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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Didinamas Lietuvos 
prezidento 
atlyginimas 

Vi ln iu s , gruodžio 10 d. (Elta) 
— „Prezidento at lyginimas tu
rė tų bū t i didžiausias ta rp vals
tybės pareigūnų", teigia Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto 
p i rmininkas Kęstutis Jaskele-
vičius, Seimui pateikęs prezi
dento įstatymo pakeitimo pro
jektą. 

Šiandien daugelio kategorijų 
vals tybės tarnautojai gauna 
daugiau nei prezidentas, nes jų 
at lyginimai skaičiuojami pri
k lausomai nuo minimalios mė
nesio algos, o prezidento — nuo 
minimalaus gyvenimo lygio. 
Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį 
Algirdas Brazauskas gavo 775 
l i tus (194 USD), jo kolegos Lat
vijoje ir Estijoje maždaug tris 
k a r t u s daugiau. 

Balt i jos valstybių vadovų 
kišenių turinys suvienodės, kai 
bus pri imtas K. Jaskelevičiaus 
siūlymas susieti Lietuvos prezi
dento atlyginimą su vidutiniu 
mėnesio darbo užmokesčiu, kuris 
esą geriausiai išreiškia pokyčius 
Lietuvos ūkyje. Tada A. Bra
zauskas gaus 14 vidutinio mė
nesio darbo užmokesčio dydžio 
atlyginimą (apie 2,500 litų) ir 
30% priedą „reprezentacinėms 
išlaidoms neaLsiskaitytinai" o 
baigęs kadenciją — 75% gauto 
atlyginimo pensiją. 

B a i g t a s L ie tuvos p a s ų 
ke i t imas 

Lietuviškų pasų kei t imas iš 
esmės baigtas spalio 1 dieną. 
Apie ta i gruodžio 10 d. Vidaus 
reikalų ministerijoje įvykusioje 
spaudos konferencijoje žurnalis
tus informavo vidaus reikalų 
ministro pavaduotojas Vytautas 
Skapcevičius. Gruodžio 1 dienai 
l i e t u v i š k i p a s a i i šduo t i 
2,531,997 Lietuvos piliečiams. 
P i rmas Lietuvos Respublikos 
piliečio pasas buvo išduotas 
1992 m. sausio 20 dieną. 

Šiuo metu lietuviškų pasų 
netur i dar apie 3%-4% Lietuvos 
piliečių, tačiau, tai , pasak V. 
Skapcevičiaus, „yra nesibai

giantis procesas, ir maždaug 
taip bus nuolat". 

Po spa l io 1 d. buvo 
pasirinktinai pat ikrinta 41,000 
šalies gyventojų, kurie , pasak 
ministro pavaduotojo, „kėlė 
abejonių, ar jie pagrįstai gavo 
pasus" . Išaiškinta apie 250 
asmenų, kuriems Lietuvos Res
publikos piliečio pasas ne
pr ik lausė pagal š iuo metu 
galiojantį Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymą. 

Vidaus reikalų ministro pava
duotojas pripažino, kad išduo
dant pasus būta ir nesklandu
mų: vyriausybės investicijos, 
skirtos pasų išdavimui, nuolat 
vėlavo, t rūko patalpų, ypač Vil
niuje, ir dėl to susidarydavo 
didelės eilės. 

Pasak Skapcevičiaus, iki šiol 
dar nėra nė vieno padirbto lie
tuviško paso. 

Ateities svajonė — Lietuvoje 
įgyvendinti Prancūzijos patirtį, 
t.y., kad kiekvienas Lietuvos 
pilietis galėtų gauti pasą paštu. 

K a l i n i n g r a d e su la iky t i 
L ie tuvos žu rna l i s t a i 

Gruodžio 8 d. Rusijos Kalinin
grado srityje buvo sulaikvti ir 
nusikaltusių kareivių izoliato
riuje 15 valandų laikyti nepri
klausomas žurnalistas Ar tūras 
Zuokas, ir Lietuvos televizijos 
operatorius Jonas Dovydaitis. 

Jie buvo sulaikyti, kaip teigia 
Artūras Zuokas, Gusevo kar i 
nės įgulos viršininko Novikovo 
įsakymu. 

Žurnalistai Kaliningrade ren
gė reportažą apie pasirengimą 
gruodžio 12-osios r ink imams 
Rusijoje. Norėdami pabendrauti 
su kareiviais ir karininkais , j ie 
kreipėsi leidimo į tankų bata
liono Nr. 55540 vadovybę. Tada 
ypatingojo skyriaus darbuotojai 
žurnalistus sulaikė ir ver tė 
rašyti pasiaiškinimus. Aiškios 
sulaikymo priežastys nebuvo 
nurodytos, nebuvo leista ir 
paskambinti telefonu bendra
darbiams ar artimiesiems. 

Zirinovskis kaltina 
vogimu iš Rusijos 
M a s k v a , gruodžio 8 d. 

(AGEP) — Baltijos valstybės 
žlugs, jei jos toliau vogs iš Rusi
jos ir jei jose nebus n u t r a u k t a 
r u s a k a l b i ų d i s k r i m i n a c i j a , 
antradienį BNS žinių agentūrai 
duotame pasikalbėjime pareiškė 
Rusijos Demokratų Liberalų 
Partijos (RDLP) vadas Vladimir 
Zirinovski, ke t inant i s t a p t i 
Rusijos prezidentu. 

Pasak Žirinovskio, Baltijos ša
lių gyventojai turi t ik dvi išeitis: 
„valtimis plaukti į Švediją ar
ba taikiai gyventi su Rusija". 
Jei Baltijos šalys gyvens pavyz
dingai, jos galės būt i savaran
kiškos valstybės, o jų santykiai 
su Rusija irgi bus pavyzdiniai. 

„Jeigu jūs jėga at iminėsi te iš 
Rusijos piliečių r i n k i m i n e s 
teises, išvysite juos iš namų, 
atleidinėsite iš darbo — vien t ik 
ekonominiais būdais, mes iš
spręsime Pabaltijo problemas", 
pareiškė Vladimir Zirinovski ir 
pažadėjo, kad tokiu atveju Balti-

Lietuva pradėjo 
vykdyti Rusijos 

interesus 
Česlovo Stankevičiaus pareiškimas 

Rusijos parlamento — Durnos rinkimuose viena balsuotoja su padidinamu 
stiklu skaito balsavimo lapelį. Referendumas priėmė naująją Konstituciją, 
bet tuo tarpu atrodo, kad Jelcino salininkai nesurinks daugumos parlamente. j Q g v a l š tvbės žlugs po dvieių sa-

'—"—" vaičių nuo tos dienos, k a i jis 
taps Rusijos prezidentu. 

Tačiau iš esmės V. Zirinovski 
„myli Pabaltijo gyventojus". 
„Pabaltijys — tai patys geriau
si mūsų partijos jausmai , t ik 
žurnal is tai pavaizdavo mus 
kone Pabaltijo priešais", mano 
RDLP vadas. 

Rusijos rinkimus laimi 
nacionalistai ir komunistai 

M a s k v a , gruodžio 13 d. (NYT) ti į Rusijos imperiją, išvalyti iš 
— Pi rmin ia i s duomenimis iš Rusijos amerikiečių įtaką ir vėl 
Rusijos pa r l amen to — Durnos pradėt i didelio masto ginklų 

Rusijoje ekstremistai eina 
į valdžią 

Vi ln ius , gruodžio 13 d. (Elta) 
— Svarbiausias rinkimų Rusijo
je rezultatas yra tai , kad priim
ta naujoji šalies Konstitucija, 
gruodžio 13 d. spaudos konfe
rencijoje pare i škė Lie tuvos 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas . Ji suteikia didelius 
įgaliojimus prezidentui, ir kol 
šiame soste yra Boris Jelcinas, 
Rusijos veiksmus galima daug
maž numatyti . 

Tačiau Seimo pirmininkas at
sisakė komentuoti Rusijos Fede
racinio susirinkimo ir valstybės 
Dūmos — parlamento r inkimų 
r e z u l t a t u s , kol j ie n e b u s 
paskelbti oficialiai. Mes dar 
negalime tvirtinti , kad jėgų ba
lansas pakryps ekstremistinių 
ir neokomunistinių jėgų naudai. 
Bet jau vien Vladimiro Žirinovs
kio partijos atėjimas į parla
mentą „nesuteiks džiaugsmo 
nei Rusijai, nei pasaul iu i" , 
pareiškė Juršėnas. 

Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis r inkimų rezul
t a t u s įvertino kaip ekstremis

tinių jėgų sustiprėjimą ir spartų 
ėjimą i valdžią. Jo nuomone, šį 
procesą skatina ne tiktai komu
nistinis paveldas, bet ir Vakarų 
nuolaidžiavimas Rusijos eks
pansionizmui. „Jeigu Vakarai 
pripažino demokratinį imperia
lizmą, gali susilaukti ir demo
k r a t i n i o fašizmo", pabrėžė 
Landsbergis. 

Rinkimų Rusijoje rezultatai , 
sakė Vytautas Landsbergis, dar 
labiau padidino grėsme Lietu
vos saugumui, tačiau dabarti
nės Lietuvos valdžios nusista
tymas Rusijos politikos atžvil
giu „silpnės ir be nugarkaulio". 

Šiuose rinkimuose bei referen
dume dėl naujos Rusijos Fede
racijos Konstitucijos dalyvavo 
3,500 Lietuvoje pastoviai gyve
nančių Rusijos piliečių. Vilniu
je balsavo 2,000, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose — maždaug po 750 
rinkėjų. Rusijos konsulato duo
menimis, Lietuvoje yra apie 
12,000 Rusijos piliečių. 

Rusijos ambasados Lietuvoje 
spaudos atstovas Aleksandr 

narių r inkimų, įvykusių sek
madienį, labai st ipriai pasirodė 
kraštut inia i nacionalistai ir ko
munis ta i , suda rydami r imtą 
grėsmę susikaldžiusiems Jel
cino reformų rėmėjams. Tačiau 
referendume Jelcino siūloma 
Konstitucija visvien buvo pri
imta. 

Ankstyvieji r ink imų duome
nys p r i t r enkė reformas skati
nančius poli t ikierius, kur ie iš
metinėjo Je lc inui ir savo pačių 
nesusiorganizavusioms part i 
joms, dėl jų vad inamų „fašistų 
ir revanš i s tų" laimėjimų. Ne
t rukus po vidurnakčio prez. Bo
ris Jelcino pare igūnai pranešė , 
kad naujoji Konstitucija, duo
danti Jelcinui žymiai daugiau 
galių skirt i valdžios pare igūnus 
ir a tmest i Durnos sprendimus, 
buvo referendume pri imta. 

Beveik tuoj po šio praneš imo 
prez idento Je lc ino a t s t o v a s 
spaudai p ranešė , kad prezi
dentas dabar j a u tv i r ta i žada 
likti valdžioje iki savo kaden
cijos pabaigos 1996 metais , ne-
i š s i s t a tydamas p r imla ik iams 
r ink imams . J i s tačiau paneigė, 
kad t a i turėję kokio ryšio su 
nacionalistų Vladimir Žirinovs
kio sekėjų „ka i kur ia i s laimė
j imais" . 

Ugningas kalbėtojas, 47-metis 
Vladimir Žirinovsky propaguo
ja nesudė t ingus sprendimus ir 
piktą nacionlizmą — ta i kom
binaciją, kur ią jo pr ieš ininkai 
vadina fašizmu. J is taip pa t 
žadėjo k r a š t u i duoti s t iprią 
valdžią, visas buvus ias Sovietų 
Sąjungos respublikas sugrąžin-

gamybą ir jų pardavimą to
kioms šalims, kaip Irakui. 

Valdžios kontroliuojama tele
vizija ir Centrinė rinkimų komi
sija po vidurnakčio» nutraukė 
r inkimų rezultatų pTttuešinėji-
mą. Pusė keturių ryto Maskvos 
la iku iš Sibiro bei Uralo pramo
ningų miestų gauti rezultatai 
rodė , kad Jelciną remiant i 
„Rusijos pasirinkimo" partija 
sur inko 20.7% balsų, Vladimir 
Žirinovskio Liberalioji Demo
kra tų partija —15.1% komunis
tai — 12%, reformininko ekono
misto Grigorij Javl nskij vado
vaujama partija —10.4%, Mote
rų partija — 10.3%. Argarinis 
blokas — 7.5% ir centristinė 
Demokratų partija — 6%. 

Tolimuosiuose Rytuose pirmo
je vietoje buvo Komunistų par
tija, surinkusi 183%, po jos 
buvo Jelcino rėmėjų Rusijos Pa
s i r inkimo partija — 14.6%, 
Žirinovskio LDP partija — 14%, 
Moterų partija — 11.4% ir Jav-
linskio blokas — 6.5%. Tuo tar
pu dar neaišku, kiek iki to laiko 
koks procentas visų balsavu
siųjų davė tokius rezultatus. 

Vilnius, gruodžio 10 d. — 
Ketvirtadienį buvo paskelbtas 
Lietuvos prezidento dekretas , 
kuriuo pana ik inama Lietuvos 
valstybinė derybų su Rusija 
delegacija. Vyriausybei paveda
ma sukurti Derybų su Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos šalims darbo grupe. Šios 
grupės vadovu sk i r iamas pas
kutinysis derybų delegacijos 
vadovas — Virgilijus Bulovas. 
Biudžeto lėšos ir inventorius 
perduodami naujajai grupei. 

Penktadienį buvęs derybų 
delegacijos p i rmin inkas (pasta
ruoju metu — narys) Česlovas 
Stankevičius gruodžio 10 d. 
paskelbė spaudai pareiškimą, 
kuriame atkreipia dėmesį, kad 
dar neseniai Rusijos pusė prie
kaištavo Lietuvai dėl „netin
kamos" derybų delegacijos, o 
„dabar štai su laukėme ir savo 
prezidento dekreto, naikinančio 
tą delegaciją ir kuriančio kitą". 
Stankevičius dabar t inės val
džios politika Rusijos atžvilgiu 
laiko prieštaraujančia Lietuvos 
interesams ir saugumui . 

Savo pa r e i šk ime Česlovas 
Stankevičius rašo taip: „Lie
tuvos piliečių reikalavimu oku
pacinė kar iuomenė pagaliau 
pasi t raukė iš Lietuvos. Valsty
bės nepriklausomybė yra visiš
kai įtvirtinta. Tačiau Rusija dar 
neatsisakė ket in imų prijungti 
Lietuvą savo interesams. Tai 
akivaizdžiai ma ty t i iš jos poli
t inių ir kar inių dokumentų bei 
po l i t ikos v e i k s m ų . Rus i ja 
neslepia ke t in imų naudoti jėgą 
savo interesų užsienyje gynimo 
pre teks tu . Y p a t i n g a i didelį 
pavojų Lietuvai kel ia didžiulė 
Rusijos ka r inė jėga , sutelkta 
Kara l iauč iaus srityje. Todėl 
santykiai su Rusija privalo būti 
regul iuojami , vadovaujant i s 
saugumo kr i ter i ja is" . 

„Dvejus me tus dirbusi Vals
tybinė derybų s u Rusija dele
gacija iki š ių me tų rugsėjo mė
nesio nuosekliai gynė Lietuvos 
teises ir gyvybinius interesus. 
Pas taruoju m e t u įsit ikinau, 

Rusijos Liberalų Demokratų Partijos k a d dabar t inė Lietuvos valdžia 
vadas Vladimir Žirinovsky mojuoja p r a d e d a vykdyt i Rusijos in-
balsavimų lapais prieš eidamas bal- teregug į tv i r t inančią politiką. 
suoti sekmadienį. Jis siūlo iš buvu
sių Sovietų Sąjungos šalių sukurti 
Rusijos imperiją. 

Dviejų valstybių santykiai vis 
labiau paverčiami tik ministe
rijų ir žinybų reikalais . 

Antipov negalėjo pranešti , ka ip 
pasiskirs tė rinkėjų balsai, nors 
jie buvo skaičiuojami Vilniuje. 
J is pasakė , jog Centr inė rinki
mų komisija uždraudusi tok as 
žinias te ikt i . Balsavimo užsie
nyje rezul ta ta i bus paskelbti 
oficialiame protokole. 

Aleksandr Antipov tik pasa
kė, kad „rinkėjų nuota ikos 
maždaug tokios, kaip ir pava
sario referendumo metu" . Tada 
Lietuvoje balsavusiųjų daugu
ma nepa la ikė Boris Jelcino 
siūlymo p i rma laiko surengt i 
Aukščiausiosios Tarybos r inki
mus ir nepr i t a rė Rusijos pre
zidento vykdomai politikai. 

Buvę komunistai — 
valdžios atstovai 

regionuose 
V i l n i u s , gruodžio 10 d. 

(AGEP) - Seimo nutarimu Lie
t u v a suskirstyta j dvylika 
regionų. Kiekviename iš jų vy
riausybė paskyrė savo atstovą. 
Atstovai kontroliuos vietinės 
valdžios veiklą, galės pristab
dy t i savivaldybių pr i imtus 
sprendimus . Iš vienuolikos 
paskirtų atstovu aštuoni yra 
buvę Komunistų partijos atsa
kingi veikėjai. 

Atstovu Panevėžio miestui 
y ra paskirtas Petras Zablockis, 
kur is sovietmečio laikais buvo 
Panevėžio rajono Komunistų 
partijos pirmuoju sekretoriumi, 
aktyviai kovojusiu prieš Sąjūdį 
ir prieš Lietuvos atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos. Vyriau
sybės atstovams paskirta po 
sekretore ir automobilį su 
vairuotoju, o atlyginimas pri
lygintas rajono valdytojo atly
ginimui - 460 litų '155 dol.). 

Lietuva leidžia daugiau karių 
vežti į Kaliningradą 

V i l n i u s , gruodžio 11 d. priimta p r a k t i k a , t.y. žinybų 
(AGEP) - Gruodžio 8 d. prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
pasirašė dekretą, kuriuo panai
k inama Valstybinė derybų su 
Rusija delegacija. Vietoje jos 
prezidentas paveda vyriausybei 
sudaryti derybų su Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos 
šalimis grupę. Naujoji grupė 
veiks prie Užsienio re ikalų 
ministerijos, jos vadovų paskir
tas buvęs Valstybinės derybų 
delegacijos su Rusija vadovas 
Virgilijus Bulovas. 

Kaip praneša Algio Gedrio 
Elektroninis Paštas, prezidento 
patarėjas užsienio re ika lams 
Jus tas Paleckis, komentuoda
mas šias reformas sakė , jog 
išvedus Rusijos kariuomenę, 
Lietuvos santykiams su Rusija 
reguliuoti nebereikia delegaci
jos, turinčios specialų statusą. 
Šie santykiai nuo šiol bus apta
riami sutinkamai su visuotinai 

lygiu. 

Trečiadienį Lietuvos televizi
jos p r o g r a m a , , P a n o r a m a " 
pranešė, kad Rusijai duotas 
leidimas per Lietuvos teritoriją 
pervežti papi ldymus Karaliau
čiuje dis lokuotai kariuomenei. 
Leidimą davė Ginkluotųjų pajė
gų štabo viršininkas G. Knezys, 
suderinęs su ambasadoriumi V. 
Bulovu. Premjeras Adolfas Šle
ževičius pa tv i r t ino , kad tai 
„suderintas sprendimas" , o į 
Kara l iaučiaus sritį atvežami 
rusai naujokai nesą kareiviai. 

Valstybinės derybų su Rusija 
delegacijos n a r y s Česlovas 
S tankevič ius pažymėjo, kad 
naujokai pr ivalo gauti vizas; 
tačiau rusų šaukimo punktuose 
iš jų pap ra s t a i atimami pasai. 
Tai p i rmas atvejis, kai vyriau
sybe oficialiai sankcionavo rusų 
papildymo tranzitą . 

, ,Aukšti Lietuvos valdžios 
pareigūnai pratina visuomenę 
prie minties, kad galima įtei
sinti Rusijos karinį tranzitą į jos 
valdomą Karaliaučiaus sritį, 
leisti Rusijos karo aviacijai 
naudotis suverenine Lietuvos 
oro erdve, dalinė Rusijos nuo
savybėn perleisti Lietuvos ma
gistralinius vamzdynus ir svar
bias įmones. Visuomenės dėme
siui nukreipti kalbama apie 
neteisėto karinio tranzito inter-
nacionalizavimą, tarptaut inių 
stebėtojų kvietimą, tarsi kalba 
ei tų apie tarptaut inių pareigų 
vykdymą". 

„Negaliu šių planų vertinti 
k i ta ip , kaip prieštaraujančių 
Lietuvos gyvybiniams intere
sams ir jos saugumui, kaip 
pa ta ikavimo kitai valstybei, 
tur inčiai pavojingų ketinimų. 
Pr ivalau viešai įspėti visuome
nę dėl šios politikos pavojingų 
pasekmių Lietuvos ateičiai. 
Nesusijusio su Rusijos kariuo
menės išvedimu iš Karaliau
čiaus srities karinio tranzito 
į teisinimas reikštų ne tik kari
nį bendradarbiavimą su Rusija, 
be t ir Lietuvos įtraukimą į Ru
sijos kar inių interesų sferą, 
t rukdytų Lietuvos integravi-
muisi į Vakarų kolektyvinės 
gynybos sistemą. 

„Tas pat pasakytina ir apie 
le id imą Rusijos k a r i n i a m s 
reikalams naudoti Lietuvos oro 
erdvę. Beje, suvereninės oro 
erdvės perleidimas vertintinas 
ne tik politinės, bet ir juridinės 
atsakomybės kriterijais. Juk su
vereni tetas priklauso ne val
džiai, bet Tautai . Įmonių ir 
vamzdynų nuosavybės perleidi
mas taip pat būtų ne kas kita, 
kaip jų pavertimas Rusijos gina
mais objektais". 

„Nelegalus tranzitas yra Lie
tuvos suvereniteto pažeidimas. 
Stebina aukštų Lietuvos parei
gūnų aiškinimai, kad reikia 
į t e i s i n t i viską, ką Rusi ja 
neteisėtai tebedaro. Vadovau
jant i s tokia logika reikėtų įtei
sinti bet kokius nusikalstamus 
veiksmus". 

„Kaip Lietuvos Respublikos 
pilietis ir buvęs derybininkas 
protestuoju pr ieš ket inimus 
įvertinti Lietuvai pavojingus 
Rusijos interesus. Dar kartą 
raginu Respublikos prezidentą 
ir vyriausybe nepriimti pavojin
gų Rusijos siūlymų ir laikytis 
deklaruoto Lietuvos nepriklau
somybės nuo Rytų politikos 
t ę s t inumo, vykdyt i referen
dumais išreikštą piliečių valią. 

„Konstitucija ir ištikimybės 
priesaika Lietuvos Respublikai 
įpareigoja kiekvieną pareigūną 
visomis išgalėmis stiprinti Lie
tuvos nepriklausomybę. Todėl 
p a a i š k i n u , k a d negalėčiau 
bendradarbiauti ir kokiu nors 
būdu prisidėti prie politikos, 
kuri nesiderina su šia pareiga", 
baigia pareiškimą buvusios 
Valstybinės derybų su Rusija 
delegacijos narys Česlovas Stan
kevičius. 

K A L E N D O R I U S 

G r u o d ž i o 14 d.: Šv. Jonas 
Kryžiaus; Fortūnatas, Ona-Ma-
rija. Žvangutė. 

Gruodž io 15 d.: Justas. Kris
tijoną (Nina). Kovotas, Gau-
denė. * 

> 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

BLĖSTA ŠEIMŲ ŽIDINIAI -
PLINTA NUSIKALTIMAI 

Šeima yra Dievo dovana 
pasauliui nuo pat jo pra
džios. Jis ir pašaukia žmo
nes bendradarbiauti -kur
ti šeimas. 

Jonas XXIII 
DOMICĖLĖ PETRUTYTĖ 

Popiežius Jonas XXIII buvo 
labai susirūpinęs šeimos ne
pastovumu, plintančiomis sky
rybomis. Matydamas, jog civi
lizuota visuomenė vis mažiau 
bevertina ,,Dievo dovaną" — 
šeimą, jis ragino žmones rimtai 
ruoštis moterystės sakramento 
priėmimui, turint omenyje jos 
neišardomumą. Iš vienos pusės, 
besiruošiantieji santuokai buvo 
įpareigojami rimtai žiūrėti į 
duodamų pažadų reikšmę. O iš 
antrosios — buvo įsakmiai pri
menama, jog pagrindinis su
tuoktinių tikslas — duoti gy
vybę naujai kartai ir ją išaugin
t i pilnaverčiais žmonėmis. Tuo 
pačiu jaunavedžiai buvo pripa
žįstami kaip autoritetingi mo
kytojai ir žinovai. 

Tačiau duotieji patarimai ir 
įpareigojimai, nors iš esmės ir 
t e i s ing i t eo re t i ška i , bet , 
nebūdami pagrįsti praktiškai, 
liko neveiksmingi. Ištuokoms 
ne t ik nebuvo užkirstas kelias, 
bet jos buvo įteisintos. Šiandien 
jau ryškėja, kad ištuokų įteisi
nimas šeimos problemų ne tik 
neišsprendė, bet dar labiau jas 
sukomplikavo, nes neatsižvel
giama į trečiojo veiksnio-vaikų 
gyvybinius poreikius: turėti ir 
tėvą, ir motiną, gyvenančius 
kar tu . Tėvai, nors ir buvo jiems 
sk i r t a kilni misija žemėje, 
pasijutę palikti be aiškių ir 
konkrečių kelrodžių šeimos gy
venime, nejučiomis pasidavė be
dvasės civilizacijos įtakai. 

Juo labiau kyla civilizacija ir 
technologija, s tebindama ir 
žavėdama mus savo nuostabiais 
išradimais, tuo mažiau metai iš 
metų yra vertinama „Dievo 
dovana" - šeima, kuri irgi mus 
s teb ina greitu iški lmingai 
duotų pažadų ir įsipareigojimų 
pamiršimu. Ištuokos šiandien 
laikomos normaliu reiškiniu. 
Taip pamažu ir blėsta šeimos 
židiniai. 

Kadangi gamta nemėgsta tuš
tumos, tai nykstančių, normalių 
šeimų vietas pradeda užimti 
pseudošeimos. vadinamos „one 
parent" - vieno tėvo arba vienos 
motinos šeimos. Juk tai su
luošintos šeimos, nes vaikui ar 
vaikams reikia abiejų tėvų. 

gyvenančių kartu, kad jis galėtų 
normal ia i vystyt is ir t a p t i 
emociškai ir v i suomeniška i 
subrendusiu žmogumi. Negana 
to. šiandien jau e inama da r 
toliau šia kryptimi. Du vyra i 
arba dvi moterys, gyvenantys 
k a r t u ka ip s u t u o k t i n i a i , 
reikalauja, kad ir j iems b ū t ų 
p r i paž in to s š e imos t e i s ė s , 
įgalinančios įsisūnyti arba įsi
dukrinti vaikus. Neats i l ieka ir 
netekėjusios merginos, susilau
kusios įpėdinio. Šiandien jos 
jaučiasi visuomenės diskrimi
nuojamos, vadinant jas „vieni
šomis" moterimis, o jų a tža las 
- pavainikiais. Jos pretenduoja 
irgi į šeimą - vienos motinos (one 
paren t l 

Už pseudošeimų įteisinimą 
yra vedama stipri propaganda. 
Tokie ir kitokie nenormalumai 
pr i s ta tomi kaip „gyven imo 
stiliai", su kuriais įtaigiai pata
riama apsiprasti ir be pata isų 
priimti. Patrauklus tų „gyveni
mo stilių" pr is tatymas žavi 
mases, o ypač jaunuomenę, ku
riai jau seniai ne doros principai 
skiepijami, o ,,safe sex". Taip ir 
plinta paauglių merginų „šei
mos" ir abortai. 

Nyksta garbingos tvirtovės -
šeimų židiniai, o su jais ka r tu vi
suomenėje nyksta žmonišku
mas, sąžiningumas, padorumas, 
pagarba gyvybei ir kitos dva
sinės bei moralinės vertybės. 
Šiandien ne t ik tėvai žudo 
vaikus, bet ir va ikai žudo 
vaikus. Sparčiai plinta van
dalizmas, narkomanija, alko
holizmas ir kitokios nedorybės 
vaikų gretose. Tai vis rezultatai 
„Dievo dovanos" - šeimos nuver
tinimo, bandant ją pakeis t i 
pseudošeimomis. Pasakyta: „Blo
gas medis negali duoti gero 
vaisiaus". 

Plačiašakis visuomenės blo
gėjimas - įskaitant ir va ikus -
nėra stichinis reiškinys. Bergž
džios pastangos pašalinti jį poli
cinėmis priemonėmis ar maldo
mis. Nedelsiant reikia: a. viso
keriopai stiprinti normalias šei
mas, b. sąmoninti visuomenę 
apie jų reikšmę ir pareigas, c. 
planingai ruošti žmones šeimy
niniam gyvenimui. Tėvai - au
klėtojai negimsta. Jie, ka ip ir 
kitų profesijų žmonės, tu r i pasi
ruošti. 

Šio apaštalinio darbo turė tų 
imtis A.L. Montessori d-ja, 
vykdydama jos steigėjų valia • 
r ū p i n t i s tėvų š v i e t i m u ir 
dvasine pagalba. 

Lithuanian Mercy Lift darbuotojai, neseniai išsiuntę į Lietuvą 55-tąjį talpintuvą, prikrautą vaistų 
ir medicininės įrangos. Pirmoje eilėje iš kaires: Marytė Utz, Marytė Nemickienė , Viligailė 
Lendraitienė, Laima Jurkūnienė; II eil.: dr. Leonidas Ragas, Angelė Dirkienė, Birutė Vindašienė, 
Daina Rudaitienė, Lidija Ringienė: III eil.: Juozas Končius, Algis Ankus , Jurgis Riškus, Ričardas 
Burba, Jurgis Lendraitis ir dr. Antanas Gudauskas. 

KAIP APSISAUGOTI 
NUO ŽAIZDŲ 

Klaus imas . Mano motina jau 
kuris laikas negali atsikelti iš 
lovos. J i yra 79 metų ir tur i 
nepagydomą ligą. Mums labai 
rūpi, kad nuo gulėjimo neatsi
r a s t ų žaizdos a n t šonų ir 
nugaros. Girdėjome, kad jos 
labai skaudžios ir ilgai negyja. 
J a u ji ir dabar skundžiasi, kad 
skauda, oda ka i kuriose vietose 
pasidarė j au t r i , paraudonavo. 
Ką reikia daryt i , kad galėtume 
ligonę apsaugoti nuo šios bėdos? 
A t s a k y m a s . P a g r i n d i n ė 
priežastis, dėl kurios ats i randa 
žaizdos nuo ilgo gulėjimo vieno
je padėtyje, y ra kūno dalių a r 
sąnarių spaudimas, brūžinimas 
į kietą, nelankstų lovos pavir
šių. Senesni žmonės greičiau 
gauna tokias žaizdas, nes jų oda 
sausesnė, j au t resnė ir ilgiau 
negyja dėl mažo pažeidimo. 

Reikia ligonį laikyti labai 
švariai. Drėgmė lovoje (nuo 
prakaito, o ypač šlapimo) labai 
šiuo atveju kenkia ir padeda 
žaizdoms (nuoguloms) atsirasti . 

Labai gerai nupirkt i specialų 
matracą, kurį galima gaut i 
medicininių re ikmenų parduo
tuvėse. Nors jie nėra labai 
pigūs, bet sumokėtų pinigų ver
ti, nes tikrai gerai apsaugo ilgai 
gulintį nuo žaizdų atsiradimo. 
Kai kas naudoja minkštą avies 
kailį, bet nuo jo ligonis gali 
daugiau prakai tuot i , nes kailis 
palaiko šilimą, be to, kailį 
sunkiau valyti . 

Nor in t i šveng t i nuogulų , 
reikia, ka ip minėjau, ligonį 
laikyti labai švariai ir sausai, 
taip pat dažnai keisti gulėjimo 
padėtį, kad negulėtų per ilgai 
ant nugaros ar kurio šono. 
S u p r a n t a m a , k a d l igonio 
slaugytojui tai padidina darbų 
krūv į , be t t ok ia p r i ež iū ra 
būtina, norint išvengti žaizdų ir 
pa lengv in t i l igonio ir t a i p 
sunkią dalią. 

Dr. R.A.W. 

SVARBŪS 
MINERALAI 

DR. ANTANAS 
ADOMAVIČIUS 

Chromas (ch romium) 

AR T E I S Y B Ė , KAD 
P L A U K Ų DAŽAI SUKELIA 

VĖŽĮ-LIMFOMA? 

Šio mineralo t rūkumas padi
dina cukraus kiekį kraujuje, ir 
dėl to išryškėja diabeto simpto
mai. Taip pat mineralo t rūku
mas padidina cholesterolio kie
kį kraujuje. o dėl to, savaime 
suprantama, padidėja riebalinių 
plokštelių susitelkimas širdies 
kraujagyslėse ir gali pagreitinti 
širdies atakos galimumus. Iš to 
matome, kad chromas labai 
svarbus ar net būtinas žmogaus 
organizmui. 

Chromo poveikis organizme 
nėra visiškai ištirtas. Žinoma, 
kad, ka i žmogus vartoja cukrų, 
kasa išskiria tam t ikrą kiekį 
insulino, kuris iš kraujo yra ab
sorbuojamas į kūno audinius, o 
tuo pačiu chromo kiekis taip pat 
padidėja. Chromas prisijungia iš 
sankaupų, jau esančių kūno 
audiniuose, ir veikia k a r t u su 
insulinu. * ? • 

Chromas dabar yra vadina
mas „gliukozės tolerancijos 
veiksniu". Tai mineralas, kurio 
r a n d a m mielėse, kepenyse , 
inkstuose. J is padidina toleran
ciją gliukozei pas žmones su 
pažeista insulinine sistema. 

J a u yra paskelbti tyrimai, kad 
papildomai duodamas chromas 
pagerina diabetikų būklę . 

Yra trys chromo veikimo me
chanizmai: 

1. chromo t r ū k u m a s sukelia 
cholesterolio kiekio kraujuje 
pagausėjimą, ir dėl to susikaupia 
r i e b a l a i p r i e k r a u j a g y s l i ų 
sienelių, jas susiaurindami; 

2. chromo lygis mažesnis pas 
žmones, kurie gyvena Vakaruo
se, negu pas tuos, kur ie gyvena 
Rytuose. Pas ta r ie j i maž iau 
serga širdies ligomis. Žmones, 
kurie gyvena Tolimuose Rytuo
se, turi daugiau chromo, negu 
amerikiečiai, bet, jeigu jie at
vyksta apsigyventi Amerikoje, 
chromo lygis organizme suma
žėja, ir jie taip pat greičiau 
gauna širdies a takas ; 

3. kad chromas suskaldo cho-

mu per dieną iš organizmo išski
r i a m a apie 7-12 mikrogramų 
chromo. 

Daugiaus ia chromo yra a laus 
mielėse. Jų taip pat galima pirk
t i tablečių ir miltelių pavidalu 
( rekomenduojama imti kel is 
ka r tus į dieną). Chromo taip pa t 
r a n d a m a : j au t i eno je , a luje , 
alaus mielėse, vynuogių sultyse, 
kepenyse , inkstuose, grybuose, 
žuvies odoje. 
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M E D I C I N A I R 
V A I Z D A J U O S T Ė S 

Naujo projekto dėka, Lietuvos 
gydytojai galės pasigilinti savo 
medicinos žinias, stebėdami video 
juos tas , pasiskolintas iš septy
nių regioninių centrų. Projektą 
vykdo Li tuanis t ikos tyr imo ir 
studijų cent ras Čikagoje ir Pa
saulio l ietuvių gydytojų sąjun
ga. Videojuostų a t ranka padeda 
d a r y t i p a t y r u s i m e d i c i n o s 
bibl iotekininkė Dalė Lukienė , 
kuri d i rba Valstybinėje J A V 
Medicinos bibliotekoje. 

Jung t inė se Amerikos Valsti
jose medicinos s tudenta i moko
si a n a t o m i j o s , "^fa ta logi jos , 
naujausių medicinA ir chirurgi
jos procedūrų. Panaš ia i Lietu
voje geros kokybės r inkinys bus 
la ikomas Valstybinėje medici
nos bibliotekoje Vilniuje ir 6 
regioniniuose centruose. Tuo 
būdu Lietuvos gydytojai, gai
lestingos seserys ir kiti svei
katos darbuotojai galės pagilinti 
savo ž i n i a s i r p a s i m o k y t i 
naujausios pacientų priežiūros 
metodikos. J ie ne turės kel iaut i 
daugiau kaip 50 mylių. Lietuvos 
Medicinos biblioteka, kur i vei
kia Sveikatos ministerijos žinioj, 
prižiūri ir globoja 107 klinikines 
medicinines bibliotekas Lietu
voje. Vėliau gal bus renkamos 
video juostos informuoti pacien
tus ir l ietuvių visuomenę svei
ka tos temomis. 

Video juostu panaudojimas 
neka inuos Lietuvos sveikatos 
da rbuo to jams . Tačiau tokių 
centrų įrengimas ir apara tūros 
a t r a n k a nepigi. Medicinos ar 
moksl inės video juostos bran
gesnės už šiaip sau filmus. 

Projekto klausimais gal ima 
susis iekt i su: dr. Jonu Rač-

A M E R I K O S LIETUVIŲ 
DOVANA L I E T U V O S 

S I L P N A R E G I A M S 

Antano Jonyno aklųjų ir 
s i lpnareg ių i n t e r n a t i n ė j e 
mokykloje grupei r i m t ų 
regėjimo sutr ikimų turinčių 
Lietuvos vaikų ir suaugusiųjų 
perduota Amerikos lietuvių 
dovana: pagal specialius recep
tus pagaminti akiniai. Juos 
įteikė Vytauto Landsbergio fon
do Našlaičių rėmimo komitetas, 
kur iam vadovauja Graž ina 
Landsbergienė. Labdaros siun
ta palengvins gyvenimą dau
giau kaip šimtui žmonių iš 

visos Lietuvos. Kiekvienam jų, 
pagal iš anksto sur inktus gy
dytojų receptus, buvo pagaminti 
labai s u d ė t i n g o s opt ikos , 
brangiai kainuojantys akiniai. 
Si dovana taut iečiams kainavo 
maždaug 10.000 dolerių. (Elta) 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
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166 East Superlor. Sutta 402 
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M L —(1-312)337-1285 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
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Tel. 312-284-2535 
Pirmd., antrd.. ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
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KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
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Cardiac Dlagnosis, Ltd. 
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Chicago, IL 60629 
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„American Journal of Public 
H e a l t h " p a s k e l b ė s tudi jos 
duomenis, kurie rodo, kad toms 
moterims, kurios dažo plaukus 
juodos spalvos dažais, galimybė 
gauti limfomą padidėja 509c. 
Toks nuošimtis rodo, kad pavojus 
yra gan didelis; bet kreipiant 
dėmesį j ta i , kad metų laiko
tarpyje limfoma suserga t ik 17 
iš 100,000 žmonių, 507r padidi
na skaičių tik iki 26 šimtui 
tūkstančių žmonių per metus. 
„Food and Drug" administracija 
sako, kad dar neturi pakanka
mai duomenų įspėjimui dėl 
plaukų dažymo paskelbti. Vis 
dėlto, moterys, kurios dažnai 
dažo p l a u k u s , ypač juodos 
spalvos dažais, turėtų vartoti 
gumines pirštines, nemaišyti 
dažų vienų su kitais, laikyti 
diržus an t plaukų kiek galint 
t rump 'nu , po dažymo gerai iš-

a ^ a — i mmmL , , . , . . . . . -~-*-~ • plauti galvą ir niekad nedažyti 
Montessori mokyklėlėje mokos, savarankiškumo - Aleksytė Stalionytė ^ _ t a k i u i r blakstienų 
plauna moliūga Knaučeliūnų vardo Vaiku nameliuose. Čikaeoje antaKių ir DiaKstienų^ 

. , _ ° J ' Tl»- f l 1 
Nuotr L. Germanienės 

lesterolį. buvo pastebėta pas kausku , Li tuanis t ikos tyr imo 
ligonius, kurie turėjo aukštą 
cholesterolio lygį ir j iems buvo 
duodamas chromas. 

Pastebėta, kad šis minera las 
geriau į kūną absorbuojasi, ka i 
ateina su maistu, negu naudo

jant mineralų tabletes. Su šlapi-

centras , 312-434-4545 ar dr. Ar
vydu Vanagūnu , Northwestern 
u-tete, 312-908-5620. Gydytojai 
ir ki t i sveikatos darbuotojai 

prašomi finansiškai prisidėti 
prie šio projekto. 

R. K u b i l i ū t ė 
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Valandos pagal susitarimą 

Pirrnd 3 v p p -7 vv antrd. 12 30-3 v p p 
fečd uždaryta, ketvd i - 3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r .12 v p p 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

•132 S. Kedzie Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arpą (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame TRANSPAK 

prez. ROMUI PUKŠČIUI ir jo sūnui AN
DRIUI už labdaringą pagalbą, persiunčiant 
medicininę įrangą į Lietuvą. 

Prof. Algimantas Marcinkevičius 
Vilniaus širdies chirurgijos centras 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St. Chicago. IL 
Tel. (312)478-2112 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Ontometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

Tel . kabineto Ir buto: (700)852 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 M 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto t e l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

D r . D. Degėsys 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60126 

7 0 8 9 4 1 2 6 0 6 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708434-1120 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C 
Specialybė — Vidaus hgų gydytoias 

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

Valandos papai susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 tt Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt. 2-7 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. , Suite 310. 

Napervllle I'. "' !563 
Tai. 708 527 009O 

Valandos pagal susitarimą 



Aš dar gyva — 

UŽDAINAVO 
DAINAVA" 99 

Tai nebuvo tik koncertas, bet 
šviesi prošvaistė šiaip jau tam
siame mūsų debesyne. Su at
gimstančia tauta išeivijoje įvyko 
pasimetimas. Buvo girdimi ir 
skaitomi pasisakymai, kad 
mūsų veikla nebereikalinga, 
taip sakant, galime savo „kro-
melį" uždaryti, savo archyvus, 
galerijas, spaudą ir fondus į 
Lietuvą perkelti. Mūsų sales ir 
scenas užplūdo įvairaus lygio 
menininkai. Vieni Krekenavos, 
o kiti Ramygalos ar Vandžio
galos polkas demonstravo. Buvo 
manančių ir net rašančių, kad 
mūsų meninė veikla yra nebe
reikalinga, nes iš Lietuvos 
atvykę šokėjai daug vikriau 
šoka. Kodėl mūsiškiai taip ne
gali — sakėme, nesuprasdami, 
kad tie visi polkų šokėjai buvo 
profesionalai. 

Kol Maskva „globojo", tai 
skatino ir rėmė liaudies meną, 
bet turėjo būt i išlaikyta 
„tautinė forma ir socialistinis 
turinys". Visa tai turėjo tarnau
ti „didesnei partijos garbei". 
Tad visi, kurie sugebėjo kojas 
kilnoti, tarškalynę mušti ar 
„skripkuoti", buvo liaudies 
menininkai ir sudarė privilegi
juotą klasę. Norėdami tas 
privilegijas turėt i , žinoma, 
turėjo stengtis meistriškumo pa
siekti, tad ar reikia stebėtis, 
jeigu jie geriau šoko ar dainavo? 

Beveik kiekvienam atvyks
tančių pasirodymui salės buvo 
užpildytos. Tuo tarpu į mūsiškių 
renginius žiūrovų nebuvo 
galima nė su medumi privilioti. 
Tad „Dainavos" pasirodymas, 
kuris įvyko lapkričio 7 d. Jau
nimo centre, buvo džiugus 
reiškinys, lyg vaivorykštė ap
siniaukusiame danguje. Prieš 
koncertą daugeliui rūpėjo, kad 
pavyktų ir nebūtų dainuojama 
pus iau tuščiai salei. Visi 
lūkesčiai su kaupu išsipildė. 
Dar valandą prieš koncerto pra
džią eilės automobilių prieš 
Jaunimo centrą buvo išsirikia
vusios. Tai vaizdas, kokio seniai 
nebuvome matę. Tie, kurie daly
vavo, manau, nebuvo apvilti. 
Ansamblis gražiai atrodė ir 
gerai skambėjo. Ypač moterų 
eilėse daug jaunų naujų veidų. 
Tai yra naujojo dirigento Da
riaus Polikaičio nuopelnas. 
Žinoma, bepigu jam, kad jis yra 
kilęs iš tokios muzikalios ir 
susipratusios Polikaičių šeimos, 
kurios net devyni nariai an
samblyje dalyvauja. 

Čia nenumatau koncerto 
aprašyti, ar programą nurašyti, 
kadangi ši skiltis yra ne tam 
skirta. Tik noriu pasidžiaugti, 

KOVA SU ORGANIZUOTU 
NUSIKALSTAMUMU LIETUVOJE 

kad, nors lauke lapai krito, 
tačiau šis koncertas praėjo 
pavasariškoje nuotaikoje, nes 
matėme pajaunėjusį ansamblį. 
„Dainavos" ansamblis yra lyg 
mitologinis Feniksas, kuris 
atgimsta ir atsijaunina. Turime 
džiaugtis, kad savo tarpe turime 
seniausią išeivijos meno 
vienetą. Jis susiorganizavo 1946 
m. pradžioje Hanau stovykloje. 
Jo pirmasis, dar bevardžio an
samblio, pasirodymas, įvyko 
1946 m. Vasario 16 minėjime. 
Ansambliui artėjant į auksinį 
jubiliejų, turime prisiminti tuos. 
kurių dėka jis buvo suor
ganizuotas. Viso organizavimo 
centre buvo trejetukas, kuriame 
neginčijamai tenka pripažinti 
nuopelnus: E. Daniliūnas, A. 
Dzirvonas (gyvenantis Čikagoje) 
ir J. Juodzevičius-Juodis. Taip 
pat reikėtų paminėti ir A. Smil-
gą-Smilgevičių, buvusį an
samblio pirm., dar tebedainuo-
jantį ansamblyje, kuris į jį įstojo 
1946 m. 

Man irgi atsitiktinai teko kurį 
laiką būti dainaviečių eilėse, 
pripuolamai buvau pakviestas 
vadovauti tautiniams šokiams 
1946-1947 m. Kodėl reikėtų 
apie šį ansamblį išskirtinai 
rašyti. O jis skirtingas nuo ki
tų ansamblių ne vien dėlto, kad 
ilgiausiai išlikęs, bet ir todėl, 
kad jam likimo buvo lemta būti 
išeivijos reprezentantu. Hanau 
buvo pati didžiausia lietuvių 
stovyka, turinti apie 4,000 
gyventjų. Be to, būdama tik 18 
km nuo Frankfurto a/M, kur 
buvo vyriausias okupacinių 
pajėgų štabas, ji buvo visų 
besilankančiųjų dėmesio cen
tras. Beveik nepasitaikydavo 
savaitės, kad jos neaplankytų 
JAV senatoriai , Kongreso 
atstovai, amerikiečių spaudos, 
kariuomenės ar IRO aukšti 
pareigūnai. Apie tai taip rašė 
prof. A. Gylys, buvęs stovyklos 
vadovas: „IRO padarė Hanau 
stovyklą pavyzdine stovykla, 
kurią rodydavo visiems aukš
tiems pareigūnams ir sena
toriams. Man išvykstant, n t O 
vadovybė su dėkingumu prisi
minė lietuvius ir jų kultūrinę 
veiklą. Man atrodo, kad 
„Dainava" su savo menu labai 
daug padėjo suformuoti tokią 
teigiamą nuomonę apie lie
tuvius („Dainava"). Ansambliui 
Čikagoje, išeivijos lietuvių sos
tinėje, susirinkus ir savo veiklą 
pradėjus, vėl teko Lietuvos am
basadoriaus rolę atlikti. Tą rolę 
jis iki šiol garbingai atlieka. 

Juozas Žygas 

Lapkričio 14 d. Detroite, Die
vo Apvaizdos lietuvių Kultūros 
centre, lankėsi svečiai iš Lietu
vos: Seimo pirmininko pavaduo
tojas Egidijus Bičkauskas ir 
„Atgimimo" savaitraščio redak
torius, rašytojas Stasys Ka-
šauskas, pakviesti JAV LB 
Detroito apylinkės. Juos iš 
Čikagos at lydėjo Valdas 
Adamkus. Jau iš anksto buvo 
paskelbta, kad svečiai kalbės 
&pie nusikalstam ūmus Lietuvo
je ir kovą su jais. Žmonių į salę 
nesutilpo. Ši tema, atrodo, yra 
viena aktualiausių ne t ik Lietu
voje, kaip minėjo F Bičkauskas, 
bet ir išeivijoje. 

Pirmasis kalbėjo Stasys Ka 
šauskas. Jis, kaip humanitaras, 
į Lietuvos problemas žvelgė šiek 
tiek skirtingiau nuo poHtikų. 
Pagrindinė priežastis, kodėl ry-
šiuose su išeivija yra sunkumų, 
ta i nutolimas. Prašė suprasti. 
k id jie penkias dešimtis metų 
buvo uždaryti. „Mes nuėjome su 
Sąjūdžiu į laisvą Lietuvą taip, 
kaip mums atrodė reikalinga, 
aukodamiesi , gal ne viską 
suprasdami ir praktiškai nema
tydami, kas dedasi pasaulyje, 
Vakaruose". Šiandieną jau po 
truputėlį žengiama į priekį. Kai 
kaltė ar pagyrimai skiriami 
vienam ar kitam asmeniui — 
neteisinga. „Lietuva nesusideda 

LIUDA RUGIENIENĖ 

ir nepriklauso nei vienam 
asmeniui, nei vienai grupei. 
Mes visi esame tos pačios tau
tos, i turėtų būti viena partija, 
kurios vardas yra Lietuva". Kai 
kalbama apie įvairias politines 
partijas, svarbu suvokti, kad 
didelių skirtumų įsitikinimuose 
tarp jų nėra. Kova vyksta dėl 
dviejų pagrindinių priežasčių: 
valdžios ir pinigų. 

Išėjus iš socialistinio kolchozo, 
reikia išmokt dirbt ..ant savęs", 
kaip amerikiečiai sako. Taip 
padaryti labai sunku. Dalykai 
greitai nepasikeis. Reikia ne tik 
laiko, bet turi išaugti nauja eko
nomika, žemės ūkis, mokslas. 
Reikalingos vi- pastangos, 
tačiau nuo Ner iausomybės 
akto atkūrimo ja i yra padary
tas progresas. 

Po to kalbėjt Egidijus Bič
kauskas. Nors amžiumi jaunas, 
tačiau jau įsigijęs nemažai prak
tikos, užėmęs daugiau atsakin
gų pareigų, ne tik sovietmetyje, 
bet ir Nepriklausomybę atsta
čius. JAV lankosi pirmą kartą. 
Įspūdžių labai daug: viena yra 
girdėti žodžius, o kita — pama
tyti. 1992 metais kandidatavo į 
Seimą Centro partijos rinki
miniu sąrašu, tačiau centrinės 
jėgos pralaimėjo. Kartu su 

Rita Čyvaitė-Kliorienė diriguoja „Grandinėlės" orkestrui. 

Romualdu Ozolu buvo išrinktas 
per apygardas. Šiuo metu 
išrinktas Seimo pirmininko 
pavaduotoju. Pareigos yra 
dviem kryptim: teisėsaugos or- į 
ganų reforma, ypač kova su or
ganizuotu nusikalstamumu, ir 
Pabaltijo valstybių bendradar
biavimas, vadovauja Lietuvos 
delegacijai Pabaltijo asamblė
joje. 

Spalio mėn. vykdytos apklau
sos Lietuvoje rodo, kad po eko
nominių problemų žmonės nusi
kalstamumus laiko antra di
džiausia negerove. Daromos iš
vados — nusikalstamumai yra 
dabartinės valdžios pasekmė. 
Tokia išvada neteisinga. 
1985-1988 metais buvo regist
ruojama nusikaltimų apie 
21,000 į metus. Iš jų 120 buvo 
nužudymai. 1989-1993 m. įvyko 
didelis protrūkis. E. Bičkauskas 
mano, kad š.m. pabaigoje 
nusikaltimai bus padaugėję tris 
kartus. Didelis nusikaltimų 
pakilimas buvo 1990-1992 
metais. „Vieni kovojo už Nepri
klausomybę, kiti bandė krauti 
tu r tus" . Naujoji valdžia 
nesuprato, kokį didelį pavojų 
Lietuvos valstybingumui kelia 
nusikalstamumai, ypač or
ganizuoti, ir korupcija. Priežas
tys yra kelios. Ekonominė re
forma nebuvo gerai apgalvota, 
neparuošti įstatymai. ,,Ne 
paskutinę vietą šitame užima, 
kaip aš vadinu, teisinis nihiliz
mas, įsišaknijęs visose struktū
rose, net ir pačiuose aukščiau
siuose valdžios sluoksniuose". 
Per devynerius šių metų 
mėnesius yra užregistruota 
45,271 nusikalt imas, 17% 
daugiau nei pernai per tą patį 
laikotarpį. 10,000 gyventojų ati
tenka 120 nusikaltimai, kurių 
kas aštuntas buvo sunkus. Iš
aiškinta 35%. Kitose Pabaltijo 
valstybėse dar blogiau. Latvijoje 
10,000 gyventojų — 150 nusikal
timai, išaiškinta 25%; Estijoj — 
183, išaiškinta — 21%. Šįmet 
Lietuvoje nužudymų jau yra 
350. 

Aiškiai akivaizdi organizuoto 
nusikalstamumo grėsmė. 
Veikia per 100 organizuotų gru
puočių, kurių sudėtyje yra apie 
2,000 gerai ginkluotų aktyvis
tų. Pagrindinė veikimo forma — 
terorizavimas naujųjų versli
ninkų, nus ta tan t jiems 
privalomą mokestį už tariamą 
neliečiamumą. Praktiškai moka 
beveik visi. Jie Lietuvą pasidali
jo įtakos sferomis. Teisėtvarkos 
organai sutiko šią situaciją 
nepasiruošę. Spaudimas jiems 
buvo darytas iš dešinės ir iš 

RAMYBĖ JUMS! 
Kai antgamtinės dangaus paslaptys pasiekia mūsų žemą, tai 

jos tampa mūsų gyvenimo tikrove. Dievą Triasmenį vadiname var
dais — Tėvu, Jo Išmintį — Dievo Sūnumi, Jų tarpusavio meile. — 
Ši. Dvasia, Šie trys dieviški asmenys santykiauja su kiekvienu iŠ 
mūsų, nors mes jų nematome, nes jie yra iš neprieinamos šviesos. 
Dievo Sūnus betgi tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų. Visi 
pasauliai yra per Jį atsiradę ir viskas yra Jam sukurta. Viskas, 
ką mes matome — dangaus kūnų judėjimas, gyvoji ir negyvoji gam
ta, žmonijos visų tautų praėjimas šiame pasaulyje su kančiomis 
ir džiaugsmais — yra dieviškosios poemos apraiška. Dieviškoji 
drama prasidėjo amžinybėje su nutarimu, kad Antrasis Trejybės 
Asmuo įsikūnys, taps žmogumi, kuris gims iš Nekaltai Pradėtos 
Mergelės, kad tai bus Žmogus iš Nazareto, kaip ir Jo Motina iš 
Nazareto. 

Kai didžiosios dvasios sužinojo, kad tam Žmogui iš Nazareto 
reikės nusilenkti ir tarnauti, nes Jis yra taip pat tikras Dievas, tai 
daugybė jų atsisakė Jam tarnauti Kaip Sv. Rašte parašyta, jos 
pasakė: „Jam netarnausime". Čia įvyko viso blogio pradžia 

Ir mūsų pasaulis Jo nepažino. Jis pas savuosius atėjo, o savie
ji Jo nepriėmė, nors Jis buvo mūsų žemiškoje šviesoje ir visiems 
prieinamas. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo 
vaikais. Kalėdų naktį dangaus angelai giedojo gimusiam Dievui 
garbės giesmę, o geros valios žmonėms skelbė dievišką ramybę. 

Viešpaties gimimo dieną, linkėdamas ramybės, sveikinu „Drau
go" redaktorius, administraciją, visus „Draugo" darbuotojus, skai
tytojus, „Draugo" fondo valdybą, marijonų ir „Draugo" rėmėjus, 
bendradarbius. Ypač su dideliu dėkingumu sveikinu „Draugo" 
renginių komiteto narius, kurie tiek daug laiko aukoja dienraščio 
išlaikymui ir gerovei. Visiems linkiu Vaikelio Jėzaus ramybės ir 
Jo angelų džiaugsmo. 

Kun. V. Rimšelis, MIC 

kairės. Privedė prie to, kad jie 
beveik iš viso nieko nedarė. 
Dalis profesionalų paliko savo 
darbus. Šiandieną 70% krimi
nalinės policijos darbuotojų turi 
darbo stažą iki 3 metų. Valdžiai 
tenka imtis ryžtingų priemonių, 
nes kitaip „valstybėje kūrėsi 
valstybė, kurioje dominavo jėga 
ir pinigai". Draudžiamajame 
procese yra priimtos pataisos, 
kurios įteisino kaip įrodymus 
technikos panaudojimą ir įslap
tinto liudytojo instituciją. 
„Supraskite, kas tai yra 
Lietuvoje technikos panau
dojimas, kurios nėra, kas tai yra 
įslaptintas liudytojas Lietuvoje? 
Kur paslėpti?" 

Prezidento dekretu Įkurta pa
stoviai veikianti. grupė kovai su 
organizuotu nusikalstamumu ir 
korupcija. Ją sudaro prezidento 
patarėjas valstybinio saugumo 
klausimais, vidaus reikalų mi
nistras ir generalinis proku
roras. Vadovauja Egidijus Bič
kauskas. Š.m. liepos 13 d. buvo 
priimtas laikinas įstatymas 
sulaikyti dėl apsisaugojimo, 
kuris sulaukė daug pritarimo ir 
daug kritikos, o dabar yra kon
stituciniame teisme ir gruodžio 
mėnesį bus svarstoma jo ati
tikimas konstitucijai. Su šiuo 
įstatymu buvo paveiktos organi
zuotos grupuotės, ypač Vilniu
je, Vilniaus rajone, Panevėžyje, 
Tauragėje, stambi grupuotė 
Šiaulių rajone. Sulaikyta 214 
asmenų, iškeltos 76 bylos. Pagal 
baudžiamąsias bylas, sulaikyta 

140 asmenų, kuriuos galima 
kaltinti už veikimą gaujose. Šie 
skaičiai maži, tačiau kovoje su 
nusikalstamumu įvyko tam 
t ikras persilaužimas. Dalis 
vadinamųjų „šeimos galvų" ar
ba išvyko iš Lietuvos, arba 
nuėjo į gilų pogrindį. Jaučiama, 
kad jie perorganizuoja savo jė
gas. Žinomi kai kurie jų pasi
tarimai, net svarstoma imtis 
teroro. „Nesu toks optimistas, 
jog galvočiau, kad vien 
represiniais įstatymais galima 
pakeisti susidariusią padėtį. 
Turi eiti nemažai ekonominio 
pobūdžio įstatymų, kurie, ačiū 
Dievui, jau pradėti svarstyti 
Seime". Iki šiol nepriimtas 
pajamų deklaravimo įstatymas. 
Neteisėtai įsigytus pinigus 
įdeda į visiškai legalų verslą ir 
gauna legalias pajamas. Iškilo 
turto kilmės deklaravimo pro
blema. Padėtis kitose poko
munistinėse valstybėse yra su
dėtingesnė nei Lietuvoje. E. Bič
kauskas užsiminė ir savo gero 
draugo, žurnalisto Vito Lingio 
nužudymą. Žadėjo, kad šis 
nusikal t imas bus greitai 
išaiškintas. 

Pabaigę savo įvadinius žo
džius, St. Kašauskas ir E. Bič
kauskas atsakinėjo į klausimus, 
kurių nepritrūko. Atsakymai 
buvo įdomūs ir apgalvoti, tačiau 
tai jau būtų beveik kitas straips
nis. Šį LB Detroito apylinkės 
susitikimą su svečiais iš 
Lietuvos pravedė Valdas 
Adamkus. 

SĖKMINGOS 
MEDŽIOKLĖS 

13 medžiotojų iš Vokietijos 
per savaitę nušovė 15 šernų ir 
8 briedžius, Aukštaitijos vals
tybiniam parkui sumokėjo 
19,000 Vokietijos markių 
(apie 11,000 dol.). Šiais pini
gais bus atlyginta žala, kurią 
gamtai ir ūkininkams padarė 
žvėrys. 

KAUNO MOKYKLŲ 
DOVANOS 

Kultūros ir švietimo skyriaus 
iniciatyva iš Kauno miesto mo
kyklų buvo surinkta nemaža 
s iunta vadovėlių, grožinės 
literatūros, laikraščių, kuriuos 
į Karaliaučiaus kraštą nuvežė 
skyriaus vedėjo pavaduotoja G. 
Kučkailienė. Dovanos buvo 
įteiktos Jasnaja Poliana viduri
nės mokyklos mokytojui S. Ruz-
giui, kuris lietuvių kalbos čia 
moko vietinius lietuvius vaikus 
ir suaugusius. K. Donelaičio 
muziejaus darbuotojams irgi 
buvo perduota nemaža siunta 
knvpii. kurias nunirko Kauno 

firmos „Kal idus" prez. J . 
Krukis, finanasavęs ir kelionę 
į Mažąją Lietuvą. Šiai firmai 
dėkingi 24 mokyklos mokslei
viai, turėję galimybę nuvykti 
ir pakoncertuoti pas Šalčininkų 
rajono Baltosios Vokės lietuvių 
mokyklos vaikus. Moksleiviai 
nuvežė ir „Sanito" įmonės 
įduotų vaistų siuntą. 

EUROPOS VYSKUPŲ 
SUSITIKIMAS PRAHOJE 

Rugsėjo 7-12 d. Čekijos sos
tinėje Prahoje vyko Europos 
vyskupų susitikimas, kuriame 
pirmą kartą dalyvavo vienuolijų 
bei pasauliečių atstovai. Tai pir
masis neseniai reformuotos 
„Europos vyskupų konferencijų 
tarybos" (CCEE) surengtas 
simpoziumas, kurio šūk i s 
„Gyventi Evangelija — laisvai 
ir solidariai". Šiame aštun
tajame nuo Vatikano II susi
rinkimo Europos vyskupų 
simpoziume dalyvavo apie 100 
vyskupų, 70 pasauliečių, 50 vie
nuolių, 50 Europos kunigų tary
bų narių, Romos kur i jos 
atstovai. 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 

Nors jautėsi pavargę po tokios ilgos kelionės, visi 
prablaivėjo. Veiduose džiaugsmas išsiliejo, visas nuo
vargis dingo. Kas galėjo pajusti tą jaunuolių džiaugsmą 
tokioje padėtyje, kada jų vienintelis idealas buvo karo 
mokykla. 

Traukinys jau skubėjo. Saulutė leidosi. Ir Garliava 
paliko užpakalyje. Atrodė, nieks to skubėjimo negalėjo 
sustabdyti. 

Žiūrėjo vaikinai tai į vienas kitą, tai į langą, pro 
kurį jau maža kas buvo galima bematyti, tik vis 
tamsesni šešėliai praslenkančių sodybų ar tolumoje 
bemirgančių miestelių žiburiai. 

— Kaip patiko Kaunas? — Jurgis garsiai paklau
sė šalia sėdinčio Vinco. Jis buvo tikras, kad Vincas 
Kauno niekuomet nebuvo matęs. 

Vincas žvilgterėjo į Jurgį, peržvelgė ramiai sau sė
dinčius kitus draugus, ir nieko neatsakė. Tik pagalvojo: 
„ką aš jam galiu pasakyti? Juk visi mes Kauną tik gir
dėjom, gal ir pervažiavom, trumpai matėm, bet žmo
nių gyvenimo tenai nepažįstam. Mes augę kitoniškoje 
aplinkoje, ir mūsų vaizduotė kitoniška". 

Kaunas Vincui iki šiol tebuvo tik didesnis Lietu
vos miestas, laikinoji sostinė, visos valstybinės įstai
gos. Ar jis kada galvojo ten atsirasti, dar nebuvo jam 
atėjusi tokia mintis. Jis mylėjo savo tėvynę, jos laukus, 
pievas, mylėjo žmones Kaunas jam kol kas atrodė 
šaltas — bedvasis. 

— Kaunas ' Kas ten ner daup voatineo? — 

matydamas, kad Vincas nieko nesako, prabilo pačiame 
kampe sėdėjęs Antanas. — Miestas kaip miestas. 
Nepalyginsi su mūsų Utena, bet koks skirtumas? Žmo
nės gyvena. Kas žino, kaip jie gyvena? Iš ko gyvena 
— tik gyvena, didžiuojasi, kad Kaune gyvena. Pirmą 
kartą mačiau, bet kažkokio įspūdžio nepadarė. 
Perėjome Laisvės Alėją. Graži gatvė, galima pasidi
džiuoti, gal čia visas Kaunas savo laisvąjį laiką pralei
džia? Gal ir mūsų nepriklausomybės laikais ten visa 
svarbiausioji politika buvo sprendžiama, kas žino? 

— Mes nekalbame apie didmiestį, kaip jie čia 
gyvena. Aš tik tarp kitko paklausiau kaip patiko 
Kaunas. Mes esam kiti, mūsų kitos idėjos. Mūsų dar 
dideli siekimai, mes esame tie, kuriais visa tauta pasi
tikės, galbėt ir mūsų valstybės ateities egzistencija 
nuo mūsų priklausys. Karo mokykla, argi ne mūsų lais
vės siekiančios tėvynės avangardas. Juk jau dabar mes 
ten važiuojame pasiruošti, kad laikui atėjus, galėtume 
savo mokslą laiku ir vietoje panaudoti, — kone 
karščiuodamasis užbaigė Jurgis. 

Antanas į karo mokslą nebuvo linkęs. Jis svajojo 
apie teisę, bet susidariusiose aplinkybėse gilinti mokslą 
vienintelė vieta buvo belikusi tik karo mokykla. 

— Kaunas, tiesa, mūsų tėvynės laikinoji sostinė, 
bet, man atrodo, dar mes toli gražu, atsilikę. Tiesa, kai 
kas, norėdamas toliau siekti mokslo, turės su ta 
aplinka sutapti, bet užtruks ilgai, kol tavęs nebe-
atpažins, kad esi iš kažkur, iš tolimos provincijos tame 
didmiestyje atsiradęs. Mums atrodo, kad esame smar
kūs vyrai, su gimnazijos atestatu, pradedame daryti 
didelius žygius. Su karšta tėvynės meile, pirmieji ban
dome stoti į kovą už tėvynės ateitį, o kas čia sostinėje? 
Pastebėjot? — visuomet buvęs tylus klasėje, Antanas 
atvėrė savo gražbylystę. — Sakysit: nieko ypatingo. 
Apsirinkat. Reikėjo turėti atidarytas akis. Jau lengvai 

buvo galima pastebėti, kai mūsų visas būrelis 
sugužėjome į tą neeilinį restoraną. Visi sužiuro į mus. 
Net ir tos patarnautojos, lyg nusigandusios dingo iš 
salės. Sakykit, ką ten visi apie mus pagalvojo? Ar 
neatrodėme mes jiems kaip kokie valkatos? Ar jūs 
manote, kad jie galėjo pagalvoti mus esant ateities 
tėvynės ramsčiais? Tikrai, nė vienas iš ten buvusių net 
nepagalvojo. 

— Mes savęs nekaltinkime. Kur mes užaugę, tokia 
ir mūsų inteligentija. Įsidrąsinus ta gražuolė patar
nautoja paklausė: „Kuo galima jums patarnauti?" Juk 
ar ne juokas? Mes nežinojome, ką ten galima iš viso 
užsisakyti, įėjome vien tik dėl smalsumo, pasižiūrėti, 
kaip tie Kauno išgarsinti restoranai atrodo. 

— „Limonado"... ir dar visi! Kaip greit ta gražuolė 
patarnautoja mus pažino, girdi: „Jūs ne iš čia, jūs ne 
vietiniai?" 

— Ir dar gražiausia! Viens kitą pralenkdami pra
dėjot pasakoti, iš kur ir kur važiuojame. Argi nebuvo 
juokinga? Manot, kad ji apie tai žino? Ir ką gi ji pasakė: 
„Ah, tai jūs plechavičiukai? Tiek ji ir težinojo... Ir 
daugiau kaip pusė Kauno tiek težino: Plechavčius — 
plechavičiukai... Jie apie karo mokyklą nežino ir nesi
domi. Jie čia gyvena, savo rūpesčiuose paskendę. Jiems 
Kaunas — viskas. 

— Antanai, tu per daug pastabus. Kai reikės ir mes 
priprasim. Iš pradžių viskas keistai atrodo. Gaila, kam 
tą karo mokyklą į Marijampolę nugrūdo. Juk Kaune 
būtų daug patogiau, arčiau pažintume didmiesčio 
gyvenimą, o dabar — į Marijampolę, — reiškė savo 
nuomonę Jurgis. 

(Bus daugiau) 
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KORP! NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS 

A N T A N A S J U O D V A L K I S 

Papras ta i Korp! Neo-Lithu-
nia šventė padalinių valdybų 
minima arčiau jos įsteigimo 
datos. Šia is metais Korp! Vyr. 
valdyba dienos metu sušaukė 
n e o l i t u a n ų suvaž iav imą , o 
vakare įvyko Čikagos padalinio 
valdybos suruoštas minėjimas. 

Pirmą kartą sueiga ir šventė 
vyko Lietuvių centre Lemonte. 
neįprastoje vietoje, ne Lietuvių 
taut inių namų salėje, Čikagoje, 
kas atsil iepė į dalyvių skaičių. 
Vyresnio amžiaus korporan-
tams, ypač neturint iems susie
kimo priemonių, nėra būdo pa
siekti Lemontą. Tenka ieškoti 
kolegų, važiuojančių į sueigą ar 
minėjimą, kad priimtų į savo 
vairuojamą mašiną. Toks būdas 
ne visiems yra priimtinas, ir kai 
kurie į minėjimą nevyko. Atei
tyje vadovybei teks ieškoti 
a t i t inkamų priemonių, k a d visi 
norintieji galėtų dalyvauti savo 
šventėje. 

Korp! Neo-Lithuania suvažia
vimas, šauktas vyriausios val
dybos, įvyko 1993 m. lapkričio 
20 d. Lietuvių centro Bočių me
nėje, Lemonte. Suvažiavimas 
pradėtas pamaldomis Palaimin
tojo Jurg io Matulaičio koplyčio
j e ir t ę s t a s Bočių menėje. Su
važiavimas susidėjo iš dviejų 
dalių: akademinio ir darbo. 

Akademinė dalis pradėta vė
liavos įnešimu ir Lietuvos him
nu. Atidarymo žodį t a r ė vyr. 
valdybos pirm. Vida Jonušienė, 
mirusiųjų pagerbimui vadovavo 
arbitras Vaclovas Mažeika. Per 
pastaruosius dvejus metus kor
poracija neteko 11-os filisterių 
ir korporantų. 

Suvažiavimą sveikino Ameri
kos lietuvių tautinės s-gos pirm. 
dr. Leonas Kriaučel iūnas ir 
Čikagos skyr. pirm. Eleonora 
Valiukėnienė, Clevelando — dr. 
Viktoras Stankus, Lietuvos kor
porantų vardu Rada Juocevičiū-
tė ir r a š tu — Toronto kolegos bei 
kolegės. Visi sveikintojai, ypač 
taut inės s-gos vadovai, kvietė 
jaunuosius korporantus jungt is 
į tautininkų eiles ir tęsti tautinį 
darbą. 

Didžiausią įspūdį visiems su
sirinkusiems padarė Danu tė 
Mikuž ienė , savo paska i to je 
pabėrusi aktualių minčių. J i jau 
nebe pirmą kartą atskleidžia da
bart inio lietuvių jaunimo gyve
nimo būdą ir konfliktus, išky
lančius tarp dviejų ku l tū rų ir 
aplinkos. Lietuvių j a u n i m a s 
dažnai susiduria su gyvenimo 
realybe-gyvenamąja ap l inka , 
mokykla, draugais ir savo lietu
viška kilme, gyvenimu šeimoje, 
įdiegta pareiga ir meile padėti 
savo t ė v ų ar senelių k raš tu i — 
Lietuvai . Apsisprendimas likti 
prie l ietuviško kamieno nėra 
lengvai sprendžiamas ir dažnai 
pasirenkama lengvesnį, be jokių 
Įsipareigojimų, gyvenamo kraš
to jaunuoliams būdingą, nerū
pestingą gyvenimą. Bet tėvų, 
mokytojų ir organizacijų pasėta 
sėkla išauga ir dažną lietuvį 
jaunuolį grąžina į savųjų tarpą. 
Net i r mišrių šeimų a tža lynas 
nenutolsta nuo lietuviško ka
mieno. Danutės Mikužienės pa
skaita sulaukė dalyvių susiža
vėjimo ir padėkos. 

Akademinė suvažiavimo dalis 
užsklęsta studentų himnu Gau-
deamus. 

Darbo posėdžiui pirmininkavo 
Petras Bučas, o sekretoriavo Ge
novaitė Modestienė. Sudar ius 
įprastas komisijas: registracijos 
(pirm. Lora Mikužienė), nomi
nacijų (pirm. Jurgis Lendraitis) 
ir spaudos (M. Valiukėnas, J . 
Žemait is ir A. Juodvalkis). Iš
klausyti vadovybės pranešimai. 

Pirm. Vida Jonušienė apžvel
gė pastarųjų dvejų metų korpo
racijos veiklą. Paminėta Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo sukakt is . Minėjimas įvyko 

1992 m. kovo 8 d., paskaitą skai
tė rašytojas Vytautas Volertas 
iš New Jersey, o meninę dalį 
atliko operos solistė, filisterė 
Audronė Gaižiūni ' nė, akom-
ponuojant muzikui Alvydui Va-
saičiui. 

Rašytojo, filisterio Romualdo 
Giedraičio-Spalio, mirusio 1980 
m. gegužės 14 d. Hamburge, Vo
kietijoje, urna su pelenais buvo 
laikoma Lietuvių taut inėse ka
pinėse, Čikagoje. Kilus sumany
mui Spalio palaikus perkelt i į 
Lietuvą, žmonai A. Giedraitie
nei pri tarus, Čikagoje rūpinosi 
fil. Mečys Valiukėnas, o Lietu
voje filisteriai — A ^ k s a n d r a s 
Šlenys, Antanas Ramoška ir 
Juozas Enčeris su sūnum Tomu. 
Urną su Spalio palaikais į Lie
tuvą nuvežė Vaclovas Mažeika, 
po at i t inkamų apeigų K a u n e ji 
buvo pervežta į Dusetas ir palai
dota vietinėse kapinėse 1992 m. 
liepos 26 d. 

Su atsisteigusia Vytauto Di
džiojo un ive r s i t e t e , K a u n e , 
Korp! Neo-Lithuania buvo pa
la ikomi n u o l a t i n i a i ry š i a i 
tiesiogiai ir per į Lietuvą vyks
tančius korporantus. Kaune vei
kiančia i korporac i ja i vado
vauja energingas senjoras Jonas 
Vitkauskas. Išleido „Akade
miko" vieną numerį, senjorės 
Antaninos Baltrušienės atsimi
nimus — „Kelionė į n iekur ir 
atgal". 

Dedamos pastangos atgaut i 
turėtus korporacijos r ū m u s ir 
juose įsikurti, at idarant kavinę, 
kurioje galėtų pabendrauti stu
dentai. Kūrimosi sąlygos yra 
labai sunkios, o Korp! namai 
negrąžinami, surandant visokių 
kliūčių ir pasiteisinimų. Korp! 
vyr. valdyba remia kauniškius 
kolegas moraliai ir meterialiai. 
Yra užprenumeravusi laikraš
čius „Dirvą" ir „Draugą", pa
siuntusi kopijavimo mašiną. 
Korp! rūmų atgavimo reikalu 
vyr. valdyba y ra parašiusi ati
tinkamus raštus Lietuvos prezi
dentui, ministrui pirmininkui ir 
Kauno miesto merui, bet jokio 
atsakymo nesulaukta . 

Čikagos padalinio įsteigtą 
tautinių šokių grupę „Patr ia" , 
kuri dalyvavo 1992.VII.2 tauti
nių šokių šventėje, rėmė mora
liai ir material iai . 

Apie Korp! Neo-Lithuania lei
dinį papasakojo vyr. valdybos 
narys ir redakcinės kolegijos 
sekretorius Vaclovas Mažeika. 
Leidinys išspausdintas „Drau
go" spaustuvėje ir yra rišykloje. 
Leidinį paruošė redakcinė kole
gija: pirm. Jonas Ju rkūnas , 
sekretorius Vaclovas Mažeika ir 
nariai — Ignas Andrašiūnas (šį 
rudenį mirė, nuvykęs į Lietuvą), 
Audronė Gulbinienė, Antanas 
Juodvalkis, Juozas Jurevičius 
(miręs), Vytautas Račkauskas ir 
Mečys Valiukėnas, Leidinys di
delio formato, tur i 460 psl., 
gausiai i l iustruotas ir apima 
tautinių korporacijų veiklą iki 
1992 metų. 

Apie iždo stovį pranešė iždi
ninkas Algis Augait is . Kor
poracija šiuo metu yra turtinga, 
nes valdo mecenato Simo Kaše-
lionio stambų palikimą. Paliki
mo pagrindinė suma laikoma 
V.D.U., K a u n e a ts ikūrusia i 
Korp! Neo-Lithuania remti, o 
palūkanas naudoja vyr. valdyba 
savo veiklai ir įsipareigojimams 
ištesėti. Skiria premijas „Dir
vos" skelbiamam Simo Kašelio-
nio vardo novelės konkursui, 
leidinio spausdinimui. Lietuvai 
ir t.t. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas pa
informavo apie atgaivintą žur-
nalą-metraštį „Naująją viltį", 
kurios leidėjas yra Korp! Neo-
Lithuania ir ALTautinė sąjun
ga. Ruošiama nauja laida. Reda
guoja redakcinė kolegija: vyr. 
redaktorius dr. Algirdas Bu-
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Korp! Neo-Lithuania suvažiavime lapkričio 20 d. PLC, Lemonte, susitikę korporantai. Iš kairės: 
V. Girnius, P. Vėbra, Liucija Hofmanienė, R. Juocevičiūtė, R. Užgiris, J. Lendraitis ir dr. T. 
Palionis. 

dreckis, nariai — dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir Antanas Juod
valkis. 

Apie Lietuvos tautinį kultū
ros fondą painformavo valdybos 
vicepirm. Petras Bučas. Fondas 
y ra susitaręs ir remia Lietuvos 
represijų tyrimų centrą Vilniu
je , kuris leidžia Lietuvos geno
cidą. Jau yra pasirodęs pirmas 
tomas, kuriame telpa 28.000 pa
vardžių. Numatoma išleisti 5-6 
tomus. Fondas nėra pajėgus vi
siškai finansuoti leidimo išlai
das, bet teikia paramą galimy
bių ribose. Prašo korporaciją ir 
visus korporantus stoti į fondo 
rėmėjų eiles ir prisidėti prie šio 
milžiniško projekto įvykdymo. 
Korp! vyr. valdyba, remiama 
suvažiavimo dalyvių, pasižadėjo 
įstoti į Tautinės kultūros fondą 
su 5,000 dol. įnašu ir pradžiai 
įteikė tūkstant inę. 

ALTS-gos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas painformavo su
važiavimo dalyvius apie Lietu
vos taut ininkų s-gos projektą 
į s igy t i spaus tuvę ir leisti 
tau t inės minties spaudą. Prašė 
šį projektą remti asmeniškai, o 
ta ip pat ir per korporaciją. Tam 
tikslui yra sudarytas komitetas, 
vadovaujamas Irenos Kriauče-
liūnienės, kuri vykdo vajų. Vyr. 
valdyba pažadėjo prisidėti su 
1,000 dol. auka. 

Po tokios daugybės pranešimų 
buvo kilusios ir nemažos disku
sijos, bet esminių pakeitimų 
nepadaryta. Pranešimai dėl kor
poracijos veiklos buvo priimti ir 

padėkota vyr. valdybai už rūpe
stingą darbą bei paskaitininkei 
Danutei Mikužienei už aktualią 
paskaitą. 

Nominacijų komisijos pir
mininkui Jurgiui Lendraičiui 
pasiūlius, į vyr. valdybą išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė: pirm. 
Vida Jonušienė < II term.), vice
pirm. Daiva Meilienė, sekretorė 
Gražina Kasparaitienė, iždinin
kas Algis Augaitis (perrinktas) 
ir arbiter elegantiarum Vaclo
vas Mažeika (perrinktas). 

Į kontrolės komisiją perr inkti 
tie patys: Vita Girdvainienė, Vi-
*as Plioplys ir Pijus Stončius. I 
jarbės teismą taip pat perrinkti 

t ie patys nariai : Juozas Grauži
nis, Audronė Karal ienė, Vytau
t a s Račkauskas ir Mečys Va
l iukėnas . 

I korporacijos tarybą išrinkti: 
dr. Alvydas Arbas, Rimas Bitė-
nas , Rimas Gulbinas, Algis Jo
nušas, A n t a n a s Juodvalkis, Jo
nas J u r k ū n a s , Kazė Kazlaus
kienė, Ju rg i s Lendraitis, dr. 
Vik toras S tankus ir Arūnas 
Vai t iekai t is . 

Visą dieną užtrukęs Korp! 
suvažiavimas po įvairių siūly
mų ir sumanymų baigėsi, ir visi 
dalyviai pasiliko Čikagos pada
linio t e n pat ruoštoje metinėje 
šventėje bei vakarienėje. 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Vi W«st 95th 8tr««t 

T * . - (708) 424-8654 
(312) M1-M54 

E L E K T R O S . 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto teidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $ 1 8 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatoma UPS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 566-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas vaitui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Lietuvos Ambasadorius 
ir Nuolatinis Atstovas Jungtinėms Tautoms Anicetas Simutis 
sveikina lietuvių organizacijų vadovus ir visus geros valios 
tautiečius, dirbančius Lietuvos gerovei ir demokratinės santvarkos 
įgyvendinimui. 

Linkiu, kad po ilgų okupacijos metų Lietuvą užgulę eko
nominiai sunkumai būtų greičiau nugalėti ir kad mūsų visų ben
dros pastangos greičiau išvestų mūsų tautą į laisvos demokratinės 
santvarkos kuriamą ekonominę gerovę. 

Anicetas Simutis 
Ambasadorius ir Nuolatinis Lietuvos 

Atstovas Jungtinėms Tautoms 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

REALMART, ( N C 
6602 S. PuU&i, 

Chfcago, l t 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČiUI 
Bus 312-585-6100, res\ 312-778-3971 

INPLUX Humanlty Assoclatlon 
Pataria emigracijos klausimais, taip 
pat padeda surasti darbą. 

Tai. 312-254-2661 U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į OAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS [ VISUS RENGINIUS. 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota. Dodge ir Mercedes — Benz autobusas 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ: 

TAUTOS FONDAS SVEIKINA 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1994-jų Metų proga: visus aukoto

jus, jų šeimos narius bei organizacijų veikėjus, kurie vi
suomet tikėjo ir stipriai rėmė Lietuvos prisikėlimo pastan
gas ir aukojo Lietuvos laisvinimo darbams įgyvendinti; visus 
tuos, kurie supranta sunkią Lietuvos padėtį ir iš naujo ryžtasi 
aukoti ir pasiaukoti tikros Lietuvos Nepriklausomybės įtvir
tinimo darbams tęsti. Ne Lietuvos valdžia reikalinga para
mos, bet lietuvių tauta siekia mūsų dosnios pagalbos. Dedi
kuokime 1994 metus Lietuvos ,, 76-jų metų Nepriklauso
mybės" atstatymo metais. Remkime Lietuvą savo darbais 
ir lėšomis per Tautos Fondą. 

Tautos Fondo Taryba 

Juozas Giedraitis 
Jaunutis Nasvytis 
Jurgis Valaitis 
Marija Žukauskienė 
Algirdas Lukoševičius 
Aldona Mackevičienė 
Evaldas Remėza 
Vacys Steponis 
Rimas Vaičaitis 
Jonas Vainius 
Aleksandras Vakselis 
Vaiva Vėbraitė-Gust 
Algis Vedeckas 
Jonas Vilgalys 
Jadvyga Vytuvienė 

Tautos Fondo Valdyba 

Aleksandras Vakselis 
Astra Bilerienė 
Rimantas Bitėnas 
Aldona Katinienė 
Vytautas Kulpa 
Vida Penikienė 
Algis Vedeckas 

W 

CHICAGO 
NEW YORK 
BOSTON 
ATLANTA 
OALLAS 
DETROST 

$735.00 
$625.00 
$649.00 
$665.00 
$675.00 
$675.00 

HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
MIAMI 
VVASHINGTON O.C. 

$769.00 
$665.00 
$795.00 
$729.00 
$649.00 

BILIETAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO M Ė N . 31 D., 19 *3 . 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: 
TELEFAX: 

(708) 430-7272 
(708) 430-5783 

Member 

ASTA 
American Society 
of Trovel Agents 

@ City C«nt«r GT-lnt«rn«tlon«l 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LAISVĖ BE TIESOS — NELAISVĖ, polemika su 
laisvamaniais. Aleksas Šatas. 268 psl. .. $10.00 

JAUČIU-MATAU-GIRDŽIU, poezija. Juozas Paš-
kevičius-Arvydas. 111 psl $3.00 

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 
Dr. Petras Jonikas. 454 psl $20.00 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 
Jankutė. 192 psl $7.00 

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai. 
Stasys Dalius. 383 psl $9.00 

UŽSIENIETĖ IR LIETUVIS KUNIGAS, dviejų 
žmonių gyvenimo aprašymas. Nin. Bizys, 
kun. Rolandas. 140 psl $5.00 

PAŠAUKĖ MANE... Pop. Jono PAULIAUS II bio
grafija. Vertė kun. R. Jakutis. 351 psl. . . $4.00 

LAIKAS IR ĮVYKIAI, atsiminimai. Kazys Karuža. 
430 psl $10.00 

GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius 
Norimas. 207 psl $10.00 

VIDURNAKČIO SARGYBOJE, I tomas. Lietuva 
sovietinėje okupacijoje. Vyt. Vaitiekūnas. 
371 psl $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

< 



LAIŠKAI 
REIKIA TOLERANCIJOS IR 

PAGARBOS 

Čikagoje ir jos apylinkėse ren
ginių net rūksta , dažnai atsitin
ka, kad iš vieno renginio skubi 
į kitą. Antrą Advento sekma
dienį Jaun imo centro metinė 
vakarienė. Programa graži ir 
įdomi. Bet, grįžtant namo, buvo 
labai liūdna. Vienam sveikinto
jui paminėjus Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte, salėje nuskam
bėjo labai negražūs, nejaukūs 
garsai , ir jų aidas smigo tiesiai 
į širdį. Kodėl viename lietu
v i š k a m e c e n t r e p a r e i k š t a s 
nepasitenkinimas kitu lietuviš
ku centru? 

To kito centro įkūrėjai yra 
buvę Jaun imo centro auklėti
niai — mūsų jaunesnioji kar
ta. Mūsų visų vaikai užaugo 
Jaun imo centre, tuo metu čia 
buvo jiems antrieji namai. Gerų 
ir pas i auko jus ių pedagogų 
dėka išaugo gerais, susipratu
siais l ietuviais. Metai bėgo, tie 
buvę vaikai užaugo, sukūrė šei
mas. J ie dabar rūpinasi savo 
vaikų lietuvišku auklėjimu. 
Šeštadieniais veža vaikus į li
tuanis t ines mokyklas, kaip ir 
anksčiau: vieni į vienas, kiti į 
k i tas . Jų vaikai dalyvauja jau
nimo organizacijose, taut inių 

, šokių grupėse, o vasara stovyk
lauja. 

Jaunesnioji karta, nepatyrusi 
vargo, iš mažens pamėgo gam
tą, erdvę. Sukūrusi savo šeimas, 
ieškojo daugiau privatumo, to
dėl daugumas apsigyveno Čika
gos užmiesčiuose. 

Lito bendrovei nupirkus bu
v u s i u s k u n i g ų seminar i jos 
pas t a tus Lemonte, kilo įvairių 
minčių ir sumanymų. Apie pa
s ta tų nupirkimą ir įsteigimą 
lietuviško centro galvojo PLB, 
LB Lemonto apylinkė ir kitos 
organizacijos. Vėliau tas pir
kimo projektas buvo pasiūlytas 
mūsų jaunesniajai kartai — bu
vusiems lituanistinių mokyklų 
ir organizacijų auklėtiniams — 
tai yra mūsų vaikams. Pasaulio 
l ietuvių centro steigėjai gerai 
žinojo, kiek daug jų amžiaus 
šeimų gyvena Čikagos užmies

čiuose ir netur i ryšio su lie
tuviška veikla. Jie suprato, kad 
r e ik i a lietuviško centro už
miestyje, kur i s būtų lietuviško 
gyvenimo jungtis . Reikia visus 
sugrąžinti į lietuvišką šeimą. 
Jaunesn ie j i suėjo, sus i tarė , 
pr iėmė visą riziką ir atsakomy
bę. Labai greitai nupirko semi
narijos pastatus ir pavadino 
juos Pasaulio lietuvių centru. 
J ie tu rbū t nė ne sapnavo, kad 
kada nors tuose namuose, ku
riuose jie išaugo tokiais gerais 
l ietuviais, jų pastangos, įdėtas 
d a r b a s ir rūpes t i s p r a t ^ t i 
lietuvybę, kai kurių tautiečių 
bus išreikštas nepasitenkinimu. 
J ie daro tą, ką mes darėme at
važiavę į šį kraštą: jie nori būti 

lietuviais. Nejaugi mes viską 
pamiršome ir nenorime galvoti. 
Prisimenu, kai pirmutinis vos 
nupirkto centro pirmininkas, 
adv. Rimas Domanskis, pakvie
t ė ir mane į valdybą. Dalyvau
dama posėdžiuose, gerai žinau, 
kiek laiko ir širdies jie paauko
ja centrui. Tas laikas paimtas 
nuo poilsio ir šeimos. J ie rūpi
nasi centro išlaikymu, pagerini
mu, remontais, o ypač skolų iš-
simokėjimu. Didelis centras, 
daug ir rūpesčių. 

įsisteigus Sąjūdžiui ir Lie
tuvai pradėjus laisvėti, jie tame 
centre įkūrė „Hot line". Iš čia 
ėjo pačios naujausios žinios apie 
Lietuvą amerikiečių televizijai, 
spaudai, organizavo autobusus 
į demonstracijas ir joms dažnai 
vadovavo. Lietuvai a tgavus 
laisvę, jie įsteigė „Mercy Lift". 
Vaistus ir įvairiausius medici
nos reikmenis siuntė ir dabar 
dar talpintuvais siunčia į Lietu
vą. Kai vienintelis lietuviškas 
dienraštis „Draugas" atsidūrė 
sunkioje finansinėje padėtyje, 
t ie patys PLC steigėjai atėjo į 
pagalbą. „Draugo" fondo pirmi
ninkas yra PLC valdybos pirmi
ninkas Jurgis Riškus. 

Štai dėl ko skaudu ir liūdna, 
kai iškilmingos vakar ienės 
metu išgirsti garsus, kurie 
neteikia garbės nei pasididžia
vimo. Mes galime džiaugtis sa
vo jaunesniąja karta, nes mūsų 
įdėtas darbas ir rūpestis jais 
atnešė puikius rezultatus. 

Advento metu paskirkime 
šiek t iek laiko pamąstymui. 
Pagalvokime apie artimo mei
lę ir pagarbą vienas kitam, o 
tolerancija turėtų lydėti mūsų 
veiksmus ir žodžius. 

B ronė Na in ienė , 
Lemont, IL 

RAŠOME NEPATIKRINĘ 
FAKTŲ 

Dažnai, paėmus paskaityti 
mūsiškius laikraščius, tiesiog 
pikta darosi, kai aprašymai ne 
visuomet atit inka tikrenybę. 
Aplankę Lietuvą, grįžta nusi
vylę ir aprašo, kad ten jau pa
saulio galas... 

Neseniai verkšlenome, kad 
siuntiniai niekuomet nebuvo 
muituojami, siunčiant ne per 
paštą. Aurelija Balaišaitienė 
užpuolė dr. Bobelį, neturėdama 
visų faktų. Juk reikia džiaugtis, 
kad nors vienas mūsiškis dirba 
Lietuvoje, jis t ikrai jau ne
pavirs „raudonu". Dabar vėl ji 
rašo apie pilietybės gavimo sun
kumus. Aš pats lankiausi Lie
tuvoje, mandagiai aptarnavo ir 
per kelias dienas gavau naują 
pasą, kuris man kainavo tik 30 
centų arba 40 rublių. Jokių sun
kumų nesukėlė ir kit iems Ka
nados lietuviams. 

Spaudoje galime sukelti daug 
p r i e š i škumo savo t ė v y n e i . 
Reiktų mums visiems dėti pa
stangas, kad labiau suartėtume 
vieni su kitais. 

S tasys P r a k a p a s , 
Toronto, Canada 

BALSAI IŠ LIETUVOS 

Kyla nuomonės, kad išeivijos 
spauda pernelyg kr i t i ška i žiūri 
į Lietuvos politinį ir ekonominį 
gyvenimą. Kitaip sakan t , tenai 
negyvendami, nežinom, apie ką 
šnekam. Leiskime todėl laiškų 
ištraukomis pasisakyti patiems 
Lietuvos gyventojams: 

„Atsisveikinimas su rusų ka
riuomene buvo be euforijos. 
Priešo kar iuomenė išėjo, bet 
KGB ir komunistų valdžia liko. 
O Karal iaučiaus sr i t is pilna 
rusų kariuomenės, ku r i per ke
lias valandas gali užimti Lietu
vą. Manau, kad mūsų nepri
klausomybė tebėra pavojuje". 

„Tvirtinimas, kad viskas eina 
į gerąją pusę, yra melas. Po sava
norių sukilimo, jų vi rš ininku 
paskir tas buvęs „l iaudies gynė
j a s " (t.y. stribas) V y t a u t a s Pet
kevičius. Savanorių organizaci
jai sukompromituoti dabar į ją 
prilindo įvairiausio plauko tipe
lių, be abejo ir saugumiečių". 

„Paskolų iš užsienio gauname 
vis daugiau, bet viskas sunkiasi 
kaip į smėlį. Problemų daug, 
svajonių, godumo ir nemokšiš
kumo dar daugiau. Atrodo, kad 
visas ekonominis chaosas daro
mas specialiai, kad pasidarytu
me bejėgiai ir vėl t ek tų prašyti 
Maskvos globos". 

Laiškų autorių nenoriu minė
t i , k a d n e s u d a r y č i a u j i em 
sunkumų. 

A l g i r d a s Š i lba jo r i s 
Ormond Beach, FL 

NEMANDAGŪS SVEČIAI 

Lapkričio 24 dienos „Drauge", 
A. Galinis savo straipsnyje apie 
VIII Mokslo ir kūrybos simpo
ziumą rašo, kad lapkričio 24 d. 
Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s mu
ziejuje tur i įvykti simpoziumo 
rengėjų, dalyvių ir visuomenės 
susipažinimo vakaras . Taip pat, 
kad tuo pačiu me tu bus gal ima 
apžiūrėti naujai a t idarytą paro
dą apie ankstyvąją lietuvių imi
graciją į Ameriką. 

Norėčiau pastebėt i , kad šią 
parodą muziejus surengė, prašo
mas simpoziumo rengėjų ir kad 
jos a t idarymas turėjo įvykti tą 
pačią dieną, susipažinimo vaka
ro metu, o ne anksč iau , kaip 
p.Galinis teigia savo straipsny
je. Lietuvos genera l in is kon
sulas parodą oficialiai at idarė ir 
pakvietė visus a ts i lankiusius ją 
apžiūrėti. 

Apgai les tau t ina , kad nors 
simpoziumo rengėjai prašė mu
ziejaus vadovybės s u r e n g t i 
paroda simpoziumo metu . ta

čiau jie niekur ją neįtraukė kaip Kuriame šone pagerbti 35,000 
simpoziumo dalį. Nei leidinyje, pa r t i zana i , žuvę g indami 

DRAUGAS, antradienis , 1993 m. gruodžio mėn. 14 d. 

nei parengimų programoje, net 
nei jos a t idarymo metu nebuvo 
paminėta, kas ir kokiam tikslui 
šią parodą surengė. Tai būtų 
panašu į svečią, kuris pavalgęs 
skanią vakarienę jūsų namuose, 
nesusipranta nė užsiminti na
mų šeimininkei , kaip skaniai 
pavalgė. Ypač kad tas svečias 
dar prašė šeimininkės jam 
išvirti t am t i k rų patiekalų. 

Mes Amerikoje nesame įpratę 
taip elgtis. 

Va len t inas Ramonis 
Chicago, IL 

NETIKSLUS APRAŠYMAS 

Br. Juodelis , aprašydamas 
rankdarbių parodą š.m. lapkri
čio 12-14 d. Bočių menėje PLC, 
paminėjo ir mano lietuviškus 
kūr in ius . Cituoju „Parodoje 
Lietuvos simbolikai atstovavo 
Jul iaus Pakalkos iš metalo ir 
gintaro — Nežinomo kareivio 
kapas karo muziejaus Kauno 
sodelyje, kryžiai , koplytėlė, 
Vyčio kryžius žuvusiems už 
Lietuvos la isvę". Turiu pa
sakyti, kad a š neturiu nieko 
sukūręs Nežinomam kareiviui. 
Parodoje turėjau paminkliuką iš 
bronzos ir gintaro, skirtą dėl 
Lietuvos laisvės žuvusiems at
m i n t i . Jo dešinėje pusėje 
pažymėti 1941 m. žuvę sukilime 
p r i e š r u s u s okupantus . 

Lietuvą nuo rusų-komu-
nistų. Ketvirtoje pusėje (nu
garoje) įrašyta, kada karalius 
Mindaugas įkūrė Lietuvos vals
tybę, Vasario 16-tos valstybės 
atkūrimas ir šūkis „Laisvė 
Lietuvai", paminkliukas pada
rytas 1987 m., o kovo 11 gimė 
tik prieš 3 metus. Šis kūrinėlis 
atstovauja apie 3900 žuvusiems 
laisvės kovotojams. 

Amerikoje turime daug gražių 
paminklų ypač labai įspūdingą 
Vietnamo kare žuvusiems at
minti. Kariškos apeigos atlieka
mos prie specialiai pastatyto 
Nežinomam kariui pagerbti pa
minklo. Ir per spaudą pradėjo 
pasigirsti jau balsų, kad dau
giau dėmesio kreipiama į vieną 
Nežinomą karį, negu į pamin
klą su tūkstančiais žinomų pa
vardžių. Reikia pasakyti, kas 
tinka Amerikai, ne visai t inka 
Lietuvai. Negalime jaudinan
čias tradicijas nubraukti ar 
iškraipyti. 

Štai dar viena netikėta smulk
mena Kar iuomenės šventės 
minėjime Čikagoje. Buvo nu
pieštas gražus plakatas ir jame 
kario galva su šalmu bei Vyčio 
Kryžiumi, tačiau karys su ūsais. 
Tas parodo, kad stoka suprati
mo, jog lietuvių tautos šventų 
simbolių negalime darkyti. 

J u l i u s P a k a l k a 
Beverly Shores, IN 

PRISIMINĖME A.A. 
SES. KLEMENTINĄ 

Su liūdesiu šią vasarą palydė
jome seselę Klementiną į am
žius Dievo namus. 

Nors a.a. seselė Klementiną 
neilgai darbavosi Čikagoje, bet, 
būdama malonaus būdo, suspė
jo įsigyti daug draugų čikagie-
čių tarpe. Čia gyveno tik vienus 
metus, o Šv. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo kongrega
cijoje darbavosi apie 40 metų. 

Gruodžio 8 d., Šv. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventėje, Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, dalyvavome šv. Mišiose 
už a.a. seselės Klementinos sie
lą. Mišias aukojo prel. Juozas 
Prunskis ir kun. Algirdas Palio
kas. Po to, Agutės Tiškuvienės 
iniciatyva, padedant ki toms Pa
saulio lietuvių centro darbuoto
joms, susir inkome pusryčių. 

Prel. J. Prunskiui sukalbėjus 
maldą, vaišinomės ir dalijomės 
mintimis. Agutė Tiškuvienė, ar
t imai bendravusi su a.a. sesele, 
apibūdino ją kaip jautrią žmo
nių nelaimėms, padrąsinančią 
pasit ikėti Dievu ir malda. Se
selė Margarita sakėsi sužinojusi 
apie a.a. ses. Klementinos mirtį, 
būdama Lietuvoje, ir gailėjosi, 
kad negalėjo palydėti a.a. seselę 
į amžino poilsio vietą. Ji dėkojo 
savo ir seselės Arkadijos vardu 
visiems, kurie susirinko pasi
melsti už a.a. seselės sielą. Taip 
pat prašė toliau nepamiršti ir už 
ją melstis. 

Nepajutome, kaip gretai pra
bėgo kelios valandos ir, kun. 
Algirdui Paliokui sukalbėjus 
maldą, skirstėmės galvodami, 
kaip a.a. seselė Klementiną 
savo tyliu ir ramiu būdu mokėjo 
mus veikti . 

K a r o l i n a Kubi l ienė 

A.tA. 
BRONIUS DOMANTAS 

Gyveno Worcester, MA. 
Mirė 1993 m. lapkričio 26 d., sulaukęs 83 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Alvito valsčiuje, 

gausioje ūkininkų šeimoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: Lietuvoje sesuo Izabelė Misikevičienė ir 

daug kitų giminių. Taip pat daug giminių Amerikoje. 
Priklausė Šv. Kazimiero parapijai ir Lietuvių Piliečių 

klubui, Worcester, MA. 
Velionis buvo pašarvotas Dirsa-Kazlauskas laidojimo na

muose, Vv'orcester, MA. Po gedulingų šv. Mišių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje velionio palaikai buvo nuvežti į Lietuvą. 

Lietuvoje dukterėčios Vidos Kaminskienės namuose įvy
ko atsisveikinimas su a.a. Bronium. Ten priėjo karsto buvo 
giedamas rožančius. 

Po gedulingų šv. Mišių gruodžio 7 d. Alvito parapijos 
bažnyčioje, velionis buvo palaidotas Alvito kapinėse šalia savo 
tėvų, dalyvaujant gausiai giminei. 

Velionio palaikus į Lietuvą nulydėjo ir nuoširdžiai visur 
patarnavo laidotuvių direkt. John Kazlauskas iš Worcester, 
MA. 

Nuliūdę: sesuo ir kiti giminės. 

P A D Ė K A 

Kas gali būti realiau, 
Kaip mediniai kryžiai prie tako 
Ten, kur Tu ir kur aš gimiau, 
Ten, kur smiltys į viską atsako. 

K. Bradūnas 

A.tA. 
JONAS GINTAUTAS 

STANKŪNAS 
Mano mylimas Vyras mirė lapkričio 5 d. Lietuvoje, Vilniu

je. Amžinybės poilsiui atsigulė Kudirkos Naumiesčio kapinėse 
lapkričio 8 d. šalia savo tėvo ir senolių. 

Esu labai dėkinga visiems, kurie mane užjautė žodžiu, 
spaudoje ir laiškais didelio skausmo valandą, netekus taip 
brangaus gyvenimo draugo. 

Magdalena Birutė. 

Making a big world smaller. 

Mūsų mie lam k a i m y n u i 

A.tA. 
LEONUI MILIERIUI 

mirus , jo sūnus ROMĄ, KĘSTUTĮ su šeimomis ir 
ZITĄ J O K U B A U S K I E N E su š e ima nuoširdžiausiai 
už j auč i ame i r k a r t u j u n g i a m ė s maldoje , k a d 
Viešpat ies p a l a i m a lydėtų Leoną Amžinybėje. 

Marija ir Hermanas Endriuliai 
Ona ir Juozas Kalvaičiai 
Elena ir Jurgis Smalskiai 
Rima ir Donatas Nasvyčiai 
Danutė ir Kazys Paškoniai 
Marija ir Vincas Skirpstai 
Onutė ir Viktoras Šilėnai 
Regina ir Rimas Šležai 
Rėdą ir Juozas Ardžiai 

Susimąsčiusi Justina Stukaitė iš Montessori Žiburėlio mokyklėlės Lemonte. 
Nuotr. D. Čyvienea 

What ditterence does <t mate that Lufthansa fces 
to mce mtef nabonal destmations than any other 
smq»e airlme? Oi that every 40 seconds a 
Lulthansa plane taKes o« or lands m one oi 180 
at*s around the worto"' The poni is that over the 
years every e*penence with every traveler. Irom 
every comeT of the worW has helped us 
understand you VVc ve come to knovv cuttures 
and customs Irom aroond ihe cjlobe AU the befler 
to help you teel at home everyvvnere. on the 
p/ound and m the »r Even m many aties * e 
dont lly to. you H t.nd a Lufthansa ortice ready to 
serve your needs Eupenence that s v«ortoVnde 
and vofidvvise ris a diftereiKe that s hetped us 
mafce Inends with a *ortd lull oi traveters 
And that can maKe Irus t»g wOfW lecl very 
smaii indeed 

A.tA. 
PETRUI ŠILUI 

mirus , l iūdinčią žmoną O N U T Ę , d u k r a s ALDONĄ 
K A M I N S K I E N Ę i r RASĄ V A Z B I E N Ę , s ū n ų 
VYTENĮ ŠILĄ, posūnį ALGĮ MIKELEVIČIŲ ir ki
tus gimines nuoš i rdž ia i užjaučiame. 

A passion for perfection. Lufthansa 

E. L. Andriai 
J. Aušra 
J. Antanaitienė 
H. R. Bačunas 
A. S. Baltrukėnai 
E. Baublienė 
L. Bendoraitienė 
0. Brauklienė 
V. Grėbliūnas 
S. D. Grėbliūnai 
J. Gruzdąs 
P. M. Jakaičiai 
1. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
A. Juknevičius 
O. Juodikienė 
S. Kamarauskienė 
L. Karpavičienė 
T. Karvelienė 
D. J. Kaunaitės 
P. Kaušas 
J. Kay 

Miami, Fla. 

A. Kerberienė 
K. K. Kodačiai 
J. Korsakas 
J. J. Kučinskai 
M. Lemanienė 
K. M. Linkai 
B. Liškus 
A. Lopez 
J. Maurukas 
M. A. Mickevičiai 
V. Norvaišienė 
B. S. Sakalai 
V. Saladžius 
B. O. Sergaučiai 
P. Skikūnas 
Stongvilų šeima 
A. Šatienė 
K. S. Šeputos 
V. Šukienė 
V. Tauras 
V. V. Tumasoniai 
A. E. Zigmantai 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gruodžio mėn. 14 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Labdaros vakaras, rengtas 
Socialinių reikalų tarybos gruo
džio 11d. Seklyčioje (Vyresniųjų 
centre, Čikagoje) sutraukė pil
nutėlę salę svečių, nusiteikusių 
padėti daugybei gerų darbų ir 
darbelių, kuriuos nuolat atlieka 
Socialinių reikalų taryba, vado
vaujama pirm. Birutės Jasaitie
nės. Ji pati trumpai aptarė tuos 
darbus-darbelius ir nepaprastą 
jų veiksmingumą ne t ik Lietu
vai, bet ir mūsų žmonėms, ku
rie, peržengę tam tikrą amžiaus 
slenkstį, ieško pagalbos Sek
lyčioje įvairiais pensijų, pali
kimų, dokumentų užpildymo, 
pilietybės ir kitais reikalais. 
Meninę programos dalį atliko 
Algimantas Barniškis, pradžiu
ginęs susirinkusius gausiomis 
dainomis, ir pianistas Manigir-
das Motekaitis (numatytoji sol. 
Praurimė Ragienė dėl ligos 
negalėjo pobūvyje dalyvauti). 

Gaja ir Petras Bliūdžiai, 
Reading PA, gruodžio 3 d. susi
laukė sūnaus, Pauliaus Petro. 
Broliuku džiaugiasi sesutė Da-
dija. 

Marąuette Parko Namų sa
vininkų draugijos susirinkimas 
bus ateinantį penktadienį, 
gruodžio 17 d., 6:30 vai. v. 
parapijos salėje. Kviečiami at
vykti ne tik draugijos nariai, bet 
ir visi apylinkės gyventojai, ku
riems rūpi Marąuette Parko lie
tuviškosios apylinkės likimas. 

x „Saulutė", Lietuvos našlai
čių šalpos būrelis, dėkoja Judy 
Sidrienei, Viktorijai Matrangai 
ir Michelle Jokick už rūbelius 
vargstantiems vaikams. Ypač 
reikalingi šilti švarkai ir paltai 
vaikams iki 18 metų. 

(sk.) 

x „Gimtasis kraštas", tai 
tiltas tarp Lietuvos ir išeivijos. 
„Gimtasis kraštas" plačiausiai 
skaitomas Lietuvos savaitraštis 
išeivijoje. Jį dar galima užsi
prenumeruoti ar pratęsti prenu
meratą 1994 metams. Oro paštu 
tik $49.00. Tai gera kalėdinė 
dovana. Rašyti atstovui Ameri
koje - E. Šulaičiui, 1330 S. 51 
Ave., Cicero, IL, tel. (708) 
652-6825. 

(sk.) 

Ateitininkų kūčias sekma
dienį, gruodžio 19 d., 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre ruošia 
Čikagos studentai ateitininkai. 
Visi ateitininkai ir jų šeimos 
kviečiami. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
Valerijai Žadeikienei, tel. 
708-424-4150. Dalyvavimo auka 
suaugusiems $10 asmeniui, stu
dentams ir vaikams $7. Vai
kams iki 7 m. amžiaus — veltui. 

(sk) 

x NIDOS delikatesų par
duotuvė, 2617 W. 71 St., tel. 
312-476-7675, praneša, kad dar 
nevėlu užsisakyti maistą Kūčių 
ir Šv. Kalėdų stalui. Turėsime 
įvairiu patiekalų: mėsos vynio-
tinių, rūkytų žuvų, žuvų pami-
dorų padaže, įvairios rūšies 
silkių ir mišrainių. Taip pat 
turėsime gausų saldumynų 
pasirinkimą: tortų, pyragų, 
eglučių, baravykėlių, sausainių 
ir kt. skanumynų. Kalėdų sa
vaitę darbo vai.: 8 v.r. - 6 v.v. 
Penktd., Kūčių dieną iki 4 v. 
p.p. Kviečiame visus atsilankyti 
į Nidą ir linkime visiems 
l inksmų Švenčių! Nidos 
savininkai. 

(sk) 

„Draugo" administracija 
yra labai dėkinga už gaunamas 
aukas laikraščio išlaikymui, ta
čiau labai prašo išrašyti du 
atskirus čekius, kai yra siun
čiamos aukos — vieną „Draugo" 
leidimo kasdieninėms išlaidoms 
padengti ir kitą čekį „Draugo" 
fondui. Nuoširdžiai dėkojame už 
jūsų dėmesį šiam prašymui. 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
r inkt inė maloniai kviečia 
visuomenę atsilankyti į lietu
viškas tradicines kūčias gruo
džio 19 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p., Rinktinės namuose (2417 
W. 43rd str.). Programoje — 
Rinktinės moterų dainos vie
netas, vadovaujamas muz. Juo
zo Sodaičio. Bilietų dar galima 
gauti pas platintojus, paskam
binus tel. 312-434-3713 arba 
312-376-0551. 

Rimas ir Audra (Nelsaitė) 
Narbutai susilaukė pir
magimio sūnaus Tomo Kipro. 
Naujuoju vaikaičiu džiaugiasi 
Romas ir Angelė (Barkauskai-
tė) Nelsai ir Danutė (Sabaliaus
kaitė) Narbutienė bei prosene
lė Elena Nelsienė. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, gruo
džio 19 d., 1:30 vai. p.p. prel. Ig
nas Urbonas aukos šv. Mišias. 
Išpažinčių klausys nuo 1 vai. 
p.p. 

Dennis Trimakas, Westlake, 
OH, mūsų spaudos išlaidų maži
nimui atsiuntė šimtą dolerių. 
Jam nuoširdžiai dėkojame. 

Š.m. lapkričio 22 d. Lietuvių 
Katalikų mokslo akademijos su
daryta komisija, susidedanti iš 
pirm. prel. K. Vas;liausko ir 
narių — prof. Zigmo Zinkevi
čiaus bei dr. Aldonos Vasiliaus
kienės, nutarė Juozo Prunskio 
premiją už religinio turinio vei
kalą paskirti prof. kun. Pauliui 
Rabikauskui, SJ, už knygą 
„Šventasis Kazimieras — Lietu
vos Globėjas", Kaunas-Vilnius, 
1993 m. " 

Dail. Ada Sutkuvienė , 
Homewood, IL, kurios dailės kū
riniais daugelis lietuvių gėrisi, 
„Draugo" išlaidas sumažino su 
šimto dolerių čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame dailininkei už šią 
paramą lietuviškai spaudai. 

x TRANSPAK šventiniai 
maisto siuntiniai bus pri 
statyti prieš Kalėdas, jei 
užsisakysite iki gruodžio 
18 d. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Kairys Baltic Expediting 
pristato maisto produktus 
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 8 (vis
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
ros, 2 rūkyt, kumpio, 10 cukr., 
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1 
oland. sūrio, 2 apelsinų, 1 
riešutų, 300 gr. šokolado, 500 
gr. pup. kavos, 200 gr. arbatos, 
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie 
68 sv.) tii: $81 U.S., įskaitant 
pristatymą į namus per 10-14 
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
rašytą pakvitavimą. Rašyti: 
Vytas ar Genė Kairys, 517 
Fruitland Rd., Stoney Creek, 
Ont., Canada L8E5A6, Tel. 
905643-3334; fax 905643-8980. 

(sk) 

Dr. John Lubecky buvo pagerbtas, kaip „Pasižymėjęs metų žmogus 
muziejuje gruodžio 5 d. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos gen. garbt 
Vicki Lubecky, dr. John Lubecky ir Asta Kleizienė. 

Auka steigiamam ,,Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Kalėdų eglutė Čikagos litu
anistinėje mokykloje ruošia
ma šeštadienį, gruodžio 18 d., 
12 vai. Jaunimo centre. Bus vai
dinimėlis, dainos, šokiai ir 
Kalėdų senelis su dovanomis. 
Mokinių tėvai, giminės ir visuo
menė kviečiami kartu su lietu
viškuoju mokykliniu jaunimu 
pasidalinti Kalėdų džiaugsmu. 

Prel. Juozo Prunskio knyg-
gos .,Ateitininkai, nacių ir 
komunistų kankiniai" sutiktu
vės ir Katalikų Bendrijos skir
tos lietuvio-kataliko-visuome-
nininko premijos įteikimas 
Ateitininkų federacijos vadui 
Juozui Polikaičiui įvyko sekma
dienį, gruodžio 12 d. Ateitinin
kų namuose, dalyvaujant dau
gybei prel. Prunskio gerbėjų. 
Kalbėjo dr. Petras Kisielius, 
prof. Juozas Meškauskas ir kiti, 
visam rengin iu i sumaniai 
vadovavo Jadvyga Damušienė. 
Ta pačia proga prelatas buvo 
pasveikintas gimtadienio proga 
(nors kelias dienas per anksti). 
Po oficialiosios dalies su
sirinkusieji galėjo pasigrožėti 
filmu iš prel. J. Prunskio gyve
nimo. 

Amanda ir Algirdas Mulio-
liai, Euclid, OH, „Draugo" 
spaudos paramai atsiuntė 100 
dol. čekį, už kurį nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 
x LEMONTE, PL centre, 

TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312-
436-7772 

(sk) 

x $1.85 už svarą AIR C AR
GO iš Chicagos per TRANS
PAK. Minimumas $30. Ši 
nuolaida tik iki Kalėdų. Talpin-
tuvai siunčiami kas savaitę. 
Pinigai pervedami doleriais. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
436-7772. 

(sk) 

x Pagalba kūčioms! Nenori 
rūpintis ir vargti? Talman Deli 
padės' Iš anksto užsakyk skanų 
maistą, tel . 312-434-9766. 
Užeik į 2624 W. 69 g-ve, kur 
rasi, ko pageidauji kūčių stalui: 
įvairių rūšių silkių, salotų, 
šližiku, lydekos, marinuotų 
stintų, rūkytų ungurių ir t.t. 
Kalėdoms rasi: lašinėčių, kum
pio ir, iš anksto užsisakius, 
rūkyto fazano, anties ir kalaku
to. Talman Deli užsakius tin
kama maistą, pradžiuginsi 
gimines ir draugus, gyvenan
čius kituose Amerikos mies
tuose. Siunčiame UPS. Links 
mų Švenčių! 

(s' 

MAIRONIO LIr 

RENG 
Lapkričio 13 d. Maironio 

lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas posėdžiavo, kaip vi
suomet, mėnesio antrą šeš
tadienį. Posėdyje buvo aptarta 
įvairūs renginiai, kurie numa
tomi mokykloje. 

Sausio 29 d. Maironio 
mokykla rengia savo metinį 
pokylį, minint 35 metų 
mokyklos jubiliejų. Pagarsėjusi 
Lemonto šeimininkė A. 
Šoliūnienė jau pakviesta šeimi
ninkauti, o šaunusis ..Žiburio'-

orkestras vilios visus linksmai 
pasišokti. Numatyta ir ati
tinkama programa. 

Puotos t ikslas dvigubas: 
paminėti mokyklos jubiliejų 
linksmoj bei šeimyniškoj aplin
koje ir sutelkti lėšų mokyklai, 
kuri turi dideles išlaidas ir 
visuomet per mažai pajamų. 

Raginame ir kviečiame visus 
tėvelius pajusti asmenišką atsa
komybę ne tik patiem dalyvau
ti , bet ir pakviesti savo svečių 
j šį vakarą, kad PLC salėje susi
rinktų minia svečių. Jeigu yra 
iš tolimesnių vietovių asmenų, 
kurie atjaučia mokyklos svarbą 
lituanistinės mokyklos vaiko 
l ie tuviškame gyvenime ir 
negalite paremti savo asmeniš
ku dalyvavimu puotoje, pasiųs
kite auką mokyklos direktorei 
Eglei Novak, 620 Kruk St., Le-
mont, IL 60439. Galėsite auką 
nurašyti nuo mokesčių. 

Gruodžio 4 d. mokiniai mokėsi 
- — a 

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

(sk) 

x Lietuvos Vyčių choro po
kylis įvyksta 1994 m sausio 15 
d., šeštadienį, Šauiių salėje. 
2417 W. 43rd St. Choras atliks 
programą, bus šilta vakarienė, 
šokiai, laimėjimai. Rezervaci
joms skambinti: Mary Kinčius, 
tel. 312-927-4990. Visi kviečia 
mi, visi laukiami. Auka asm. 
$15. 

(sk) 

x Istorinis popiežiaus vizi
t a s Kaune! Aukštos kokybės, 
dviejų su puse valandų ilgumo 
spalvotą vaizdajuostę (VHS) 
dabar galite užsisakyti pas In 
ternational Historic Films, Inc., 
skambinant tel. 312-927-2900 
raštu, arba asmeniškai atvyk
dami į mūsų raštine. 3533 S. Ar
cher Ave., Chicago. IL 60609 
Kaina tik $19.95 ir $4.50 už 
persiuntimą. Mes priimame 
čekius ir Visa/Mastercard kre 
dito korteles. Sav. Petras Ber
notas. 

(sk.) 

i 
• 



", Balzeko Lietuvių kultūros 
(s konsulas Vaclovas Kleiza, 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

r. MOKYKLOS 
INIAI 
daryti kalėdinius šiaudinukus. 
Gal nebuvo tokie tobuli ir 
gražūs kaip tie, kur jie matė 
„Gyvosios tautodailės" parodo
je, bet buvo jų pačių kūryba ir 
jie didžiavos jais, parsinešę 
namo galės pakabinti ant savo 
kalėdinių eglučių. 

Gruodžio 18 d. įvyks tradicinė 
Kalėdų eglutė. Kaip ir praėju
siose eglutėse Kalėdų senelis 
apdovanos vaikus su reikšmin
gom bei lietuviškom dovanom. 
Kviečiame tėvelius, senelius ir 
svetel ius į Kalėdų eg lu tę 
gruodžio 18 d. 12 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centre. 

S. Radvilienė 

POPIEŽIUS 
SEKLYČIOJE 

Gruodžio 7 d. Seklyčios lanky
tojai turėjo gerą progą pamatyti 
ir išgirsti lietuviškai kalbantį 
popiežių Joną Paulių II. jam 
besi lankant Lietuvoje. Pa
rengimų vadovei E. Sirutienei 
ir Justinui Šidlauskui pavyko 
gauti visai geras kopijas filmų, 
darytų Vilniaus televizijos „Pa
norama" stočiai. Jas t inkamai 
patvarkius, 2 valandas žiūrovai 
neatitraukė akių nuo ekrano ir 
nesiskundė, kad nusibodo ar pa
vargo, nes per ilgai. 

Pamatėm, kaip Vilniaus aero
drome baltas lėktuvas prislinko 
prie laukiančiųjų minios, o du
ryse pasirodė baltas, lieknas po
piežius ir, iškėlęs rankas, pa
sveikino susirinkusius, o nuli
pęs laiptais, pabučiavo Lietuvos 
žemę. kaip prez. A. Brazauskas 
jį sveikino ir pabučiavo jo žiedą, 
o paskui popiežius sveikino ki
tus, jį sut ikt i a tvykus ius . 
Girdėjome prezidento gražią, 
jautrią kalbą ir popiežiaus at
sakymą lietuviškai, kaip labai 
jis troško ir laukė šio ap
silankymo Lietuvoje. 

Vėliau popiežius savo ma
šinoje (stiklinėj pilaitėj) pasuko 
pilnomis Vilniaus gatvėmis į 

Sofija ir Vytenis Statkai, 
North Riverside, IL, šv. Kalėdų 
proga sveikina savo bičiulius ir 
jiems linki sėkmingų bei sveika
tingų ateinančių Naujųjų metų. 

Alex ir Carrie Navardaus-
kai sveikina su šv. Kalėdo
mis, linkėdami visokeriopos 
Aukščiausiojo palaimos ir svei
katos Naujuose Metuose, dirb
ti, nepavargti veikloje. Visiems 
Zarasiškių klubo nariams, Su
valkiečių draugijos, Šakiečių 
klubo, Medžiotojų ir meškerio
tojų klubo Indianoje ir Balfo 98 
skyriaus aukų rinkėjams ir 
aukotojams linksmų švenčių! 

Antan ina ir Jaunutis 
Dagiai iš Beverly Shores, IN, 
vietoje kalėdinių sveikinimų 
skiria auką „Draugui" ir tuo 
pačiu sveikina savo draugus bei 
pažįstamus švenčių proga. 

J u z ė Augaitmė, Tulpės 
restorano savininkė, visiems 
savo giminėms, prieteliams bei 
pažįstamiems linki malonių 
Kalėdų švenčių ir sveikų bei lai
mingų Naujųjų metų! Ji skiria 
auką lietuviškai spaudai. 

katedros aikštę, kur sausakim
šoje minioje išlipęs, ėjo katedros 
link, liesdamas, bučiuodamas ir 
laimindamas vaikus, sergančius 
ir invalidus bei senukus. Nuo 
katedros laiptų, švęstu vande
niu pašlakstė minią ir prieangį. 

Katedroj pirmiausia pasimel
dė prie šv. Kazimiero karštojo 
koplyčioje ir prie didžiojo 
altoriaus, sveikino ir laimino 
susirinkusius vyskupus, kuni
gus, vienuolius ir vienuoles. 
Pavakariop popiežius nuvyko į 
Vilniaus Aušros Vartus ir ten, 
prie Marijos stebuklingo pa
veikslo, meldėsi lietuviškai, 
baltgudiškai ir lenkiškai, o 
paskui, lotyniškai laimino 
apačioje gatvelėje klūpančius 
vyskupus, kunigus ir žmonių 
minią. 

Kitą rytą, nepaisant smarko
ko lietaus, nuo pat tamsos jau 
popiežiaus laukė šimtatūkstan
tinė minia Vingio parke. Popie
žius, nepaisant darganos, iš lėto 
yrėsi per minią, vėl liesdamas ir 
laimindamas vaikus bei suvar
gusius. Pasiekęs jam puikiai 
įrengtą pastogę, sveikino visus 
lietuviškai, aukojo Mišias, 
dalino komuniją pirmą kartąją 
priimantiems vaikams ir suau
gusiems, vienuoliams ir vie
nuolėms. Tuo metu šimtai 
klierikų ir diakonų dalijo 
komuniją miniai. Arkivysk. 
Audrys Bačkis dėkojo popiežiui 
už savo atsilankymu pagerbimą 
šios vietos, kur gimė laisvės 
sąjūdis ir tų „Vilniaus kal
nelių", kurie priglaudė daug 
tėvynės gynėjų. Popiežius lai
mino minią, laimino slėnį ir 
aplinkines kalvas. 

Rytojaus dieną popiežius 

Pranė ir Juozas Masilio-
niai, Chicago, IL, sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų metų. 
Vietoj kalėdinių atviručių siun
tinėjimo „Draugo" fondui auko
ja 200 dol. 

Adolfas ir Sofija Jelioniai, 
Darien, IL, nuoširdžiai sveikina 
savo bičiulius ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujų 1994 metų pro
ga, visiems linkėdami sveika
tos, laimės ir vilties. 

Jurgita ir Juozas Sabai, 
Burbank, IL, sveikina visus 
gimines ir pažįstamus su šven
tom Kalėdom ir Naujaisiais me
tais. Taip pat „Draugą" ir jo 
administraciją. Vietoj šventinių 
kortelių aukoja „Draugo" fon
dui 200 dol. 

Teresė ir Povilas Urbonai ir 
Audronė ir Jonas Kapočiai 
sveikina visus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus su šven
tomis Kalėdomis ir visiems lin
ki laimingų ir sveikų Naujųjų 
1994 metų! Ir šia proga „Drau
go" dienraščio paramai įteikė 
120 dol. auką. 

Illinois gubernatorius J im Edgar atsiuntė šilčiausius švenčiu sveikinimus 
„Draugo" darbuotojams ir skaitytojams Iš kaires: gubernatorius Jim Kdgar, 
žmona Brenda, sūnus Brad ir duktė Elizabeth. 

aukojo Mišias Kaune — Nemu
no ir Neries santakos trikampy, 
prie Kauno pilies griuvėsių. 
Oras buvo gražus, bet šaltokas. 
Ten susirinkusiųjų minia buvo 
per 120,000, laukusi popiežiaus 
nuo rytinės tamsos. Atvykęs po
piežius vėl ėjo per minią, 
liesdamas ir laimindamas visus. 
Mišioms ir Kaune buvo pasta
tyta puiki pastogė. Kardinolas 
Sladkevičius dėkojo popiežiui už 
savo atsilankymą, o susijau
dinęs popiežius dėkojo Dievui, 
laimino žmones, santaką, pilies 
griuvėsius ir visą Kauną. 

Iš santakos popiežius nuvyko 
į Žaliakalnį ir ten susitiko su 
jaunimu, kuris jį sveikino ovaci
jomis, pašoko ir dainavo. 

Toliau popiežiaus kelionė pa
suko Šiaulių link, į Kryžių kal
ną Jurgaičiuose. Ten vaizdą ir 
įspūdį net aprašyti sunku. To
kio vaizdo turbūt neturėjo popie
žius savo kelionėse po visą 
pasaulį. 

Šv. Mišias jis aukojo iškeltoj 
gražioj pastogėj prieš Kryžių 
kalną. Ten jį sveikino kar
dinolas Sladkevičius ir aiškino 
šios kalvos bei tų kryžių istoriją. 
Sujaudintas popiežius kalbėjo 
apie 50 metų naikinamą ir kry
žiuojamą lietuvių tautą ir jos čia 
sudėtus kryžius. Tai Lietuvos 
Golgota. Prisiminė ir nukan
kintus dvasininkus, jų tarpe 3 
vyskupus. Popiežius atrodė pa
vargęs, o jį supo 300,000 žmonių 
jūra, kuri laikas nuo laiko nu
banguodavo plojimais ir giesme. 
Popiežius vėl įsimaišė į minią, 
lietė ir laimino, ką tik pasiekė, 
o ypač vaikus ir invalidus, kurių 
ten buvo daug. 

Po to popiežius pasuko į Ši
luvą. Ten meldėsi „akmenų" 
koplyčioje ir, nuvykęs į baž
nyčią, meldėsi prie altoriaus, 
laimino žmones, prisimindamas 
kaip čia Šv. Motina Marija 
sustabdė, tuo metu Lietuvą 
užtvinusią, schizmą. Ragino ir 
toliau budėti Katalikų Bažny
čios sargyboje. 

Čia filmas sustojo ir žmonės, 
pilni įspūdžių, momentą tylėjo, 
o paskui gausiai plojo. 

Nuostabus popiežius, nuosta
biai jautrios ir ilgos jo skaitomos 
lietuviškai kalbos. Įspūdis vi
sam gyvenimui 

Jonas Žebrauskas 
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