėla — Oak Lawn, IL; Danu
tė Garbonkus — Chicago Ridge, 
IL; Aniceta Giedraitienė — Wil-
lowick, OH; V. ir V. Girdvainiai 
— Chicago, IL; Kazys Jakštas — 
Lemont, IL; Leonas Juraitis — 
Orland Pk, IL; Bronė Karaska 
— Delran, NJ ; Jul ius Karsas — 
Chicago, IL; Ona Kartanas , — 
Omaha, NE; Robert & Janina 
Kėkštas - Wisc. Delis, WI; Dr. 
Petras Kisielius — Cicero, IL; 
Anele Klemka — Otterville, 
Canada; Bronius Klimas — Lyn-
dhurst, OH; Emilia Kolba -
Oak Lawn, IL; Vyt. Kontrimas 

— Chicago, IL; Pranas Kružikas 
— Waukegan, IL; Jonas Laba
nauskas — St. Pete Bch., FL; 
Ona Linartas — Elizabeth, NJ; 
Ba lys Lukas — D e l t o n a , 
FL;Aldona Mackevičius — Kew 
Gardens Hls, N Y; Antanas ir 
Žibutė Masaitis — Delran, NJ; 
Ona Maskoliūnas — Waukegan, 
IL; Pranas Mažrimas — Chica
go, IL; P. Meilus - Orland Pk., 
IL; Efrozina Mikuckis — Davis, 
CA; Zigmas Mikužis — Chicago, 
IL; Brone Navickas — Wisc. 
Delis, WI; Bronius ir Eleonora 
Paliulioniai — Cicero, IL; Ro
zalija Plepys — St. Petepsburg, 
FL; V. & Z. Pliodzinskas - S. 
Euclid, OH; B. Pliuskevičius — 
St. Peteraburg, FL; Jonas Pra 
kapas — Bakersfield, CA; E. 
Radzevičiūtė — Chicago, IL; 
Gediminas Rajeckas. — Mas-
peth, NY; Algirdas Reivytis — 
Lombard, IL; Richard Ringys — 
Glendale, CA; P. Rulis — Juno 
Bch., FL; Anthony Sabalis — 
Rochester, NY; Monika Ser-
naite — Bridgewater, NJ ; Salo
mėja Stakenas — Chicago, IL; 
Jonas Stiklorius — Wallingford, 
PA; Vytas Suopys — Melrose 
Pk., IL; Eleonora Szwed — Chi
cago, IL; Kostas Vaičaitis — St. 
Pete Bch., FL; Pranas Vezaus-
kas - Delhi, Canada; Sally Vid
žiūnas — Wolcott, CT; Valeri

jonas Vi tkus — Rochester, NY; 
Edvardas Ziausys — Amster-
dam, N Y . 

15 do l . Rev. Vladas Aleksonis 
— Chicago, IL; Vita Baleišytė — 
Chicago, IL; Romas ir Ingrida 
Bublys — VVilloughby, OH; Ber-
nadet ta H a r r i s — Worcester, 
MA; Dr. S t a s y s J a n k u s — Gol-
conda, IL; V. Kubi l ius — West-
wood, MA; J u o z a s Liutkonis — 
P u t n a m , CT; Liudas ir Romas 
Macionis — Sou thga te , MI; J . 
Macys — New Haven, CT; Vale 
Manelis — Davis , CA; Stasys ir 
Elena Micka i — Boulder, CO; 
Rūta Ozers — Hinsdale, IL; 
Jonas P a l u b e c k a s — Northbo-
rough, MA; Sophie Pe tkus — 
Chicago, IL; Jadvyga Povilai-
t ienė — O m a h a , N E ; Nijolė 
Pupius — Chicago,IL; Pe t ras 
Put r ius — Livonia, MI; Jonas 
Rudai t is — Or l and Pk. , IL; O n a 
Rušėnas — Chicago, IL; Vytas 
Saimininkas — E. Hartford, CT; 
Salome Smaižys — Hot Springs, 
AR; E d m u n d Svent ickas — 
Livonia, MI; J o n a s Valkiūnas — 
Crystal L a k e , IL. 

50 do l . Fr. A. Jurgelait is, Pro-
vidence, RI 

35 d o l . Viktor i ja Adomaitie
nė, Wisc. Del is , WI 

30 do l . Ona Burzdzius, Chica
go, IL; Balys Grauž in is , Los An
geles, CA; V y t a u t a s Ignas, Ash-
ford, CT; K a z i m i e r a s Kučins-

SVEIKINA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 
1993 METŲ proga: 

TE DIEVAS LYDI TAVE, 
NENUGALIMA TAUTA! 

LITAS Siuntimo Bendrovė 
2458 W. 69 St. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 312-434-5687 

kas, Rochester, NY; Ju rg i s 
Leskauskas, Naperville, IL; J. 
Lintakas, Oak Lawn, IL; Juozas 
Mikelionis, Seattle, WA; Vanda 
Milavickas, Chicago, IL; Vincas 
Šmulkštys, Chicago, IL; Liudas 
Valančius, Orland Pk., IL; 
Leokadija ir Juozas Zvyniai, St. 
Pete Bch., FL 

26 dol. St. Vaičius, Chicago, 
IL 

25 dol. dr. Alina ir V. Do-
manskiai, Palos Pk., IL; Ona 
Dovydaitienė, Lake Worth, FL; 
Vytautas ir Ona Gutauskai , 
Harbert, MI; Jonas Kiznis, 
Brooklyn, NY; Jospeh Karvelis, 
Chicago, IL; dr. A. Lipskis, Jupi-
ter, FL; Hegina Matonis, Bur-
bank, IL; Ignas Medžiukas, Los 
Angeles, CA; dr. Ona Mironai-
tė, Chicago, IL; Romualdas 
Predkelis, Huntington Bch, CA; 
Anelė Pietaris, Clark, NJ; Mr. 
& Mrs. John Simutis, Carmi-
chael, CA; Irena Veleckis, Chi
cago, IL 

21 dol. Mary Liudzius, Chica
go, IL 

20 dol. Alfonsas Alkas, Tam
pa, FL; Jonas Andrašunas, Los 
Angeles, CA; Antanina Baleišis, 
Chicago, IL; A. ir B . Brazdžio-
niai, Los Angeles, CA; Magda
lena Bražėnas, Ormond Bch, 
FL; Zenonas Butėnas, Chicago, 
IL, Romas Butkūnas, Crystal 
Lake, IL; Maria Dailidė, Brook-
field, IL; K. Daugirdas, Wil-
mette, IL; Mary Gendrolis, 
Spring Hl., FL; Peter Juodikis, 
Chicago, IL; A. & A. Karalius, 
Westmont, IL; Angelė Katelie-
nė, Chicago, IL; Kazys Katilius, 
Tucson. AZ; Jonas Keraminas, 
Rockford, IL; Leonarda Kiliko-
nis, Jupiter, FL; Anelė Krezė-
nas, New Britain, CT; Algiman
tas Kubilius, Cicero, IL; dr. 
Irena Kuras, Chicago, IL; Vale-
ria Leščinskienė, St. Pete Bch., 
FL; Pranas Mačernis, Chicago, 
IL; Jonas Mickevičius, Omaha, 
NE; Bronė Motušis, Cicero, IL; 
Konstancija ir Vacys Nenortai, 
Manchester, Ct; Neris Palū-
nienė, Seattle. fWA; J. Plačas, 
Chicago, IL; Jonas Purtul is , St. 

Pete Bch, FL; Laima Repeika, 
Lombard, IL; Aldona Rimas, 
Comfrey, MN; Kazys Rimas, Chi
cago, Juozas Sabrinskas, Ci
cero, IL; Zigmas Sadauskas, 
West Chicago, IL; Alfonsas 
Samusis, Richmond Hl, NY; 
Aldona Sandargas, Ormond 
Bch, FL; Jonas Šarka, Omaha, 
NE, Edvvard Šilingas, Racine, 
WI; Pr. Sidzikauskas, Glendale, 
CA; Mečys Šilkaitis, Seminole, 
FL; Ona Skardienė, Cleveland, 
OH; Alf. Stankaitis, Wethers-
field, CT; John Staras, Lake 
Worth, FL; Vytenis Statkus, 
No. Riverside. IL; Stefa Stols, 
Hinsdale, IL; Bronė Stonys, 
Chicago, IL; Mary and Sam 

Stowell, Wernon Hls., EL J o n a s 
ir Bronė Veiveris, Chicago, IL; 
Eglė Vilutis, Daytona Bch., Sho
res, FL; F r a n k Zai lskas; Chica
go, IL; Anne Žakas; R i m a s Ži
nąs, Bethlehem, PA; S. ir F . 
Žymantas , Tinley Pk , EL 

15 do l . Bronius Andr iukai t i s , 
Chicago, EL; A. Ba l t rukėnas , 
Dania , FL; Dal ia Bobelis, St. 
Petersburg, FL; Regina Connol-
ly, Chicago,iVaclava Dėdinienė, 
Worcester, MA; Mari ja Edlis, 
Phoenix, AZ; Sophie Gedvilą, 
Chicago, EL; I rena J a k š t y s , So. 
Pasadena, FL; dr. A. Janačiene . 
Yonkers, NJ; Elena Jurkėnienė , 
Chicago, EL; dr. A. Kisie l ius , 
Sidney, OH; A. & B. Krasaus 
kas , Niceville, FL; A. Laz-
dauskas, Bridgeport, CT; Elena 
Matulait is , Los Angeles, CA; A. 
Merkelis , F lushing, N Y ; K. 
Micevičius, Willowbrook, EL; dr. 
Bronius Mickevičius-Mikonis; 
Mar ia Mikutavičius , W. Hyan-
nisport, MA; Thomas Pe t raus 
kas, Hammond, IN; A. Simut is , 
Consulate General of Lith., New 
York, NY; Vytau tas ir Jul i ja 
Stuogis, Cleveland, OH; Vytau
t a s Vaškys, Crownsvil le, MD 

12 dol . Antanas Kalvait is , Or
mond Bch., FL 

J ū s ų a u k a n u o š i r d ž i a i pri
i m a m a , į v e r t i n a m a i r b r a n g i . 
A č i ū v i s i ems! 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 23 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8. KEDZK AVENUE 
EVEROREEN PARK, IL 60642 
TEL (706) 422-3000 
FAJC (706) 422-3163 

^ 

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: 1-70S-422-3000. Darbo vai.: pirmad., «n-
trad., k«tv»rtd. Ir p#nktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v. v. 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
MAGE N 
AIRPOST 

*;t> 

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

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

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

S I N T A U T Ų P A R A P I J O S 
K L E B O N A S D Ė K O J A 

G E R A D A R I A M S 

N e w Y o r k a s , gruodžio 18 d. 
(LKRŠ) Vilkaviškio vyskupijos 
Sin tautų parapijos klebonas , 
pre l . A. M a s k e l i ū n a s , rašo 
Lietuvių Ka ta l i kų Rel iginei 
Š a l p a i , p r a n e š d a m a s a p i e 
bažnyčios a t s ta tymo da rbus bei 
dėkodamas A m e r i k o s l ie tu
viams, parėmusiems šią pa
rapiją savo aukomis per LKR 
Šalpą. Štai jo laiško i š t r auka ; 

„Nors ir t rumpas šis laiškelis, 
t a č i a u l a b a i n u o š i r d ž i a i 
noriu išreikšti savo v a r d u ir 
s i n t a u t i e č i ų v a r d u d i d e l ę 
padėką visiems Amerikos lietu
viams — broliams ir seserims už 
aukas . Geri žmonės myli savo 
T ė v y n ę , r e m i a b a ž n y č i o s 
statybą. 

Darbuojamės. J a u visiškai 
uždengti ir stogas, ir bokštai , 
restauruojamas didysis altorius, 
užsakyti ir j au gaminami vitra
žai. Už keleto mėnesių, atrodo, 
meistrai a t l iks užsakymą. Da
bar tai vykdomi darba i tik 
gerųjų emigran tų aukų dėka. 

Daug ka r tų dėkosiu ir nesu
stosiu dėkojęs už p a r a m ą vi
siems geradariams ir rėmėjams. 
Kiekvieną sekmadienį laikomos 
pagrindinės šv. Mišios už gera
darius. Linksmų Šv. Kalėdų 
švenčių". 

DVIDEŠIMT AŠTUONERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Muz. ADOLFAS MONDEIKA 

1964 m. gruodžio mėn. 27 d., pakėlęs daug žemiško 
skausmo, šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas 
tėvelis Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 dieną buvo palaidotas 
Queen of Heaven mauzoliejuje. 

Jo brangų atminimą minint, dvidešimt aštuonerių metų 
mirties sukakties proga gruodžio mėn. 27 d. 8:30 vai. ryto Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje Cicero bei kitose parapijose už 
velionio sielą bus atnašaujamos šv. Mišios. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti šv. Mišių aukoje ir drauge pasimelsti už 
mūsų mylimo tėvelio Adolfo Mondeikos sielą. 

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė ir kiti giminės. 

A.tA. 
MARIJAI VIDRINSKIENEI 

mirus , jos duk ra i EMAI DOVYDAITIENEI, Lietuvos 
D u k t e r ų na re i , ir jos šeimai, visiems g iminėms 
Amerikoje i r Lietuvoje bei visiems art imiesiems 
r e i šk i ame nuoširdžią užuojautą i r k a r t u l iūdime. 

Lietuvos Dukterys Kalifornijoje 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Califoraia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 YVest 71st Street 
C hicago. Illinois <i()629 

1-012M76-2345 

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 

L a i d o t u v i ų nama i Chicagoįe ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s la ido tuvių n a m u s gal i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

« 

I 



DRAUGAS, t reč iadienis . 1992 m. gruodžio mėn. 23 d. 

MUS 
x L a u r a ir L i n a s L a p i n s 

ka i , gyveną Berwyn, IL, gruo
džio 2 d. susilaukė dukrelės Si
gutės Lauros. Nauja šeimos 
nare džiaugiasi tėvai, brol iukas 
Aliukas, seneliai — Gin t r a ir 
Pranas Nariai. Teodora ir Juo
zas Lapinskai. Jaunieji tėvai 
yra veiklūs jū rų skautijos na
riai. 

x R o m a s , D a n a , V i k t o r a s 
ir S t e p a s Puodžiūnai sveikina 
savo draugus bei pažįs tamus ir 
linki malonių šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų. Ta proga 
aukoja . ,Draugui". 

x B i ru tė ir L iudas V a n a g a i 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų pro
ga sveikina gimines, d raugus ir 
pažįstamus, linkėdami visiems 
Dievo palaimos. 

x Fel iksas i r Agota Va la i 
čiai šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus. Vietoj kalė
dinių kor te l ių skir ia a u k ą 
„Draugui". 

x B i r u t ė A . V i n d a š i e n ė 
sveikina visus giminaičius, prie-
telius ir pažįstamus šv. Kalėdų 
ir Naujų 1993 metų proga su ge
riausiais linkėjimais, sveikatos, 
sėkmės ir Dievo pa la imos . 
„Draugui'* linki dar gyvuoti ir 
lankyti mūsų namus. 

x Vincas ir E l e n a Ž e b e r t a -
vičiai iš Sunny Hills, Fla. , 
sveikina visus . .Draugo" dar
buotojus, gimines, bičiulius ir 
pažįstamus su šv. Kalėdom, 
l i n k ė d a m i sve ika tos i r iš
tvermės per visus naujus 1993 
metus. Ta proga aukoja ..Drau
gui". 

x B i ru tė ir Alg i s P r a s a u s -
kai , Lomita. Cal.. sveikina 
. .Draugo" redakciją, admi
nistraciją Kalėdų švenčių proga, 
l inkėdami gyvuoti dar daug 
daug metų. Ta proga aukoja 
„Draugui" . 

x S u v a l k i e č i ų D r a u g i j a 
C h i c a g o valdyba ir na r i a i 
sveikiname visą „Draugo" šta
bą, l inkėdami visokeriopos 
Aukščiausiojo pa la imos šv. 
Kalėdų proga. Per pirm. Alex 
Nevardauską ats iuntė 50 dol. 
auką spaudos reikalams. 

x A l k o h o l i k ų „ A n o n y -
m o u s " susirinkimas lietuvių 
kalba vyks ateinanti ant radie
nį, gruodžio 29 d. Lemonte. Dė! 
informacijų skambinti Matu i . 
708-964-1826. 

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

Tel . (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo "-> iki 7 vai v ak 
š 'štad u \ r tkt 1 \ . i l d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Oflden Ave.. Ste. 1H-2 
Hinsdale. 11,00521 
Tel . <708» 325-3157 

Valandų- pagal su-i tanma 

Smagu šokti tautinius šok iu i ..Žiburėl 
Čyvaitė ir Aleksas Brand 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

J A V L B S O C I A L I N I Ų 
R E I K A L Ų T A R Y B O S 

T A L K I N I N K Ų P I E T Ū S 

Gruodžio 18 d. 4:00 vai. p.p. 
Seklyčioje S. R. Tarybos pirm. 
B i ru tė J a sa i t i enė surengė pie
t u s savo įvairių sričių talki
n i n k a m s ir rėmėjams. Maldą 
suka lbė t i pakvie tė prel. Juozą 
P r u n s k į , kur is t a ik l iu žodžiu 
pas iekė visų š i rdis . Po pietų 
p i rm. B. J a s a i t i e n ė pa te ikė 
Tarybos at l iktų darbų apžvalgą 
ir išvardijo visus t a lk in inkus , 
p r a d e d a n t prel . J . P runsk iu . 
baigiant Bernadeta Zeikiene. J i 
dėkojo visiems t a l k i n i n k a m s , 
aukojantiems laiką ir pastangas 
Seklyčios i š la ikymui , o rėmė
j a m s , padė jus i ems i šmokėt i 
skolas. „Jeigu ne jūsų pasiauko
j imas , ta i čia vyresniųjų centras 
neišs i la ikytų" ' . Ypač dėkojo 
Birutei Podienei, savo pagalba 
ir pa ta r imais kasd ien pagelbs-
t inčiai visiems, ku r i e t ik tu r i 
kokiu problemų ir j ją kreipia
si. Kaip padėkos išraišką Jūra
t ė Budrienė į te ikė visiems po 

x D a i n a v o s a n s a m b l i o ilga
mečiai globėjai. I rena ir dr. 
Leonas Kr iauče l iūna i , norė
dami sumažint i kalėdinio reli
ginio koncerto iš laidas, įteikė 
1.000 auka. Jie y r a uolūs Daina
vo? ansamblio rėmėjai ir vi
suomet skatina bei remia daina 
v ieč iu p a s t a n g a s . S a v a i m e 
a išku , kad Dainava jaučia savo 
geradariams nuoširdžią padėką. 

x K a l ė d i n i a i š o k i a i įvyks 
L e m o n t e , Pasau l io Lietuvių 
centre . Šokiai reng iami studen
t a m s nuo 18 m. (sk.) 

x K a l ė d ų v a k a r ą bus proga 
pas i l inksmint i ir pašokti prie 
S a u l i a u s Gylio ,.Hot-Hot-Hot" 
orkest ro . Kviečiame jaunimą i 
ka lėd in ius šokius gruodžio 25 
d., P L C , Ivemont , IL . P r a d ž i a 
8 v.v. 

(sk) 

x I š n u o m o j a m a s e r d v u s 6 
k a m b a r i ų b u t a s Marųuet te 
P a r k o apy l inkė j e P r a š o m e 
skambin t i : 434-9691. 

'sk» 
x 55 S V A R Ų M A I S T O 

Š V E N T Ė M S : įvairių produktu 
r ink inys - $98; 22 šv. mažesnis 
p a k e t a s - $65; 22 s v mėsos 
produktu ir aliejaus -- $98. Prie 
visu siuntiniu ga l i te užsakyti 
aspir ino ir v i taminų. T r a n s -
p a k , 2638 W. 69 St. , C h i c a g o , 
I L 60629. tel. 312-436-7772. 

• sk ' 

o" mokyklėlės auklėtiniai - Regina 

Nuotr. D. Čyvienės 

raudoną gvazdiką. Po kalbos iš 
salės buvo pasiūlyta B. Jasai
t i e n e i sug iedo t i I l g i aus ių , 
laimingų metų. 

Meninei programai vadovavo 
Elena Sirutienė. J i pakvietė 
solistę mėgėją Onutę Lukienę 
padainuoti ir Bronę Variakojie-
nę jai akompanuoti . Po to visi 
dalyviai sugiedojo 2 kalėdines 
giesmes. Tuo programa ir buvo 
baigta. Tada pirm. B. Jasaitienė 
paprašė Plenienę ir Žilevičienę 
paplatinti loterijos bilietus, nes 
patys talkininkai buvo sunešę 
keletą fantų, o laimingieji galėjo 
juos išlošti. Pirm. B. Jasai t ienė 
ir programų vadovė palinkėjo 
visiems šviesių ir džiaugsmingų 
Kalėdų švenčių. 

A P B 

^ " • " • • ^ r*t^^^»» «# *• I&teiatas rA#tin>i*i \fr>l-*,+n;.. e - . „~_ m..- -i • Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skvrkma 
Redaguos J. P^čas. Mediiag, ^ 3206 W. (Bth Place, Chicago, IL 60629 ^ ^ 

„Tėvynės žvaigždutė" l inki 
visiems skaitytojams ir ben
dradarbiams tikrų Kalėdų šven
čių. Kad Kristus Kūdikėlis ras
tų kiekvieno širdyje šiltus na
melius, k a d Jis laimintų kiek
vieną ir apdovanotų savo dvasi
nėmis gėrybėmis. Kad Jis padė
tų mūsų Tėvynei išlikti laisvai 
ir nepriklausomai, apsaugotų 
nuo daug gresiančių pavojų. Te
gul žemėje įsižiebia meilės, 
taikos ir ramybės kibirkštys, 
kur ios š i ldytų ir t i rpdy tų 
visokio pykčio ledus. 

R e d a k t o r i u s 

JEZULI 

Mažyti Jėzui i, 
Nešu Tau dovanų: 
Nuaustą baltą snaigę 
Iš deimanto šalnų. 

Mažyti Kūdikėli, 
Miegok, miegok ramus, 
Prie rankų motinėlės 
Sapnuoki sapnus. 

Žmonijai atnešei ramybę, 
Žvaigždę šviesos; 
Paženklintas Karalius 
Žemės visos. 

Nerimą N a r u t ė 

x Siunt in ia i į L ie tuvą — 
s k u b i a i i r p a t i k i m a i ! Air 
cargo — t reč iad ien ia i s kas 
savaitę per savaitę. Laivo kon
teineris išvyks gruodžio 26 d. 
Skambinti : Ba l t i a E x p r e s s , 
t e l . 312-284-6449 a r b a 1-800-
S P A R N A I . 

(sk) 

x V y t a u t o Didžio jo šau l ių 
r i n k t i n ė maloniai kviečia jus 
a ts i lankyt i į naujų, 1993-jų 
metų sutikimą, š.m. gruodžio 31 
d. 7:30 v.v. r inkt inės namuose, 
2417 W. 43 St., Chicago. Šalti 
užkandžiai , šil ta vakar ienė , 
š a m p a n a s ir šok ia i . Groja 
r inktinės orkestras, vadovau
jamas Kosto Ramanausko. Sau
lių r ink t inė . 

(sk) 

x A t l a n t a I m p o r t - E x p o r t 
p r a n e š a , kad sekant is laivo 
talpintuvas 'konteineris) išsiun
čiamas g ruodž io 28 d. Tel . 
312-434-2121; iš t o l i a u tel . 
1-800-775-SEND. 

(sk) 

x Nuo $875 iki $735 skry 
džiai ten ir atgal iš Chicagos 
i Vilnių, o Chicaga-Vilnius 
t ik į vieną pusę n u o $539. Bi 
l i e t u s r e ik i a į s i g y t i ik i 
g r u o d ž i o 31 d., o juos panau 
doti iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: A m e r i c a n T rave I 
Serv ice , tel . 1-708-422-3000. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
t y b i ų p i rk ime i r p a r d a v i m e 
j u m s nuoširdžiai pa ta rs ir pa
ta rnaus , duodami komiso nuo
laidą, Alb inas K u r k u l i s , tel . 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: A n d r i u s Kurku l i s , 
te l . 312-621-8999 ir P a u l i u s 
Kurkul is , tel. 312-621-8886 dir 
bą su Oppenhe imer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel . J-800-621-2103. 

(sk) 

ADVENTAS NAMUOSE 

Adventas labai įdomus laikas. 
Visi nekantriai laukia gražiau
sios metų šventės. Vaikai lau
kia savo eilės uždegti žvakes. 
Visi perkam dovanas vieni ki
tiems, puošiam eglutę ir namus. 
Ir visi laukia, laukia... Kalėdų 
verta laukti, kai dovanos vilio
ja po eglutėmis. 

Pati didžiausia dovana dangu
je — Jėzus. 

Krist ina V a š k y t ė 

LAUKIMAS 

Aš laukiu Kalėdų švenčių, nes 
mano šeima susirinks ir visi 
kartu valgysime Kūčių vakarie
nę. Laukiu Kalėdų, nes tą dieną 
Jėzus gimė. Štai kaip atsitiko: 

Vieną šaltą dieną Marija jojo 
an t asilo, o Juozapas lydėjo Ją. 
Jie ieškojo vietos nakvynei, bet 
niekur nerado. Vienas užeigos 
savininkas pasakė: „Yra t ik 
tvartelis laisvas, kaip norite?" 

Trys karaliai , pamatę gražią, 
didelę žvaigždę, sekė paskui ją, 
kol surado Mariją, Juozapą ir 
Jėzų. Jie atnešė tris dovanas. 
Angelai giedojo gražias giesmes. 

Dėl šių priežasčių aš laukiu 
Kalėdų švenčių. 

Alytė S tankev ič iū tė 
Marųuette Parko lit. m-los 6 sk. 

mokinė 

KALĖDŲ SENELIS 

Jau skambaliukai dindi, 
Senelis už kalnų. 
Kalėdos skrenda šuoliu, 
Atneš jis dovanų. 

Kam lėlę, kam meškutį, 
Ar dviratuką duos, 
Lietuvišką knygutę 
Jisai padovanos. 

Turėkite kantrybės 
Ir būkite geri! 
Kalėdos jau už lango 
Baltų snaigių būry. 

Nerimą N a r u t ė 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Gruodžio mėn. penkioliktą 
dieną buvo karaliaus Mindaugo 
lietuviškos mokyklos ypatingas 
pas i rodymas — l i e t u v i š k o 
„Broadway" — „Metai". Buvo 
geriausias pasirodymas pasau
lyje. Reikėjo j u m s ten būti! 

Gal truputį perdėjau. „Metai" 
— tai ne lietuviškas „Broad-
way", bet eilėraštis, o mes t ik 
vaikai. Bet t ikra i buvo ge
r iausias vaikų pasirodymas 
pasaulyje. 

Kr i s t ina V a š k y t ė , 
Balt imorės K a r a l i a u s Min

daugo lit. m-los mokinė. 
(„Pirmieji žingsniai") 

SAULĖS SOSTO P I L I S -
P I E T Ų A M E R I K A 

(Kalėdų legenda) 
(Tęsinys) 

Pasimeldęs Lera nuėjo į tėvo 
kambarį ir atsigulė į savo lovą, 
gale tėvo lovos, kur jis paprastai 
miegodavo. Ilgai jis laukė. Pa
galiau, pagal gilų ir lygų 
kvėpavimą suprato, kad tėvas 
yra gerai įmigęs. Jis išslinko 
palengva iš kambario į sodą. Iš 
čia labai toli matė, kaip snieguo 
tos kalnų viršūnės blizgėjo me
nui, ai šviečiant. Kaip tenai turi 
būti tyku ir ramu, svajojo vai
kas. J i s buvo liūdnas. Ašaros 
riedėjo per jo skruostus, kada jis 
dabar mąstė, kad apleidžia savo 
tėvą — motinos jau neturėjo — 
ir savo kūdykystės draugus. 

— Kada aš tave pasieksiu, 
gražusis mieste? — šnabždėjo 
sau vaikas palengva. — Aš 
prašysiu saulės, kad pasiųstų 
savo pasiuntinį jiems visiems ir 
ten būsime kartu laimingi. 

Lera pasileido greitai eiti, kad 
iki rytas išauš ir jo prapuolimas 
bus pastebėtas, jis jau būtų toli 
nuo gyvenamų vietų. Tolyn jis 
lėkė vis greičiau ir greičiau, kol 
pasiekė mišką, kur jis jautėsi 
laisvas. Nors jo pabėgimas būtų 
pastebėtas ir jo pradėtų ieškoti, 
tai jis krūmų tankumynuose ga
lėtų pasislėpti. Vargšas Lera 
buvo dabar labai pavargęs. Erš
kėčiai badė jo basas kojas; 
šakos, pro kurias jis lindo, 
draskė jo rankas ir veidą. Buvo 
labai tamsu, nes mėnulio šviesa 
sunkiai galėjo pral įs t i pro 
tankias medžių šakas ir lapus. 

Jis vis ėjo pirmyn, trokšdamas 
greičiau pasiekti tą gražųjį 
miestą. J is nekreipė daug dėme
sio nei į žvėris, kaukiančius 
aplinkui miške, nei į gyvačių 
šnypštimą, kurios šliaužiojo 
paskui jį. Staiga, čia jau art i jo, 
sušnypštė viena. Jis atsigręžė ir 
kas? O gi baisiausia gyvatė, 
pasirengusi j am kirsti. J am 
atrodė, kad atėjo jo paskutinė 
valanda Leros gyvenime. Bet 
netikėtai, pakilęs iš krūmų, 
jaunas briedukas, prabėgo tarp 
Leros ir gyvatės. Vietoje Leros 
gyvatė apsivyniojo apie briedu-
ką. Lera buvo laisvas šį kartą 
nuo pavojaus. Dabar jis pajuto 
labai didelį nuovargį. Kojos vos 
nešė jį. Radęs miške gražią 
a ikšte lę , kri to ant minš tų 
samanų, žolelės ir užmigo. 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO N R . 39 
ATSAKYMAS 

Kelionė prasidės iš šiaurės 
vakarų į pietų rytus. 

GALVOSŪKIO N R . 40 
ATSAKYMAS 

Būt i e s knygos svarb iaus i 
įvykiai yra: pasaulio ir žmogaus 
sutvėrimas, žmonių karingu
mas ir nuodėmingumas, Didysis 
T v a n a s , an t ro j i p r adž i a , 
Abraomo santykiai su Dievu, 
apie senojo Izraelio palikuonis. 

GALVOSŪKIS N R . 56 

Šventajame Rašte, senajame 
Testamente yra minimas hebra
j i škas žodis „Sabbath". Pasi
skai tę literatūros, paaiškinkite 
to žodžio reikšmę, istoriją ir kaip 
jis suprantamas ir rašomas šian
dien? Už platesnį, pilnesnį 
paaiškinimą gausite 10 taškų, 
už trumpą — tik 5 taškus . 

GALVOSŪKIS N R . 57 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Čia nubraižytas vieno seno 
dangoraižio viršus, jei ta i būtų 
gal ima pavadinti stogu. Jis 
sudarytas iš daug specialios 
medžiagos plokščių. Jū sų užda
vinys yra suskaičiuoti, kiek iš 
viso tokių plokščių yra . 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 58 
(Žiūrėkite brėžinėlius) 

Afrika, Cen t r i nė Amer ika . 
(6) Bizonas (Bison) — Siaurės 
A m e r i k a , E u r o p a , Af r ika . 
(7) J akas ( Y a k ) - P i e t ų Afrika, 
Tibetas, Europa, (8) Liama — 
Sibiras, Pietų Amerika, Kinija. 
(9) J agua ras (Jaguar) — Pietų 
A m e r i k a , Afr ika , Ind i ja . 
(10) Avijautis (Mušk Ox) — 
Afr ika , P ie tų ry tų Azija, 
Kanada. 

G A L V O S Ū K I S NR. 60 
(Žiūrėki te lentelę) 

GALVOSŪKIO NR. 37 
ATSAKYMAS 

Sis piešinys vaizduoja pasaką 
„Gražuolė ir žvėris (Beauty and 
the Beast). Momentas , kai 
žvėris a te ina pas gražuolę 
ir sako: „Labas vakaras, gra
žuole!" 

Matote penkias geometrinės 
f i gū ra s , kur ios sk i r t ingos , 
tačiau, gerai įsižiūrėję, surasite 
dvi panašias. Suradę apibrėžki-
te arba parašykite jų numerius. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 59 

Žemiau surašyta dešimt įvai
rių žvėrių ir jų trys gyvenamos 
vietos. Tik viena vieta teisinga, 
todėl turėsite iš tų trijų vie
tų vieną, teisingą gyvenamą 
vietą pasirinkti. 

(5 taškai) 

(1) Siaurės elnias (reindeer) — 
Antarktika, Laplandija, Šveica 
rija. (2) Kengūra (Kangaroo) — 
Australija, Indonezija, Pakis
t anas . (3) Štrausas (Ostrich) -
Afrika, Pietų Amerika, Arabi
ja . (4) Zebras (Zebrą) — Centri
nė Amerika, Indija, Afrika. 
(5) T igras (tiger) - Indija, 
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Skersai į langelius surašysite 

ra ides , iš ku r ių su s ida rys 
nurodytų reikšmių žodžiai. Iš 
pirmųjų žodžių raidžių susida
rys didesnio Lietuvos miesto 
pavadinimas. Kad lengviau bū
tų surast i žodžius, apačioje 
duodama tų žodžių 33 skieme
nys . D a r b a s v e r t i n a m a s 5 
taškais. 
(I) Mergaitės pakaitalas ki tu 
žodžiu. (2) Vieta, kur senovės 
lietuviai degindavo aukas. (3) 
Rytas ki tu pavadinimu, reiškiąs 
kitą dieną. (4) Didesniuose lai
vuose vartojamas prietaisas. 
(5) Vieta, kur gaminama ener
gija. (6) Niekuomet nesibai
giantis. (7) Vieno Lietuvos mies
telio pavadinimas. (8) Jūrų plė
šikas. (9) Didelė kelionė su įvai
riais nuotykiais. (10) Prietaisas 
užlipti į aukštesnį namo aukštą. 
( I I ) Labai daug valgąs žmogus. 
Skiemenys: mer, liūs, au, da, ge, 
ė, kū, lė, ta i , ras, laip, ry, o, jus , 
ja , to, di, ras , tas, ka, ra, in, dis, 
sė, jė, pi, gai, sė, nas , nė, ži, mo, 
am. Skiemenys surašyti ne iš 
eilės. 

KŪČIŲ - KALĖDŲ 
TAUTOSAKA 

Kūčių vakarą pasimeilina nu
mirėliams. Žmonės sako, kad 
kai gimsta Kristus, tai visi 
numirėliai prisikelia ir a te ina 
aplankyti savo namų. Todėl 
Kūčių vakarą nenuima nuo sta
lo valgių. Be to, sako, kad naktį 
a t e i n ą s „ k ū č i a v o t i " Dievo 
avinėlis. 
( P e t r u l y t ė , K r a u p ų k m . , 

Kamajų vlsč.) 

Kūčių nak t į , lygiai 12 
valandą, suklaupia visi gyvuliai 
ir kalbasi žmogaus kalba. 

(Vaba ln inkas ) 

Nuo Kalėdų iki Trijų Karalių 
vis i v a k a r a i vad indavos i 
„šventvakariais". Per tą laiką 
nieko negalima dirbti (verpti, 
malti), gal tik plunksnas plėšyti. 
(Vi lkaviškiu km. , P u m p ė n ų 

vlsc.) 

Per Kalėdas daro „Kalėdų 
diedą". Tarpušvenčių metu po 
k i e m u s vaikščioja , ,Trys 
K a r a l i a i " . Naujųjų m e t ų 
š v e n t v a k a r y j e a p s i r e n g i a 
„Senųjų Metų diedu". 

(Čelkių km., Rokiškis) 
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