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Rusijos armija apleido 
Vilnių 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, gruodžio 30 d. (Elta) 
— Gruodžio 29 dieną Rusijos ar
mijos ir Lietuvos atstovai pa
sirašė Šiaurės miestelio, ku
riame buvo dislokuota 107-oji 
Rusijos armijos motošaulių di
vizija, perdavimo ir priėmimo 
aktą. Taigi nuo karinės techni
kos išlaisvintas ir Vilniaus val
džiai perduotas vienas stam
biausių buvusios Sovietų Są
jungos armijos poligonų Lietu
voje. Čia numatoma įkurti ko
mercinį centrą. 

Iškilmingoje ceremonijoje 
kraš to apsaugos minis t ras 
Audrius Butkevičius pažymėjo, 
kad Šiaurės miestelio per
davimas Naujųjų metų išvaka
rėse yra geras ženklas. Tačiau 
jis priminė, kad šiais metais 
turėjo būti išvesta 60 Rusijos ar
mijos karinių dalinių, o kol kas 
išėjo tik 45. Bet tai nedidelis at
silikimas ir dėl to neturėtų 
sutrikti visas išvedimo grafikas, 
pastebėjo ministras. Rugsėjo 
mėnesį Maskvoje Lietuvos ir 
Rusijos atstovai pasirašė doku
mentus, kuriuose užfiksuota, 
kad visa Rusijos armija iš Lie
tuvos turi būti išvesta iki 1993 
m. rugpjūčio 31 d. Iki šio termi
no likus metams, Lietuvos teri
torijoje buvo 22,500 Rusijos ka
riškių, o ateinančiais metais jų 
teks išvesti apie 15,000. 

Rusijos armijos a ts tovas 
Šiaurės Vakarų Kariuomenės 
Grupei iš Lietuvos išvesti gen. 
maj. Sergėj Petrov pasidžiaugė, 
kad Lietuva, sudariusi galimy
bę karininkams privatizuoti 
butus, išsprendė vieną iš aktu
aliausių problemų. Dabar į 
Rusiją išvykstančios karininkų 
šeimos gali pačios apsirūpinti 
butais. Latvijoje ir Estijoje ši 
problema kol kas neišspręsta. 

Naujas Lietuvos Saugumo 
Tarnybos vadovas 

Lietuvos Saugumo Tarnybos 
vadovu Seimas patvirtino Jurgį 
Jurgelį. Buvusio Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos deputato, 
Piliečių teisių ir tautybių 
reikalų komisijos pirmininko ir 
komisijos Sovietų Sąjungos 
KGB veiklai Lietuvoje tirti 
nario kandidatūrą pateikė Al-' 
girdas Brazauskas. Už jį balsa
vo 70 Seimo narių, prieš — 16, 
susilaikė 2 Seimo nariai. 

Penktasis Lietuvos Saugumo 
Tarnybos vadovas Jurgis Jur
gelis, pakeitęs šį postą užėmusį 
buvusį politinį kalinį Petrą 
Plumpą, turi aukštąjį matema
tiko ir teisininko išsilavinimą. 
Jo nuomone, ši institucija turi 
tarnauti tik valstybei, o ne 
kuriai nors politinei grupei ar 
partijai. Vienas didžiausių 
problemų — parinkti žmones 
dirbti šioje įstaigoje. 

Seimo opozicijos atstovas 
Algirdas Endriukaitis pasakė, 
kad apie naują paskyrimą 
sužinoję tik iš dienotvarkės 
prieš pat posėdį, dėl šios kan
didatūros nebuvo komisijos 
išvadų. Todėl opozicija kons
tatuoja įstatymų pažeidimą. 

Į Valstybės kontrolieriaus 
pareigas Algirdas Brazauskas 
savo dekretu Seimui pateikė 
valstybės kontrolieriaus Vido 
Kundroto kandidatūrą. Preten
dentui 39 metai, jis yra eko
nomikos mokslų kandidatas, 
turi ir teisininko specialybę. 
Nuo 1990 m. V. Kundrotas dir-
ba valstybės kontrolės depar

tamento vyresniuoju kontro
lieriumi. 

Opozicija neskirs savo 
atstovo į Europos Tarybos 

Parlamentinę asamblėją 

Seime balsų dauguma nu-
pręsta į Europos Tarybos par
lamentinę asamblėją paskirti po 
vieną atstovą iš LDDP, Social
demokratų partijos, Lenkų 
sąjungos ir Tėvynės Santaros. 
Opozicija prašė dviejų vietų, o jų 
negavusi pareiškė, kad ji ne
teiks savo atstovo kandidatūros. 

Seimas įregistravo aštuntąja 
vieną frakciją. Į ją susibūrė 
Demokratų partijos nariai. 

Prezidento rinkimų komisijos 
pirmininku Seimas patvirtino 
Vaclovą Litviną, kuris yra ir 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkas. 

Pradėta ruoša Šv. Tėvo 
vizitui 

Algirdas Brazauskas priėmė 
Vilniaus arkivyskupą Audrį 
Juozą Bačkį. Svarbiausias rū
pestis — ateinančiais metais 
planuojamas popiežiaus Jono 
Pauliaus H vizitas į Lietuvą, po 
susitikimo pasakė arkv. Bačkis. 
Tokiam istoriniam įvykiui rei
kia deramai pasirengti. Susiti
kime tartasi dėl valstybes ir 
Bažnyčios glaudaus bendradar
biavimo, organizuojant Šventojo 
Tėvo kelionę Lietuvoje. 

Pasak Vilniaus arkivyskupo, 
popiežius labai rimtai rengiasi 
šiam vizitui, mokosi lietuvių 
kalbos. Sausio mėnesį atvažiuos 
komisija iš Vatikano. Planuo
jama, jog popiežius atvyks 1993 
m. rugsėjo 4-7 dienomis. 

Dar viena byla dėl Seimo 
rinkimų rezultatų 

Šiandien Aukščiausiojo Teis
mo civilinių bylų kolegija 
pradės nagrinėti LDDP tarybos 
pareiškimą dėl Seimo rinkimų 
rezultatų anuliavimo Pajūrio 
22-os rinkimų apygardos 
15-ojoje ir 44-ojoje rinkimų apy
linkėse. Vyriausiajai rinkimų 
komisijai balsų dauguma panai
kinus rinkimų rezultatus šiose 
apylinkėse, Lietuvos Sąjūdžio 
kandidatas Stasys Malkevičius 
neteko 225 balsų, o LDDP kan
didatas Ričardas Žurinskas — 
1,284. Tai iš esmės pakeitė rin
kimų rezultatus visoje Pajūrio 
rinkimų apygardoje, nes tuomet 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos oficialiame protokole užfik
suota Stasio Malkevičiaus per
galė. 

Toks sprendimas buvo moty
vuotas tuo, kad rinkėjų 
sąrašuose yra ne Lietuvos 
piliečių, nebuvo nustatyta 
tinkama balsavimo tvarka, o 
rinkimus organizavę laivų 
kapitonai yra ne šalies piliečiai. 
Tačiau tokius motyvus LDDP 
taryba savo pareiškime pava
dino niekuo nepagrįstais. 

Prieš porą savaičių Aukščiau
siojo Teismo civilinių bylų 
kolegija patenkino LDDP tary
bos pareiškimą panaikinti 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos nutarimą dėl Seimo rinkimų 
rezultatų Šakių 64-oje rinkimų 
apygardoje, kurioje Vyriausioji 
rinkimų komisija pergalę buvo 
paskyrusi Piliečių Chartijos 
kandidatui. Aukščiausiasis 
Teismas taip pat nagrinėja 

Brazilijoje prisaikdintas 
naujas prezidentas 

I Kongreso rūmus atėjęs prisaikdinimui Brazilijos prezidentu, Itamar Franco mojuoja. Būdamas 
Brazilijos viceprezidentu, jis prezidento pareigas eina jau tris mėnesius — nuo buvusio prez. Fer
nando Collor de Mello suspendavimo. 

JAV ir Rusija principiniai sutaria 
dėl ginklų mažinimo 

Geneva, Šveicarija, gruodžio 
29 d. (NYT) - JAV ir Rusija 
praėjusį antradienį pranešė, 
kad sutaria dėl sąlygų labai iš
samiai branduolinių ginklų ma
žinimo sutarčiai. Tai paruošia 
kelią abiejų šalių prezidentų 
susit ikimui, kur i s įvyks 
Naujųjų Metų savaitgalį Juo
dosios jūros kurorte Sochi. 
Skubėdama užbaigti sutartį 
prieš pasikeičiant JAV vyriau
sybei ir remiama busimosios ad
ministracijos, prezidento George 
Bush administracija padarė 
kompromisus trimis svarbiais, 
Rusijos reikalaujamais punk
tais. Dabar jau ruošiamasi pre
zidentų susitikimui Sochi mies
te Juodosios Jūros pakrantėje. 

Ginklų mažinimo skatintojai 
džiaugėsi šia sutartimi, nes ji 
dar labiau sumažins branduo
linio karo pavojų. Ji sumažins 
abiejų šalių strateginius ginklus 
dviem trečdaliais ir pašalins 
abiejų šalių ginklus, kuriuos 
galėtų panaudoti pirmam puoli

mui, pač žemėje esančias bran
duoliniais ginklais pakrautas 
raketas. 

Dėl sutarties sąlygų derėjosi 
JAV valstybės sekretorius 
Lawrence Eagleburger ir Rusi
jos užsienio ministras Andrei 
Kozyrev. Jei sutarties sąlygos 
bus vykdomos, iki 2003 metų 
JAV ir Rusija turės maždaug 
tiek ginklų, kiek turi jo 1960 de
šimtmečio pradžioj t*-

Ne visi buvę Sovietų ginklai 
Rusijoje 

Svarbi tebelikusi problema 
tai, kad daugelis buvusios So
vietų Sąjungos branduolinių 
ginklų yra Belarusijoje, Kazach
stane ir Ukrainoje, o tie kraš
tai dar nėra patvirtinę anksčiau 
pasirašytų sutarčių, pagal ku
rias visi branduoliniai ginklai 
turi būti išvežti iš jų teritorijų. 
Ypač Ukraina stipriai spiriasi 
anksčiau jau sudarytos strategi
nių ginklų sutarties pasirašy-

LDDP pareiškimą dėl Seimo 
rinkimo rezultatų anuliavimo 
Baltijos 20-oje rinkimų apy
gardoje. 

Mokestis už energetiką 
pabrangs, tačiau ne 

gyventojams 

Už dujas, šildymą, elektros 
energiją nuo sausio 1 d. bran
giau turės mokėti pramonės 
įmonės ir kitos įstaigos, šį 
sprendimą nulėmė energetikos 
žaliavų kainos ir finansinė 
padėtis, pasakė energetikos 
ministras Leonas Ašmantas. 
Vien dujų tiekėjams esame 
skolingi bemaž 5 bilijonus 
talonų. Pasak ministro, dauge
liui mūsų pramonininkų šis 
sprendimas nėra netikėtas ir 
jeigu žmonės atsiskaitymams 
panaudos ir savo valiutinius 
išteklius, neturėtų kilti grėsmė 

jas sustabdyti. 

Mažeikių „Nafta" vėl dirba 

Po pusantro mėnesio pertrau
kos į Mažeikių valstybinės įmo
nės „Nafta" talpyklas vėl 
pradėjo tekėti Rusijos nafta. 
Koncernas „Baltneftegaz" 
dabar patieks šios žaliavos, 
kurios Mažeikių įmonei turėtų 
pakakti iki sausio vidurio. Apie 
20^ naftos produktų galima 
realizuoti Lietuvos rinkoje, kita 
dalis bus tiekiama Kalinin

grado sričiai. Ir „Baltneftegaz" 
ir kitos firmos naftos produktų 
Lietuvos įmonėms parduotų 
daugiau, bet įmonės yra nemo
kios. 

Stiprūs konkurencinėje 
kovoje 

Per pastaruosius metus 
Kaune įsikūrė daugiau kaip 
12,000 įvairiausių firmų, bend
rovių, kitokių privačių įmonių. 
Didžioji jų dalis verčiasi ko
mercija arba paslaugomis. Kur 
kas mažiau ką nors gaminan
čių. Apie vieną iš jų papasako
jo dienraštis Kauno laikas. Tai 
uždaroji akcinė bendrovė „Ag-
neta", subūrusi mezgėjas, siu
vėjas, dailininkus-modeliuo-
tojus. Žaliavas bendrovė perka 
Lietuvoje ir užsienyje. Su pro
dukcijos realizavimo sunkumais 
kol kas nesusiduria — dailūs ir 
praktiški, palyginti nebrangūs, 
kailiais ir siuvinėjimais pa
puošti mezginiai greitai išper
kami. Pasirinkti yra iš ko — 
vienodų gaminių numezgama 
tik 15-20 vienetų. Bendrovės 
vadovai įsitikinę, kad mažos, 
operatyviai gebančios pertvar
kyti gamybą, įmonės konkuren 
cinėje kovoje su pramonės 
gigantais turi daug pranašumų, 
nes greičiau reagauoja į rinkos 
pasikeitimus geriau tenkina 
pirkėjų poreikius. (R.G.) 

mui, jų parlamentui vis sutar
ties nepatvirtinant. 

Prezidentas Bush, tuo tarpu, 
kuris laiko ginklų sumažinimo 
sutartis viena didžiausiųjų jo 
administracijos pasiekimų, 
labai nori savo prezidentavimo 
kadenciją užbaigti šios su
tarties pasirašymu. Jis į Sochi 
atvyks, Naujųjų metų dieną 
praleidęs su JAV daliniais 
Somalijoje ir lankydamas įvai
rias šalpos įstaigas tame krašte. 
(Tai pirmas kartas, kad bet ku
rios šalies prezidentas atvyktų 
į tokiuose dideliuose sunkumuo
se esantį kraštą). Būsimasis 
prezidentas Bill Clinton yra pa
reiškęs, kad jis „pilnai remia" 
prezidento Bush pastangas iš
gauti sutarties su Rusija pasi
rašymą. 

Sutarė dėl provizorinio 
teksto 

Trumpuose pasisakymuose 
reporteriams, išeinant iš JAV 
Misijos Genevoje, kur vyko jų 
100 minučių trukęs susitikims, 
JAV valstybės sekr. L. Eagle
burger pranešė, kad ir jis ir min. 
Kozyrev už kelių valandų įteiks 
savo šalių prezidentams siūlo
mą sutarties tekstą. 

A. Kozyrev, kuris pirmadienio 
rytą buvo lažyboms užstatęs 
butelį vodkos dėl sutarties 
išvados, reporteriams pasakė, 
kad jis pritaria L. Eagleburger 
teigiamam įvertinimui jų susi
tikimo rezultato ir dar pridūrė: 
„Jo pasisakymas itin aktualus, 
ypač todėl kad jis prakišo savo 
užstatytą degtinės butelį". 

Aukštas JAV administracijos 
pareigūnas tačiau paaiškino, 
kad tuo tarpu galutinio teksto 
dar nėra. Po abiejų pusių princi
pinio sutarimo, dar minimum 
72 valandas truks teisiškai api
pavidalinti sutartį, ir tą dabar 
daro abiejų pusių teisininkai, 
likę Genevoje tą tekstą paruošti. 

Ne pirmą kartą sutarta 

Ši sutartis, kuri vadinsis Start 
II, jau buvo principiniai sutar
ta prezidentų Bush ir Jelcin'o 
praėjusį birželio mėnesį. Bet vė
liau Rusija pradėjo reikalauti 
sutarties sąlygų pakeitimų, 
kurie sumažintų rusams sutar
ties vykdymo kainą. 

JAV padaryti kompromisai 

Galų gale JAV sutiko leisti 
Rusijai pasilikti 90 iš jų turėtų 

Brasilia, Brazilija, gruodžio 
29 d. (NYT) - Fernando Collor 
de Mello atsistatydino iš Brazili
jos prezidento pareigų, tuo už
baigdamas jau aštuonis mėne
sius besitęsusią politinę mai
šatį. Jis tai padarė tik porą 
minučių po to, kai Brazilijos 
Senatas pradėjo jo atstatydi
nimo teismą, kuris beveik už
tikrintai būtų jį atstatydinęs. 

Tris valandas po jo atsistaty
dinimo Brazilijos kongresas pri
saikdino viceprezidentą Itamar 
Franco prezidentu. I. Franco, 
mažai žinomas buvęs senatorius, 
bus prezidentu iki F . Collor ka
dencijos pabaigos 1995 m. 
sausio mėnesį. I. Franco jau eina 
prezidento pareigas nuo š.m. 
spalio 2 d., kai žemesnieji Bra
zilijos kongreso rūmai atstaty
dino F. Collor ir įsakė jam stoti 
į teismą už jo įvestą organizuo
tą kyšininkavimo sistemą, kuri 
prezidentui ir jo šeimai išrūpino 
milijonus dolerių. 

Per paskutines 12 savaičių 
jam einant prezidento pareigas, 
I. Franco buvo plačiai kritikuo
jamas už abejingumą ir net už 
lėtinimą prezidento Collor 
įvestos programos sumažinti 
valdžios įtaką krašto ekonomi
joje, kuri yra devinta didžiausia 
pasaulyje. Bet antradienį jam 
atėjus į Kongreso salę prisaik
dinimui, jis buvo sutiktas ilgų 
bisų, skanduojamų šūkių ir tau
tos himno sugiedojimo. 

„Baisusis sapnas pagaliau 
pasibaigė", pasakė Amir Lando, 
senatorius iš šiaurvakarinės 
Rondonia valstijos, kuris koor
dinavo F. Collor bylos tyrimą. 
„Šiąnakt tauta galės ramiai 
miegoti". 

F. Collor atsistatydinimas, 
kurį paskelbė jo advokatas, 
parodo, kad Brazilijoje ir ki
tuose Lotynų Amerijos kraštuo
se žmonės vis mažiau pakenčia 
valdžios pare igūnus , ku r i e 
pralobsta mokesčių mokėtojų 
sąskaiton. Venezuelos, Argen
tinos, Peru, Bolivijos ir Pa
ragvajaus prezidentai visi jau 
yra buvę konfrontuoti viešų 

gilių silusų, kuriuose laikė 
branduoliniais ginklais pakrau
tas raketas. Nors Rusija žadėjo 
sunaikinti visas juose laikytas 
raketas ir ginklus, JAV iš 
pradžių nenorėjo leisti tuos 
silusus modifikuoti k i toms 
raketoms, sakydamas, kad ne
galima užtikrinti, kad jie nebus 
slaptai permontuoti uždraus
toms SS-18 raketoms. Bet rusai 
pajėgė įtikinti JAV, kad tų 
silusų sunaikinimas yra ir ne
reikalingas, ir per brangiai kai
nuotų. 

JAV taip nusileido, neberei-
kalaudama, kad rusai sunai
kintų visas likusias 170 daugia-
ginkles raketas, o leisdama jas 
permontuoti, kad ant kiek
vienos būtų tik po vieną atominį 
ginklą. Pagaliau, patenkinti 
dešiniuosius rusų nacionalistus, 
JAV sutiko leisti rusams patik
rinti JAV turimų B-2 bombone
šių skaičių, bet tikrinant jie bus 
uždengti taip, kad rusams ne
būtų matomos kai kurios slap
tos tų lėktuvų techniškos deta
lės. 

Bet ši sutartis, nors ir bus pa
sirašyta abiejų prezidentų, 
negalios tol, kol jos nepatvir 
tins abiejų šalių legislatūros. 
Ypač buvusios Sovietų Sąjungos 
atveju tai bus sudėtinga, nes ją 
turės patvirtinti atskirai Rusi
ja, Belarusija, Kazachstanas ir 
Ukraina. 

kaltinimų korupcija. 
F. Collor yra kaltinamas pats 

ar per šeimos narius priėmęs 
6.5 mil. dol. kyšių. Kai gegužės 
mėnesį tai buvo paskelbta, 
šimtai tūkstančių žmonių išėjo 
į gatves reikalauti jo atsta
tydinimo. Ironiška, kad Collor 
1989 m. laimėjo rinkimus, ža
dėdamas išvalyti korupciją 
valdžioje. 
Tuoj po Collor atsistatydini

mo, Kongresas visvien nutarė 
tęsti jo teismą. Kai kurie sena
toriai nori ne tik, kad jis būtų 
formaliai atstatydintas, bet kad 
nebegalėtų būti išrinktas į jo
kias politines pareigas aštuone-
ris metus. 

Nuotaikos Pabaltijy 
Pabaltijo kraštuose lapkričio 

mėnesį ir gruodžio pradžioje 
pravestuose sociologiniuose ap
klausinėjimuose, metų žymiau
siu žmogumi Lietuvoje buvo lai
komas laikinai prezidento parei
gas einantis Algirdas Brazaus
kas (32%), Latvijoje — Latvijos 
Aukščiausiosios Tarybos pirm. 
Anatolijs Gorbunovs (16%) ir 
Estijoje — buvęs Estijos AT 
pirm. Arnold Ruutel (31%). 

Tarptautiniame lygyje metų 
žymiausiu žmogumi visuose tri
juose kraštuose laikomas JAV7 

prez. G. Bush. Lietuvoje metų 
svarbiausiu įvykiu laikomi Sei
mo rinkimai (52%), Latvijoje — 
Skandinavijos karališkųjų šei
mų lankymaisi t6%), Estijoje — 
rinkimai į Valstybės Asamblėją 
(34%). 

Duodant skalę nuo -100 iki 
+ 100 laipsnių, žmonės savo 
šalių ekonominę temperatūrą 
taip paskaitė: Lietuvoje: -72, 
Latvijoje: -72 ir Estijoje: -50 
laipsnių. 

Apie 29% Lietuvos gyventojų 
viliasi, kad krašto ekonominė 
padėtis pasitaisys iki 1993 m. 
pabaigos; 23% manė, kad iki to 
laiko ji dar pablogės. Latvijoje 
12% manė, kad ji pasitaisys; 
57% — kad pablogės. Estijoje 
23% manė, kad ekonomija pasi
taisys iki 1993 pabaigos; 46% — 
kad ji pablogės. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 31 d.: Šv. Silvest
ras, Melanija, Gedgantas, Min
gailė. 

Saus io 1 d.: Švč. M. Marija, 
Dievo Gimdytoja; Mečislovas, 
Eufrozina, Girutis, Sniege. 

Saus io 2 d.: Šv. Bazilijus Di
dysis, šv. Grigalius Nazianzen, 
Fulgentas, Stefanija, Mažvydas, 
Gailutė. 

Saus io 3 d.: Kristaus apsi
reiškimas (Trys karaliai), Flo-
rencijus, Genovaitė. Liesnelė, 
Vyda. 

Saus io 4 d.: Šv. Elzbieta 
Seton, Benedikta, Titas, Her
mas, Arimantas, Ardanga. 

S a u s i o 5 d.: Šv. J o n a s 
Neumann, Emilija, Telesforas. 
Simonas, Gaudentas, Vytautas. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
7:16, leisis 4:28. Temperatūra 
dieną 40 F (4 C), dalinai saulė
ta, ryte gali lyti. naktį 25 F (- 4 
C). Naujųjų metų dieną tempe
ratūra tepakils iki 28 F (- 2 C), 
bus apsiniaukę, ryte gali snigti. 
Šeštadienį dalinai saulėta, šiek 
tiek šalčiau. Per visą savaitgalį 
lieka panaši temperatūra ir ap
siniaukę. 

H 
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Rasa (Veselkai tė) ir dr. E r ikas Vas i l iauska i . 
Nuot r . T i m e l e s s R e f l e c t i o n s 

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA 

Veselkų ir Vasiliauskų šeimų 
džiaugsmui 1992 m. lapkričio 
7 d. Dievo Apvaizdos lietuvių 
bažnyčioje, Southfield, Michi-
gan, liturginėmis apeigomis ir 
šv. Mišiomis buvo palaimintas 
Rasos Veselkaitės ir Eriko 
Vasiliausko moterystės ryšys. 
Pamokslą pasakė ir Mišias 
aukojo parapijos klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius, asis
tuojant kun. Alfonsui Babonui. 

Ateinančias prie altoriaus 
pamerges ir tėvų lydimą jaunąją 
pasitiko gerai'skambantis reli
ginis preliudas „Te Deum"\ ku
rį vargonais atliko V. Neve-
rauskas. -Jaunųjų žiedus nešė 
Paulėnų Andrius ir Karina. 
Mišių metu bendrinį giedojimą 
paįvairino Montanni „O Dieve, 
meile amžina"' ir P. H. Thielen 
„Anima Christi". Jas giedojo 
atskirai Asta Jurgutytė ir 
Pranas Zaranka duetu su Vidu 
Neverausku. Po Mišių, jaunajai 
meldžiantis prie Šv. Mergelės 
Marijos statulos, skambėjo P. 
Ambrazo „Marijos varpelis", 
kanklėmis atliekant Mirgai 
Lierman. Jaunuosius ir jų pulką 
iš bažnyčios palydėjo Beethoven 
„Džiaugsmo odė", kurią dar
niai atliko V. Neverauskas var
gonais ir muz. Rimantas Kaspu 
tis trompete. 

Vestuvių puotos programą 
pravedė Paulius Jurgutis ir 
Paulius Jankus. Jie abu pakai
tomis, humoristiškai charak
terizuodami, apibūdino pamer
ges, pabrolius ir jaunuosius, 
sukeldami juoko ir palaikydami 
vestuvių svečių gerą nuotaiką. 
Jaunųjų tėvai Viktoras Veselka 
ir Edmundas Vasiliauskas. 

priminęs jaunavedžiams šeimos 
svarbą bei pareigas Dievui ir 
Tėvynei, kvietė svečius džiaug
t is abiejų šeimų švente. 
Sukalbėjus maldą, prasidėjo 
vestuvinė puota, kurios metu 
buvo keli sveikinimai jaunie
siems. Po vaišių jaunieji Rasa ir 
Erikas padėkojo tėvams ir 
svečiams ir kvietė su jais dar pa
būti ir pasilinksminti. Labai 
gražu, kad mūsų jaunimas tęsia 
lietuviškas tradicijas; pirmiau
sia merginos su jaunąją pašoko 
Sadutę, o rezginėlę šoko 
merginos ir vaikinai, įtrauk 
darni ir abu jaunuosius. Abu 
šokiai puikiai pritaikyti vestu 
vėms. Šokėjai, paruošti Astos 
Soltis, juos atliko pasigėrėtinai. 
Šokius palydėjo R. Kaspučio 
orkestras „Romantika", gražiai 
grojęs ir kitiem^ vestuvių svečiu 
šokiams. 

Jaunoji Rasa Veselkaitė iš pat 
vaikystės buvo aktyvi lietuvių 
kultūrinėje ir organizacinėje 
veikloje. Išeivijos gyvenime 
baigė labai svarbią mokyklą 
šeštadieninę lituanistinę. Šalia 
to reiškėsi ateitininkų organiza 
cijoje, priklausė Detroito Mer
gaičių chorui, šoko ..Šilainėje" 
ir „Audinyje". Vasarą, sto 
vyklaudama „Dainavoje", 
susipažino su Eriku. Rasai teko 
vadovauti a te i t in inkams, 
stovyklaujantiems „Dainavoje" 
ir „Neringoje". Kuri laiką pri 
klausė kanklininkių grupei, o 
vėliau ir parapijos chorui. Rasa 
studentaudama buvo ilgametė 
..Lietuvių balso" radijo valan 
dėlės pranešėja Būdama choris
tė, dalyvavo Dainų šventėse ir 
kaip šokėja — Tautiniu šokių 

šventėse. Rasa gimnaziją baigė 
antrąja mokine (salutatorian) ir 
gavo pilną stipendiją studijoms. 
Aukštu įvertinimu bakalauro 
laipsniu baigė profesinės terapi
jos mokslą „Wayne State" uni
versitete, Detroite. Beveik sep
tynerius metus dirbo,,Rehabili-
tation Institute of Michigan", 
Detroite, kuriame yra pasi
žymėjusi rankų terapijoje, kaip 
vyresnioji (senior) terapistė. Ra
sos moksliniai atradimai terapi
joje buvo pristatyti Amerikos 
konferencijoje, kurie greitu 
laiku bus atspausdinti, kaip spe
cialūs terapistams nurodymai. 

Jaunasis — Erikas Vasiliaus
kas ėjo prasmingu keliu, išei
vijos lietuviams mielu ir bran
giu. Chicagoje baigė Kr. Done
laičio lituanistinę mokyklą. 
Pradžioje priklausė skautams, o 
vėliau perėjo į ateitininkų eiles. 
Jam teko vadovauti Daumanto 
kuopos j aunuč iams a te i t i 
ninkams, o taip pat ir „Daina
vos" bei „Neringos" stovyklose. 
Chicagoje šoko „Grandies" an
samblyje, o vėliau ir „Spin
dulio" Los Angeles mieste. 
Erikas su Rasa atnaujino pažin
tį paskutinėje Dainų šventėje 
Chicagoje. Kaip gabų jaunimo 
veikėją Lietuvių Bendruomenė 
Eriką pasiuntė su jaunimu dirb
ti į Argentiną ir Urugvajų. 
Er ikui teko da lyvau t i ir 
Pasaulio Jaunimo kongresuose 
Australijoje, Pietų Amerikoje ir 
JAV. Er ikas Vas i l i auskas 
gimnaziją baigęs pirmuoju 
mokiniu (Valedictorian), studi
javo ir baigė biologiją Illinois 
universitete. Perėjęs į medicinos 
fakultetą, tame pačiame uni
versitete 1988 m. įsigijo me
dicinos daktaro laipsnį. Dabar 
dirba Los Angeles vaikų li
goninėje ir specializuojasi vaikų 
gastroenterologijos ir maitinimo 
srityse. 

Rasa ir Erikas dalyvavo 
Jaunimo kongrese Rio de Janei-
ro, Brazilijoje, kur, rimtai ap
galvoję, sumainė aukso žiedus. 
Suprantama, kad tada sužieduo
tuvės buvo tik simbolinės bei 
sutartinis ženklas, kuris iš
reiškė abiejų jausmus ir idėjas. 
Tenka pasidžiaugti, kad tie žie
dai juos privedė priesaikai prie 
altoriaus, kur laimingi liudi
ninkais buvo Rasos tėveliai 
Viktoras ir Birutė Veselkai, 
sesutės — Karolė, Dana, Kris
tina ir jų šeimos, Eriko tėvelis 
Edmundas Vasiliauskas (mo
tina prieš metus mirusi), sesu
tė Lora, broliai — Paulius ir To
mas ir visi jungtuvių dalyviai. 
Rasai ir Erikui l ink ime 
visokeriopos laimės lietuvių 
išeivijos šeimos gyvenime. 

S. Sližys 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

Ten, kur nėra meilės, pasaulis 
yra tuščia, bekraštė erdvė. 

Rueckert 

Ideali žmona gali būti kiek
viena moteris, kuri gauna 
idealų vyrą. 

B. Tarkington 

NELSŲ ŠEIMOJE DAR 
VIENA DIPLOMANTĖ 

Džiugu, kad mūsų krašto ai
niai nenuleidžia rankų, baigę 
gimnazijas. Viena iš tokių — In
ga Nelsaitė, Romo ir Angelės 
Nelsų dukra. Nesunku spėti jos 
ateitį, augusiai lietuviškai pat
riotiškoje šeimoje. Nelsų vardas 
plačiai žinomas Los Angeles 
mieste ir už jos ribų. Angelė 
Nelsienė, turbūt pirmoji iš 
lietuvių moterų atvėrusi Bal
tųjų rūmų duris, privertusi susi
mąstyti senatorius, kongresme-
nus ir paklusti mažos tautos 
troškimui: pripažinti jai laisvę. 
O Romas Nelsas buvo pagrindi
nis rėmėjas morališkai ir fi
nansiškai. 

Tokie pat neegoistiniai lietu
viški bruožai lydi ir Ingą nuo 
pat mokyklos dienų, puikiai 
kalbančią lietuviškai. Ji lankė 
šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą. Ateitininkė, skautė. Da
lyvauja „Spindulio" jaunimo 
ansamblyje. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje lietuviškų 
Mišių lektorė. Baigusi litua
nistinę mokyklą, joje keletą 
metų mokytojavo. 

Inga Nelsaitė baigė Chapman 
universitetą, esantį Orange 
County, Californijoje, įsigy-
dama pedagogikos diplomą. 
Kartu su Inga pasidžiaugti į jos 
pagerbimą suplaukė nemažas 
būrys artimųjų, draugų ir pa
žįstamų iš Los Angeles ir toliau. 
Liūdnoka, kad seneliai a.a. C. ir 
P. Barkauskai ir senelis a.a. A. 
Nelsas negalėjo pasidžiaugti 
anūkės laimėjimu. Dalyvavo 
močiutė E. Nelsienė. Iš New 
Jersey buvo atvykę: sesuo Re
nata su vyru Raimondu ir sū
neliu Viktoru Pauliai, Vytautas 
ir Bronė Pauliai, Robertas Pau
lius ir Sigita Liaukutė. 

Išsivežėme šį gražų atminimą 
likimo išblokšti į draugiškus, 
bet nesavus kraštus. Prigijome 
čia, bet ir vėl bandėme spiestis 
prie savųjų, kad išlaikytume 
jautrius prisiminimus ir pasi
dalintume su saviškiais. Turim 
ir daugiau puikių švenčių, bet 
gražiausi momentai, visgi, liko 
subėgant drauge tradicinių 
švenčių metu. O kas gali būti 
jautriau ir mieliau, kaip bend
ras Kūčių stalas. 

Šaulių sąjunga kasmet prie 
šio stalo kviečia kiekvieną, 
norintį pasidalinti šiuo pakilimo 
momentu. Ir šįmet didžiulėje 
parapijos salėje nebuvo nė 
vienos tuščios kėdės. Džiau
gėmės puikiu stalų papuošimu, 
visų nuotaika buvo pakili. 
Kazys Karuža pasveikino sve
čius ir pakvietė žodžiui pirm. 
Juozą Pažėrą. Prel. V. Bartuška 
vadovavo bendrai maldai. Po to 
girdėjome ir trumpą pranešimą 
apie Lietuvoje artėjančius Sei
mo rinkimus, ką mums priminė 
ir mūsų tarpe esąs konsulas V. 
Čekanauskas. Ypač gerai nutei
kė režisieriaus ir aktoriaus Pet
ro Maželio trumpas, bet įspū
dingai jautrus žodis apie Kūčių 
reikšmę ir eilėraštis. Valio, Pet
rai! Tada išgirdome keletą so
listės Janinos Čekanauskienės, 
palydint muzikui Viktorui Ra
liui, tradicinių giesmių, tai: 
„Džiaukis, pasauli", — išverstą 
Prano Visvydo, „Mes girdėjome 
angelus", ir „Nakties tyloje". 
Sekė pasidalinimas kalėdai
čiais, gi dalyvių buvo net 250! 

O tokių puikių vaišių turbūt 
nesu niekad turėjusi, nes kiek
vienas patiekalas buvo puikiau
sias iš visų. Su malonumu kėlė
me už vyriausią šeimininkę Da
lią Ragauskienę puikaus balto 
vyno taurę! Pabrėžtinas ir sce
nos nuostabus grožis, už ką dė-

Ingą Nelsai tė po diplomo įteikimo sveikina tėveliai Angelė ir Romas Nelsai . 

Buvo puikios vaišės, lin
kėjimų, sveikinimų srautas 
apipylė solenizantę. Iš visos šir
dies linkime Ingai geriausio 
pasisekimo ateities planuose. 

E.D. 

TRADICINĖS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS KŪČIOS 

Magiškas žodis yra šventos 
Kalėdos. Jos nukelia tave į 
praeiti, į j aunas dienas, į 
susėdusią pakilioje nuotaikoje 
prie Kūčių stalo šeimą. Nuoša
liai papuošta kalėdinė eglutė, po 
ja sudėti keli paslaptingi ryšu
liai. Tada jautri Kūčių malda ir 
pasidalinimas šventės nuotaika, 
atsilaužiant po truputį kiek
vieno šeimos nario kalėdaičio, 
gaunant lengvą tėvų bučinį į 
skruostą. 

kojame Vardienei ir Newsome. 
Tokios Kūčios, sujungiančios 

visus tautiečius, yra vertingos 
ne tik atsilankiusiems nuolati
niams svečiams, bet jos priglau
džia ir paguodžia ypač jau šei
mos nebeturintį tautietį, pa-
keldamos jo nuotaiką. Ačiū šau-
Hams! R R V 

Kauno Vytauto didžiojo 
universiteto Senato posėdyje pa
skutinį kartą dalyvavo jo rekto
rius profesorius Algirdas Avižie
nis. Daug nuveikęs šiai aukšta
jai mokyklai atkurti, dvejus me
tus jai vadovavęs, Algirdas Avi
žienis išvažiuoja į JAV, kur vėl 
dirbs Californijos universitete. 
Naująjį rektorių Senatas rinks 
sausio 27 dieną. 

. Sa lda in iuka i " Los Angeles l i tuanis t ines mokyklos . .Spragtuko'" ba le te 

Nuot r . G a i l ė s R a d v e n y t ė s 
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MALDA STIPRINA 
SVEIKATĄ 

Purdue universiteto atlikti 
tyrimai parodė, kad žmonės, 
kurie reguliariai atlieka savo 
religinę praktiką, yra sveikesni 
už tuos, kurie netiki, neina į 
bažnyčią, nesimeldžia. Šių 
tyrimų rezultatai neseniai pa
skelbti „Scientific Study of Reli-
gion" žurnale. Rašoma, kad 
bent dukart daugiau nesimel-
džiančiųjų skundžiasi pairusia 
sveikata. Sveikiausi žmonės yra 
tie, kurie aktyviai įsijungia į 
savo religinės bendruomenės 
gyvenimą ir atlieka religinę 
praktiką. 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McfeiMgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava. , Oriand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naper vilta 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu t e l : 708-857-8383 

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

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

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

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

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 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY8Ė — AKIŲ LIGOS 

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

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

ir 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 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
T a i . (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava . , Ctcoro 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzia Ava., 

Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kcdzie 
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 
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CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzla, Chicago, IN. 
Tai. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago 

312585 1955 
172 Schlllor St., Elmnurst. IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 
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SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Cantor, 7152 W.127th St. 
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6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
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AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
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1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1-706-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Sužinome ne tik bėdas, bet ir 

TAUTIEČIŲ 
PASIEKIMUS 
LIETUVOJE 

Paskutiniai įvykiai Lietuvoje 
nuliūdino daugelį ir čia, ir ten. 
Kažkaip suabejojome tautos 
ateitimi, jos pažiūromis į darbą, 
lietuvybe, pakantą artimui. 
Nuotaiką tačiau kartais pakelia 
ir geresnės žinios, dažnai atei 
nančios privačiuose laiškuose, 
įrodančios netokį jau siaurą 
pasaulio vaizdą. Vieną tokį 
laišką noriu čia pacituoti kaip 
pavyzdį, kad gal nereikia 
visiškai nusiminti. Rašo Kauno 
Medicinos akademijos profeso
rius dr. Juozas Blužas apie save 
ir savo dukterį, taip pat dakta 
rę, Iną Blužaitę, toje pačioje 
akademijoje kardiologijos ins
tituto tyrimų srities moksli
ninkę. Šiame laiške ypač ryškus 
džiaugsmas dėl mūsų moksli
ninkų puikaus įver t inimo 
pasaulinėje plotmėje. 

„Man ir Inai Barcelonoje 
sekėsi labai gerai . Mūsų 
mokslinius darbus ta rp
tautinėse programose ekspertų 
komisija, kurios pirmininkas 
buvo amerikiet is iš Bir-
minghamo Dale VVilliams, 
įvertino (5-), t.y. labai gerai, ir 
iš 54 pasaulio centrų mes esame 
ketvir t i . Be to, Lietuvos 
kardiologus priėmė į Europos 
Kardiologų šeimą. Europos 
Kardiologų asamblėjoje iš 80 
narių už priėmimą balsavo 78, 
o du susilaikė, bet nė vienas ne
balsavo prieš. Mane išrinko į ge
riausių kardiologų tarpą ir iš
spausdino mano pavardę 
(pirmąja iš Lietuvos) visų Euro
pos geriausių kardiologų sąraše. 

Žinoma, tie pasiekimai at
spindi ir Lietuvos kardiologų 
darbus, ir jų darbo lygį, aš tik, 
kaip jų prezidentas, daugiau iš
reiškiu tai tarptautinėse konfe
rencijose, suvažiavimuose ar 
pasitarimuose. Dabar gavau 
pakvietimą įstoti į pasauli-
nę-tarptautinę kardiologų 
draugiją ir dalyvauti Baltijos 
šalių bendro mokslinio ti
riamojo darbo planavimo konfe
rencijoje Stockholme, Švedijoje. 

Dėkojame, kad Jūs su gera 
širdimi prisimenate mano bend
radarbius, ir malonu tai, kad 
bendro darbo dešimtmečiai buvo 
taip gerai Jūsų įver t in t i . 
Žinoma, problemų turime daug, 
apie jas nėra prasmės rašyti. 
Daugelį jūs gal žinote gerai ar 
pagaliau nujaučiate. Tačiau esu 
laimingas, kad ir tais sunkiais 
laikais, ir dabar Lietuvos 
kardiologija žinoma plačiau už 
šio krašto ribų. 

Pasirašo prof. dr. Juozas 
Blužas. 

* * * 

ŽVILGSNIS Į SOMALIJOS 
KONFLIKTO ŠAKNIS 

Rimties valandėlė 

Tuo tarpu tarptautinėmis pro
blemomis rašančioje spaudoje 
vėl randame minimą Lietuvos 
s'ardą. Kaip ir mes savo tarpe 
taip ir čia yra ieškoma prie
žasčių, kodėl nelabai sekas-
Jelcinui įvesti krašte demokra 
tiją ir kodėl išsilaisvinę kraštai, 
kaip Lietuva, suskilusi Čeko 
Slovakija, Rumunija ir Angola 
l iberalizmą riša su kolo
nializmu, imperializmu, geriau 
mesdami antrą žvilgsnį į so
cializmą, nors drauge atmes
dami marksizmą ir bolševizmą, 
gal turėdami galvoje, kas vyko 
sovietuose. Rašoma apie Lands
bergio pralaimėjimą, kaip pa
vojaus ženką daugelio kraštų 
rinkos ekonomijos kraštams, 
kur kapitalizmą žmonės riša su 
išnaudojimu, kolonializmu ir 
imperializmu. Net ir Clintono 
laimėjimas kybąs ore kritiš
kame momente, nes reikės įro
dyti, kad ir demokratija, ir 
kapitalizmas yra ne tik eko
nomiškai, bet ir morališkai ver
tingos sistemos, vertinančios 
teisingumą, o ne tik pelną. 

Balsuotojų pasirinkimas so
cializmo prieš rinkos ekonomiją 
rodo, kad demokratija negalės 
remtis tik šūkiais. Net ir Clin-
tonas bus priverstas daugiau 
dėmesio skirti ekonomiškai blo
gai stovinčioms demokratinėms 
valstybėms, kurios t ik ką 
išsilaisvino iš sovietų. Mark-
sizmas-leninizmas buvęs grynai 
rusiška sistema, kurią tautos 
atmeta, bet kelias į ateities 
valdymosi formas nebus toks 
pap ras t a s , kaip anksč iau 
manyta. Lietuvai davus pra
džią, daugelyje la isvės 
siekiančių tautų balsuotojai jau 
rodo aiškų ženklą, kad jie 
nepasitiki kapitalizmu, bet 
nenori ir bolševikų. Eko
nominės gerovės siekimas, jos 
nesurišant su morale, daugeliui 
žmonių nebuvo priimtinas. Tai 
ir matome Lietuvos gyventojų 
nusivylime, nepasitikėjime lais
vos rinkos pastatymu pirmoje 
vietoje, rinkimuose į krašto 
Seimą Darbo partijai atiduo
dant net 80 vietų. 

Kaip spėlioja , ,Christ ian 
Science Monitor", a t e i t i e s 
socialistai bus labai skirtingi 
nuo bolševikų, nes jie bus 
laimėję valdžią, vartodami ne 
jėgą. o žmonių balsus. Tad ir ki
tuose tokiuose balsavimuose 
žmonės gali atmesti liberalizmo 
sąvoką, ją surišdami su tei
singumo stoka. 

RKV 

Kiekvieną vakarą pasaulinių 
žinių laidose nuolat linksniuo
jama Somalija, Mogadishu ir 
keliolika kitų vietovardžių, apie 
kuriuos prieš metus mažai kas 
žinojo. Daug kam būtų buvę ne
aišku, kuriame pasaulio krašte 
ieškoti Somalijos. Atrodo, kad 
pats paprasčiausias būdas šiais 
laikais mokytis gerografijos yra 
laikraščių puslapiai ir žinių 
laidos. Amerika jau nebėra už
dara valstybė, kurios gyvento
jai labai mažai žino apie pasau
lį už savo krašto ribų. Dabar no
rom nenorom ne tik esame su
pažindinami su tolimomis vieto
vėmis, bet daugeliu atvejų Ame
rikos kariai jų keliais keliauja 
ir vargus savo akimis mato. 

Naujausia tokia pasaulio vie
ta yra Afrikos tauta — Somali
ja. Kamuojama sausrų, kruvinų 
tarpusavio kovų ir bado, Soma
lija pagaliau susilaukė Jungti
nių Tautų pagalbos — kariuo
menės dalinių, kurie tikisi at
statyti taiką krašte, papenėti 
badaujančius gyventojus ir pa
stūmėti Somalija demokratijos 
link. Visa tai atrodo labai rei
kalinga ir kilnu, jeigu nepa
galvojame apie to chaoso pra
džią ir galbūt apie kaltininkus. 

1974 metais Somalijos valdo
vas, diktatorius Mohamed Siad 
Barre pasirašė draugiškumo su
tartį su Sovietų Sąjunga. Tai 
buvo pirmoji juodosios Afrikos 
tauta, tokią sutartį pasirašiusi. 
Sovietams buvo svarbu įkelti 
koją į Afriką, todėl jie netrukus 
nusiuntė į Somalija arti 6,000 
karių, kurių pagalba Siad Barre 
galėjo sustriprinti savo poziciją 
ir įstatyti kraštą į griežtus 
diktatoriško režimo rėmus pa
gal Sovietų Sąjungos modelį. 

Netrukus sovietų dėmesys nu
krypo į kaimyninę Etiopiją, su 
kuria Somalija iš senų laikų 
buvo įpratusi kivirčytis. Kai
riųjų sukurstytas perversmas 
pašalino Etiopijos imperatorių 
Haile Selassie, draugiškai nusi
teikusį Vakarų, ypač Amerikos, 
atžvilgiu. Somalija sovietams 
nebebuvo daugiau svarbi, ir pa
rama diktatoriui Siad Barre nu
trūko. Jis pradėjo dairytis naujų 
sąjungininkų. 

Proga pasitaikė, kai 1979 me
tais sovietai įkėlė koją į Afga
nistaną. Tuometinis JAV prezi
dentas Jimmy Carter užkibo 
ant politinio kabliuko, nes šal
tojo karo metu buvo svarbu iš
laikyti tam tikrą pusiausvyrą 
tarp Rytų ir Vakarų kiekviena
me pasaulio žemyne. Carterio, 
o vėliau ir Ronald Reagano ad-

DANUTE BINDOKIENĖ 

ministracija pradėjo pilti ekono
minę bei karinę paramą į Soma
lija, už tai gaudama teisę įsi
tv i r t in t i sovietų paliktose 
laivyno bei aviacijos bazėse In
dijos vandenyno pakrantėse. So
maliečiai vartojo Amerikos duo
tuosius ginklus prieš Etiopiją, 
ilgus metus vesdama, jokių ap
čiuopiamų rezultįa tų nei vienai 
pusei neatnešusį karą Soma-
lijos-Etiopijos pasienyje. So
vietai savo ruožtu dosniai rėmė 
Etiopijos pusę. 

Somalija tapo kovos lauku 
tarp Maskvos ir Washingtono 
dėl įtakos Afrikos pakrantėse, 
kurios tuo metu atrodė strate
giškai labai svarbios. Somalie
čių likimas, dėl kurio dabar taip 
sielojasi, tuo metu nei vienai, 
nei antrai besivaržančiai galiū
nų pusei nedaug terūpėjo. Svar
bu buvo užsitikrinti strateginį 
punktą ties vandens keliais į 
Raudonąją jūrą ir Saudi Arabi
jos alyvos šaltinius. Somalija va
kariečiams buvo lyg inkaras, 
jungiantis šiaurinę Afriką per 
Persų įlankos rajonus iki pat 
Himalajų papėdės. Ši strategi
ja Amerikai kainavo daugiau 
kaip 850 milijonų dolerių, tei
kiant ekonominę ir karinę pa
galbą Somalijai. Vien tik 1989 
m. pabaigoje Somalijos sostinėje 
Magadishu buvo pastatyta JAV 
ambasada, kainavusi per 50 
mil. dolerių. Jos griuvėsius ir 
dabar matome televizijoje. 

Siad Barre neturėjo pagarbos 
ar meilės savo pavaldiniams, 
nenorėjo nieko girdėti apie 
žmogaus teisių įgyvendinimą. 
J i s buvo kietas valdovas, kiek
vieną opozicijos pasireiškimą 
žiauriai numalšindamas Ameri
kos duotais ginklais. Ilgą laiką 
Siad Barre žiaurumas ir nusi
kaltimai buvo tolerauojami, nes 
Amerika tikėjo bazių Somalijo-
je svarba. Iš jų, reikalui iškilus, 
būtų buvę lengva staigiai ir sėk
mingai smogti priešams (šiuo 
atveju — sovietams) atkirtį. 

Pagaliau Siad Barre galybė 
užsibaigė, jo vyriausybė buvo 
nuversta, bet modernių ginklų 
antplūdis visą kraštą nuvedė į 
anarchiją. Kai Somalija buvo 
sovietų dėmesio centre, jai so
vietai privežė ginklų už bilijoną 
dolerių. Vėliau amerikiečiai 
suteikė Siad Barre režimui 403 
mil. dolerių vertės naujausios 
technikos ginklų. Oficialiai 
buvo teigiama, kad ginklai So
malijai padės apsiginti nuo už

puolėjų, bet Siad Barre lėšas ir 
ginklus naudojo savo tikslams, 
pasiglemždamas net pinigus, 
skirtus pabėgėlių šalpai. Jo pa
grindinis tikslas buvo užgniauž
ti opoziciją ir užimti Ogaden 
sritį Etiopijos pasienyje. Trūks
tamų ginklų jis galėjo apsčiai 
gauti pačioje Etiopijoje ir Libi
joje. Netrukus Somalija tapo 
ginkluota geriausiais sovietų ir 
amerikiečių ginklais. 

Tačiau pavojingesnė situacija 
ir už ginklų perteklių buvo tai, 
kad Siad Barre, stengdamasis 
išsilaikyti valdžioje, pradėjo 
kiršinti vieną Somalijos gentį 
prieš kitą, ilgainiui suskaldy-
damas krašto vienybę į daug be
sivaidijančių grupių. Nepaisant 
dažnų žmogaus teisių pažeidimų 
(vienu metu, malšinant protesto 
demonstracijas, viešai mirties 
bausmė įvykdyta 47 civiliams 
somaliečiams) ir vis didėjančio 
protesto JAV Kongrese dėl pa
ramos Somalijai, Reagano admi
nistracija nesiliovė siuntusi 
ginklus ir kitas gėrybes savo 
„senam, lojaliam draugui". 

Pasibaigus šaltajam karui, pa
galiau ir Somalija nebeteko sa
vo strateginės reikšmės. Ameri
ka pradėjo nutraukti paramą 
Siad Barre vyriausybei. 1991 m. 
sausio mėnesį diktatorius buvo 
nuverstas, tačiau demokratija ir 
laisvė į kraštą nebegrįžo. Gen
čių konfliktams galo nebuvo 
matyti. Čia dar prisidėjo kele
rius metus siautusi sausra, 
kuri išsėmė maisto išteklius. 
Nuolatinės tarpusavio kovos 
nevyko dėl vienos ar kitos ideo
logijos, jos tapo paprasta anar-

• chija ir plėšikavimu, kurio išba
dėjusias ir mirštančias aukas 
visas pasaulis įprato kasdien 
matyti. 

Dabar į Somalija vėl grįžo 
amerikiečiai kariai, atsivežda-
mi ne ginklus žudymui, o huma
nitarinę pagalbą. Reikia tikėtis, 
kad iš praeities klaidų ir siau-
ražiūriškumo buvo pasimokyta 
ir Somalija išmoks vieningai 
žengti demokratijos keliu. Visa 
tai dar ateityje, o šiandien ten 
reikalingos ne kalbos ir ideolo
gijos, bet maistas išsekusiems 
kūnams ir užtikrinimas, kad ry
tojus tikrai išauš. 

KIENO ŽVAIGŽDĖ MUS 
TRAUKIA? 

Geros vedybos yra kaip neįti
kėtinas pensijos fondas. Per visą 
produktingą gyvenimą į jį 
krauname visa., ką turime, o 
metams bėgant jis keičiasi iš si
dabro į auksą, į platiną. 

Willard Scott 

Kas yra toji žvaigždė, kuri 
mus t raukia? Išminčius, 
atvykusius į Betliejų iš Rytų, 
t raukė Kr i s taus žvaigždė. 
Pamatę ją užtekant, jie supra
to, kad atėjo laikas palikti viską 
ir sekti šią žvaigždę, nes ji veda 
pas gimusį žydų Karalių, kuris 
jų meto politiškai neramų 
pasaulį galėtų išgelbėti. Jie sekė 
žvaigždę, nežinodami Senojo 
Testamento pranašysčių apie 
Mesiją, ar kad jis turi gimti Bet
liejuje. Jie ieškojo Kristaus ne 
kitaip, negu mes — naudoda
miesi savo žmogiškąja iš
mintim. Bet gimusio karaliaus 
žvaigždė juos teatvedė į žydų 
tautos sostinę, kurioje jie rado 
tik netikrąjį žydų karalių — 
Erodą. 

Erodas — netikras žydas ne 
vien krauju (jo motina nebuvo 
žydė), bet labiausiai dėl to, kad, 
turėdamas Dievo apreiškimą, jis 
nesielgė kaip Dievui ištikimas 
jo pažadų paveldėtojas. Erodas, 
per svetimšalius išminčius 
gavęs Dievo apreiškimą, kad 
kaip tik dabar yra gimęs nau
jasis žydų karalius, tūkstančius 
metų lauktasis Mesijas, pasiel
gė ne kaip Dievo pažadų iš
sipildymo laukiantis dievobai
mingas žydas, o kaip Dievo iš
rinktosios tautos sosto uzurpa
torius, kuris bandė Dievo ap
reiškimu pasinaudoti ir savo 
galią užtikrinti. 

Šv. Mato evangelijoje ap
rašomi išminčiai (Mt 2:1-12), 
apie kuriuos girdime „Trijų Ka
ralių" šventėje, pagal tautybę 
nebuvo žydai, o greičiausiai ba
biloniečiai astrologai. Ir jie 
nieko apie tikrąjį Dievą nebuvo 
girdėję. Tačiau jie priėmė gimu
sį Mesiją taip, kaip žydų tautos 
vadai turėjo jį priimti ir kaip 
daugybė pamaldžių žydų jį pri
ėmė — parpuolę ant žemės jį 
pagarbino ir jam atidavė 
karališkąsias dovanas — bran
giausias ką turėjo. Kristui 
atėjus, žmogus tampa Dievo iš
rinktosios tautos nariu ne 
per religines apeigas, ne tau
tos sosto užėmimu, ne šven
tyklos atstatymu (ką Erodas 
padarė), o pripažindamas Jėzų 
Viešpačiu, Dievo žadėtoju Išgel-
bėtoju-Mesiju. 

Sekimas Dievo duodama 
žvaigžde dažnai verčia žmogų 
atsisakyti to, ką buvo numatęs 
— kartais ir gerų dalykų. 
Galima įsivaizduoti, kad iš
minčiai turėjo gerą „praktiką" 
savame krašte. Bet, kai iš
tikimai, kuo geriausiai, dirb

dami savo profesinį darbą, jie 
pamatė danguje epochinio 
įvykio ženklą, jie jame suvokė 
savo profesinio pašaukimo — 
astrologijos — kulminaciją ir, 
viską palikę, nuėjo sekti jį, neži
nodami, kur juos mr'es. Ne taip 
skirtingai nuo apaštalų, kai Jė
zus juos kiekvieną pakvietė 
sekti jį kaip tik savo amato 
vykdymo momente. 

Ir mūsų geriausia viltis pama
tyti Kristaus tikrąją žvaigždę 
yra ne kur kitur, o kaip tik savo 
žmogiško pašaukimo eigoje — ar 
tai profesiniame darbe, ar au
ginant šeimą, ar kokiame nors 
kūrybiniame darbe, neretai ir 
išgyvenant kokį didelį gyve
nimo sunkumą ar permainą. 
Dievas kiekvieną žmogų su
tinka kaip tik ten, kur jis yra, 
o ne ten, kur norėtų būti, ar kur 
žmogus įsivaizduoja, kad Dievas 
turėtų būti. 

Išminčių atveju, kaip ir apaš
talų ir šventųjų, kad surastų 
Dievą, žmogui reikėjo vadovau
tis žmogišku protavimu, bet juo 
naudojantis, būtina nuolat likti 
atviriems Dievo staigmenoms. 
Išminčių žmogiškas protavimas, 
vedamas ypatingosios žvaigž
dės, juos atvedė pas Erodą. Ir 
kaip tik Erodo rūmuose — iš 
Šv. Rašto aiškintojų — jie su
žinojo pranašystes, kurios juos 
nuvedė į Betliejų. Dievas savo 
apreiškimą išdalina įvairiems 
žmonėms — ir tokiems, kurie 
nieko formaliai apie tikrąjį 
Dievą nebuvo girdėję (pvz. iš
minčiai), ir tiems, kurie tą 
tikrąjį apreiškimą piktnaudoja 
(pvz. rašto aiškintojai). Jei save 
laikysime teisėjais-atrinkėjais, 
per ką Dievas gali apsireikšti, 
per ką ne — mums gresia pa
vojus negauti savo išganymui 
svarbiausio apreiškimo, kuris 
mus galėtų nuvesti ten, kur 
gimė mūsų Karalius, kurį gar
bindami, ir kuriam pasišvęsda
mi mes būsime išgelbėti, iš
ganyti. Pagaliau neatpažintume 
Jo paties varganame kūdikyje. 

Jei, pamatę tikrojo Karaliaus 
— Kristaus žvaigždę savame 
gyvenime, ją seksime, rasime 
savo gyvenime tą „Siono kalną" 
(Iz 60:1-6), kuriame Dievas 
gyvena, rasime Dievą savo šir
dyse, kuris įgalins mus taip 
mylėti ir taip jo meile džiaugtis, 
kad net ir sunkiu žemės keliu 
keliaudami, jausimės „an t 
rankų nešami", „širdis iš 
džiaugsmo virpės", nes jo meilė 
mus jungs su visais žmonėmis. 

a.j.z. 
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Illinois gubernatoriaus asistentė Pat Michalski, Americans for Lithuanian 
Freedom narė Indrė Tijūnėlienė ir latvių bendruomenės pirm. Ilmars 
Bergmanis, prez. Bushui jteikes laiškelį, primenant rusų kariuomenės iš
vedimo iš Pabaltijo svarba. 

— Nežinau nė aš. Žinau tik, kad bus. Kiekvieną 
rytą atsikėlęs užlipu ant aukšto ir, pasiėmęs binoklius, 
pažiūriu, ar prie tilto amerikietis tebestovi. Jeigu 
amerikietis, tai žinau, kad rusų dar nėra. 

— Kai mes išėjom, jie buvo dar anapus Eldės. Mūsų 
komendantas dar krepšinį tebelošė. 

— Eldės... — nusijuokė. — Per pirmą karą kokias 
tolybes pėsti nuvaikščiodavom, o dabar visi važiuoti. 
Amerikiečiai net ir rusus išmokė važinėti. Kiek laiko 
jiems tereikia nuo Eldės arba nuo Šverino ligi čia 
atlėkti? Kiek? 

Tik patraukiau pečiais, bet pasakiau: 
— Argi jie eis, kol amerikiečiai? 
— Amerikiečiams irgi... O eidami ar daug matėt 

amerikiečių. 
Ne, tų mes kaip ir nebuvom matę. 
— Taigi. Jie irgi išgaravo. Girdėjau, kad jie rusams 

net savo maisto sandėlius palieka. Bijo, kad rusai badu 
neišgaištų, — nusispjovė, patraukė cigarą ir ėmė grai
bytis degtukų, nes cigaras jau seniai buvo užgesęs. 

— Pabandykit tą, — pasiūliau iš kišenės ištraukęs 
savo, tą stikliuke. 

Vokietis paėmė, apvartė, apžiūrėjo, atkimšo, 
išsiėmęs paspaudė, pauostė. 

— Amerikietiškas? 
— Ne, turbūt vokiškas. 
— Vokiškas? Neee, — nutęsė. — Aš nebe šiandien 

pradėjau rūkyti, bet tokių nemačiau. 
Tada pasakiau, kur amerikiečiai rado sandėlį ciga

rų, šokolado, sekto ir gal dar kitokių gėrybių. 

— Amerikiečiai sakė, kad viskas buvo tik partijos 
ir kariuomenės viršūnėms, — dar pridėjau. 

— Kad partijos, tikiu, bet kariuomenės nelabai. 
Kariuomenė turėjo būti partijos tarnaitė. Norėjo, ar 
nenorėjo, turėjo daryti, ko partija nori. Iš to ir visa 
nelaimė. Jeigu ne partija, nė to karo nebūtų buvę. 

— Jeigu ne Hitleris, — pasidrąsinęs įterpiau. 
— Ir Hitleris. Bet, matai tamsta, toks karas ne 

vieno darbas. Buvo daug tokių, kuriems reikėjo Hit
lerio. Kai toks atsirado, tuoj visi sušoko apie jį, ir matot, 
kas iš to išėjo. Kad ir kaip paleisi vidurius, vienas viso 
pasaulio neaptriesi, — užbaigė paprastai liaudiškai ir 
tuoj pakeitė kalbą: 

— Juk judu pavargę. Einam į vidų. Ir išalkę. Da
bar pakely užeigų nebėra. Ema paieškos užkąsti. 

Įsivedė į vidų. Nusimetėm kuprines. Nors jos ir ne
buvo sunkios, bet pečiai iš karto su dėkingumu 
atsikvėpė. Ir kojas sulenkti buvo smagu, bet jis pasiūlė 
pirma dulkes nusiplauti, o po to, sakė, dar pašnekėsią. 

Ir šnekėjom ligi gerų išnaktų. Jam rūpėjo sužinoti 
visas smulkmenas, kas yra tie rusai ir ko iš jų galima 
tikėtis. Jam nerūpėjo nei komunizmas, nei jo planai. 
Tą jis gerai žinojo iš rimtų knygų ir iš nacių propa
gandos, jam rūpėjo kasdieninė jų elgsena. Nebuvo 
patenkintas pasakymu, kad organizacijos buvo 
uždarytos ir kad jų vadai suimti, bet reikėjo pasakyti, 
kokia organizacija, koks jos vadas. Kada paimtas. Truko 
galiukas laiko suvokti, kad jis nori išgirsti tik, ką mes 
savo akimis matėm, ką patys ant savo kailio patyrėm. 
Kad gaudys žmones, kad kiš į kalėjimus, jam buvo ne 
naujiena. Naciai irgi gaudė ir kimšo, bet kad visą 
vokiečių tautą galėtų išgabenti kur į Sibirą ar į šiaurės 
tundras, netikėjo. Sakė, kad tam vokiečių per daug. 
Ir vis tiek klausėsi, kai pasakojom, kaip jie atėjo, kaip 
prievartinę balsavimų komediją rengė, kaip tur

tingesniųjų žemes dalino beturčiams, kad tie džiaug
tųsi, o paskum kaip uždėjo tokius žemės mokesčius ir 
visokias pyliavas, o nesumokėjusius j kalėjimus kišo, 
kad ir neturtingiesiems tie keli naujai gauti hektarai 
tuoj skersai gerklės atsistojo. Ir pasakojom ne taip, kaip 
čia greitomis perbėgau, bet gyvais tą išgyvenusių kai
mynų pavyzdžiais. 

Ir apnakvino ne ant šieno, bet švarutėlėse minkš
tose lovose. 

Mikas pradengė lovą, perbraukė ranka per pagalvę, 
paklodę ir pasakė: 

— Nors ant grindų virsk. Sarmata purvinam į tokį 
tobulą švarumą gulti. 

Bet sugulėm. Nors ir kažin kiek dienų padoriai 
nesivanojusiam, vis tiek smagu buvo tokiam švarume 
išsitiesti. 

Rytą Mikas pakilo pirmas ir kumštelėjo mane. Pro 
langą mėlynavo dangus ir švytėjo saulės nuplėksti 
jovaro lapai. 

— Ar dar nematyti rusų? — pasakiau Mikui, kuris, 
mane kumštelėjęs, nuėjo prie lango. 

— Jeigu būtų, kitaip būtum prikeltas, — nusijuokė. 
Sukilom, kiek apsišvarinom. Viduje nieko nebuvo 

girdėti. Kieme sutikom šeimininką, traukiantį mūsų 
cigarą. Vakar, rengdamiesi gulti, po keletą davėm. Jis 
nenorėjo imti, sakė, kad mums pakeliui gali dar labai 
jų prireikti, bet paėmė, kiek davėm. 

— Ar prie tilto tebėra amerikietis? — paklausiau 
pasisveikinęs. 

— Tebėra. , 
— Baisiai nuobodus darbas, — pasakiau. * 
— Nuobodus, — patvirtino, — bet ne taip nuobodus, 

kaip bėgti visiškai nežinant, net kur nubėgsi, — dar 
pridėjo. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
Apie Lietuvos seimo rin

kimus, kur iuose daugumą 
laimėjo Lietuvos Demokratinė 
darbo partija, daug rašoma bei 
kalbama Lietuvoje. Jie plačiai, 
nors kartais ir nevienodai, 
diskutuojami ir išeivijoje. 
Pastarosios atstovas Juozas Ko
jelis po pirmojo rinkimų rato 
paskelbė straipsnį Vilniuje 
leidžiamo „Lietuvos aido" 1992 
m. spalio 31 d. nr., kur buvęs 
nacių okupacijos metais politi
nis kalinys Kojelis taip sampro
tauja: „Pradinis LDDP pasis
tūmėjimas per spalio 25 Lietu
vos seimo rinkimų pirmą turą 
patriotinei lietuvių visuomenei 
padarė gan slogų įspūdį. Veidai 
nušvito gal t ik tų, kurie okupa
cijos metais advokatavo, gin
dami išeivijos ,taikingą koeg
zistenciją' su Kremliaus valios 
Lietuvoje vykdytojais..." 

Balsavo ne iš meilės 

Atrodytų, kad ši J. Kojelio 
pastaba taikoma Santaros-Švie
sos žmonėms ir ypač „Akira-
čiams". Tuo tarpu vienas iš 
mėnraščio „Akiračiai" redak
torių dr. Z. Rekašius lapkričio 
27 d. Jaunimo centre Santa
ros-Šviesos suruoštoje vakaro
nėje, kurioje buvo aptariama 
tema „Rinkimai Lietuvoje: ne
tikėti rezultatai ir kas toliau?", 
taip pasisakė: „Mano nuomone, 
kad tie žmonės, kurie balsavo už 
darbiečius, balsavo ne iš meilės, 
ne iš susižavėjimo jais, ne iš 
kokio pritarimo ar tai jų pra
eičiai, ar tai jų dabarties pro
gramai, nes konkrečiai ypa
tingos programos darbiečiai ir 
neturėjo. Man atrodo, kad tai 
buvo protesto balsas. Žmogus 
balsavo prieš esamą dabartinę 
padėtį, ne prieš nepriklau
somybę jokiu būdu..." 

Aš negaliu miegoti 

Rochesterio universiteto pro
fesorius, kalbininkas dr. A. Kli
mas, per pirmąjį bolševikmetį 
būdamas gimnazistu, sėdėjęs 
Marijampolės kalėjime, rin
kimų pirmojo rato rezultatų su
jaudintas spalio 31 d. laiške 
„Horizontų" autoriui rašė: „Ne
paisant to, kas dar bus ateityje 
(sakysime, gal Dievas pasigailės 
vargšės Lietuvos ir neleis eksko-
munistams laimėti daugumos 
Lietuvos seime!..), nepaisant 
visko, Lietuva baisiai, neap
rašomai krito pasaulio akyse! 
Aš negaliu miegoti, kai tik 
prisimenu tokią baisią Lietuvos 
nelaimę, tokį baisų nuopuolį: iš 
penkis metus (87-92) kylančios 
laisvės žvaigždės į nukritusią į 
komunistų glėbį durną, apgau
tą, apmulkintą durnių (lau
kinių) tautelę..." 

Man regis, kad profesorius A. 
Klimas, mano pažįstamas dar iš 
Vokietijos laikų, darbiečių lai
mėjimo buvo per daug sujaudin
tas. Daug šalčiau apie rinkimų 
rezultatus galvoja buvęs sovietų 
kalėjimų kalinys-disidentas 
Gintautas Iešmantas, buv. 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas, Danijos apdovanotas „Ko
votojo už laisvę" premija, „Lie
tuvos aido" 1992.11.04 nr. štai 
ką pareiškęs: „Esu laimingas, 
kad galėjau dalyvauti nepri
klausomybės atkūrimo procese: 
pasiektas tikslas man yra gied
riausias gyvenimo džiaugsmas. 
Kaip ir visiems, kurie neprara
do vilties, siekė, kentėjo ir kovo
jo. Lietuva kuriasi, Lietuva 
tampa... Dabar atėjo tas metas. 
Surizgusiems reikalams tvarky
ti reikia specialistų praktikų, 
energingų asmenybių, pažįstan
čių nūdienį gyvenimą, atėjusių 
iš jo gilumos ir suvokiančių nau
jus uždavinius..." 

Tuo tarpu poetas-satyri kas. 

daugelio an t ikomunis t in ių 
šmaikščių satyrų, jų tarpe „Dvi 
švilpynės, vienas tonas" auto
rius L. Žitkevičius rinkimų 
rezultatus laiške taip komen
tuoja: „Dėl Lietuvos rinkimų 
nesijaudinu. Žmonės sunkiai 
gyvena, tai ir nubalsavo ne taip 
kaip reikia. Balsavo ne už ko
munizmą, bet už ekonominę ge
rovę. Komunizmas šiaip ar taip 
jau yra žlugęs". 

G. Iešmantas straipsnyje „Su 
viltimi ir tikėjimu" toliau rašo: 
„Aš joje (Lietuvoje — VR) iš
tirpstu, tikėdamas rytdiena, ir 
kaip buvau, visada ir liksiu su 
tais, kurie grumiasi už Lietuvą, 
stiprina jos valstybingumą ir 
nepriklausomybę, triūsia jos 
žmonių labui, netrokšdami sau 
naudos..." 

Man šventas kelrodis 

Panašiai kaip G. Iešmantas 
galvoja ir išeivijoje išsimoks
linęs dabartinės Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
vicepirmininkas visuomeni
niams reikalams Rimas Česo-
nis, gruodžio 5 d. Lietuvių cen
tre, Lemonte įvykusiame PLB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
posėdyje savo credo taip 
išdėstęs: „Man visa paguoda 
buvo Lietuvos žmonės. Xas 
sudarė Sąjūdį? Lietuvos žmonės. 
Kas ėjo į Baltijos kelią? 
Lietuvos žmonės. Kas pasisakė 
už nepriklausomą Lietuvą refe
rendumuose 90-čia procentų? 
Tie patys Lietuvos žmonės. Kas 
savo kūnais dengė parlamentą? 
Lietuvos žmonės. Tai dabar, kai 
Lietuvos žmonės pasisakė taip, 
kaip mums nepatinka, iš karto 
mes išeivijoje drįstam jiems 
sakyti, kad jie durni. Aš to 
negaliu suderinti nei savo jaus
mais, nei savo protu. Tai man 
čia labai nesufistikuotas, bet 
esminis dalykas. Man Lietuva 
nėra Landsbergis ir Lietuva 
nėra Brazauskas. Man Lietuva 
yra ir Brazauskas, ir Landsber
gis, ir jų vaikai, ir Petkevičiaus 
vaikai, ir žuvusių partizanų vai
kai. Jeigu jie taip pasakė, tai aš 
visu sugebėjimu remsiu Lietuvos 
žmonių pasisakymą, jų nuomo
nes... Lietuvos žmonių pasisa
kymas man kažkaip yra šventas 
kelrodis". 

Būtų vienos partijos sistema 

Šiuos įvairius ir prieštaringus 
pasisakymus susumuodamas, 
vėl pacituosiu dr. Z. Rekašiaus 
pasisakymą apie opozicijos 
reikšmę lapkričio 27 d. vaka
ronėje, kurią moderavo V. 
Adamkus, o šalia Rekašiaus dar 
kalbėjo te i s in is patarėjas 
Lietuvos atstovybėje Maskvoje 
P. Jurevičius ir Vilniaus uni
versiteto docentas M. Šulaus-
kas. Rekašius štai ką pabrėžė: 
„Opozicija demokratiniam pa
sauly yra svarbus ir geras, rei
kalingas, būtinas reiškinys. 
Neduok Dieve, kad Lietuva 
vėl nuslystų į tokią sant
varką, tokį gyvenimą, kur 
opozicijos nebūtų, arba 
kur ji negalėtų reikštis. Mano 
nuomone, Landsbergis labai tei
singai pasielgė, nepriimdamas 
garbės pareigų būti seimo vice
pirmininku, o save identifikuo
damas, kaip tikrą opozicijos ly
derį. Kitokio pasirinkimo tie
siog ir neturėjo. Ir ta opozicija 
reikalinga lygiai, kaip ji buvo 
labai reikalinga tada, kada 
landsbergyste buvo valdžioje, ly
giai taip pat ji reikalinga dabar. 
Ir tiktai melskimės, kad ta opo
zicija būtų išmintinga ir kad pri
sidėtų prie demokratinio proce
so, kadangi priešingu atveju tai 
jau būtu vienos partijos sistema 
ir tada jau tikrai reikėtų rū
pintis..." 

Nežinau, kokia bus skaitytojų 

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 

Viešas Naujųjų Metų su
tikimas Detroite gruodžio 31 d. 
ruošiamas Šv. Antano parapijo
je. Švęsti pradėsime 6 vai. vak. 
šv. Mišiomis Šv. Antano baž
nyčioje. Po Mišių parapijos 
patalpose bus šeimyniškos 
vaišės ir Naujųjų Metų su
tikimas. Automobiliai bus sau
gojami. Norintieji dalyvauti 
Naujųjų metų sutikime regis
truojasi pas Reginą Juškaitę ar 
Oną Selenienę. 

AUKŠTAI VERTINAMAS 
DR. VAINUTIS K. 
VAITKEVIČIUS 

Detroite leidžiamas žurnalas 
„Detroit Monthly" sausio 
mėnesio laidoje, apklausos būdu 
iš 10,500 registruotų gydytojų 
Wayne, Oakland ir Macomb 
apskrityse, lietuvis dr. Vainutis 
K. Vaitkevičius buvo septynių 
daktarų tarpe, kurie savo 
kolegų buvo aukštai įvertinti. 
Kiti įvertinti daktarai buvo: 
Michael Nigro, Fred W. White-
house, Lyle Sensenbrenner, Jo-
han W. Kitzmiller ir Ramong 
Berguer. Jų nuotraukos ir bio
grafiniai aprašymai atspaus
dinti žurnale. Dr. Vaitkevičius 
yra dabartinis Michigano vals
tijos Cancer Foundation 
prezidentas. 

krašto spaudos. Detroite spau 
dos prenumeravime ir prenu
meratų atnaujinime talkina 
lietuvių spaudos k ioska i , 
veikiantys prie Šv. Antano ir 
Dievo Apvaizdos l ie tuvių 
parapijų. Šv. Antano parapijos 
kioską t va rko V y t a u t a s 

Čižauskas, o Dievo Apvaizdos 
parapijoje — Vita Neverauskie 
nė. 

AUKŠTO LYGIO 
KONCERTAS 

Aukšto lygio koncertą Detroi
te kovo 21 d. ruošia „Draugo" 
dienrašt is . Koncertą atliks 
p i rmaei lė Lietuvos solistė 
Giedrė Kaukaitė. Akompanuos 
pianistė Gražina Landsber
gienė. Plačiau apie koncertą — 
artimoje ateityje. 

j CLASSIFIED GUIPE ̂1 
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ŠVENČIA VEDYBINIO 
GYVENIMO 60 METŲ 

SUKAKTĮ 

Mokytojai Juzė ir Kazys Gri-
ciai mini savo vedybinio gyve
nimo 60 metų sukaktį. Kazys 
Gricius daug metų darbavosi 
Detroito lituanistinėje mokyk
loje. Sveikiname sukaktuvinin
kus ir linkime jiems Ilgiausių 
Metų. 

Im 

LIETUVIŲ FONDO 
KONCERTAS 

Lietuvių fondas 1993 metais 
rengia jau ketvirtą muzikos 
koncertų ciklą, tuo labai pratur
tindamas mūsų išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Šioje koncertų 
serijoje išgirsime dar mums ne
girdėtus ir išvysime nematytus 
Lietuvos valstybinės operos 
solistus — sopraną Sigutę Sto
nytę ir baritoną Arvydą Mar
kauską. Solistams akompanuos 
Lietuvių Operos dirigentas muz. 
Alvydas Vasaitis. 

Detroite šis koncertas vyks 
sekmadienį, sausio 31 d., 1 vai. 
po pietų Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje, Southfield, MI. 
Būtų labai naudinga, kad tą 
sekmadienį Detroite ir jo 
apylinkėse nebūtų rengiami kiti 
vieši renginiai, nes mūsų ne
gausus telkinys ir taipjau nela
bai gausiai lankosi į lietuviškus 
renginius. Jei ateityje reikės at
sisakyti Detroite nuo panašių 
kultūringų įvykių, tai bus 
didelis nuostolis mums patiems. 

V.P. 

ATNAUJINKITE 
PRENUMERATAS 

Lietuviška spauda būtina 
kiekvienam susipratusiam 
lietuviui, ypač dabar, kai apie 
įvykius Lietuvoje retai ir ne
daug patiriame iš vietinės šio 

nuomonė. Tačiau man logiš-
kiausi atrodo Rekašiaus, Žitke
vičiaus, Iešmanto, Česonio pasi
sakymai _ 

J VLB. 

Dr. Vainutis K. Vaitkevičius, Michigano valstijos Cancer Foundation pre
zidentas. 

Nuotr. J o n o Urbono 

GRnlT , 
PARDUODA 

•'. WE/MAX 
REALTORS 

<?12) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS t , STANKUS 
Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalbas 

Nuosavybių įkainavimas vtitul 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. * 
Pensininkams Nuolaida.* .! 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
_ _ ^ — — — i 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilkr 
jaas mus. j 

FRANK Z A P O U S , 
3208V2 W « s t 95th Strat 
Ta i . - ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 581 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

i Turiu Chicigos miesto leidimą. Dirbu ir 
< užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

1 312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^rS 

FOR RENT 

Onturfc 
— * J 

21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmenišEai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Noar Pop« John Paul H * S. VVashto-
naw SU. beautiful 2 bdrm. house; 7 steps 
up. Witti refrg. & range. Best transportation 
Reasonable. For mature people 

Cail 312-767-2680 

HAPPY NEW YEAR 
Best VVishes To Our Friends And Associates 

For A Happy New Year 
Courtesy of the 

MANOR TOOL AND MANUFACTURING CO., INC. 
Phone: (708) 678-2020 

9200 Ivanhoe SchlHer Park, I l l inois 

Best VVishes To Our Friends And Associates for A Happy New Year 
Courtesy of 

EDVVARD HINES LUMBER CO. 
Phone: (312) 767-8300 

4626 West 63rd St., Chlcago. Illinois 

Happy New Year To Ali Our VVonderfuI Lithuanian Friends 
May You Enjoy Ycur Freedom in 1993 And Alvvays 

Courtesy of 
I N D E P E N D E N T P A V I N G C O . 

Bollwood, Illinois. Phone: (708) 544-7120 

Best VVishes For A 
Happy New Year 

From 
ELLIS CLEANERS 

3026 E. 91 st St., Chlcago, III. 
(312) 721-8858 

Serving Chicago Since 1934 
VVedding Gowns Expertly Dry Cleaned 

And Sealed in an Airtight/VVaterproof chest 
Ideal VVedding Gift"! 

Happy New Year 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Puleskl 

Chlcago, IH. 
(312) 582-2525 

Open Bowling Nevy Year Day 

OLD FASHIONCD CANDIES 
6210 Cermak 

Borwyn, III 
(708) 788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

Ali Types of Boxed Candies 

Happy New Year 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAVVFORO SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phone; (312) 277-3095 

2310 S. Pulaski, Chlcago. III. 

Happy New Year 
To Our Many Friends and Patrons 

From the 
FULLERTON 8 CALIFORNIA 

SHELL SERVICE 
Phone: (312) 486-0334 

2811 VV. Fullerton, Chlcago. III. 

Best VVishes To Our Many Friends 
For A Safe And Happy New Year 

From 
A — B 

WINDOW CLEANING CO. 
Pitone: (312) 939-3646 

Best VVishes For A 
Happy New Year 

From 
MANIK 

MOTOR SALES 
(312) 889-6867 

1800 N. Cicero Ave. 
Chlcago, III. 

Laimingų Naujų Metų' 
BROAOWAY AUTO WRECKER$ LTD. 

13545 S. Sacram*ftto, Blu* l»l»nd. IN. 
(7081 371-9300. 

Chlcago Phon*: (312) 225-7005 
Didelis pasirinkimas naujausių mode'ių panau
dotų da'ių. Perkame naujausių modelių vartotus 
automobilius ir laužą. Kalbame lietuviškai 

Happy New Year 
DAINA RESTAURANT 

26S6 W 71 st St. 
Chlcago. M. 

(312) 434-9666 
Open Tuesday thru Sunday 

8 AM to 8 P.M. 
Closed Monday 

Happy New Year 
To Our many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDVVAY PHARMACY INC. 

Phone: (312)767-9155 
Doilar off with vitamins 

4 3 2 4 W 6 3 r d S t . , C h l c a g o , I I I . 

Happy Nev» Year 
To Our M a n y Fr iends 

Courtesy of 
OIXIE BILUARD 

ECHJIPMENT A SUPPLIES 
Phone: (708) 687-0144 

15407 S. Cicero, Ave., Oak Forest, III 

PAŠAUKĖ MANE. . . 

ši knyga — tai dabartinio Po-
piožiaus Jono Pauliaus" biografija, 
Kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvrtė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Kaina 4 doi. Su per
siuntimu — 6 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 32 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 60629 

Antanas Paskųs 

KRIKŠČIONIS 
PSICHOLOGINĖJE 

KULTŪROJE 
KRITINIS SKERSPJŪVIS 

Nuo Reformacijos laik didžiau
sias lūžis katalikybėje vyksta šian
dien, šioje knygoje kaip tik nagri
nėjama to lūžio priežastis, apraiš
kos ir implikuoja galimas pasekąs 
vakarų katalikybei Knyga yra 216 
psl. Išleido Lituanistikos Tyrimo 
ir studijų centras, Chicago, Il
linois 1987. Kaina su persiuntimu 
6.50 dol. Illinois gyvenantieji moka 
6.98 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas, 4545 VV. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metų 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose, 
Vokietijoje. Išleido ..Galerija" ir 
.Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama „Drauge," kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokescCio. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS 
4545 W. 63rd St 
Chicago. IL 60629 

„ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje, knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama „Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol . valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 4545 W. 63rd St. Chlcago, IL 60629 

GRUODIS: DAINOS 
LILIAN SUKIS 

RAMINTA LAMPSATIS, plano 

Lilija šukytė debiutavo Stratford (Kanadoje) „Figaro 
Vestuvėse", du metus dainavo Metropolitan Operoje, po to buvo 
pakviesta \ Miuncheną atidaryti operos festivalį su Brigitte Fass-
baender ir nuo to pateko (pasaulinį dainininkų elitą. Lilija gastroliavo 
po visą Europą su dideliu pasisekimu, nes kritikai ypatingai ver
tina jos dikciją, stilistinį supratimą, ir balso švelnią lyrinę spalvą. 

L. Šukytė plokštelėje įdainavo komp. J. Gruodžio dainas: 
Rugiagėlės. Aguonėlės. Rūta, Pavasario naktis Berlyne, Ko čia taip 
ilgu. Vėjavaikis, Alyvos, Diemedžiu žydėsiu, Visur tyla, Burtai. 
Liaudies dainos: Rudens tylumoj, Aš, Anyta. Ėsk, karvute ir kitos. 
Prie piano muzikos profesorė Raminta Lampsatytė. 

Išleido LIETUVA records, Munchen. VVest Germany. 
Kaina su persiuntimu 11 dol. Illinois gyventojai moka $11.80 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. Chicago IL 60629 



Mokiniai iš Šiaurės Amerikos dainuoja Vasario 16 gimnazijos šimtadienio pokylyje. Iš kairės: 
V. Glaveckas, L. Phillips, L. Motekaitis, D. Miulerytė, I. Sakutė ir M. Gylytė. 

Nuotr. M. Šmitienės 

UŽ KALENDORIŲ IR KALĖDINIUS 
SVEIKINIMUS ATSIUNTĖ AUKĄ 

50 dol . dr. D a n u t ė Biel iaus
kas — Cincinnati , O H ; Cecili
ja Janušauskas — Chicago, IL; 
Eugenijus Kleinas — Wollaston, 
MA; Roma Mast ienė — St . Pe-
tersburg, FL. 

40 dol . Ona Č e č k a u s k a s — 
Montreal, Canada . 

35 dol . Juozas A n d r u k a i t i s — 
Hamilton, — Canada ; Z i g m a s 
Lirgameris — Kenosha , WI. 

30 dol . Joseph Č e r n i u s — 
S a c r a m e n t o , CA; A l b i n a s 
Reškevičius — O m a h a , N E ; 
Henrikas Paškevičius — T h u n -
der Bay, Canada; Jurg i s Štuopis 
— Sharon, MA. 

28 dol . Rūta Kosmopoulos — 
Oak Lawn, IL. 

25 dol . P e t r a s A l e k s a — 
Hickory Hills, DL; Agnės Bigelis 
- Three Oaks, MI; P e t r a s Briz-
gys — Hickory Hills , IL; Joseph 
Burdulis — Shirley, N Y ; Algir
das Čepėnas — Oak L a w n , IL; 
Pius Domeika — Webs te r , NY; 
Laima ir Vacys G a r b o n k a i — 
Burr Ridge, IL; Donatas Greb — 
Oakland, CA; J u r a Gvidas — Li-
sle, IL; Rev. K. K a k n e v i č i u s — 
London, Canada; W a l t e r Ma-
ciunskas — Glendale , CA; A. i r 
V. M a r c h e r t a s — D o w n e r s 
Grove, IL; Victor N a u d ž i u s — 
Chicago, IL; Kazys P a š k o n i s — 
Eastlake, OH; J o h n ir L a i m a 
Šalčius — Arl ington H t s . , IL ; 
Vytas ir Indrė Semogas — Coeur 
d 'Ar lene , I D ; F e r d i n a n d a s 
Visockis — Belleview, FL: E lena 
Wait - Joliet, IL. 

20 dol. Julija An tana i t i enė — 
Miami Bch, FL; J o n a s Bačans -
kas — Pompano Bch, FL ; Algis 
Balčiūnas — Everg reen Pk , IL ; 
Vladas Bielinis — Hot S p r i n g s , 
AR; A. Brazdžionis — Los Ange
les, Ca; Uršulė Bubel i s — O a k 
L a w n . IL; A. Č e p u l i s — 
Willoughby Hls, O H ; V l a d a s 
Dalibogas — Homevvood, IL ; 
Benediktas D a p k u s — Col-
chester, CT; S tasys Darz in-
skis — Ponce Inlet , F L ; R a y 
Dičius — Kirkwood, CA; Ren iu s 
Dičius — Chicago, IL; V y t a u t a s 
Germanas — Lisle, IL; K a z y s 
Gricius — San ta Monica , CA; 
Kęstutis Ječius — Vi l la Pk , IL; 
Valerija Joksas — Miami , F L ; 
Frank Joman tas — F e n n v i l l e , 
MI: Vincas K a m a i t i s — S u t t o n , 
MA; W. K a m a n t a u s k a s — Nor-
wood, MA; Kazys Ka rve l i s — 
Novi, MI; O. Kotovienė — Ri-
verside, IL; Dana K a v a l i e n ė , 
Chicago, IL; S tasė Kaz l a s — 
Chicago, IL; P e t r a s Kl iorys — 
Euclid, OH; Marija K r a u c h u n a s 
— Chicago, IL; d r . J u o z a s 
Kriaučiūnas — P u t n a m , C T ; 
Bronė Kuodis — Arl ington, MA; 
S. Kungys — Hac ienda H t s . , 
CA; Pijus L a p i n s k a s — N . 
Miami Bch, FL; R e g i n a Latoža 
— Westmont, IL; Mr. & Mrs . E. 
Lejins — Chicago, IL; G u s t a v 
Leksas — Western Spgs, IL; Sta
sys Liepas — S. Boston, MA; 
Jul ia Lungys — Chicago, IL; 
Emilija Lungys — Dea rbo rn 
Hts., MI; Jonas M a r k va ldas — 
Chicago, IL; Jonas T a m u l i s — 

Chicago, IL; Klemensas Mat-

Por t Washington, NY; Sofija 
T e k o r i u s — Speedvvay, IN; 
L a i m a Vaičiūnienė — Chicago, 
IL; Gedas ir Elvira Žemait is — 

kevičius — Chicago, IL; Victor Cleveland, OH; Anelė Ziedienė 
Matonis — Wilbraham, MA; 
Vaclovas Mažeika — P a r k 
Ridge, IL; J. Mikalonis — Long 
Bch, CA; Laima Milaitis — Oak 
Lawn, IL; Andrius ir O n a 
M i r o n a s — Carlsbad, CA; 
Domas Misiulis — Lockport, IL; 
Kęstut is Miškinis — Rochester, 
NY; Rapolas Montrimas — 
Waukegan, IL; Evelyn Oželis — 
Chicago, IL; Jonas Parazinskas 
— Chicago, IL; M. Pa t ra — 
Hickory Hls, IL; M. Pranevičius 
— Chicago, IL; Vidmantas Rai-
šys — La Grange, IL; Benius 
Razgys — St. Petersburg, FL; 
Bronius Seliukas — Rancho 
P a l o s Verdes , CA; E l e n a 
Šepikas — Van Nuys, CA; 

— Detroi t , MI; P ranas Zunde — 
Chamblee , GA. 

15 do l . Teresė Alenskienė — 
Lemont , IL; N. V. Aukštuoliai 
— Munster , IN; Juozas Bas-
kauskas — Brockton, MA; Stan
ley Berno tas — Vista, CA; 
Feliksas Breimeris — St. Peters
b u r g , FL; Gėry Fricas — Mt. 
Home, A R; Juozas Galinis — Le
mont , IL; Viktoras J u š k a — 
P a r k Ridge, IL; Aleksandra Ka
va l iūnas — Chicago, IL; An
t a n a s Labanauskas — Chicago, 
IL; Valė Lavinskas — Lemont, 
IL; An tanas Mažeika — Marina 
Del Rey, C A; Vytau tas Maželis 
— Ridgevvood, NY; Mindaugas 
P račka i l a — N. Riverside, IL; 

Anthony Shlikas — Downers Rugi lė Š lapkauskas — Glen 
Grove, IL; dr Jura Shukis 
Fresh Meadows, NY; Francis 
Sk i rmantas — Glendale, CA; 
P rane Skruodys — Naperville, 
IL; Julija Smilgienė — Chicago, 
IL; Jonas Stankūnas — Chica
go, IL; Kazys Stašaitis — Red-
ford, MI; Mary Sūnaitis — 
Joliet, IL; Danutė Tautvilas — 

El lyn , IL; Birutė Šležienė — 
D o r c h e s t e r , MA; A d e l ė 
S t an iu l i enė — Bloomfield Hls, 
MI. 

12 do l . Albina Lipčienė — 
P u t n a m , CT. 

Gi l i v i s ų m ū s ų p a d ė k a už 
a u k a s . K i e k v i e n a a u k a l a b a i 
r e i k a l i n g a i r į v e r t i n a m a . 

,DRAUGO" RĖMĖJAI 
P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a t ą 

a r b a kitomis progomis a u k o 
j o „ D r a u g u i " : 

300 dol . dr. Viktoras Du-
binskas, Chicago, IL. 

250 dol . Roma Chandler , 
Memphis, TENN. 

200 dol. Lithuanian Ameri
can Community of the USA, 
Inc., Western Region, C A. 

120 dol. Algimantas Mogenis, 
Quincy, IL, Marija Vai tkus , 
Belleville, IL. 

100 dol. Rimas Banys, Wes-
te rn Springs, IL; dr. Antanas 
Čiuris, West Palm Beach, FL; 
Lithuanian-American Commu
nity, Philadelphia Chapter, PA; 
Juozas ir Karalina Miečiai, Chi
cago, IL; Vytas V. Miceika, 
Hickory Hills, IL; Msgr. A. 
Olšauskas, Los Angeles, CA; 
kun. V. Pavalkis, Milpitas, CA; 
Algis Raulinaitis, Burbank, CA; 
Emil Sinkys, Santa Monica, CA; 
Viktoras Veselka, Livonia, MI; 
V y t a u t a s Vidugiris, P a l o s 
Verdes, CA. 

70 dol. Irena Kairys, Oak 
Lawn, IL; Vytautas Kutkus , 
Dearborn, MI; dr. Albina Pruns-
kis, Indian Head Park, IL; 
Juozas Rudzinskas, Union'Pier. 
MI. 

60 dol. K. Dalinda, Toronto, 
Kanada. 

50 dol. Juozas Mikonis, Rich-
mond Hts., Ohio; Aldona Pra-
p u o l e n y t ė , Pu tnam, CT; 
Danu tė , Kaymond Puodžiū-
na i -Podž ia i , Chicago, IL; 
Liucija Stasiūnienė, Lemont, 
IL; Rita ir Domas Slavinskai, 
Hamilton, Ont., Kanada; An
t a n a s Urbonas, Toronto, Ont., 
K a n a d a , Vytautas V a l y s , 
Detroit, MI; Marija Valiuke
vičius, Sun City, CA; J. Žeb
rauskas , Chicago, IL. 

45 d o l . Elena Wasilewski, 
Broadview, IL. 

4 0 d o l . M. Genčius , Mt. 
Brydges, Ont., Kanada; Pe t r a s 
J u š k a , Clearwater , FL; P r a n a s 
M i c k u s , L o n g u e u i l , P . Q . , 
Kanada ; J . M. Walentukiewicz, 
So. Boston, MA. 

35 dol . dr. Petras Jonikas, Ri
verside, IL; Aloyzas Kuolas, To
ronto, Ont. , Kanada . 

30 do l . Carl Beinoras, Chi
cago, IL; Aldona Dabrila, Dor
chester , MA; kun . Lionginas 
Dieninis , Char lot te , MI; Bro
n ius Gurėnas , Hayward, WI; 
Kazys Gricius, Dearborn, MI; 
A n t a n a s Masionis, Philadel
phia , PA; P ranas ir Žibutė 
P r a n c k e v i č i a i , Lemon t , IL; 
J o n a s Rauba , South Pasadena, 
FL; Antanas Vaitiekus, Detroit, 
MI. 

25 do l . Stefanija Domeika, 
Hami l ton , Ont., Kanada; Ilona 
ir Pedro Dapkai, Chicago, IL; V. 
C h a i n a s (Chainauskas), Nales, 
FL; S ig i t as Leimonas , Arl
ington, VA; dr. Irene Lange, 
Ful ler ton , CA; Vacys Platakis , 
Ont. , Kanada; A. ir J. Račiai, 
Chicago, IL; Teresė Urbonas, 
Chicago, IL. 

Už a u k a s t a r i a m e n u o š i r 
d ų ač iū . 

P A D Ė K A 
A.tA. 

GEDIMINAS MICKEVIČIUS 
Per daug iškentėtų ligos metų mūsų mylimo Gedimino pa

vargusi širdis, jam esant ligoninėje aprūpintam šv. Sak
ramentais, 1992 m. spalio mėn. 22 d. 8 vai. ryto sustojo 
plakusi. 

Palaidotas spalio mėn. 26 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kanauninkui V. Zakarauskui už 
maldas koplyčioje, už atnašautas gedulingas šv. Mišias, 
pasakytą prasmingą pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą mūsų 
Drangaus Gedimino kūno i Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei, giedojusiai šv. Mišių 
metu ir Švč. M. Marijos Gimimo bažnytiniam chorui, gražiai 
atlikusiam giedotines šv. Mišias. 

Dėkojame už atsilankymą operos nariams ir operos vyrų 
chorui, sugiedojusiems a.a. Gedimino mėgiamas giesmes, 
vadovaujant muz. R. Šokui, ir sol. E. Rūkštelytei sugiedojusiai 
„Šventoji Dievo Motina". 

Dėkingi esame Lietuvos Dukterų atstovėms, kurios pager
bė mūsų a.a. Gediminą savo atsilankymu, sukalbėjo rožinio 
dalį ir pareiškė užuojautą spaudoje. 

Esame nuoširdžiai dėkingi „Dainavos" ansamblio nariams 
už didele meilę mūsų a.a. Gediminui — eilę metų siųstas 
sveikatos linkėjimų korteles su visų narių parašais. 0 Jam 
mirus, dėkojame už atsiųstą užuojautos kortelę šeimai su 
vadovo, pirmininkės ir visų narių parašais, bei atsiųstas 
gražias gėles. 

Dėkingi esame visiems giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, atsilankiusiems abu vakarus koplyčioje, daly
vavusiems gedulingose šv. Mišiose ir palydėjusiems mūsų 
brangų a.a. Gediminą į Amžino Poilsio vietą. Ypatinga padėka 
atvykusiems iš tolimesnių vietovių. 

Ačiū visiems, kurie pareiškė užuojautą žodžiu, raštu, spau
doje ar telefonu. Dėkingi esame Beverly Shores klubo na
riams, kurie prisidėjo prie bendros, taip jautriai parašytos 
užuojautos spaudoje. Ačiū už gausias aukas šv. Mišioms, 
aukas Lietuvos Dukterims, Lietuvos Vaikų Vilčiai, Lietuvių 
Fondui. 

Ačiū visiems giminėms ir draugams už gražias gėles, 
kurios puošė moau, brangaus a.a. Gedimino paskutinę žemišką 
vietą. 

Didelė padėka draugams, kurie nešė a.a. Gedimino karstą: 
S. Barui, J. Leonavičiui, R. Leonavičiui, A. Siutui ir A. 
Vaičekauskui, J. Užupiui. 

Už ypatingą atjautimą, pagalbą ir globą mūsų gilaus liū
desio valandose gili padėka mūsų draugams J. ir B. Leona-
vičiams, N. ir L. Maskaliūnams, M. Rulienei, S. ir J. Užu
piams ir E. ir A. Vaičekauskams, sesei Stasei su vyru dr. La
banausku ir seserėčiai Vidai su vyru dr. A. Glevecku, lankiu
sius ligonį ligoninėje. 

Dėkojame Donald Petkui ir sūnui už rūpestingą 
patarnavimą. 

Ilsėkis ramybėje, mūsų mylimas Gediminai, o Dievas 
teatlygina visiems, bet kuo prisidėjusiems prie Tavo 
pagerbimo. 

Liekame visiems nuoširdžiai dėkingi. 
Giliame liūdesyje likę: žmona Zota, sūnus Bernardas , 

duktė Nijolė ir anūkai Paulius ir Audra. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 31 d. 

TRYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
EDVARDAS V. TARAS 

Jau prabėgo trylika metų, kai sausio 5 d. netekome Tavęs, 
mūsų brangus Edi. 

Nors laikas bėga, bet mes tavęs niekada negalime 
pamiršti. 

Jo šviesiam atminimui bus aukojamos šv. Mišios Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje sausio 4 d. 8 vai. ryto, Chica-
goje, Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje sausio 5 d. 7 
vai. ryto Brooklyn, N.Y. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti A.+A. Edį savo maldose. 

Liūdintys tėvai, močiutė ir giminės. 

A.tA. 
LIONIUI ANGELEIKAI 

mirus, jo žmonai ir še imai , t ėvams J U O Z U I ir 
B R O N I U I A N G E L E I K A M S , L i o n i a u s s e s u t e i 
VALYTEI su šeima, skausmo prislėgtiems, re iškiame 
gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Liuda ir Kazys Gasiūnai 
ir visa mūsų šeima 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. gruodžio 29 d. 6 vai. ryto, sulaukusi 75 m. amžiaus, mirė 
mūsų Sesuo, Svainė ir Teta. 

A.tA. 
Dipl. architektė 
BRONĖ KOVA 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė 
Rusijoje, augo Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 metus. 

Pasiliko nuliūdę dvi seserys: Eleonora Marčiulionienė, jos 
vyras Aleksandras ir Genė Draugelienė; seserėnai: Arūnas 
Draugelis su žmona Irena, Ramūnas Marčiulionis su žmona 
Karolina ir Gajus Marčiulionis; seserėčios: Diana 
Palienė-Palčiauskienė, vyras Rimas, duktė Dina Palai-
tė-Christensen, vyras Eric, Daiva Murinienė, vyras Teisutis, 
duktė Kristina Murinaitė. Lietuvoje tetos su šeimomis, Ar
gentinoje dėdė su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė priklausė: A.I_A. Amerikos Architektų sąjungai 
ir Lietuvių Inžinierių ir Architektų sąjungai. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, sausio 3 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidotuvių namuose, 2533 W. 71 St. 
Atsisveikinimas 5 v.v. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 4 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už jos sielą. Po 
pamaldų velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapiaes. 

Nuoširdžiai prašome dalyvauti šiose laidotuvėse 
palydėti a.a. Bronę į Amžino Poilsio vietą. 

ir 

Nuliūdusi šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

T* 

4005-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

J^""j^[ INTERNATIONAL 
S^FJ TRAVEL CONSULTANTS ZailVai" 

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

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•525 South 7»th Avtnut 
Hickory MII). Kilnote 60457 

su garantuotu pristatym u į namus 

223 Kalvarijų gatva 
Vllnlua, Uatuva 
Tatofona* 73«-S22 Ir 736 840 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois tf)629 

1-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Chicago je ir p r i emie sč iuose . 

V i sus l a ido tuv ių n a m u s ga l 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 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 31 d. 

APLINK 
M U S 
x P ro f . Arvydas Žygas 

kalbės apie savo darbą su Lietu
vos katalikiškuoju jaunimu 
sekmadieni, 1993 m. sausio 3 d.. 
po 10:30 vai. ryto šv. Mišių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Pabendravimą globoja 
Moterų sąjunga ir kviečia 
visuomenę gausiai atsilankyti, 
įėjimas — laisva auka, kuri bus 
paskirta Lietuvos jaunimo dar
bams ir našlaičiams. 

x Vytautas Volertas kalbės 
tema „Nuo pramanų iki tikro
vės" Washingtono ateitininkų 
ruošiamam subuvime, sekma
dienį, sausio 10 d., 2 v. p.p. 
pas Genę ir Kazį Vasaičius, 
11333 Melclare Dr., Beltsville, 
MD. Washingtono, Baltimorės 
ir apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

x Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų 
įsteigėja, Motina Marija Kau
paitė būt paskelbta palaimin
tąja. Mišios bus laikomos trečia
dienį, 1993 m. sausio 6 d. 7 vai. 
vakare, motiniško namo koply
čioje, 2601 W. Marąuette Rd. 
Šv. Mišias aukos kun. Jurgis 
Billings, CM. iš St. Louis, Mo. 

x „Lietuvos farmacijos ži
nios", 1992 m. nr. 1, neseniai 
pasiekė mūsų redakciją. Tai 
Lietuvos Farmacijos sąjungos 
periodinis žurnalas, tęsiantis 
„Farmacijos žinių" (1923-1940 
m.) tradicijas. Redaktorius — E. 
Tarasevičius, talkinamas re
dakcinės kolegijos iš Kauno, 
Vilniaus, Panevėžio, Alytaus, 
Šiaulių, Klaipėdos ir net New 
Yorko (A. J. Lukoševičius). Žur-

-nalas įdomus ne tik farmacis-
tams, gydytojams ar kitiems 
sveikatos darbuotojams, bet ir 
su medicina nesurištiems skai
tytojams. Ypač dėmesį patrau
kia farmacinis poliglotinis žo
dynėlis, „Iš Lietuvos vaistų 
gamybos istorijos", „Vaistinių 
augalų resursai Lietuvoje"; yra 
apžvalgos iš vėliausiųjų farma
cijos mokslo naujienų, užsienio 
farmacijos sąjungų ir 1.1. 
Žurnalas nedidelio formato, 62 
psl., papuoštas nuotraukomis ir 
brėžiniais. 

x B r o n i u s Andr iukai t i s , 
Chicago, 111., atsiuntė vajaus 
proga auką, o taip pat ir už kalė
dines korteles, švenčių proga 
siunčia giliausius sveikinimus 
bei linkėjimus visam „Draugo" 
personalui, kad būtume sveiki, 
ryžtingi ir laimingi Dievo glo
boje. 

x J A V LB Vakarų apygar
da, Illinois, „Draugo" vajaus 
proga atsiuntė didesnę auką, 
linkėdama dienraščio kolekty
vui sėkmės ir ištvermės, o 
„Draugui" dar ilgų sėkmingų 
gyvenimo metų. Pasirašė — An
tanas Polikaitis. 

x Ta len t ingas Čikagos lie
t uv ių o p e r o s d i r igen ta s , 
muzikas Alvydas Vasaitis 
akompanuos solistams, Sigutei 
S tonyte i ir Arvydui Mar 
kauskui, kurie atliks seriją kon
certų. Pirmasis jų koncertas 
įvyks Čikagoje sausio 10 d. 
3:00 v. p.p. Jaunimo centre. 
Koncertą organizuoja L. Fon
das. Bilietai J. Vaznelio preky
boje. 

(ski 

x Siuntiniai i Lietuvą — 
skubiai ir patikimai! Air cargo 
— trečiadieniais kas savaite per 
savaitę. Skambinti: Baltia Ex-
press , tel . 312-284-6449 a rba 
1-800-SPARNAI. 

(ak) 

x Lietuvos generalinis kon
sulatas Chicagoje primena, kad 
Lietuvos prezidento rinkimai 
įvyks 1993 m. vasario 14 d. 
Registracijos anketos rin
kimams gaunamos konsulate, 
Seklyčioje ir Lietuvių centre, 
Lemonte. 

x „Dziennik Związkowy" 
žiniomis, Chicagoje ir 
apylinkėse veikia 14 lenkiškų 
šeštadieninių mokyklų, pra
dinių ir vidurinių. Jos dirba 
daugiausia parapinių mokyklų 
patalpose. Reikia neužmiršti, 
kad čia lenkų yra dešimt kartų 
daugiau negu lietuvių. 

x T. Juozas Kęstutis But
kus, OFM. „Dievo žodis", pa
mokslai sekmadieniams ir šven
tėms (A). Pridėtame laiškelyje 
autorius rašo: „Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II paskelbto Evangeli
zacijos dešimtmečio (1990-2000 
m.) proga paruošiau pamokslų 
knygas A, B, C ciklų ir „Dievo 
Atspindys", kuri talpina pro
ginius pamokslus. Dievo malo
nei laiminant, jau išspausdinta 
ketvirtoji, paskutinė knyga — 
ciklo A pamokslai. Juose gvil
denamas tikėjimo ir doros tiesas 
daugiausia rėmiau Sv. Raštu, 
kuris šiuose dalykuose turi 
lemiamą žodį". Knyga pa
traukli, kietais viršeliais, spaus
dinta Pranciškonų spaustuvėje, 
Brooklyne. NY 1992 m. Verta 
dėmesio ne tik dvasininkijai, 
bet ir eiliniams tikintiesiems, 
kurie ieško sielą pakeliančių 
skaitinių. 

x Vytautas Vidugiris, Palos 
Verdes, Cal., atsiuntė auką 
„Draugo" paramai su prierašu: 
„Remiame „Draugą" kiek galė
dami, kadangi skaitydami jį, 
esame informuoti apie lietu
višką veiklą kitur ir mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. Linkiu Jums 
ištvermės tokiame svarbiame 
darbe". 

x JAV LB Philadelphijos 
apylinkės valdyba paskyrė 
„Draugo" vajui auką, žinodama 
sunkų lietuviškos spaudos stovį. 
Dėkoja už atspausdinimą 
,,Drauge" jų veiklos aprašų, 
linki geriausios sėkmės atei
nančiuose 1993 metuose. 

x Dr- Danguolė ir Stasys 
Suran ta i iš Rockford, 111., 
atsiuntė „Draugui" didesnę 
auką, linkėdami mieliems 
„Draugo" leidėjams ir admi
nistratoriams laimingų Naujųjų 
Metų ir kad sėkmė ir palaima 
lydėtų mūsų visų darbus Lietu
vos ateičiai. 

,.Naujosios vilties" leidėjai ir redakcinė kolegija pirmame posėdyje Chicagoje (iš kairės): dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, ALT s-gos pirm.; Vida Jonušienė, Korp NeoLithuania vyr. valdybos pirm.; dr. 
Algirdas Budreckis, vyr. redaktorius; žurn. Antanas Juodvalkis, inž. Vaclovas Mažeika, techniška
sis redaktorius; Oskaras Krėmeris, administratorius. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

LENKIŠKAS 
UNIVERSITETAS 

VILNIUJE 

Iš Lietuvos ateinančiuose 
laikraščiuose neteko pastebėti, 
bet Chicagos lenkų Dziennik 
Zuiązkoivy aprašė lenkų uni
versiteto Vilniuje akademinių 
inauguracijų iškilmes. Iš 
aprašymo matyti, kad universi
teto rektorium yra prof. dr. Ro
mualdas Brazis. Rektorius savo 
kalboj paminėjo, kad iš Bri
tanijos atvykusi Barbara 

x A.a. Anelės P~anskytės 
atminimą pagerbdamas, jos 
brolis prelatas Juozas Prunskis 
paskyrė žymesnę auką visoms 
seselių vienuolijoms Lietuvoje, 
skirstymą pavesdamas kun. 
Leonui Zarembai. 

Sopranas Sigutė Stonytė dainuos 
Lietuvių Fondo ruošiamame koncerte 
1993 m. sausio 10 d. Jaunimo centre. 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM hangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti' 

(sk) 

x Marija Vaitkus iš Bel-
leville, 111., pratęsė prenumera
tą su didesne auka ir mums 
rašo: „Siunčiu mažą dovanėlę 
„Draugo" išlaikymui. Man 
atrodo, kad galėtumėt pakelti 
prenumeratą ir manau, kad visi 
„Draugo" skaitytojai mielai su
tiktų. Turime būtinai kaip nors 
išlaikyti tą mūsų vienintelį 
dienraštį , todėl visokių 
priemonių reikia imtis. Svei
kinu su šventėmis ir linkiu stip
rybės darbe". 

x J o n a s Vaitkus iš Hyatt-
sville, Md., atsiuntė auką už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
su pastaba, kad Kalėdos nėra 
nei tautos, nei tautinė šventė. 
Kalėdos, visi žinome, ta i 
religinė šventė. Šių metų kalė
dinės „Draugo" kortelės arčiau
siai atitinka Kalėdom. Tačiau 
perkrovus tautinėm spalvom, 
kalėdinės kortelės praranda 
prasmę. Arba skraidymas lyg 
angelo tarp Vilniaus bokštų — 
yra nesusipratimas. 

x Emilija Pakšt ienė, Chi
cago, 111., atsiuntė auką už kalė
dines korteles ir kalendorių, ta 
proga rašo: „Širdingiausi 
sveikinimai su šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais „Draugo" 
darbuotojams, dirbantiems taip 
prasmingą lietuvišką darbą. Lai 
šis kultūros ir švietimo židinys 
būna mums kelrodis į mūsų taip 
numylėtą tėvynę. Sėkmės ir 
Dievo palaimos!" 

x „ŽAIBAS" ketvirti metai 
garantuotai ir patikimai prista
to užsienietiškas maisto pre
kes Lietuvoje į namus. 
Dvylikos, labiausiai mėgiamų ir 
norimų paketų pasirinkimas. 
VISI UŽSAKYMAI, PRISTA
TOMI PER 10 DARBO DIE
NŲ I NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., Hic-
kory Hills, IL 60457, tel. 
70^430-8090. 

(sk) 

Januszh savo motinos ir brolio, 
gyvenančių Chicagoje, vardu 
univers i te tui įteikė 6000 
dolerių. Inauguracijoj dalyvavo 
iš Gdansko advokatas Zbigniew 
Gryszkievvicz, kuris rūpinasi, 
kad toks lenkiškas universi
tetas susiorganizuotų Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 

Universitete, rašoma, veikia 
humanitarinis skyrius (dėstoma 
anglų ir vokiečių kalbos bei is
torija), ekonomijos ir teisės, in
formacijos ir paruošiamasis me
dicinos kursai. Mickevičiaus 
universitetas Poznanėje paža
dėjo sukomplektuoti biblioteką. 
Remia ir kiti Lenkijos universi
tetai. 

Iš aprašymo matyti, kad uni
versitetas veikia antrus metus. 
Apie studentų skaičių nekalba
ma. Tik užsimenama, kad 
Chicagoje veikia universitetui 
remti draugija. 

G. 

KALĖDINĖ DOVANA 
„DRAUGUI" 

Yra asmenų, kurie savo gėry
bėmis moka pasidalinti su ki
tais , ypač tokie asmenys, 
kuriems tikrai nėra svarbi et
ninė reklama ar koks „pasibliz-
ginimas" jos spaudos pusla
piuose. O tokių asmenų jau 
turime, nors ir nedaug, kurie, 
gyvendami kitokioje aplinkoje, 
savo dvasia yra artimi lietu
viškai kultūrai bei labdarai. 

Neseniai „Draugo" vajaus 
komiteto narę pasiekė nuošir
dus kalėdinis laiškas su penkių 
tūkstančių dolerių čekiu, skir-

rintys asmenys, kuriems dides
nė auka jau nėra tokia skaudi 
šeimos biudžetui. Audronė 
Gruss linki tikros šventų Kalė
dų prasmės ir geresnių metų 
„Draugui". 

Vajaus komitetas ypač yra dė
kingas Audronei Butvydai-
tei-Gruss ir kiekvienam „Drau
go" aukotojui, kurie atsiliepė 
savo aukomis į komiteto prašy
mą. Juk lietuviškai išeivijai 
reikia gyventi tarp dviejų 
kultūrų ir tarp dviejų apsispren
dimų. Ne vienam kartais būna 
sunkus apsisprendimas, ypač 
jaunesniajai kartai: ar verta 
remti tautinį išsilaikymą, ar 
prisitaikyti prie šio krašto 
gyvenimo. Tenka džiaugtis, kad 
vajaus komiteto pastangos ne
buvo tuščios ir pasiekė tuos, 
kurie jungiasi prie tau tos 
kamieno. Laukiame ir daugiau 
tokių dosnių „Draugo" dien
raščio rėmėjų. 

Marija Remienė 

CHICAGOJE LANKĖSI 
MUZIKĖ 

Prof. dr. Raminta Lampsatis 
neseniai su vyru ir dukrele 
viešėjo pas savo tėvus, Jurgį ir 
Palmyrą Lampsačius, Chica
goje. Jai lankantis šv. Kalėdų 
pamaldose lietuvių evangeli
kų-liuteronų Tėviškės bažny
čioje, dėl susidariusių aplinky
bių teko net vadovauti Tėviškės 
parapijos chorui, kurį buvo 
šventėms paruošęs muz. Ričar
das Šokas. Muz. Ričardui Šokui 
nebegalėjus chorui diriguoti, jį 

pavadavo dr. Raminta Lampsa
tis. Tėviškės parapijos choras 
atliko Georg Friedrich Haendel, 
Felix Mendelssohn ir A. Adam 
kalėdinius kūrinius, kurių solo 
partiją giedojo Gražina Staus
kas. Muz. Arūnas Kaminskas 
pritarė vargonais bendrai gieda
moms giesmėms. 

Prof. dr. Raminta Lampsatis 
jau daugelį metų dėsto muziką 
Muzikos ir Kūrybinio Meno 
akademijoje Hamburge, Vokie
tijoje. Be to, jai teko daug kartų 
lankytis su koncertinėmis pro
gramomis ne vien Lietuvoje, bet 
ir įvairiose kitose Europos vals
tybėse. Ji taip pat panašiais 
tikslais jau lankėsi Siaurės ir 
Pietų Amerikoje, Izraelyje, 
Australijoje ir net Azijoje. Šių 
Kalėdų metu ji pasitarnavo ir 
Tėviškės parapijai , kurios 
dvasinėje aplinkoje ji užaugo. 

VB 

JEIGU NEDEGA GATVĖS 
LEMPOS 

Chicagos meras Richard M. 
Daley kreipėsi į visus miesto 
gyventojus, prašydamas padėti 
kovoti su gatvės lempų van
dalais. Vien tik šiais metais be
veik pustrečio milijono dolerių 
išleista, taisant tyčia sugadintą 
gatvių apšvietimą, todėl miesto 
savivaldybė ragina gyventojus 
pranešti apie neveikiančias gat-
vės lempas , skamb inan t 
744-5000. Šis numeris veikia 24 
valandas paroje. 

Miestas pasiruošęs teikti pir
menybę tokių sugadintų šviesų 
pataisymui, nes aptemdytos 
gatvės yra pavojingos, jose vy
rauja nusikaltėliai. Gyventojai 
t a ip pa t prašomi daugiau 
dėmesio kreipti į savo apylinkės 
saugumą. Jeigu kas pastebi 
vandalus, daužančius ar kaip 
kitaip gadinančius gatvės lem
pas, reikia tuoj paskambinti 
policijai; jeigu šviesos dažnai 
sugadinamos toje pačioje vie
toje; jeigu jos sudaužomos maž
daug tuo pačiu dienos ar vaka
ro metu, verta pasižymėti ir 
pranešti. Dirbant visiems kar
tu, bus galima apsaugoti ne tik 
savo apylinkę nuo vandalų siau
tėjimo, bet ir sutaupyti miestui 
pinigų. 

Kad praeiviai atkreiptų dėmesį 
ir mestų pinigus į specialius 
kibirėlius, šie žmonės garsiai 
skambina varpeliais. Agnės 
Wonders tokiu varpeliu pradėjo 
skambinti ir aukas rinkti , 
būdama 13 metų, taigi šį lab
daringą darbą ji dirba jau 77 
metus. Per tą laiką yra 
surinkusi daugiau kaip ketvir
tį milijono dolerių. 

SENIAUSIA AUKŲ 
RINKĖJA 

Chicagos priemiesčio Home-
wood gyventoja Agnės VVonders 
yra 90 metų amžiaus. Į Sielų 
gelbėjimo kariuomenę (Salva-
tion Army)ji įstojo 1916 metais. 
Kiekvienų Kalėdų metu ji su ki
tais šios organizacijos nariais 
renka aukas neturtingiesiems. 

GERAŠIRDIŠKUMAS 
BENAMIAMS 

Chicagoje, kaip ir kuriame 
kitame didmiestyje, gyvena 
nemažai benamių. Jie miega po 
tiltais, tarpduriuose, gatvėse ar 
senuose automobiliuose. Tik kai 
viduržiemio šaltis gerokai pa
spaudžia, daugelis ieško pasto
gės šiltesnėse užeigose. Ir tai ne 
visi. 

Miesto gyventojai dažnai į 
tuos benamius nebekreipia 
dėmesio, nes tai juk kasdieny
bės dalis. Tačiau Kalėdose buvo 
prisiminti ir šie nelaimingieji. 
Ištisos virtinės prabangių auto
mobilių, daugiausia iš priemies
čių, sugužėjo į vidurmiestį ir at
vežė maisto, antklodžių, dra
bužių bei kitų dovanėlių mies
to vargšams. 

Ypač šeimos su vaikais 
stengėsi bent kiek savo įnašu 
palengvinti varguolių dalią ir 
juos pradžiuginti Kris taus 
Gimimo dienos proga. Gaila, 
kad po Kalėdų geraširdiškumas 
bus supakuotas su eglutės 
papuošimais ir padėtas kitiems 
metams, o benamiai gatvėse 
turės „palaukti" kitos progos, 
kad vėl būtų prisiminti ir 
sušelpti. 

LABIAUSIAI 
PAGEIDAUJAMOS 

DOVANOS 

Nepaisant visų blizgančių, pa-
trauklių prieškalėdinių 
reklamų, peršančių brangius 
elektroninius, mechanizuotus ir 
modernius žaislus, Kalėdose tė
vai vaikams dovanojo dra
bužius, žaidimus ir knygas. 
Apklausinėjus kelis tūkstančius 
tėvų, perkančių savo vaikams 
dovanas, rasta, kad 70% buvo 
nupirkę kokį drabužį, tiek pat 
tėvų pirko paprastus žaidimus 
ar galvosūkius, o 69% — 
knygas. Po to dar buvo minimos 
lėlės, pliušiniai gyvuliukai, 
sporto į rankiai . Tik 29% 
užsiminė elektroninius žaidi
mus. 

Suaugusieji vieni kitiems dau-
giausia pirko drabužius, 
kvepalus arba davė pinigines 
dovanas. 

tu dienraščio paramai. Toji 
geraširdė aukotoja yra AUDRO
NĖ BUTVYDAITĖ-GRUSS. 

Kaip ir daugelis skaitytojų, 
praėjusį rudenį Audronė Gruss 
gavo vajaus komiteto laišką su 
prašymu paremti dienraštį 
„Draugą". Ji to laiško neišmetė. 
Pasitarus su savo tėvais, 
nedvejodama išrašė 5,000 dole
rių čekį, skirdama kaip kalė
dinę dovaną savo tėvelių — 
Viltis ir Vincas Butvydai, var
du. Audronė rašo, kad jos tėvai, 
nuo pat atvykimo į Ameriką, 
buvo nuoširdūs „Draugo" skai
tytojai ir rėmėjai. Jai pačiai 
buvo skaudu žinoti, kad „Drau
gas" atsidūrė finansiniuose 
sunkumuose. Ji tikisi, kad jos 
pavyzdžiu paseks ir kiti pasitu-

x Jan ina Miliauskienė iš 
Worcester, Mass., pratęsė pre
numeratą, pridėjo auką „Drau
gui", už kalėdines korteles ir 
kalendorių, sveikina visą 
„Draugo" redakciją, admi
nistraciją, leidėjus tėvus Mari
jonus, linki sveikatos ir iš
tvermės darbuose, o Dievo 
palaima telydi per visus 1993 
metus. 

AUKSINES MONETOS 
LABDARAI 

įprasti prieškalėdiniai vaizdai 
ir garsai Chicagoje ar 
apylinkėse yra Sielų gelbėjimo 
kariuomenės (Salvation Army) 
atstovai su savo raudonais kibi
rėliais ir varpeliais rankose. Jie 
nuolat primena praeiviams 
aukoti bent kelis pinigėlius 
vargšams. Prieš šventes surink
tos aukos atlieka daug gero, nes 
pavalgydinamos minios 
benamių, neturtingųjų, iš
dalinama daug drabužių, mais
to ir kitų būtinų reikmenų. 

Jau kelinti metai iš eilės 
kažkoks nežinomas geradaris ar 
geradariai į vieną tokį kibirėlį 
įmeta auksinį pinigą, o kartais 
net kelis. Šįmet šešiose skir
tingose vietose kažkas paaukojo 
auksinių monetų, už kurias 
buvo galima daug gero padaryti. 

Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar, kaip ir kitais metais, atsiuntė kalė
dini sveikinimą visai „Draugo" šeimai — redakcijai, administracijai, bendra
darbiams ir skaitytojams. Nuotraukoje matome visą Edgar šeimą: sėdi patą 
gubernatorius, stovi: duktė Elizabeth, žmona Brenda ir sūnus Brad. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


