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Vilniaus arkivyskupo 
kalėdinis sveikinimas 

Vilnius, gruodžio 17 d. (Elta) 
— Vilniaus arkivyskupas metro
politas Audrys Juozas Bačkis 
paskelbė savo Kalėdinį svei
kinimą. „Kalėdos kalba mums 
apie Meilę: meilę be išskai
čiavimų, be reikalavimų, be 
ribų", rašoma sveikinime. 

Dievas atėjo pas visus žmones: 
pas vargšus ir turtingus, pas 
sveikus ir ligonius, pas gerus ir 
blogus, pas teisingus ir klas
tingus. Jo gailestingoje širdyje 
užteko meilės visiems žemės 
vaikams... Švelnios kalėdinės 
melodijos, gaudžiantys bažnyčių 
varpai, šiandien mus kviečia 
atverti savo širdis didžiajai 
Dievo Meilei. Teištirpsta metų 
vargų sunešti ledai mūsų širdy
se". 

Toliau sveikinime arkivysku
pas ragina, kad artėdami prie 
Naujų Metų slenksčio, paliktu
me istorijai visa, kas buvo 
sunku ir bloga, išsinešdami į 
Naujuosius viltį. „Dievo Ap
vaizda", rašoma sveikinime, 
„išsaugojo mūsų Tėvynę per 
visas jos negandas ir sunku
mus. Tikėkime, kad ir ateityje 
Dievas bus su mumis ne tik 
kalėdinėse prakartėlėse, bet ir 
kiekvieno mūsų širdyje, mūsų 
šeimose ir visuomenėje. 

Nuoširdžiai sveikinu su šven
tomis Kalėdomis. Kristaus atėji
mo šviesa tešviečia visuomet. 
Naujieji Metai težiba nauja vil
timi", baigia kalėdinį sveiki
nimą Arkivyskupas Audrys Juo
zas Bačkis. 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Baltijos šalys stiprina 
vieningumą 

Vilnius, gruodžio 17 d. (Elta) 
— Šiandien Lietuvos Vyriausy
bės rūmuose įvyko Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Ministrų 
pirmininkų Adolfo Šleževičiaus, 
Valdis Birkavs ir Mart Laar 
susitikimas. Pasirašytas trišalis 
memorandumas dėl konsulinių 
santykių sureguliavimo ir dėl 
1992 m. kovo 26 d. protokolo 
apie vieningos Lietuvos, Latvi
jos, Estijos vizinės erdvės per
žiūrėjimą. Pasirašytos ir dvi 
dvišalės Lietuvos ir Latvijos 
sutartys — dėl pajamų ir kapi
talo dvigubo apmokestinimo ir 
fiskalinių pažeidimų išvengimo, 
bei susitarimas tarp Lietuvos ir 
Latvijos vyriausybių dėl bendra
darbiavimo socialinio aprūpini
mo srityje. 

Lietuvos ir Latvijos premjerai 
taip pat pasirašė ketinimų 
protokolą dėl bendradarbiavimo 
statant naftos terminalą ir naf
totiekį. „Trijų Baltijos valstybių 
premjerų susitikimas Vilniuje 
buvo labai konstruktyvus ir 
vaisingas", pasakė po derybų 
surengtos spaudos konferencijo
je Lietuvos premjeras Adolfas 
Šleževičius. 

Derybose buvo kalbėta ir apie 
situaciją Rusijoje po rinkimų. 
„Tai kelia nerimą, bet Baltijos 
šalys neišsigando Vladimiro 
Žirinovskio pareiškimų. Jos yra 
pakankamai vieningos", pa
brėžė Estijos premjeras Mart 
Laar. Šleževičius sakė, jog yra 
įsitikinęs, kad Rusijos armija 
bus išvesta iš Latvijos ir Estijos. 

Daug dėmesio derybose buvo 
skirta bendradarbiavimui gy
nybos srityje. Numatyta kurti 
bendras karines struktūras 
NATO pavyzdžiu, stiprinti savo 
sienų apsaugą Rytuose, Baltijos 
valstybių piliečiams plačiau 
atverti sienas. Taip pat planuo
jama nutiesti telefoninę „karštą 
liniją" tarp Baltijos valstybių 
krašto apsaugos ministrų. Esti
jos premjeras Mart Laar pasiūlė 
įkurti karinių atašė postus. 

Premjerai sutarė dėl būtiny
bės įkurti Baltijos valstybių 
Ministrų Tarybą ir plėtoti 
visapusišką bendradarbiavimą 
su Europos Bendrija. Bendra 
ekonominė, monetarinė, gyny
binė politika — svarbiausias 
derybų leitmotyvas. Sekant 
Estiją, žadama ir Lietuvoje bei 
Latvijoje įkurti Valiutų valdy
bas ir tokiu būdu vykdyti vie 
ningą monetarinę politiką. 

Komentuodamas ketinimų 
protokolą dėl terminalo statybos 
min. A. Šleževičius pasakė: jei
gu bus rastos techninės galimy
bės sukurti bendrą Lietuvos-Lat
vijos įmonę ir statyti naftos ter
minalą Latvijos teritorijoje, Bū
tingės varianto bus atsisakyta. 
Premjerai sutarė kitų metų sau
sio viduryje susitikti Rygoje ir 
pratęsti derybas. 

JAV ir Rusija 
bendradarbiaus 

erdvių projektuose 

Naujasis JAV gynybos sekretorius Bobby Ray Inmao kalba Baltųjų rūmų Rožių sodelyje, priim
damas naujas pareigas. Jo klausosi atsistatydinęs gynybos sekretorius Les Aspin, nacionalinio 
saugumo patarėjas Anthony Lake ir prezidentas Bill Clinton. Gynybos sekretoriaus tarnyba 
paprastai buvo rezervuota civiliams, o Bobby Ray Inman yra j pensiją išėjęs, keturias žvaigždes 
įgijęs JAV karo laivyno admirolas. Tačiau jam buvo padaryta išimtis, nes išėjęs j pensiją įgijo 
ilgus metus biznio patirties, kurią pritaikys JAV gynybos išlaidoms mažinti. 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
kalbėjo Lenkijos Seime 

Lenkijos Seimo maršalo Juzef 
Oleks kvietimu dvi dienas Var
šuvoje viešėjo Lietuvos Seimo 
delegacija, vadovaujama Seimo 
pirmininko Česlovo Juršėno. 

Ketvirtadienį Lenkijos Seimo 
plenarinis posėdis prasidėjo 
Česlovo Juršėno kalba. Ji buvo 
sutikta labai šiltai, pertraukia
ma aplodismentais. Pirmą kartą 
po daugiau kaip 20 metų iš Len
kijos Seimo tribūnos Varšuvoje 
kalbėjo Lietuvos Seimo pirmi
ninkas. Paskutinį kartą 1792 
metais tai padarė dviejų tautų 
valstybės Lietuvos Seimo mar
šalas Kazimieras Sapiega. 

Penktadienį Česlovas Juršė
nas susitiko su Lenkijos prem
jeru Waldemar Pawlak. Buvo 
tariamasi, kaip įveikti isto
rinius ginčus, plėsti ekonomikos 
ir kultūros ryšius. Taip pat 
kalbėta apie abi šalis jaudi
nančias problemas: laisvos 
prekybos zonos įkūrimą, pa
sienio perėjų darbo gerinimą, 
„Via Baltica" kelio tiesimą. 
Daug dėmesio skirta tarpvalsty
binės sutarties pasirašymui. 

„Lietuvos Seimo pirmininko ir 
Lenkijos premjero pokalbyje 
dalyvavo Seimo narys Gedimi
nas Kirkilas, Lietuvos nepap
rastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Lenkijoje Danas June
vičius. 

Klaipėdos kar tono 
kombinatas pa rduodamas 

už 18 milijonų litų 

Lietuvos centrinė priva
tizavimo komisija nusprendė 
leisti parduoti Klaipėdos kar
tono kombinatą. Dėl žaliavų ir 
produkcijos pirkėjų stokos iš 
1300 šios jmonės darbininkų ir 
tarnautojų darbo turi tik 500 
žmonių. O likusieji, kas mėnesj 
gaudami apie 40 litų, priversti 
„poilsiauti" namuose. įmonės 

įstatinis kapitalas įvertintas 6.3 
milijonai litų. Tiek kainuoja 
kartono fabrikas, popieriaus, 
celiuliozės ir pašarinių mielių 
gamybos padaliniai, šiluminės ir 
elektros energijos tiekimo stotis, 
didžiausia šalyje miško birža su 
prieplaukomis ir laivų švartavi
mo krantinėmis, kiti gamybi
niai ir pagalbiniai padaliniai. 

Tačiau, norint įsigyti kombi
natą, reikia sumokėti ir maž
daug 11 milijonų litų jo skolų. 
Taigi kombinatas kainuoja apie 
18 milijonų litų. Kombinato 
privatizavimo varžytinėse gali 
dalyvauti visi juridiniai ir 
fiziniai asmenys, Lietuvos ir už
sienio piliečiai. Kartono kom
binato savininku taps preten
dentas, pateikęs valstybei ir 
kombinatui labiausiai priimti
ną verslo planą. 

Dalyvauti varžytinėse jau pa
reiškė norą Švedijos firma 
„Alegro", taip pat viena Ka
nados kompanija. 

„Jedinstvos" byloje 
apklaus tas dar vienas 

kaltinamasis 

Aukščiausiajame Teisme 
vykstančiame septynių „Je
dinstvos" narių teismo procese 
apklaustas kaltinamasis Alek-
sandr Kondrašov. Jis prisipa
žino dalyvavęs 1991 metų sau
sio mėnesį vadinamojo Naciona
linio Gelbėjimo Komiteto įkur
tose „liaudies draugovėse" ir 
nešęs jų peticijas į parlamento 
ir vyriausybės rūmus , tačiau 
neigė dalyvavęs smurto akcijose 
prieš Seimo rūmų ir Vilniaus te
levizijos gynėjas. Aleksandr 
Kondrašov paliudijo, kad Nacio
naliniam Gelbėjimo Komitetui 
vadovavo tuometinis Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos 
dalinio Lietuvoje sekretorius 
Vladislavas Švedas, kuris šiuo 
metu gyvena Baltarusijoje. 

Kondrašov. kaip ir praėjusią 
savai tę teisme apklaustas 
„Jedinstvos" vadas Valerij 
Ivanov, nepripažino savo kaltės. 
Jis sakė veikęs pagal tuometinę 

Atsiliepimai apie LDDP 
valdymo pirmuosius metus 

Vi ln ius , gruodžio 11 d. 
(AGEP) — Gruodžio 10 d. suka
ko metai nuo Algirdo Brazausko 
dekretu paski los pirmosios 
LDDP vyriaus} >ės darbo pra
džios. Ta proga ^"nrodė keletas 
straipsnių, kuriuose apžvel
giami pirmųjų LDDP buvimo 
valdžioje metų rezultatai ir ku
riuos perduoda Algio Gedrio 
Elektroninis Paštas. 

Vidaus politikoje žadėtų ste
buklų nematyti. Pasak „Lais
vosios Europos" apžvalgininko 
dr. Kęstučio Girniaus, ypač 
nusivylę tie, kurie tikėjosi, jog 
LDDP greitai pašalins Lietuvos 
ūkio problemas, ženkliai page
rins gyvenimo lygį, sudarys 
sąlygas gyventojams klestėti. 
Kaip rodo rinkimų rezultatai 
Kaišiadoryse, per metus LDDP 
iššvaistė devynis dešimtadalius 
pernai turėto žmonių pasitikėji
mo. 

Valdžiai nepasisekė stabili
zuoti ūkio, tebesmunka pramo
nės produkcija, vėl paspartėjo 
infliacijos tempai. Ypač sunki 
padėtis žemės ūkyje, neatsis
kaitomą su ūkininkais. Dar 
Bronio Lubio sustabdyta pri
vatizacija taip ir neatgaivinta. 
Adolfo Šleževičiaus vyriausybė 
nesugebėjo išsikovoti didesnio 
pasitikėjimo, jos veikla stokoja 
kiek aiškesnės krypties. Ypatin
gai kritikuojama LDDP kadrų 
politika. 

Kaip „Lietuvos ryte" pažymi 
Rimas Valatka, plinta korupcija. 
..nebuvo mėnesio, kad dabarti
nės valdžios žmonės, neišski
riant nė prezidento, neįsiveltų 
į kokj nors politinį ar finansinį 
skandalą". Paaiškėjo, kad 
LDDP labiau vertina ištiki 
mybę, o ne taip išgirtą kompe
tenciją ar autoritetą visuo
menėje. Tai rodo įvairios 
komplikacijos prezidento pa 
tarėjų korpuse, vyriausybėje. 
Kaip vienas iš paskutinių 
pavyzdžių, kai prasilenkiama su 

Sovietų Sąjungos Konstituciją, partijos rinkimų lozungu, reika 
o Lietuva, jo nuomone, net ir i a u j ančiu valdininkų doros, 
paskelbusi nepriklausomybės minimas Kazio Ratkevičiaus 
atkūrimą, buvo Sovietų Są- paskVTimas Lietuvos Banko vai-
jungos dalis. d y b o ' s pirmininku: būdamas 

„Jedinstvo" buvo įkurta 1989 Lietuvos Banko valdybos nariu, 
m. rusakalbių gyventojų tei- j į s g a v o lengvatinę paskola 
sems ginti. Po 1991 m. rugpjūčio 
pučo Maskvoje ji nustojo egzis 1991 m e t ų sausio kruvinuosius 
tavusi. Nacionalinio Gelbėjime įvykius Vilniuje, pabėgo į Ru 
Komiteto nariai, organizavę s į j a įr Baltarusiją. 

naudodamasis savo tarnybine 
padėtimi. 

Nors LDDP vadovai kiekvie
na proga stengiasi pažymėti, 
kad sumažėjo visuomenės su
priešinimas, tačiau ją pačių 
veikla dažnai prie šito tikrai 
neprisideda. Apžvalgininkai 
pažymi, kad siekiant apriboti 
oponentų galimybes, daromi 
netgi Konstitucijos pažeidimai, 
įvairiais būdais stengiamasi 
diskredituoti opoziciją. Mesti 
kaltinimai ekspremjerams Ge
diminui Vagnoriui ir Aleksand
rui Abišalai, nors kai kurie 
Bronio Lubio ar Adolfo Šleževi
čiaus vyriausybių potvarkiai, 
ypač susiję su turtu, taip pat 
prasilenkia su įstatymais. Imant 
viršų partijos radikalams, didėja 
įtampa pačios LDDP viduje. Pa
aiškėjo, kad šioje partijoje 
atsidūrė žmonės, turintys visiš
kai skirtingų interesų. 

įvairiai vertinama ir suakty
vėjusi kova prieš nusikalstamu
mą. Nors ir pabrėžiama, jog tai 
bene vienintelė sritis, kurioje 
vyriausybei pavyko perimti ini
ciatyvą, tačiau, bendras nusi
kalstamumo lygis tebeauga, 
įvestas Prevencinio sulaikymo 
įstatymas — abejotino teisė
tumo. 

Maskva, gruodžio 16 d. (NYT) 
— Jungtinės Amerikos Valstijos 
ir Rusija ketvirtadienį oficialiai 
tapo partnerės tarptautiniame 
erdvių stoties projekte ir prane
šė, kad pirmasis rusų astronau
tas skris JAV erdvėlaivyje „Dis-
covery" už šešių savaičių. 

Nors abi šalys jau buvo suta
rusios bendradarbiauti erdvių 
programoje, šiuo susitarimu for
maliai pasibaigė dešimtmečius 
trukusi konkurencija tarp JAV 
ir Rusijos erdvių projektuose. 
Rusija taip pat priėmė kvietimą 
kartu su JAV, Europa, Japoni
ja ir Kanada statyti iš pagrindų 
perprojektuotą erdvių stotį. Or
bitoje aplink žemę lekianti la
boratorija, kurios statyme da
lyvaus visos tos šalys, gali 
pradėti veikti jau 2001 metais. 

Maskvoje besilankantis JAV 
viceprezidentas Al Gore ir Rusi
jos ministras pirmininkas Vik-
tor Černomyrdin taip pat pasi
rašė sutartis dėl ekonominio 
vystymosi, aukštos technolo
gijos projektų, gamtosaugos ir 
naftos dujų eksploatavimo pro
jektų. Kai sutartys buvo paly
ginti mažo masto — pvz. Rusi
joje pastatyti 25 privačiai finan
suotas gazolino stotis. 

Neišsigąsta politinio 
netikrumo 

Rusijos - Estijos 
derybos išeis iš 

aklavietės 
Talinas, gruodžio 7 d. (BNS) 

— Estijos užsienio reikalų mi
nistras Trivimi Velliste mano, 
kad Estijos-Rusijos derybos gali 
išeiti iš aklavietes. Tam reikia 
tik laiko. 

Jis pasakė: „Negalime visų 
klausimų spręsti iškart ir esame 
priversti visų pirma imtis pačių 
svarbiausių". Estijai tai — Ru
sijos kariuomenės išvedimas. 
Vėliau, kai j Rusijos valdžią 
ateis vyriausybė, turinti par
lamento mandatą, sienos reika
lus bus galima apsvarstyti išsa
miau. 

Tačiau ministras pabrėžė, kad 
Estija neatsisakys 1920 m. Tar
tu taikos sutarties su Rusija 
principų. Sutartis numato, kad 
Estijos siena eina ryčiau nei 
dabartinė, nubrėžta po Antrojo 
pasaulinio karo. 

Spaudos konferencijoje vice
prezidentas Gore ir ministras 
pirmininkas Černomyrdin sakė, 
kad sutartis rašosi, neišsigandę 
politinio netikrumo, jog šios 17 
sutarčių buvo svarbus ženklas, 
kad JAV teberemia Rusiją po 
ten įvykusių rinkimų, ypač po 
to, kai netikėtai stipriai pa
sirodė Jelcino reformų prieši
ninkai. 

„Rusijos valdžia tebesiryžta 
vykdyti reformas", pareiškė 
viceprezidentas Gore. „Pre
zidentas Jelcinas ir ministras 
pirmininkas Černomyrdinas pa
tvirtino, kad būtina stumtis pir
myn". Anot Gore, sutartys rodo, 

Rusai sako, kad 
latviai nemato 

nuolaidų 
Maskva, gruodžio 7 d. (BNS) 

— Rusijos delegacijos vadovas 
Sergej Zotov mano, kad Latvi
jos pusė „stengiasi nepastebėti 
paskutinių didelių Rusijos nuo 
laidų" dėl armijos išvedimo ir 
Skrundos radiolokacines stoties 
demontavimo. Jis taip pat iš
reiškė viltį, kad Latvijos puse 
padarys daugiau nuolaidų. S. 
Zotovas tai pareiškė gruodžio 6 
d. Jūrmaloje, prasidėjus eilinei 
Latvijos ir Rusijos derybų sėsi 
jai. 

Kaip jau skelbta, lapkričio 
viduryje Rusija pasiūlė Latvijai, 
kad savo karines pajėgas išves 
iki 1994 m. rugsėjo, tačiau 
Skrundos radiolokacinėje stoty 
je dirbs dar šešerius metus. 
Prieš tai Rusija siūlė išvesti ka
riuomenę tik iki 1994 m. pabai
gos ir dirbti Skrundos stotyje 
dešimt metų. 

Latvijos vyriausybės spaudos 
centro vadovas Zotovo pareiš
kimą įvertino kaip propagandą. 

kad „vis labiau įsibėgėjame". 
Baigiant spaudos konferenciją 

V. Černomyrdin prašė, kad ten 
esantys amerikiečiai parvežtų 
žinią, kad abi šalys turi praei
tyje palikti daugelį metų besi
tęsusi abipusį nepasitikėjimą. 
Modamas kumštimi jis pareiš
kė: „Pasakykite jiems, kad nėra 
reikalo bijoti Rusijos, nėra jo
kios priežasties bijoti Rusijos". 

Bandė atgauti žydų kultūrini 
turtą 

Paskutinę dieną viešnagės 
Maskvoje prieš išvykstant į St. 
Peterburgą, viceprez. Gore ban
dė padėti Maskvos Lubavitčer 
žydams jau ilgą laiką užsitę
susiose jų pastangose, kad į Rusi
jos valstybinė biblioteka jiems 
grąžintų 12,000 jų šventųjų raš
tų tomų, kurie buvo užrakinti 
toje bibliotekoje jau 70 metų. Vi
ceprezidentui pavarčius kelis tų 
raštų tomus, kultūros ministras 
Jevgeny Sidorov jam atidavė 
vieną iš tų tomų, pasakydamas 
jog tai „geros valios ženklas ir 
žingsnis į teisingą kryptį". Vice
prezidentas tomą perdavė rabi
nui Baruch Šlomo Cunin, kuris 
pirmadienį skris į New Yorką 
perduoti tomo tų žydų vy
riausiam vadui. Gore. kuris dar 
senatorium būdamas darė spau
dimus rinkinį atgauti, sakė, jog 
derybos tebesitęsia ir kad jis 
tikisi, jog derybos sėkmingai 
baigsis. 

Ar rusai galės ištesėti 
pažadus 

Viceprezidentas su premjeru 
daugiausia kalbėjosi apie erdvių 
tyrinėjimo projektus. Sutarta 
taip pat, kad keturi ar daugiau 
JAV astronautu praleis po 24 
dienas Rusijos iškeltoje erdvės 
stotyje Mir. JAV Rusijos erdvių 
agentūrai iki 1997 m. sumokės 
400 milijonus dol. už medžiagas 
bei kitus patarnavimus jų ben
druose projektuose su JAV. 

Viceprezidentas ir premjeras 
niekais numojo būkštavimą. 
kad politinis klimatas Rusijoje 
gali apsunkinti Rusijai pažadų 
ištesėjimą. Al Gore taip pat at
metė kai kurių JAV ekspertų 
kritiką, kad Rusijos erdvėlaivių 
iškėlimo įrengimai yra apleisti, 
pasakydamas: „Mes pilnai pasi
tikime, kad būsime sėkmingi'. 

Kitų pasirašytų sutarčių tar
pe buvo įsipareigojimas įkurti 
bendrą JAV-Rusijos technologi
jos centrą, turėsiantį atsidary
ti Tyumene birželio mėnesį. Jo 
paskirtis — gerinti Rusijos naf
tos ir dujų eksploatavimą. Rusi
ja taip pat davė pažadą savo se
nesnes atomines elektrines pa
daryti saugesnėmis ir bendra
darbiauti su JAV, ieškant kitų 
būdų energijai gaminti. Sutar
ta ir apriboti mokesčius, ku
riuos JAV investuotojai turi 
mokėti Rusijos įstaigoms. 

— Rumunijoje 10.000 žmonių 
reikalavo prezidento atsistaty
dinimo ir kad į sostą sugrįžtų 
1947 m. komunistų pašalintas 
jų karalius. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 18 d.: Gracijonas. 
Girdvilas, Eivile. Visbutas. 

Gruodžio 19 d.: Ketvirtas 
Advento sekmadienis; Rufas. 
Urbonas, Rymantė. Darius. 

Gruodžio 20 d.: Domininkas. 
Teofilius, Grožvydė. Gražvilė. 

Gruodžio 21 d.: Šv. Petras 
Kanizius; Petras, Tomas. Ilgis, 
Girenė. Pirmoji žiemos diena. 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

KŪDIKĖLIO JĖZAUS GIMIMO 
ŠVENTĖJE 

Kai visi, dideli ir maži, turtingieji ir vargšai artinsis prie 
gimusio/o Dieviškojo Kūdikio, kviečiu ir visa ateitininkų šeimą į 
šią džiaugsmingą kelionę įsijungti. Neškim Jam tai, kas mums 
brangiausia - mūsų išsaugotą idealo auką ir prašykime, kad Jo 
geroji ranka mus palaimintų, sustiprintų mūsų sieloje pasitikėjimą 
to idealo įvykdymu, padėtų užbaigti statyti tiltą į Lietuvą, kad juo 
susibėgtų į vieną didžią mūsų visų šeimos šventą, iš kurios kiltų 
tokia didinga giesmė Kristui, kad ji nustelbtų visus svetimus, tuoj 
po karo audrų Tėvynėn įsiskverbusius garsus. 

Telaimina mus Dievas per visus 1994 metus. 
k u n . dr. Valdemaras Cukuras 

Ateitininkų Federacijos kapelionas 

Tą stebuklingą, džiaugsmo kupiną, naktį angelų chorai skelbė 
pasauliui džiugią naujieną — taiką ir ramybę geros valios žmonėms! 

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus idėjinės šeimos narius, išsi
sklaidžiusius po platųjį pasaulį, ir linkiu, kad amžinosios laimės 
nešėjas suteiktų mums šviesos matyti savo klaidas, išminties -
pasitaisyti ir artimo meilės - atleisti! 

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų Federacijos vadas 

Sušilkim prie šv. Kalėdų laužo — ir tie, kurie linksmi, ir tie, 
kurie liūdi. Tos šilumos, lyg duonos, atsilaužkim ir būkim tvirtesni, 
ir būkim geresni... 

Daug skaidrių ir džiaugsmingų akimirkų šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų šventėse. Kūdikėlio Jėzaus palaima ir ramybė telydi Jus 
visuose ateitininkiškuose darbuose! 

Ateitininkų Federacijos Taryba 

Ateitininkai jaunučiai Clevelande, globėjų padedami, kuria Advento vainiką. 
Nuotr. M. L a n i a u s k o 

STUDENTŲ REKOLEKCIJOS 
DAINAVOJE 

Norėdami save a tnauj int i 
Kristuje, studentai ateitininkai 
lapkričio 12-14 d. susirinko 
Dainavoje, kur vyko studentų 
metinės rudens rekolekcijos. 
Rekolekcijų tikslas — atnaujinti 
savo ryšius su Kristumi, kad 
studentai galėtų toliau siekti 
Ateitininkų aukščiausio tikslo 
— Visa atnaujinti Kristuje. 
Malda yra būdas atnaujinti ry
šius su Dievu. Audra Baleišytė, 
SAS CV vicepirmininkė ir reko
lekcijų komitetas daug dirbo, 
ruošdami šį puikų savaitgalį. 

Studentai Dainavoje susirin
ko penktadienio vakarą. Visi 
buvo paprašyti nedevėti laikro
džių, nes rekolekcijų rengėjai 
norėjo, k a d da lyvia i v isa i 
nesirūpintų apie laiką, bet 
pilnai dalyvautų kiekvieną mi
nutę. Studentų gyvenimai labai 
pilni, jie dažnai netur i laiko 
melstis ir pamąstyti; rekolek
cijos buvo ypatinga proga tam 
susitelkti. 

Po atidarymo ir bendros mal
dos. Aidė Užgirytė pravedė pra
timą, reikalaujantį, kad studen
ta i apgalvotų savo gyvenimą ir 
paklaustų savęs, ar j ie kartais 
negarbina kitų dievų, medžia
ginių dalykų, kūno malonumų 
ar a lkohol in ių gė r imų. Iš 
šio pratimo išsivystė diskusijos 
apie tai, kaip studentas gali su
derinti materialinį pasaulį ir 

Kalėdų šventė primena mums, kad Žodis tapęs Kūnu yra vilties krikščionybę dabartyje. Kaip 
simbolis. Tad semkimės vilties ir stiprybės iš šitos mistinės paslap- jau daugelį metų Dainavoje 
ties ir istorinio fakto. Raskime vilties, kad mūsų ideologijos žodžiai įprasta, studentai užbaigė dieną 
taptų gyva dalim mūsų kasdieninio gyvenimo. Atsinaujinkime ir 
atverkime savo širdis per šiuos Naujus Metus, kad visa pilnai at
naujintume Kristuje. 

Nuoširdžiai sveikiname visus savo narius ir jų šeimas šv. 
Kalėdose ir linkime laimingų Naujųjų 1994-jų metų. 

Čikagos Sendraugių Ateitininkų valdyba 

Įžiebę savyje šventus jausmus. 
Galvokime vieni apie kitus... 
Kalėdinė Taikos ir Geros Valias dovana 
Tebūnie su Jumis Kalėdų dienoj 
Linkime sėkmės visuose darbuose 1994 metais! 
Su nuoširdžiausiais kalėdiniais sveikinimais. 

Jaunųjų Ateitininkų sąjungos 
Centro valdyba 

Sveikiname visus ateitininkus, užsienyje ir Lietuvoje, o ypač 
moksleivius, šv. Kalėdų proga. Linkime, kad Kūdikėlis Kristus 
atneštų žmonijai taiką ir ramybe, o kiekvienam ateitininkų sąjūdžu) 
nariui pasiryžimo ..Visa atnaujinti Kristuje!" 

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
Centro valdyba 

malda, prašydami Dievo palai 
mos savaitgaliui, ir giesme 
„Kaip grįžtančius namo paukš
čius..." 

Šeštadienis, vienintelė pilna 
rekolekci jų diena, p r adė t a 
anksti su rytine meditacija ir 
malda. Pas i s t ip r inus laba i 

Sveikinu visus ateitininkų skyriaus bendradarbius ir mielus skania kiaušiniene. Marius 
skaitytojus Kristaus Gimimo šventėje. Linkiu, kad užgimęs Dievo Polikaitis kalbėjo apie maldos 
Sūnus parodytų teisingą kelią, vykdant Jo mums paskirtus dar- vietą žmogaus gyvenime. Jo pa
dus, darant gera žmonėms. skaitą tapo dalyvių minčių 

K. Kubilienė pareiškimu apie ta i . kaip jie 
Iš „Ateitininkų gyvenimo" skyriaus redaktorė meldžiasi. Tuo laiku buvo labai 

Moksleivių ateitininkų 1993 m. vasaros suvažiavimo Dainavoje prezidiumas. Iš k. - sekr. Kris
tina Mataitė. pirm. Vėjas Skripkus ir sekr Gytis Vygantas klausosi Clevelando moksleivių kuo 
pos atstovės Audro« Degosytės praneSimo 

Nuotr R i m o s Pol ikai tytės 

atviras ir draugiškas jausmas . 
Studentai dažnai nekalba šia 
tema, i r j iems buvo gera proga 
išsikalbėti. Po pietų Aldona 
Zailskaitė pravedė dvasinį pra
timą ir meditaciją. 

Laisvalaikio metu s tudentai 
turėjo progą džiaugtis Dainavos 
gamtoje ar pamiegoti, jei kurie 
buvo pavargę. Daugelis ėjo pasi
vaikščioti, ir, nors jau temo ir 
oras šaltokas, visiems buvo 
smagu.Diskusijos apie maldą ir 
jos vietą gyvenime buvo tęsia
mos ir laisvalaikiu. 

Vakarienei sočiai pavalgę ku
gelio ir viščiuko, rinkomės va
karinei programai. J i buvo 
maldų vakaras . S t u d e n t a i , 
kalbėdami rožinį sus ikaupę 
apėjo ežerą. Nuėję į kitą pusę, jie 
kar tu pasimeldė, dėkodami 
Dievui už puikų savaitgalį ir 
prašydami jo pagalbos ateityje. 
Rekolekcijų dalyviai giedojo 
giesmes ir Ciba i gė dieną su 
..Kaip grįžtančius namo paukš
čius..." 

Sekmadienį reikėjo keliauti 
namo, tai daug laiko nebuvo. 
Studentai iš ryto dalyvavo Mi
šiose Manchester parapijoje. Po 
trumpo rekolekcijų užbaigimo ir 
maldos visi išsiskirstė kelionei 
namo. 

Rekolekcijose dalyvavo 23 stu
dentai. Nors dalyvavę susimo
kėjo po 35 dol., šio mokesčio 
neužteko užmokėti visas reko
lekcijų išlaidas. Iš kasos teko 
paimti 225 dolerius išlaidoms 
padengti, kas sąjungos iždą 
paliko blogame piniginiame 
stovyje. Studentai, kur ie užsi
registravo, bet neatvyko į reko
lekcijas (o tokių buvo nemažai) 
prisidėjo prie šio finansinio nuo
stolio. Sąjunga dabar beveik ne
turi pinigų. 

Nors rekolekcijų plane nebuvo 
numatyta, šeštadienio vakare 
po programos įvyko SAS susi
r i n k i m a s . Č i a s t u d e n t i j a 
diskutavo ateinančią žiemos 
Akademiją. Nutarta, kad ši aka
demija vyks Dainavoje sausio 
1-5 d. Jos mint is — „aktyvus 
galvojimas". Akademijoje bus 
d i s k u t u o j a m a filosofija, 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
atei t is , genet ikos ir et ikos 
klausimai. Ši akademija reika
laus iš visų aktyvaus dalyva
vimo ir galvojimo, tai siekis 
geriau įgyvendinti inteligen
tiškumo principą. 

Norintieji dalyvauti akademi
joje registracijai skambinki te 
217-344-0467 iki gruodžio 18 d., 
o po šios datos - 312-226-7275. 
Kaina 65 dol. (JAV) asmeniui 
užsiregistravusiems iki gruo
džio 20 d. Po to kaina bus 75 dol. 
'JAV). Registracija reiškia, kad 
tikrai dalyvausite akademijoje! 
Jei iki gruodžio 21 d. nebus užsi
registravę bent 20 studentų, 
akademija bus a t šaukta , nes fi
nansiniai neįmanoma ją pra
vesti. Jei tur i te klausimų apie 
akademiją, kreipkitės SAS CV 
registracijos telefono numeriais. 

Julija Krumplytė 

DĖMESIO! 

Stovyklos ruošos darbai j a u 
prasidėjo. Norintieji stovykloje 
dirbt i , gali jau dabar kreiptis į 
Rusnę Kasputienę (47677 Han-
ford, Canton, MI 48187). 

Jei jums reikia JAS uniformos 
emblemų, JAS programos vado
vo ir vadovėlio, egzaminų 
knygos bei kitokios pagalbinės 
medžiagos, kreipkitės į Audrą 
Kasputytę (40571 Ladene Lane, 
Novi, MI 48375). 

A N T R A S I S AISČIO RAŠTŲ 
TOMAS 

Antras is Jono Aisčio raštų to
m a s jau atspausdintas ir įrištas. 
Šį tomą, kaip ir pirmąjį, reda
gavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir 
A n t a n a s Vaičiulaitis. Labai 
gaila, kad Antanas Vaičiulaitis 
nema tė savo darbo rezultato. 
Ate i t ies Literatūros Fondas 
nuoširdžiai dėkingas Joanai 
Vaičiulaitienei, kuri a.a. Anta
no Vaičiulaičio redaktoriaus ho
norarą paskyrė auka Ateities 
Li teratūros Fondui. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel . 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Hartem. tel. 708-594-0400 
Bridgvtev*. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St. 
Tel-(1-312)735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
SEiMOS DAKTARAS iB CHIRURGAS 

Family Medlcal Cllnlc 
15505 - 127 St., Lemont, IL 60439 

P- «iajS0 eaios Connmun.ty Hospital * 
S'ive- Cross Hosp'tai 

Valandos pagal susitanmą 
Tat. (708) 257 2265 
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ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

J O N A S V. P R U N S K I S , M D 
T E R R I D A L L A S P R U N S K I S , M D 

Chicago 312-726-4200 
Elgm 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000. eM 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
VVaatchaatar. IL 60153 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 

Nechirurgmis išsiplėtusiu venų gydymas 
5540 S. Pulaski R d . . tel. 312-585-2802 

Pirrn , antr penktd 9 v r -3 v p p . 
ketv 10 v r -7 v v.. Irečd , 

šeštd 10 v r — 2 v p p. 
Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 

Sumokama po vizito 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava. , Ortand Park 
708-349 8100 

10 W. Mar t in , Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-857-8383 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 312-284-2535 
Pirmd., antrd.. ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r—12 

Valandos susitarus 

Kab. tel. (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave., 

Chicago, III. 60652 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W . 1 7 l s t 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Dlagnosis. Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susita"Tią 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta «etvd i - 3vpp 

penkt ir šeštd 9 v r .12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave. . Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742 0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arpą (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1ų-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai 1 vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

t 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akiu. Chirurgas 
Chicago Rldge Med. Center 

9830 S. Rldgeland Ave. 
Chicago Rldge, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chicago, IL 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkėm* nuolaida 

2436 W. UttHienlan Plaia Court 
Tel. (1-312)925-6288 

507 S. Gllbert, LaGrange IL 
Tel. (708) 352-4487 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago IL 
Tel. (312)476-2112 

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

D R . F R A N K PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai 

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

Tel (312) 737-5149 
Vai pagal sus'tanmą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127thSt 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
šskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
S63S S. Pulaski Rd., Chicago. IL 

Ta i . 312-585-1955 
172 Sehlller St., Elmhurs?. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

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 te l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at 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 Medlcal Center-

Napervll le Campus 
1020 E. Ogden Ave. . Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
T a i . 708-527-0090 ,. 

Valandos pagal susitarimą 
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Amžinojo laukimo metas ir 

„JINGLE BELLS 99 

„Rasokit, dangūs, ir išlykit Iš- vakar ienę" , 
ganytoją. . ." A r k a s tebe- Žinoma, priklauso, kokių tra-
prisimena Rarotų Mišias, anks- dicijų toje vakarienėje ieško
ti kiekvieną Advento sekma- sime. Vienur pobūvis prasideda 
dienio rytą — šarmotą, šerkš- „kūčiškai" ir užsibaigia šokiais, 
notą ankstyvos žiemos baltumu, dainomis; ki tur ant stalo tarp 
kupiną laukimo? Adventas — silkių, mišrainės ir aguonų 
amžinojo laukimo metas — ne
svarbu, ar buvo laukiama grįž
tant saulės ir pavasario pažadų, 
ar gimstančio Dievo Kūdikio, 
pažadėtojo Mesijo, negęstančios 
pasaulio Šviesos. 

pieno ats i randa kumpis, šal
t iena — juk ne visi mėgsta tuos 
„keistus" valgius, reikia paten
kinti ir lepesnius skonius... Bet 
visur primygtinai pabrėžiama, 
kad t a i t i k r a i t r a d i c i n ė s , 

Tos keturios savaitės intensy- lietuviškos kūčios, su kalėdai-
vaus laukimo ir pasiruošimo di- čiais (deja, dar vis „plotkomis" 
džiausiam įvykiui žmonijos isto- t e b e v a d i n a m a i s ) , mirusiųjų 
rijoje mūsų tautoje kadaise apsi- pr i s iminimu ir patriotiškais 
eidavo be blizgučių ir sku- atsidūsėjimais. Kažkodėl bijome 
bėjimo, dovanų „medžiojimo", tokius šeimyniškus prieššven-
be nuolatinio priminimo, kiek t i n i u s pobūv ius p a v a d i n t i 

AR RUSIJA MĖGINS 
ATSTATYTI IMPERIJĄ? 

Amerikos spaudoje pasigirsta pesimistiškai dėl šių priežasčių: ta ir apsup ta potencialių priešų, 
vis daugiau balsų, susirūpinu- 1. Jelcino pastangos išlaikyti Jos a rmi ja didės , jos įsiparei-
sių naujosios Rusijos „imperia- Rusijos vientisumą skatina ag- gojimas nusiginkluot i sumažės, 
listinėmis ambicijomis". Būdin- resyvų rusų nacionalizmą; 2. Ar y r a kok ia išeitis iš to 
gas pavyzdys — New Yorke Rusijos poltinė kultūra papras- užbur to ra to? J e i Rusijai t i k r a i 
dienraštyje „Newsday" (lap- ta i yra arogantiška, įsakmi ir rūpi jos s a u g u m a s ir ger i san-

nejautri nerusų politiniams sie- tyk ia i su ka imyna i s , t v i r t i na 
kiams; beveik visas rusų politi- Motyl, bep ra smi ška pr ieš in t i s 
nis elitas remia agresyvią Ru- jos v a k a r i n i ų ka imynų priėmi-
sijos užsienio politiką; 3. Rusų mui į NATO. Ši demokra t i ška 
mažumos nerusų valstybėse bus s ą j u n g a n e s u d a r o j o k i o s 
greičiausiai įveltos į vietinius grėsmės demokra t i ška i Rusijai, 
politinius ir ūkinius konfliktus; Ir je i , pavyzdžiui , NATO orga-
4. Kol nerusų valstybėse tebėra nizacijai p a v y k t ų į t ik int i savo 

Rimties valandėlė 

TIKROJI DIEVO BUVEINĖ 

dar dienų liko iki Kalėdų, kiek 
darbų neatlikta. O Kalėdos vis 
dėlto ateidavo — ramios, šven
tiškos, iškilmingos, neatski
riamai supynę senuosius papro
čius ir tradicijas, perduotas iš 
neatmenamų laikų, su tomis, 
kurias padovanojo Gimusis. 

Kiekvienas lietuvis suprato, 
kad pirma, negu bus galima iš
t a r t i — „ S v e i k a s , J ėzau 
gimusis". reikia nuoširdžios 
dangaus ir sielos rasos, reikia 
„taisyti kel ius" , nes tas , kuris 
a t e ina , y ra s v a r b i a u s i a s 
Svečias. Juk l ie tuviai nuo 
amžių pasižymėjo vaišingumu, 
mokėjimu svečią priimti, nes 
„Svečias į namus — Dievas į 
namus". 

Negalime norėti, kad lietu
viai, kurie gyvena toli už savo 
krašto ribų, išsiskirtų lyg skau
damas nykštis iš savo aplinkos 
ir visą Advento laiką vaikščio
tų s u s i k a u p u s i a i s ve ida i s . 
Nesunku pasiduoti, nors ir dirb
tiniu, komerciniu pagrindu su
kurtai šventiškai nuotaikai; 
puošti namus, lenktyniaujant 
su kaimynais, pirkti kalnus 
dovanų ir skubėti pagal trankų 
ir užkrečiantį „Jingle bells" 
ritmą. Visas tas šurmulys ne tik 
smagiai nuteikia, bet paskatina 
daugybei labdaros darbų, ati
daro pinigines ir širdis bena
miams, našlaičiams, vargšams 
ne tik savoje aplinkoje, bet ir 
tolimesniuose kraštuose. 

Su „Linksmų Kalėdų!" šūkiu 
žygiuoja ir lietuviškoji labdara, 
nes žmonės dosniau aukoja ir 
aukojasi, kad ir likimo ar 
aplinkybių nuskriaustieji pa
justų šventišką nuotaiką. 

Adventams riedant į savo 
keturių savaičių kelionės pabai
gą, lietuviškoje visuomenėje 
iškyla keistas reiškinys — visi 
nori švęsti Kūčias. Ne tas , 
kurios įprastos Kalėdų išvaka
rėse, šeimai susirenkant prie 
balto stalo su dvylika valgių ir 
simboliniu šienu po staltiese, 
bet vis dėlto kūčias. Ir jas šven
čiame su užsidegimu: kiekvie
n a organizaci ja , s a m b ū r i s , 
apylinkė būtinai turi savo na
r ius sukviesti į „tradicinę kūčių 

t ikrais iais vardais... 
Pasaulis darosi vis siauresnis 

ir vienodesnis. Kažkada buvo 
m ė g i n a m a d i rb t in iu b ū d u 
sukur t i kalbą, kad visi visur 
ga lė tų lengvai sus ika lbė t i . 
Idealistai net drįso tvirt inti , 
kad, tokiu būdu bendraujant, iš
nyks kara i — visus nesusipra
t imus bus galima išspręsti, besi
ka lbant prie taikos stalo. Pasi
rodo, kad ta bendroji kalba 
savaime atsirado ir nuolat vis 
labiau plinta, apimdama, į savo 
t inklą į t raukdama net nuoša
liausius mūsų planetos pakraš
čius. Kalba? Tai mūsų mo
dernioji technologija! Ji sklinda 
sausumos, oro, vandens keliais, 
net i r visai be kelių — oro ban
gomis. Žmonija nuolat maišo
ma, svidinama kaip sauja akme
nėlių, kol nusitarkuoja indivi
dualumas , kol visi daugiau ar 
m a ž i a u s u p a n a š ė j a m e — 
v a l g o m e tą pat į m a i s t ą , 
rengiamės panašiais drabužiais, 
važinėjame tokiais pat automo
biliais, matome tas pačias TV 
programas. Net ir kalba, tas di
džiausias , t au ta s sk i r ian t i s , 
savitumas, pradeda suvienodėti. 
Tik prisiminkime, kiek per 
t rumpą laiką į mūsų senąją 
k a l b ą p r i s i r i n k o s v e t i m ų 
šiukšlių. 

Kar ta i s pajuntame, kad skęs-
tam t ame supanašėjimo liūne, 
ir dairomės, už ko užsikabinti, 
kad visiškai neprarastume savo 
tapatybės. Čia gelbėjimosi ratą 
mums meta lietuviški papročiai 
ir tradicijos, senas, išbandytas, 
amžiais sukauptas mūsų pro
tėvių palikimas, kurį reikia 
s u s i g r ą ž i n t i į k i e k v i e n u s 
l ietuviškus namus ne t i k sveti
m u o s e k r a š t u o s e , b e t i r 
tėvynėje. Padėkime t ruput į pa
s tangų lietuviškas tradicijas 
įnešti į savo šeimą, įskiepyti 
savo vaikams. Būkime papročių 
ir tradicijų nešėjai atei t ies kar
toms, kad gyvenimo tempas ir 
pasaulio suvienodėjimas nepa
liktų jose begalinės tuš tumos, 
kur io je aidi n e s i b a i g i a n t i s 
„J ingle bells" skambėjimas. 

Danutė Bindokienė 

kr ič io 7 d.) i š s p a u s d i n t a s 
straipsnis, „Pavojinga prarasto
sios imperijos nostalgija". Jo au
torius, Alexander J . Motyl, yra 
vienas iš nedaugelio buvusios 
Sovietų Sąjungos tautų žinovų 
Amerikoje. Jis vadovauja Nevv 
Yorko Columbia universitete 
veikiančiam Rytų Europos ins
t i tutui ir yra parašęs keletą 
knygų, kurių naujausioji gvil
dena nepriklausomos Ukrainos 
problemas. 

„Buvusios imperijos yra blogi 
kaimynai", — rašo Motyl. — Jos 
pyksta, kad joms teko nupulti 
nuo garbės viršūnių, jos de
monstruoja savo raumenis, jos 
siekia tapt i tuo, kuojos buvo". 

Amerikiečių profesorius klau
sia, ar Jelcino Rusija paseks jų 
pavyzdžiu? Ar ji mėgins atsta
tyti tarp 1989 ir 1991 m. sugriu
vusią imperiją? Ar taps nor
malia valstybe, kuri bendradar
biauja su savo kaimynais ir ne
mėgina jų dominuoti? 

Beveik porą metų, rašo auto
rius, atrodė, kad Rusija yra 
atsisakiusi savo imperialistinių 
ambicijų, bet vėliau ji pasuko 
kitu, agresyviu keliu — aiškiai 
rėmė Serbiją, — pasipriešino 
NATO i š p l ė t i m u i į Ry tų 
Europą. Jelcinas ilgai atsisakė 
a t i t raukt i kariuomenę iš Balti
jos valstybių. Maskva ėmė nau
doti alyvos ir dujų eksportus 
kaip „politinį ginklą" tramdyti 
Ukrainą, Baltarusiją ir Lietuvą. 
Jos kar inia i daliniai įsivėlė į 
konfliktus Moldovoje, Gruzijoje 
ir Tadžikistane. 

Motylą ypač neramina tai, 
kad net ir Rusijos demokratai — 
tie žmonės, kur ie turėjo savo 
šalį nuvesti į normalumą — ėmė 
imperialistiniu žargonu kalbė
ti apie Rusijos „teisę ir pareigą" 
ginklu „palaikyti tvarką" savo 
įtakos sferoje, kurią jie vadina 
„ar t imuoju užsieniu" . Savo 
politiką jie mėgsta vadinti „ap
sišvietusiu imperializmu". 

Amerikiečių profesoriaus nuo
mone, Rusijai neįmanoma atsta
tyti buvusios imperijos, nes 
Rusijos ūkyje ir visuomenėje 
siaučia chaosas. Jelcinas, kaip 
ir Gorbačiovas, tevaldo Krem
lių. Demoralizuota ir iširusi ru
sų armija nesugebėtų kontro
l iuo t i b u v u s i ų sov ie t in ių 
respublikų ir satelitų. 

Ar Rusijos užsienio reikalų 
politika įeis į normalias vėžes? 
Straipsnio autorius į tai žiūri 

r u s ų ka r in ia i daliniai , tol 
Maskvą ims pagunda juos 
panaudoti; 5. Dar praeis daug 
metų, kol Rusija taps t ikra, 
taikia, kapitalistine demokra
tija. 

Motyl kritikuoja Vakarus už 
vengimą pareikalauti iš Rusijos, 
k a d ji pador ia i l a i k y t ų s i 
buvusios SSR nerusų tautų ir 
Rytų europiečių atžvilgiu. Tai 
padrąsina rusus elgtis neatsa
kingai. Užuot aiškiai pareiškę, 
kokį rusų elgesį jie laiko nepri
i m t i n u , Vakarų po l i t i n i a i 
vadovai su Maskva kalbasi 
daug švelniau, negu su neru-
sais . Todėl Rusijos vadovai 
mano, kad jie gali daryti, ką 
nori. 

Amer ik ieč ių profesor iaus 
nuomone, Rusijos kaimynai ir 
toliau jausis nesaugūs ir didins 
savo kar inius biudžetus, nors 
jiems labiausiai turėtų rūpėti 
ūkinė reforma. Neišvengiamai 
bus sudaromos karinės sąjun
gos. Kai lenkai, vengrai, čekai 
ir slovakai pagaliau supras, kad 
jų dar daugelį metų nepriims į 
NATO, jų žvilgsnis nukryps į 
Rytus — į taip pat nesaugius pa-
baltiečius, baltarusius ir ukrai
niečius. Panašiai elgsis ir Vidu
rio Azijos tautės. Maskva, savo 
ruožtu, jausis ris labiau izoliuo-

narį U k r a i n ą a t s ik ra ty t i b ran 
duolinių g inklų , ta i b ū t ų labai 
naud inga pačiai Rusijai. 

Rusijos demokra tų ir ant i -
d e m o k r a t ų iracionali opozicija 
NATO išplėtimui į Rytus ameri
kiečių profesoriui rodo, kad 300 
metų s enumo imper ia l i s t in ia i 
įpročiai Rusijoje t e b e k l e s t i . 
Todėl j is siūlo, jog V a k a r a i 
aiškiai pasakytų Rusijai, kad j ie 
n e t o l e r u o s k a r i n ė s i n t e r 
venc i jos , t e r i t o r i n i ų r e i k a 
l a v i m ų i r ū k i n i o š a n t a ž o . 
Je lc inui nugalė jus savo varžo
vus, j au nebega l ima tv i r t in t i , 
kad gr iežtesnė Vakarų poli t ika 
sus i lpnins jo poziciją viduje. 

J e i V a k a r a i ims veikti dabar , 
t v i r t i n a s t ra ipsn io a u t o r i u s , 
Rusijos a g r e s y v u m a s ir jos 
k a i m y n ų polinkis į ta i a t s aky t i 
g i n k l a v i m u s i gal i b ū t i su
s t abdy tas . Bet jei Vaka ra i leis 
su i ru te i ir išsiplėsti, rusa i mė
gins dominuot i Euraziją ir t a i 
a tga iv ins Rytų-Vakarų įtampą. 
Tokiu atveju Rusija vėl t ap s 
izoliuota, jos galimybės išvystyti 
d e m o k r a t i j ą b e v e i k v i s a i 
p r a n y k s , ir jos ka imyna i Rytų 
Europoje pavirs provakariet iška 
uždanga — perspėja Columbia 
un ive r s i t e to profesorius Ale-
xander I. Motyl. 

J P 
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Paskutinį Advento sekmadie
nį a te iname akistaton su nuo
stabiu Dievo veiksmų paslap
t ingumu. Dievo veikimui būdin
ga tai , kad tuo pačiu metu, kai 
j is žmogų kviečia kuo pilniau
siai naudoti visus savo gabumus 
ir pajėgumą, bendradarbiaujant 
su Dievo t ikslais, jis taip pat 
nori, kad mokėtume jam visiš
kai paklust i , kad priėję žmogiš
ko suprat imo ribą, mokėtume 
visiškai juo pasitikėti ir tuo 
būdu Dievas galėtų mums pada
ryti tokių dalykų, kurių net įsi
vaizduoti negalime, bet kurie 
y ra išganingi ne tik mums, bet 
ir toms bendruomenėms, ku
rioms priklausome. 

Pirmame skaitinyje iš Samue
lio antrosios knygos <2 Sam 
7:1-5, 8-12, 14, 16) įvyksta 
ne t ikė tas rolių pasikeitimas. 
Kaip savo komentare pastebi 
kun. Carroll Stuhlmueller. Ka
ralius Dovydas buvo itin gabus, 
ryžtingas, mokantis prie žmonių 
prieiti ir į t ikinti juos, kad jam 
talkintų. Jis nepažino nesėkmės, 
pvz., kaudamas is su Galijotu (1 
Sam 17), gudrumu laimėjęs 
kovą su filistiniečiais (1 Sam 
27; 30), kai laimėjo šiaurinių iz 
raelitų lojalumą, nors jie jokiam 
kitam pietiečiui — Judo valdovui 
— nebūtų leidę savęs valdyti. Jis 
net užkariavo Jeruzalę, kuri nuo 
pat įžengimo į pažadėtąją žemę 
prieš 200 metų buvo laikoma 
nenugal ima. Pagaliau net ir 
meilės srityje jis sugebėjo įveikti 
ne įmanomas kliūtis, laimėda
mas savo priešininko ir pirmta
ko Saul iaus dukrą Michalą sau 
žmona '1 Sam 18:20-.£>>• 

Dabar Dovydas panoro pasta
tyt i Dievui šventyklą. Kai j is 
savo planą pasakė pranašai Na-
tanui , šis iš ka r to j am pri tarė , 
nes niekas nesipriešino Dovy
dui. Bet tą naktį Dievas apsi
reiškė Natanui ir liepė uždraus
ti Dovydui statyti šventyklą. 
Dievas pr iminė, kad jis gyveno 
izraelitų tarpe palapinėje nuo pat 
to, kai išvedė juos iš Egipto — 
tai buvo geriausias būdas Die
vui būti ar t i savo tautos, j iems 
keliaujant per dykumas. Pala
pinė buvo ženklas, kaip arti Die
vas y ra prie savo žmonių — gy
vena jų tarpe, nepaisant, kur jie 
keliautų. Bet tuo pačiu palapinė 
buvo ir pati nepatvariausia pa
stogė, greitai išardoma, neturin
ti pastovumo, tvirtų pamatų, 
kaip turėtų iš akmens pastatyta 
šventovė. Tad palapinė tapo 
re ikšmingas simbolis Dievo ar
tumo savo žmonėms — jų „ak
m u o " ir tvi r tovė y ra pa t s 
Dievas. Sv. Jono Evangelijoje 

skaitome „Ir žodis tapo kūnu ir 
a p s i g y v e n o tarp mūsų" (Jn 
1:14). Čia evangelisto Jono pa
naudoto graikiško žodžio tikro
ji prasmė yra „apsigyveno pala
pinėje" tarp mūsų, primenantis 
Dievo keliavimą su savo tauta 
per dykumą. Lotyniškasis žodis 
„tabernaculum", kuriame laiko
mas Švč. Sakramentas, taip pat 
turi tos Dievo gyvenamos pala
pinės žmonių tarpe prasmę. 

Dovydas pakluso Dievui, atsi
sakė savo projekto pastatyti vi
same pasaulyje šauniaus ią 
šventove tikrojo Dievo garbei. Ir 
tuomet ne Dovydas Dievui, bet 
Dievas Dovydui pastatė „na
mus" — amžinai išliksiančią di
nastiją, iš kurios kils Mesijas. 
To nei Dovydas, nei jo laikų 
žmonės net įsivaizduoti negalė
jo. Net Mozė ir Jozuė negalėjo 
perleisti valdymo savo pali
kuonims. Ir istorija parodė 
Dievo išmintį. Tai, kas Dovydui 
atrodė tvirtu ir t ikru valdžios 
užtikrinimu — karališkieji rū
mai — ilgainiui buvo sugriauti. 
Bet Dievas Dovydui padarė kaž
ką paslaptingesnio ir tvirtesnio. 

Kaip girdime šio sekmadienio 
Evangelijoje, savo buveinėje-ta-
bernakule Marijoje (nors ji bu
vo iš Levio giminės, jos sužadė
tinis Juozapas buvo iš Dovydo 
giminės) Dievas Šventąja Dva
sia (ta pačia, kuri debesyje virš 
palapinės keliavo su tauta per 
dykumą) stebuklingai pradėjo 
savo Sūnų. kuriame išsipildė 
visi karaliui Dovydui duoti 
pažadai. Kaip Dovydas, taip ir 
Marija ' ir Juozapas) gyveno, pil
niausiai naudodami visus savo 
sugebėjimus, bet jie taip pat 
mokėjo paklusti ir pasiduoti 
Dievo veikimui, kai susitiko su 
kažkuo didesniu, nei jie patys — 
su dieviška paslaptimi. 

Pagaliau ir šv. Paulius mums 
primena garbinimo žodžiuose — 
„doksologijoje" — laiške Romos 
tikintiesiems (Rom 15:25-27), 
kad Jėzaus Kristaus Evangeli
joje — gerojoje žinioje — glūdi il
gus amžius užslėpta paslaptis, 
kuri dabar yra visiems apreikšta: 
kad tikroji Dievo pergalė reiš
kiasi ne kaip žemiškojo kara
liaus Dovydo karinės pergalės, 
kur kitos tautos buvo kardu pa
lenktos Dovydo valdžiai, o visų 
tautų žmonėse, kurie laisva va
lia išpažįsta prisikėlusį Kristų 
ir juo gyvena. Taip ir mes Kris
taus mistiniame Kūne tamoa-
me Šventosios Dievo dvasios ne
trūnijanti buveinė — palapinė, 
keliaujanti žemėje, žmonių tar 
pe ir su jais. 

a.j.z. 

Išsklaidė, k u r t ik vietos buvo. K a s žino, kas iš to visko viena nuo kitos, aukštai lubose spinksėjo silpnos 
išeis? O dabar e ik ime , reikės k u r nors jus pata lp in t i , elektros lemputės. Niūru. Lyg būtum atsiradęs kokiose 
kad šiek t iek pa i l sė tumėte . katakombose". 

Vyrai v i enas po ki to, pro s iaurus , šal ia sargybinio Tai Vinco pirmieji įspūdžiai. Tamsoje buvo sunku 
būdelės va r t e l ius , pasekė sargybos virš ininką. įžiūrėti kitų veidus, bet nebuvo abejonės, kad ši aplinka 

„Jokių a t sk i rų mokyklai pas ta tų . Išblaškyti visur ir juos ne per daug žavėjo. 
po kareivines. Kūrimosi stadijoje! Štai tau , — ne vienas Kiek pakalbėjęs su kareivinių budėtoju, sargybos 
pagalvojo. — O m e s visai k i t a ip pagalvojome. Sku- viršininkas, paliko vyrus jo žinioje, o pats išėjo pro 
bėjome, kad nea t s i l i k tume nuo savo draugų . Štai tau , duris. Budėtojas t a ip pat atrodė jau kažkada tarnavęs 
t a mūsų išsvajota ka ro mokykla, juk mes visai k i ta ip kariuomenėje, gal ir vyresnis buvo, peržvelgęs visus 
ją išsivaizdavome!" Liūdnos min tys slinko per tų aplinkui stovinčius, paprašė sekti paskui, 
idealistų ga lvas . Vyrai paklusniai sekė. Kažkas naujo, — niekuomet 

Sekė sargybos viršininką. N a k t i e s tamsoje buvo nematyta. Nors maža šviesos, bet visi žvalgėsi į visas 
matyti didžiuliai pastatų siluetai. Tai buvo kareivinės, puses. Praėjo didelę nišą — didžiulis tamsus kambarys, 
kur jos prasidėjo ir k u r pasibaigė, nak t i e s tamsoje ne- maža lemputė spinksėjo lubose, didžiuliai juodi katilai, 
buvo ga l ima įžiūrėt i . pajuodę nuo karščio, gal ir nuo amžiaus, stūksojo įtvir-

Prie p i rmo didžiulio pas ta to d u r ų v i r š in inkas tinti į grindis. „Turbūt virtuvė *, — pagalvojo vyrai 
Po kelių minučių vyrai jau artėjo prie tų vartų. Sar- sulaikė vyrus , p a t s dingo tarpduryje . Nuo ta ika darėsi praeidami. Eina tolyn. Vėl didžiuliai kambariai abie-

gybinis — jaunas vyrukas, nakt ies tamsoj ir išgirdęs liūdnesnė. J ų įsivaizduota karo mokykla visai neturėjo jose koridoriaus pusėse. Net šiurpas paima, žiūrint į 
daugelio balsus, gal ir ne per jaukiai jautėsi, bet, iš- panašumo. juos. „Ir čia tokiose sąlygose ir tose landynėse turėsime 

Pašaukė į vidų. Pirmas žvilgsnis nuvėrė visus. Net mes gyventi?" — maišėsi mintys. 
ir Vincas, t a i p a m a t ę s pagalvojo: „Ar galėtų geriau- Ir vienoje, ir kitose pusėje vis t a s pats. „Gal pri 
šias rašytojas suku r t i tą vaizdą iš savo galvos, j am ves, kur yra lovų? — nedrąsi mintiss sukosi pasiryžėliu 
pačiam viso to nemačius" . O vaizdas buvo liūdnas. Vin- galvoje. Bet tos išganingos laimės nebuvo. Privedęs prie 
cas dairėsi ir t a ry tum rašė savo mintyse, kad kada nors. panašaus kaip visi vieno „kazemato", budėtojas sustojo 
jei kas domėsis , galė tų nupiešt i t i k rą vaizdą, kaip Didžiulė krūva netvarkingai suverstų lentgalių, buvo 

LIKIMO IRONIJA 
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Tie du kilometrai nakties metu tikrai pasirodė per 
ilgi. Prie Šešupės. Bet, kad tos Šešupės niekur nema
tyti. Tegalėjai įžiūrėti abiejose gatvės pusėse didelių 
medžių šešėlius. 

Turbūt jau buvo prasidėjęs kareivinių rajonas, kai 
vyrus sustabdė kiti patruliai . Tie patys klausimai, tie 
patys atsakymai . Patarė eiti prie vartų dešinėje gat
vės pusėje, o t e n pat ir sargybos būstinė, kur jie galės 
gauti tolimesnius nurodymus. 

girdęs lietuviškai kalbant, neišsigando. Ir vėl ta pati 
giesmė: kas jūs , kur keliaujate? Sargybinis, palikęs 
vyrus prie vartų, nuėjo pranešti sargybos viršininkui. 

Netruko ilgai, kai su sargybiniu atėjo sargybos 
viršininkas, j a u vyresnio amžiaus. 

— Ką čia dabar su jumis daryti? - lyg pats sau pra
dėjo galvoti. — Reikia jus kur nors patalpinti iki ryto, atrodė tos p i rmos nak t i e s įspūdžiai , p radedan t žengti viskas, ką galėjai matyti toje blankioje šviesoje. 

Alps Strikas ir sūnus Aleksas Žiburėlio mokyklėlės Tėvo-vaiko vakare 
gruodžio 6 d. 

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

kol j u s pasiims ta karo mokykla. Pasiskubinot... Dar 
ten kažko ypatingo nėra. 

„ J i s jau žino apie karo mokyklą" — pagalvojo 
Vincas. 

— Ar šiose kareivinėse ir kariūnai gyvena? — 
paklausė nepatenkintas Jurgis . 

— Jų visur pilna, privažiavo kaip bičių spiečius. 

keliu, kurį t a ip šviesiomis spalvomis buvo vaizdavę. — Lovų nėra. Kiek buvo, bataliono vyrai pas save 
„Pačiame prieangyje buvo t amsu . Mažas budėtojo susinešė. Čia yra lentų, nors nebus per daug patogu, 

s ta l iukas ša l ia į e inamų durų. Virš jo silpna elektros bet bandykite prisitaikyti ir pailsėti. Ryt jumis pasi-
lemputė spinksėjo Toliau t amsus koridorius tęsėsi. Lu rūpins vadovybė, tad nenusivilkite tokia pirmąja 
bos aukštos . Sienos ir lubos juodos, gal niekuomet ne- naktim. — lyg pajuokavo budintis. 
dažytos, o gal tamsoje ta ip a t rodė . Toliau, kiek akys — Ne kas, — kažkas pasakė. 
užmatė, i lgas kor idor ius . Ka ip koks lab i r in tas . Toli, (Bus daugiau) 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

TURIZMO IR SVEIKATINGUMO 
KOMPLEKSAS „JUKNAIČIAI" 

Gale v a s a r o s l a n k i a u s i 
Juknaičiuose, ku r i e yra 10 km 
j pietryčius nuo Šilutės ir 60 km 
j p i e t u s nuo K l a i p ė d o s . 
Nuvykau, ska t i namas vieno 
p a ž į s t a m o , s u s i p a ž i n t i su 
buvusiu pavyzdiniu „ J u k n a i 
čių" tarybiniu ū k i u ir jo pirmi
ninku Zigmantu Dokšu. Atvy
kęs sužinojau, kad ūkis išardy
tas. Dabar veikia atskiros bend
rovės ir valstybinė sėklų ban
dymo stotis, o buvusio ūkio svei
k a t i n g u m o c e n t r a s d a b a r 
priklauso akcinei bendrovei 
Tur izmo ir S v e i k a t i n g u m o 
kompleksas „ Jukna ič i a i " . Šios 
bendrovės direktorius ir ilgame
tis tarybinio ūkio p i rmin inkas 
Zigmantas Dokšas supažindino 
su apyl inke, ūk io p rae i t im , 
sėk lų b a n d y m o s t o t i m i r 
kompleksu. Aplankėme „Juk
na ič ių" t u r i zmo ir sve ika 
t ingumo kompleksą, apyl inkės 
senelių namus, vaikų darželį , 
vieną gyvenvietę ir vaistinę. Tai 
pa t raukl ios s ta tybos, pavyz
dingai tvarkomos. 

Sėklų bandymo stotį aprodė 
agronomas Algirdas Žakys. Čia, 
pajūrio zonos 45 ha plote , ti
riamos 25 veislės k u k u r ū z ų ir 
25 veislės avižų bei kitų auga lų 
sėklos po trejus metus ir tuomet 
parenkamos apylinkei maiš
tingiausios ir t i nkamiaus ios . 
Anksčiau sėklų bandymui buvo 
skirta 75 ha. Sėklos g a u n a m o s 
iš Vokietijos, Olandijos, Bela-
rusijos ir kitų k raš tų sėklų 
p i rk l i ų ir L i e t u v o s s ė k l ų 
saugyklos Dotnuvoje. Lietuvoje 
veikia iš viso 11 tokių stočių. Jų 
ve ik la ir p l o t a i g e r o k a i 
sumaž in t i p r i v a t i z a v i m o ir 
žemės reformos metu . 

J u k n a i č i ų t a r y b i n i s ū k i s 
susikūrė 1963 metais , sujungus 
du atsi l ikusius kolūkius . Il
gainiui, Z. Dokšui vadovaujant, 
čia susidarė pavyzdinis ūkis , 
pas ta ty tas sve ika t ingumo cen
tras , sukurtos gražios s ta tybos , 
kad, pagal jį, „žmogui bū tų 
j auku" . Į Jukna ič ius atvažiuo
davo ne t ik iš Sovietų Sąjungos, 
bet ta ip pat svečiai iš užsienio. 
Apie šią vietovę 1986 m. buvo 
net išleistas foto a lbumas . Kit i 
sako, kad Juknaičiai buvo Vals
tybės dotuojamas ūkis , k a i p so
vietinės santvarkos siekinių pa
vyzdys. Z. Dokšas t ik ina , kad 
ūkis ne t ik nebuvo dotuojamas, 
bet dar Valstybei nešė milijonus 
rublių pelno. 

Z. Dokšas y ra s u m a n u s ir 
energingas vadovas. J a m vado
vaujant , šiuo m e t u sve ika
t ingumo kompleksas pr i ta iky
tas nauj iems p o r e i k i a m s ir 
veikia ka ip tur izmo viešbut is , 
kuriame lankosi svečiai, ypač iš 
Vokietijos; jų y ra ta ip p a t iš 
Švedijos, JAV ir kitų šalių. 
Paslaugos, t v a r k a , š v a r a ir 
ap l i nka p a t e n k i n a V a k a r ų 
kraštų tur is tus . Viešbutyje y ra 

21 dvivietis ir 2 vienviečiai 
kambar i a i , juose miegamieji ir 
svetainės, dušas, vonia, televizo
r i u s su palydovine an tena , 
šaldytuvas, radijas ir telefonas. 
Y r a r e s t o r a n a s ir b a r a s , 
m u z i k o s ir bil i jardo sa lės , 
žiemos sodas, baseinas, sauna, 
gydomosios vonios ir masažis
ta i . Gal ima gyventi taip pat 
pavyzdinguose privačiuose na
muose. 

Laisvalaikiui praleisti yra pla
t u s pasi r inkimas: dviračiai, žir
gais k inkytos karietos, nuomo
jamos lengvos mašinos, mikro
au tobusas „Toyota". Norintieji 
gali vykt i žvejoti arba paskrai
dyti lėktuvu, pasigrožėti Klaipė
dos k raš tu iš paukščio skrydžio. 
Suorganizuojamos liaudiškos 
vakaronės , klasikinės muzikos 
programos ir pakviečiami kon
certuoti iš miestų ansambliai. 
Vyks ta t u r i s t i nės išvykos į 
Šilutę, Klaipėdą, Ventės ragą, 
Palangą, Karaliaučių; plau
k iama laivu per Kuršių marias 
į Nidą. 

Man „ J u k n a i č i a i " sudarė 
gerą įspūdį. Kainos irgi pri
e i n a m o s : v i e n a m asmeniui 
sezono me tu (geg. 1 d. - rūgs. 
30 d.) t a r p $25 ir $40 į dieną su 
maistu; nesezono metu yra 25% 
nuolaida. Dėl tikslesnės infor
macijos kreipt is adresu: Beržų 
3 , 5733 Jukna ič i a i , Šilutės ra
jonas ir telefonu (370-41) 58863 
a rba telefaksu (370-41) 52758. 

P a r a m a ERT 

Gautas la iškas iš Pietinės 
Kaliforni jos Lietuvai remt i 
komiteto pirm. Z. Viskantos. Šis 
komi te tas at l iko svarbų darbą 
informacijos skleidime ir veiklos 
organizavime Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo laiko
tarpyje. Z. Vi skan ta rašo, kad, 
u ž d a r i u s Ve ik los centrą ir 
suspendavus k i t u s projektus, 
buvo nu ta r t a iš 50% likusių ižde 
lėšų skir t i $246 Ekonominių 
Reikalų tarybos (ERT) „Drau
g e " skyr iaus paramai . Taip pat 
pažymi, kad „Draugo" skyrius 
metų laikotarpyje užsitarnavo 
paramos , skleidžiant informa
ciją apie investavimo galimybes 
L ie tuvo je . Komi te to va rdu 
s v e i k i n a p a s t a n g a s padė t i 
Lietuvai išbristi iš ekonominės 
krizės. 

ERT y r a d ė k i n g a už šią 
paramą, kuri bus naudinga 
padengti telefonu ir telefaksu 
ryšių ir s t ra ipsnių iš Lietuvos 
išlaidas. 

E d m u n d a s Kulikauskas 

LITO-DOLERIO 
SANTYKIS 

Lietuvos b a n k a i gruodžio 2 
dieną J A V dolerius supirko po 
3.88-3.9 lito, parduoda po 
3.98-4.1 lito. 

ŽYMIAUSIA AMERIKOJE 
MONTESORININKĖ LIETUVAI 

Rikantė Girniūtė ir Kęstutis Kveraga 

GRAŽIOS VESTUVĖS 
Š.m. birželio mėnesį Šv. Jur

gio parapijoje Norwood, Massa-
chussets, susituokė Rikantė Gir
niūtė ir Kęstutis Kveraga. Ri
kantė yra dr. Ramūno Girniaus 
ir dr. Mirgos Girniuvienės duk
tė, o Kęstutis — Viktorijos Kve-
ragienės sūnus. 

Pabroliai buvo Rimas Simo
naitis ir dr. Aleksas Iosevich. 
Pamergės — Rikantės sesuo 
Žara Girniūtė ir Kęstučio sesuo 
Irena Kveragaitė. Gėlių krepšį 
nešė Rikantės aštuoniametė se
sutė Nomeda Girniūtė. 

Rikantės ir Kęstučio Kveragų 
vestuviniame pokylyje dalyva
vo draugai ir giminės ne tik iš 
Bostono apylinkių, bet ir iš 
tolimesnių vietovių. Buvo atvy
kęs Kęstučio dėdė Benjaminas 
Kvietkauskas iš Floridos ir jo 
krikštatėvis Kęstutis Misevi
čius iš Vilniaus. Taip pat buvo 
atvykusi Rikantės teta Milda 

Landienė su vyru Šarūnu iš San 
Diego, jos dėdė dr. Aloyzas 
Pakalniškis su žmona Daina iš 
Čikagos, dėdė dr. Saulius Gir
nius iš Miuncheno ir bočeliai 
Aleksandras ir Emilija Pakal
niškiai iš Čikagos. 

Vestuvių pokylį pra tur t ino 
garsusis Sodauto ansamblis , 
kur iam priklauso Rikantė ir 
Kęstut is . Gitą Kupčinskienė, 
Sodauto ansamblio vadovė, tal
k i n i n k a u j a n t vyrui A i d u i , 
sugalvojo ir pravedė l inksmą 
pokylio programą, tą vakarą 
a t l ikdma svočios rolę. Jos vyrui 
Aidui, deja, teko būti piršliu, i r 
t ik jaunosios dėkingumas išgel
bėjo jį nuo virbės... 

Mirga Girniuvienė 

• Nustebinkite ir pradžiu
ginkite savo vaikus, užprenu
meruoki te jiems „Draugą". 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Siūlome naują paslaugą mūsų klientams. Iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius 
Amerikos miestus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų raštinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vilniuje. 

N«w York $750.00-S800.00 
Chlcago $830.00—$880.00 
S.attle $930.00—$980.00 
Los Angeles $1,000.00—$1,050.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmd., 
antrd., kstvlrtd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Ir trečd. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 S. Ked-
zle Ave., Evergreen Park, IL 60642. 

Agronomas Algirdas Žakys kukurūzų lauke Juknaičių bandymo stotyje, kur 
išbandomos 25 rūšys kukurūzų, miežių ir kitų augalų 45 ha plote, pajūrio 
zonoje. 

VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTATYSIME Į LIETUVĄ] 
LATVIJĄ,ESTIJĄ, RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ 

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
(312)434-2121; 1-800-77S-SE N D 

MUŠU SKYRIAI: 
636 East 185th Str.,Eudid, OH, 44119 

tel.(216)481-0011 

Yra žmonių, turinčių viziją, 
svajonę, kurią norėtų savo gy
venime įvykdyti. Tai svajotojai, 
didelių idėjų kūrėjai, bet dėl 
prakt iškumo stokos jie nepajė
gia savo vizijos įvykdyti. Tačiau 
kar tas nuo kar to pasitaiko žmo
nių, kurie savyje talpina ir 
viziją, ir praktiškumą. 

Toks asmuo yra dr. Nancy 
McCormick Rambush, žymiau
sia montesorininkė Amerikoje, 
plačiai žinoma ir pažįstama 
ankstyvo auklėjimo sferose. J i 
yra parašiusi knygą „Learning 
How to Learn" , yra koautorė 
kelių kitų knygų, daugybės 
straipsnių, paskaitų, seminarų 
rengėja, paskait ininke, aktyvi 
dalyvė ten, kur diskutuojamas 
vaikų auklėjimas. Ji profeso
riauja Princeton universitete. 

P radė jus i a u g i n t i šeimą, 
1950-to dešimtmečio pabaigoje 
išvažiavo į Angliją lankyt i 
Montessori kursą. Grįžusi suor
ganizavo Montessori klasę savo 

447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706 
tel.(813)363-7700 

ir draugų va ikams, vėliau 
suorganizavo vienos pirmųjų 
Whitby mokyklos statybą. 1960 
metais, pasikvietusi dėstytojas 
iš Anglijos, vėliau iš Indijos, 
suorganizavo Montessori moky
tojų ruošimo kursus Greenwich, 
CT., kur 1962-1963 metais lan
kydama kursus, pirmą kartą su
sidūriau su šia energinga mote
rimi. Amerikos Montessori 
draugijos įkūrėja yra taip pat 
dr. Nancy Rambush. 

Daugelį metų pažintį atnau-
j indavom met in iuose visos 
Amerikos montesorininkų suva
žiavimuose. 1988 metų semina
re jai papasakojau apie Montes
sori atgimimą Lietuvoje. Jos 
žodžiai buvo; „Stase, pakvies
kit mane, aš noriu padėti". 

Prieš tris savaites dr. N. Ram
bush Čikagos užmiestyje, pa
kviesta Montessori mokytojų 
ruošimo direktorių, skaitė pa
skaitas, po to pasiliko pas mane 
paplanuoti kelionę į Lietuvą 

Beverly Montessori mokykloje (iš k.): 
dir. Gina Mačiulienė, dr. N. Rambush 
ir Stasė Vaišvilienė. 

1994 m e t ų vasarą, kur ne t ik 
vėsime kursus , be t planuojame 
įsteigti Amer ikos Montessori 
mokytojom ruošti kursų satelitą 
Lietuvoje. Jei t a i pavyktų, t a i 
būtų dr . N . Rambush ir k i tų 
į takingų asmenų montesori-
n iame judėjime nuopelnas, o 
Lietuvai didelė pagalba. 

S t a s ė Vaišv i l i enė 

85-17101 Str.Richmond Hill, NY, 11418 
tel.(718)441-4414 

R^3 midlcincl Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Assoc ia t ion 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

renc 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

t2j 
EOUU mušte 
LENDER 

-

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

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAOO 
DETROrr 
WASHINGTON 

Kainos yra ablpusinės. 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$825.00 
$850.00 
$850.00 

MIAMI 
DALIAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti 
vasario 28 , Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

$850.00 
$850.00 
$850.00 
$925.00 
$925.00 
$950.00 

iki 1994 m 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. 
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio 

iki 12 liepos. 
4. Kelionė po PabaltiJĮ „A" 26 liepos Iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po Pabaltijį „ B " 16 rugpjūčio iki 29 rugpjūčio. 

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1 .45 už svarą 
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg. 

SIŪLOME: 
Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniue. 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: (708) 430-7272 
TELEFAK: (708) 430-5783 

Member 

American Society 
of Travel Agents 

0 City C«nt*r GT-Internattonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, LIETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 
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AKADEMINĖS* 
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STUDENTŲ ATEITININKŲ 
REKOLEKCIJOSE 

Red. Vida Brazaitytė, 
' ^ 

tel. (708) 598-8331 

NEGALIMA ATEITI Į RINKI
MUS NEPASIRUOŠUS 

Rugpjūčio 20-27 d. Anykščiuo
se vykusiame Tarptautiniame 
Konservatorių Jaunimo forume 
buvo išrinktas šešėlinis prezi
dentas — Ramūnas Baužinskas 
ir sudaryta šešėlinė vyriausybė, 
vadovaujama ministro pir
mininko Egidijaus Karaliaus. 

Ne vienas į rinkimų kampa
niją žiūrėjo, kaip į „žaidimą," 
kurio kulminacija turėjo būti 
prezidento paskelbimas, o pa
baiga — audringi sveikinimai. 
Deja, klysti yra žmogiška, o 
„žaidimas" tik prasidėjo, pasė
jęs Lietuvoje naują demokrati
jos daigą. 

Tautininkai, krikščionys de
mokratai, komunistai turi savo 
tradicijas, patirtį: vieni mažes
nę, kiti — didesnę. Tuo tarpu, 
konservatyvizmas Lietuvoje — 
visiškai naujas reiškinys. 

Jaunieji Lietuvos Konservato
riai savo veiklą pradėjo vos 
prieš keletą mėnesių, o padary
ta ne tiek mažai. 

Susitikome su prof. V. Lands
bergiu Seimo rūmuose, stebime 
parlamentarų darbą, dalyvau
jame posėdžiuose, spaudos kon
ferencijose. Pradėjome formuoti 
įvairius komitetus, pvz., Užsie
nio reikalų. Politikos, Statisti
kos ir Sociologijos. Domimės ir 
atskirų ministerijų veikla. Tu
rėjome įdomų susitikimą — dis
kusiją su buvusiu Krašto ap
saugos ministru A. Butkevičiu
mi, kuriame mūsų nuomonės ne 
visur sutapdavo. Aplankėme 
„Geležinio Vilko" štabo būstine 
Vilniuje ir karinį dalinį, esanti 
netoli Jonavos. Rukloje. Kalbė
jome su eiliniais kareiviais, da
linio vadovybe, paragavome ir 
kareiviškos košės. 

Bandėme išsiaiškinti, kodėl 
krito Lietuvos kariuomenės au
toritetas, su kokiomis pro
blemomis šiandien susiduriama 
kariuomenėje, o jų tikrai ne
mažai: 40 nuošimčių karininku 
— svetimtaučiai iš rytų; karei
viai skundžiasi, kad vykdomas 
didžiulis moralinis spaudimas; 
neišspręstas ir Civilinės saugom 
dėstymo mokyklose klausimas. 
Tikimės, kad ir kiti ministrai 
neliks šešėlyje, sutiks atsakyti 
į mūsų klausimus. Spalio 2 d. 
Vilniuje vykusiame šešėlinės 
vyriausybės posėdyje nutarėme 
daryti išvažiuojamuosius posė
džius 'artimiausias vyks lapkri
čio mėnesį Panevėžyje) ir išvy
kas po visą Lietuvą. 

Jau pabuvojome Kaune. Elek

trėnuose, Druskininkuose. Ne
trukus vyksime į Tauragę ir 
Šiaurės Lietuvą, kur yra sti
prios kairiosios jėgos. Išvykų 
metu stengiamės išaiškinti kon-
servatyvizmo esmę, susitinka
me su savivaldybių vadovais, in
formuojame apie savo veiklą, 
rengiame vakarus su šokiais ir 
dainomis. 

Daugiausia narių turime Vil
niuje, Kaune. Klaipėdoje, 
Anykščiuose, Druskininkuose. 

Gruodžio 10 d. įvyks pirmasis 
Jaunųjų konservatorių suvažia
vimas (gruodžio 8 d. prasidės 
seminarai), 11-12 d. vyks Lietu
vos Konservatorių suvažiavi
mas, kuriame jaunimas sudarys 
nemažą delegatų nuošimtį. Da
lyvauti suvažiavime yra 
pakviesti svečiai iš Didžiosios 
Britanijos, Kanados, Amerikos, 
Norvegijos, Suomijos, Švedijos, 
Danijos, Baltarusijos, Latvijos, 
Estijos, bei keletas ekspertų iš 
Vengrijos, Čekijos, Lenkijos. 

Turime kvietimų dalyvauti 
tarptautinėse konferencijose, 
seminaruose. 

Ačiū pagrindiniams mūsų tal
kininkams — Seimo ir Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konser
vatoriai) nariams: L. Andrikie
nei, K. Dirgėlai, A. Kubiliui ir 
V. Žiemeliui už naudingus pa
siūlymus, patarimus, už dalyva
vimą posėdžiuose (jaunųjų kon
servatorių) ir išvykose. 

Politinis „žaidimas" tęsiasi: 
pagrindinis mūsų tikslas — 
ruoštis ateinantiems rinkimams 
į savivaldybę ir Seimą. Mes 
suprantame, kad neužtenka tik 
domėtis politika, reikia išaugti 
ir moraliai, ir intelektualiai. 

Negalima ateiti į rinkimus ne
pasiruošus. 

Jūratė Pričkaitytė 
Vilniaus Universiteto 

V kurso studentė 

PATIKSLINIMAS 

Spalio mėnesio „Akademinėse 
prošvaistėse" buvo išspaus
dintas straipsnis apie skautų 
akademikų metinę šventę, 
kuriame pasitaikė netikslumas 
ASD buvusios valdybos išvar-
dinime. Turėtų būti: vicepirmi
ninkė — fii. Judita Urbaitė, iždi
ninkė — fil. Julija Izokaitytė ir 
sekretorė — fil. Vida Dami-
jonaitytė. Už klaidą nuoširdžiai 
atsiprašome. 

Red. 

Studentų Ateitininkų reko 
lekcijų savaitgalis nuo lapkričio 

l d. iki 14 d. vyko Dainavos 
ovyklaviefeej Michignno vals

tijoje Daugiau negu 30 studen
tų suvažiavo iš įvairių JAV 
miestų bei Kanados Dalyvavo 
ir keli student, :•: eitininkai, 
atvykę iš Lietuvos. Dalyviai 
sa l iko sava •..•.-dieninius 
rūpesčius darhus, kad trum
pam laikotarpiui susiburtų 
Dainavoje. Bendras tikslas — 
pamąstyti apie Dievą ir prie Jo 
prisiartinti, tuo pačiu bendrau
ti su bendraminčiais draugais. 

Kadangi studentai suvažiavo 
tik po įvairių mokslo įsiparei
gojimų, programa prasidėjo 
vėlai penktadienio vakarą. Ją 
pravedė rekolekcijų rengėjos ir 
SAS centro valdybos narės 
Audra Baleišytė ir Juli ja 
Krumply tė. 

Po trumpo susipažinimo 
susiskirstėme į mažas grupeles. 
Skaitėme ištraukas iš Švento 
Rašto, aptarėme materializmo 
klausimą ir kaip jis paveikia 
žmones. Po diskusijų sugiedo
jome rengėjų numatytas gies
mes ir visi kartu pasimeldėme. 
Tuo metu rekolekcijų dalyviai 
nutarė nevartoti laikrodžių, kad 
per Šias rekolekcijas gyventume, 
nepaisydami laiko ir negalvo
tume, ką veiksime vėliau, o 
vykdytume tik tai, ką reikia tuo 
momentu daryti. Pabendravę 
dar kurį laiką, nuėjome poilsio. 

Šeštadienio rytą tiksliai neži
nojome kada nubudome. Po pus
ryčių, kuriuos patys pasigami
nome, susirinkome maldos kam
baryje už Baltųjų rūmų salės. 
Marius Poiikaitis pravedė dis
kusijas apie maldą ir auką, jų 
panašumus bei ski r tumus. 
Rekolekcijų dalyviai pasidalino 
savo įspūdžiais. Paskui sugiedo
jome kelias įspūdingas giesmes. 

Po sočių pietų ėjome fotogra
fuotis prie Dainavos stovykla
vietės kryžkelės. Paskui 
grįžome į maldos kambarį 
diskusijoms. Jas pravedė „Drau
go" redaktorė Aldona 
Zailskaitė, kur i ypač daug 
padėjo rekolekcijų ruošime. Ji 
vaizdžiai paaiškino ir patarė, 
kaip galima artėti prie Dievo 
įvairiose maldos formose: for
malioje maldoje, rožinyje ir 
meditacijoje. Prieš saulėleidį, 
visi studentai išėjo nors trum
pam pasidžiaugti Dievo duota 
gražia gamta. 

Po vakarienės savaitgalio 
dalyviai vėl susirinko bendroms 
diskusijoms, kurias pravedė Illi
nois Champaign universiteto 
studente rekolekcijų vadovas. 
Šis neseniai buvęs studentas 
kalbėjo apie ateitininkų šūkio 
,,Visa atnaujinti Kris tuje" 
prasmę. Kiekvienas žmogus, 
kuris nori skleisti Kristaus 
meilę, turi Jį turėti savo širdyje. 

Užbaigėme dienos programą 
labai įspūdingai. Su žvakėmis 
eidami tamsia is Dainavos 
takais, sukalbėjome rožinį, pasi
dalinome intencijomis ir sugie-

.Kaip grįžtan-
Įčius". Grįžę į 

dojome gies.uę 
čius namo pauk 
Baltuosius rūmus, ^gai bendra
vom* 

Sekmadienio rytą studentai 
ateitininkai dalyva i šv. Mišių 
aukojr Manchester miestelio 
St. Ma "s bažnyčioje. Sugrįžę į 
stovyklavietę aptvarkėme 
patalpas ir savaitgalį užbaigėm 
bendra malda. Atsisveikindami 
visi džiaugėmės rekolekcijų 
pasisekimu. Ramiai, linksma 
nuotaika išvykome savais 
keliais — namų link. 

Ypatingai dėkojame SAS Cen
tro valdybai, Elenutei Tijūnėly-
tei, Astai Tijūnėlytei, Aldonai 
Zailskaitei ir visiems talki
ninkams, prisidėjusiems prie sa
vaitgalio didelio pasisekimo! 

Baltija Udrytė ir 
Marius Poiikaitis 
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Gerbiama „Draugo redakcija, 
Mieli bendradarbiai, rėmėjai ir skaitytojai, 

Kūdikėlio Jėzaus Gimimas teatneša ramybę ir laimę į Jūsų 
namus, o Naujieji 1994 metai šviesųjį džiaugsmą sielon bei lūkesčių 
išsipildymą Jūsų gyvenime. 

Vida Brazaitytė 
„Akademinių prošvaisčių" redaktorė 

„SPINDULYS" KELIAUJA Į 
MILWAUKEE 

Kada gi tie pietūs išvirs'''!: Prie lauko virtuvės Jubiliejinėje stovykloje Jūrate Jankauskaitė. Daina 
Januškaitė ir Andrea Staertow. 

Nuotr. Gailės R a d v e n y t ė s 

PRAŠO 
PAGALBOS 

Jau daugelį metų liepos 
mėnesį vyksta kursai išeivijos 
lietuviškajam jaunimui 
Vilniaus universitete. Atei
nančios vasaros kursų pro
grama nėra dar sutvarkyta, 
kadangi liepos mėnesio pradžio
je vyks Dainų šventė, o po to — 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas. 

Apie 1992 ir 1993 metų kur
sus buvo girdima įvairiausių 
nuomonių — ir gerų, ir kitokių. 
Yra susirūpinusių tėviškėnų, 
kurie norėtų „pataisyti" 
Vilniaus universiteto kursų pro
gramą. Šio nemažo darbo atli
kimas priklausys nuo jaunimo, 
kuris dalyvavo praėjusių vasarų 
kursuose. Tėviškėnai norėtų 
sužinoti: 

1. Kursų programa 
a. Kokia ji buvo? 
b. Kaip kursų dalyviai buvo 

suskirstyti (į kokias grupes)? 
c. Kokie buvo mokytojai (de

taliai paaiškinkite — galite 
minėti ir pavardes!)? 

d. Kas patiko apie programą? 
e. Kas nepatiko apie 

programą? 
2. Išvykos 
a. Kur buvote? 
b. Kaip ilgai buvote? 
c. Ką matėte? 
d. Kas patiko? 
e. Kas nepatiko? 
f. Ko nematėte, ką norėjote 

pamatyti? 
3. Nakvynė 
a. Kur jus apnakvydino? 
b. Kokios buvo sąlygos? 
c. Ar jums patiko? Kodėl? 
4. Pasiūlymai 
a. Kas buvo gerai? 
b. Kas buvo blogai? 
c. Ką pakeistumėte? 
Atsakius į šiuos klausimus. 

prašom išsiųsti „Akademinių 
prošvaisčių" redaktorei Vidai 
Brazaitytei, 9201 S. Moody 
Ave., Oak Lawn, IL 60453. 
Galite ir paskambinti telefonu 
708-598-8331. 

Jūsų nuomonės yra labai 
svarbios ir labai laukiamos. 

V. B. 

LIBERALUS LIETUVOS 
JAUNIMAS PRIIMTAS Į 

TARPTAUTINĘ 
FEDERACIJĄ 

Lapkričio 26 d. Lietuvos li
beralus jaunimas buvo priimtas 
į Tarptautinę liberalaus ir radi
kalaus jaunimo federaciją, kuri 
vienija 53 valstybių jaunuosius 
liberalus. Federacijos gene
ralinės asamblėjos posėdyje. 
Suomijoje, jauniesiems Lietuvos 
liberalams buvo suteiktas nario 
statutas ir teisė balsuoti po 
vienerių metų. Tai pirmoji or
ganizacija iš buvusios Sovietų 
Sąjungos, priimta į šią 
federaciją. 

„Lietuvos ry tas" 

m 
Istorijo- doktorai * a£ Vėją e-
vičius skaito paskatą Philade.^iijo-
ateitininkų raustame Kristaus Kara
liaus šventės minėjime. 

KVIEČIAM, 
KVIEČIAM, 
KVIEČIAM! 

Kur rasite gerą maistą, drau
gus, aerobikos pamokas ir rogu
čių lenktynes? Studentų Atei
tininkų sąjungos Akademijoje! 
SAS Akademija vyks 1994 metų 
sausio 1-5 d. Dainavoje. Vyks 
įvairių temų nagrinėjimas ir 
„aktyvus galvojimas": „SAS 
likvidavimo klausimas, filo
sofija, genetika ir etika bei 
daugiau. Akademijos dalyviai 
prašomi atsivežti savo skaidres 
ir nuotraukas iš įvairių kelionių 
— bus kelionių ir atostogų 
paroda. 

Registruokitės iki gruodžio 18 
d. skambinant telefonu 217-
344-0467, o po gruodžio 18 d. 
skambinkite 312-226-7275. 

Wiscor.sino Tarptautinis In
stitutas lapkričio 19-21 d. suren
gė savo 50 metų jubiliejinį Tarp
tautinį festivalį (Holiday Folk 
Fair) Milvvaukee miesto centre, 
Mecca stadione. Festivalyje da
lyvavo daugiau negu 50 etninių 
grupių, kurios visuomenei pa
rodė savo šokius bei dainas, 
vaišino publiką įvairiais tau
tiniais valgiais ir supažindino 
lankytojus su savo kultūra, tra
dicijomis ir rankdarbiais. Sis 
festivalis turi labai didelį 
pasisekimą, kasmet pritrauk
damas tūkstančius lankytojų. 

Lemonto „Spindulio" tautinių 
^ M I « . 

Galite užsiregistruoti vartojant 
e-mail: abb49674uxa. cso.uiuc. 
edu. Jeigu užsiregistruosite 
prieš gruodžio 20 d. — mokėsi
te 65 dol., o po to — 75 dol. Jeigu 
iki gruodžio 21d. nebus bent 20 
dalyvių užsiregistravę, Akade
mija bus atšaukta. 

Prašom atsivežti savo pačiū
žas ir rogutes. Bus smagu'.!'. 

Poilsio valanda Jubiliejinėje stovykloje. Rakė, svajonėmis dalinasi sesės 
Viktorija Prišmantaitė ir Daina Batūraitė. 

Nuotr Gailės Radvenytės 

ORGANIZUOJASI 
KARALIAUČIAUS LIETUVIŲ 

JAUNIMAS 
Lapkričio 23 d. į Liudviko Rė

zos lietuvių kultūros draugijos 
susirinkimą atvyko nemažas 
Karaliaučiaus lietuvių jaunimo 
būrys. Dauguma jų iki šios 
sueigos nepažino vienas kito. 
Susitikę Karaliaučiaus lietuvių 
jaunuoliai panon ! žniau bend
rauti vienas su ki< . taip pat su 
Lietuvos i a uni™' ir susibūrė į 
Liudviko Rėz' - l ietuvių 
kultūros draugijos jaunimo 
grupę. 

Jaunimą pasveikino draugijos 

ve t e r anas Jonas Remeika, 
buvęs draugijos pirmininkas 
Petras Augulis ir dabartinė 
pirmininkė Onutė Kruglikova. 
Susirinkusieji paminėjo Lietu
vos kariuomenės dieną. Ka 
tik gimusiam Karaliaučiau? 
liet" ;ų ja- tyrui 
l ie tuvių jaunimo draugijos 
, .Lituanica" stora a<! 

vanojo iš tėvynes atvežtą I .ietu 
vos trisp? : vt 

„Lietuvos aidas" 

šokių šokėjų vienetas, vado
vaujamas Rasos Poskočimienės, 
daugiau kaip dešimt metų atsto
vauja lietuviams „alaus sodely
je", kur be sustojimo vyksta 
įvairių grupių pasirodymai. 
Šiais metais spinduliečiai atliko 
dviejų šokių pynę, sudarytą iš 
šokių „vakaruškos" ir „pasiut
polkė". Kaip visuomet, šokėjai 
susirinko valandą prieš pasi
rodymą, greitai pakartojo šokių 
judesius ir nekantriai laukė 
savo eilės pasirodyti. Scena 
didelė, plati, o žiūrovų pilna 
salė. Galėjai jausti šokėjų įtam
pą, juk nori, kad viskas gražiai 
pasisektų. Rasa visus ramino ir 
statė į eiles, bet matėme, kad ir 
ji nerimauja; vaikščioja tyliai 
liesdama akordeono klavišus. 
Ir jau mūsų eilė. Trys akordai, 
ir kojos jau juda. Staiga iš 
publikos pasigirsta balsas, 
„Lietuviai, valio!" Aišku, mūsų 
draugai ir piliečiai mus 
sveikina ir palydi... net šokti 
pasidarė lengviau. Pabaiga! 
Nušokame nuo scenos, užleis
dami vietą kitoms grupėms. 
Praeinant kai kurie sveikina už 
gerai a t l iktą programą. 
Džiaugsmas!. 

Tarp pasirodymų salėje groja 
įvairūs tarptautiniai orkest
rėliai, o visa publika, kurių di
džioji dalis apsirengę įvairiau
siais tautiniais drabužiais, šoka 
kartu. Vyrauja broliškumo 
jausmas. 

Po pasirodymo turėjome pro
gos užkąsti ta rp taut inėje 
valgykloje, nusipirkti įvairių 
tautinių rankdarbių ir užsukti 
į lietuvių kultūros būdelę. 

Siame festivalyje yra puiki 
proga susipažinti su kitomis 
tautomis ir kultūromis, o taip 
pat gera proga ir k i tus 
supažindinti su lietuviais. Norė
tumėm padėkoti Stasiui ir Gied
rei Milašiams, kurie kasmet 
rūpinasi lietuvių pasirodymais. 

Šokėjas 

KALĖDINIAI ŠOKIAI 

Pavalgius kalėdinius pietus, 
atidarius visas dovanas, pralei
dus dieną su savo giminėmis ir 
draugais, jau neliko ką bedaryti 
Ka!edų dieną. Netiesa! Čikagos 
-kaitai akademikai kviečia 
visa jaunimą (nuo 16 metų am-
žiaus) atvažiuoti į šokius, kurie 
\ ks Li^f uvių centre, Lemonte. 
Šokiams gros „Žaibas"'. Pradžia 
8 vai. vak. 

Rasa Holenderytė dėvi akademinę kolegijom haiKini.-. k<>pure su žodžiu Lieiuva ir lietuviška 
trispalvėle savo mokslo motu užbaijrtuvese si pavasari įvykusiose Holland. MI Apie Rasos 
pasiekimus moksle spausdinome straipsneli šios savaites trečiadienio lamoje Su Rasa miesto 
tulpių darže matomo jos broliuką Ahuka ir sesute Audra >:ihu\)u pavardė BrooksV 
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PRISIMENANT KUNIGĄ 
ANTANĄ STANIUKYNĄ 

75 m. mirties metinėse 

Šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos konstitucijų pratarmėje 
rašoma: „Steigimo metais Die
vas palaimino kongregaciją atsi
davusia ir ypatinga pagalba 
Tėvo Antano Staniukyno (1865-
1918) bendrininko kongregaciją 
steigiant, kuris visiškai pasi
aukojo dvasiniams ir laikiniams 
kongregacijos reikalams. Per 
Dievo Apvaizdą kongregacija 
gavo pastovią dvasią ir morali
nę pagalbą šio nusižeminusio 
talentingo mokytojo ir dvasinio 
tėvo kunigo asmenyje iki jo 
mirties". 

Kongregaci jos pa la ima 
Kun. A. Staniukyną Šv. Kazi

miero seserys brangina kaip 
Dievo ypatingą palaimą mūsų 
vienuolijai. Kas gi tas, kuris 
mums buvo akivaizdus palai
mos ženk la s? Dainingos 
Dzūkijos k r a š t e , Krosnos 
parapijoje, Šaltininkų kaime, 
Jono Staniukyno ir Elzbietos 
Jogiūtės šešeto vaikų šeimoje 
Antaniukas buvo jauniausias. 
Augant pavyzdingoje namų 
aplinkoje, tėvo darbštumas bei 
s u m a n u m a s turėjo didelį 
poveikį sūnaus gyvenime, o iš 
motinos gausingo dainų ir 
pasakų lobio gavo lietuviškos 
tautosakos meilę, kuri išugdė jo 
lietuvišką tautišką sąmonę. 

Antaniukas pradžios mokyklą 
lankė Krosnoje, įtaigaujamas 
Tomo Žičkaus lietuvių kalbos 
pamokų, jis baigė mokyklą su 
p r a t u r t i n t a l i e tuv iškumo 
sąvoka. Mokslą tęsė ketverius 
metus Suvalkų gimnazijoje ir, ją 
baigęs, žinojo, kad tik seminari
joje galės jo dvasios polėkiai 
prasiskleisti. Motinos didžiam 
džiaugsmui, kur i ragindavo 
sūnelį mels t i dvasinio 
pašaukimo, tėvas išvežė Antaną 
į seminariją 1884 m. rudenį. 

Be dvasinio lavinimosi, klie
rikas Staniukynas ir semina
rijoje, lenkiškoje aplinkoje, 
surado būdą prisidėti prie to 
laikmečio „Aušros" ir „Varpo" 
tautinio atgimimo sąjūdžio, 
sukurdamas klierikų tarpe 
slaptą draugiją l ietuviškai 
sampratai ugdyti. 1889 m. kun. 
A. Staniukyno įšventinimo pro
ga dėkingi klierikai, paža
dinusiam patriotinį uolumą jųjų 
atžvilgiu, padovanojo mišiolą su 
visų parašais. Priešingai rea
gavo dvas inė vyr iausybė , 
pask i rdama j a u n ą l ietuvį 
kunigą į Mozūriją, kur 9 metus 
uoliai apaštalavo lenkiškose 
parapijose, kai širdyje ruseno 
meilė gimtajam kraštui ir akių 
žvilgsnis dažnai krypo tėvynės 
link. 

Gydymosi dingstimi, 1898 m. 
išsirūpino leidimą vykti į užsie
nį. Jį masino mintis siekti 
gilesnio išsilavinimo teologijoje 
ir Šv. Rašte. Trumpai pastudija
vęs Fribourge, Romoje ir dvejus 
metus Jeruzalės Ecole Pratiąue 
a Etudes Biblioaue, 1901 gavo 
teologijos d a k t a r o laipsnį. 
Grįžęs į Lietuvą, tikėjo būti ski
riamas darbuotis seminarijoje, 
bet vėl buvo paskirtas į sulen
kėjusias lietuvių parapijas vika
ro pareigoms. Anot kan. V. 
Aleksandravičiaus, „...netekęs 
vilties kada nors patekti į 
lietuvišką parapiją, todėl savo 
darbams dirvą pasirinko tolimo
je Amerikoje". 

B e n d r i n i n k a s , s t e i g i a n t 
k o n g r e g a c i j ą 

Kun. A. Staniukynas pasiekė 
Amerikos krantus 1904 m. lie
pos 18 d. Po kelių savaičių 
Amerikoje Harrisburgo diecezi
jos vysk. J . W. Shanahan 
paskyrė jį Šv. Kryžiaus parapi
jos klebonu Mt. Carmel, PA ir 
Šv. Mykolo misijai Shamokin, 
PA. Kunigai Antanas Kaupas ir 

Kun. Antanas Staniukynas. 
Antanas Milukas matė Dievo 
Apvaizdos ranką šio neeilinio ir 
kilnaus kunigo atvykime į Ame
riką ir užverbavo jį būti bend
rininku, steigiant lietuvaičių 
seserų vienuolyną. Po aštuonių 
mėnesių Šv. Kryžiaus parapi
joje kun. Staniukynas nuvokė 
reikalingumą vienuolių moky
tojų apaštalavimo dirvoje ir su
tiko pasišvęsti vienuolyno stei
gimo reikalams. 1905 m. balan
džio 26 d. jo ordinaras leido kun. 
Staniukynui darbuotis šiuo 
būtinu reikalu. Didžiam jo 
džiaugsmui ir nuostabai vys
kupas pasiūlė tvarkyti for
malius reikalus su šv. Sostu. 
1907 m. balandžio 19 d. šv. 
Tėvas Pijus X, atsakydamas 
vysk. Shanahan laišką, 1907 m. 
birželio 27 d. davė leidimą steig
ti lietuvaičių seserų kongrega
ciją Harrisburgo diecezijoje. 

Pasiaukojo kongregacijos 
re ikalams 

Kazimiera Kaupaitė, pasi
ryžusi steigti lietuvaičių seserų 
vienuolyną, įtaigaujama kun. 
Antano Miluko, nuo 1902 m. 
rudens studijavo Šveicarijoje, 
Ingenbohl, Šv. Kryžiaus seserų 
pensione. Už metų ji panoro 
susipažinti su vienuoliniu gyve
nimu ir įsiprašė būti priimta į 
tų seserų noviciatą. Judita Dva-
ranauskaitė atvyko į Ingenbohl 
1903 m. Ją paveikė Kazimieros 
ryžtas steigti vienuolyną. An
tanina Unguraitytė. Juditos se
serėčia, pasekė anų dviejų pa
vyzdžiu, sudarydama trejukę, 
reikalingą vienuolijos Įkurdi
nimui. 

Nedelsiant kun. Staniukynas 
susipažino su to laikmečio lietu
vaičių seserų vienuolyno stei
gimo nueituoju keliu ir 1905 m. 
birželio 20 d. laiške Kazimierai 
Kaupaitei pateikė žinių, kas ligi 
šiol atlikta: „Tavo brolis kun. 
Antanas ir kun. Milukas palen
kė mane rūpintis apie įtaisymą 
Jums vietos savo parapijoje. Su 
dideliu džiaugsmu sutikau ant 
to. Malonu man tiek priminti, 
jog rūpestis apie Jūsų reikalus 
eina ir pinigai renkas. Meldžiu 
prašyti Viešpatį idant Jis 
palaimintų mūsų darbus. Kiek
viena pradžia būna sunki ir 
kiekvienas didelis darbas be to 
negalės apsieiti". 1905 m. bir
želio mėnesio pabaigoje vėl ra
šo, pranešdamas siunčiąs pini-

•gų jų kelionei į Ameriką. 
Nuo 1905-1918 m. kun. A. 

Staniukyno pasiaukojimo kon
gregacijai trukmė buvo vos 13 
metų. Per tą trumpą laikotarpį 
jo dideli darbai atnešė akivaiz
džius brandžius vaisius. Per pra
dininkių pasišventimo iškilmes 
vysk. J. W. Shanahan pasakė: 
„1907 m. rugpjūčio 30 d. isto
rinė data Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijai". Po intensyvaus 
dvejų metų pasiruošimo Kazi
miera — sesuo Marija, Judita — 
sesuo Immaculata, Antanina — 
sesuo Concepta pažadėjo Visa

galiui Dievui neturto, skaisty
bės ir klusnumo įžadus pagal 
Šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos konstitucijas. Tą 
iškilmių dieną vysk. J. W. Sha
nahan pamoksle pabrėžė: „Šian

dien gimė Šv. Kazimiero seserų 
kongregacija". 

Kun. A. Staniukyno pastan
gomis 1907 m. atidaryta pirmoji 
Šv. Kryžiaus mokykla ir lai
kinas vienuolynas Mt. Carmely-
je. Už dvejų metų, padaugėjus 
narių skaičiui, reikėjo ieškoti 
erdvesnių patalpų. Apvaizdos 
keliai nukreipė kun. A. Staniu
kyno žingsnius Čikagos link. 
Vietinių kunigų bei Čikagos ar
kivyskupo E. Quigley pagalba 
nupirkta žemės ir pradėta sta
tyba motiniško namo. Nuola
tinis lėšų telkimas sunkiu 
kolektavimo būdu skoloms ir 
pragyvenimui padengti užėmė 
didesnę laiotarpio dalį mūsų 
įsteigėjo gyvenime. 

Davęs pastovią dvasią ir 
moralinę pagalbą 

Motina Cirilė, Nekaltos Ma
rijos Širdies vienuolyno vy
resnioji, Scranton, PA, kurios 
kongregacija priglaudė į Ameri
ką atvažiavusias lietuvaičių vie
nuolijos pradininkių trejukę ir 
jas paruošė naujom pareigom, 
skirtom Viešpačiui, vienuoli
niam gyvenimui ir lietuvių tau
tos švietimo srityje, 1911 m. 
kovo 8 d. kun. Staniukynui 
rašė: „Aš manau, kad pasirink
damas Jus būti šios mažos bend
ruomenės tėvu, Dievas norėjo, 
kad Jo dvasinė ir moralinė 
pagalba daugiausia pasireikštų 
per Jus". Savo dienoraštyje kun. 
Staniukynas pažymi: „Reikės 
uoliau rūpintis vienuolijos 
dvasiniais reikalais, didelė atsa
komybė bus mano". 

1911 m. vasarą, susirinkus 
pirmą kartą motiniškuose na
muose visai vienuolijos šeimai 
— seserims, naujokėms ir kandi
datėms, kun. Staniukynas pra
vedė joms rekolekcijas. Konfe
rencijose iškėlė, kas vienuolėms 
dvasiniame gyvenime svarbu ir 
reikalinga. Metų slinktyje, ati
trūkęs nuo kolektavimo, sten
gėsi padėti pagrindą dvasiniam 
seserų gyvenimui. Beveik 
kasmet pravesdavo katekizmo 
pamokas jaunai vienuolijos 
atžalai. Nuodugnesniam doro
vės taisyklių supratimui taipgi 
aiškino ir moralinę teologiją. 
Pažadinti meilę ir sustiprinti 
viešųjų bažnytinių apeigų 
supratimą turėjo seserims litur
gikos paskaitas. 

Pamokymai, konferencijos bei 
rekolekcijos — tai dar ne visos 
priemonės, padedančios kopti į 
tobulybės viršūnę. Lietuvišką 
vienuoliją steigiant, reikėjo 
kun. Staniukynui lietuvišku 
dvasiniu maistu seseris ap
rūpinti. Dvasinio turinio knygų 
vertimas buvo nepaprastas jo 
darbas , kuriam nemaža 
valandų pašventė. Į lietuvių 
kalbą išvertęs išspausdino 
„įžadų katekizmą". „Ypatingą 
sąžinės perkratinėjimą", „Dva
sišką vadovėlį" ir „Apmąs
tymai visiems metams ir šven
tėms". Antru kartu paruošė Šv. 
Kazimiero seserų konstitucijas 
ir, išvertęs į lotynų kalbą, pa
siuntė kopiją vysk. J. W. Sha
nahan, kuris atsidėkodamas 
kun. Staniukynui laiške rašė: 
„Labai ačiū už lietuvaičių sese
rų konstitucijas. Jos lotynų kal
ba ir bendra sąranga puikios". 
Aukščiau suminėtomis prie
monėmis mūsų dvasios tėvas su
stiprino dvasinį vienuolijos 
gyvenimo subrendimą. 

Talentingas mokytojas 
ir pedagogas 

Klebono kun. A. Staniukyno 
rūpesčiu įsteigta Šv. Kryžiaus 
mokykla Mt. Carmel, PA atida
ryta 1908 m. pradžioje. Su šia 
mokykla užsimezgė jo auklėji
mo ir pedagogikos darbai. Jis 
pasirūpino parsisiųsti iš Lietu
vos mokyklai reikalingų vado
vėlių, lankydavo mokyklą ir pa
tarimais pagelbėdavo. 1910 m. 
išleido knygutę, „Naminis auk
lėjimas". Tais pačiais metais, 
dienoraštyje įrašydamas darbo
tvarkę tiems metams, kasdien 
skiria valandą pedagogikos 
studijoms. 

Kun. A. Staniukynas, bū
damas mokslo žmogus (mokėjo 
11 kalbų), troško savo mokslinį 
lobį perteikti seserims. Kiek 
laikas, sveikata ir aplinkybės 
leido, jis mokė seseris svetimų 
kalbų: graikų, italų, prancūzų ir 
vokiečių. Beskleidžiant dieno
raščio puslapius, aptinkame: 
1913 m. gruodžio 26 d. „Pirkau 
prancūzų kalba rankvedžius", 
1915 m. birželio 1 d. „Atėjo iš 
New Yorko plokštelės ,Lan-
guage Phone Method' su vado
vėliu", 1915 m. 21 d. „Turėjau 
graikų kalbos lekciją", 1915 m. 
rugsėjo 24 d. „Gavau ,Langua-
ge Phone Method' vokiečių 
kalbos", 1915 m. rugsėjo 28 d. 
„Gavau laiškus seserų Anas
tazijos ir Elenos. Visą vakarą 
trukau taisymo jų vertimo", 
1915 m. spalio 12 d., ,Nuo 5 iki 6 
turėjau vokiečiu kalbos lekci
jas". 1916 ir 1917 metais įrašų 
panašia tema apstu dienoraš
tyje. 

Pirmajam pasauliniam karui 
siaučiant, nebuvo galima persi-
siųsdinti vadovėlių iš Lietuvos, 
tada kun. Staniukynas pradėjo 
juos ruošti. Iš vokiečių kalbos iš
vertė Lindeno ,.Mažąjį ir didįjį 
katekizmą". Išleido dvi lietu
viško skaitymo knygas, „Trečio
ji skaitymo knyga" ir „Ketvir
toji skaitymo knyga", kuriose 
buvo verstiniai dalykėliai, bet ir 
lietuvių autorių kūrybos bei 
tautosakos apsčiai įdėta. Taipgi 
paruošė ir išleido „Maldų 
knygelę", kuri turėjo didelį 
pasisekimą, ir dar parengė 
„Maldų knygele" jaunuomenei. 

Įsipareigojęs rūpintis steigia
mojo vienuolyno finansų telki
mu, kandidačių ieškojimu, 
rūpindamasis seserų dvasine 
gerove ir keldamas jų mokslinį 
lygį, kun. A. Staniukynas tikrai 
pelnė jam skiriamus titulus: 
įsteigėjo, organizatoriaus, 
dvasios tėvo, auklėtojo, moky
tojo bei pedagogo. Šiais vardais 
jo šakotą veiklą teisingai apibū
dina Šv. Kazimiero seserų kon
stitucijų pratarmė. 

Trylikos metų intensyvi ir 
įvairi veikla pagaliau atsiliepė 
į kun. A. Staniukyno nusilpnė-
jusią sveikatą. Keliais atvejais 
gydėsi sanitorijoje, bet iš
sisėmusių jėgų neatgavo. Ligos 
išvargintas ir jėgoms silpstant, 
jo nuolatinis rūpestis dėl vie
nuolijos ateities, jį kamavo be
veik iki paskutinio atodūsio. 
Seserys su širdgėla ir meile bu
dėjo prie mirštančio įsteigėjo ir 
išgirdo jo paskutinius žodžius: 
„Tegul Dievas laimina jus ir 
jūsų darbai tebūnie gausūs". Po 
kelių minučių vėl prabilo: 
„Šiandien dar nemirsiu, dar tu
riu kentėti t r is dienas". Už 
trejetos dienų, 1918 m. gruodžio 
15 d. užgeso šio švento kunigo, 
kilnių dorybių ir heroiško pasi
aukojimo, gyvenimo gyvybė. Jo
jo netektis paliko neužpildomą 
trūkumą vienuolijos ir lietu
viškos visuomenės gyvenime. 

Pravartu, šias kun. A. Staniu
kyno 75 m. mirties sukaktuves 
minint, su pagarba prisiminti 
Amerikos lietuvių pionierių 
dvasininkiją, kuri jau 1895 m. 
kėlė mintį steigti lietuvaičių 
mokytojų vienuoliją. Tą 
užuominą vėl pakartojo lietu
viai kunigai 1903 m. Kun. A. 
Staniukyno nuveikti darbai iš 
dalies jųjų pritarimais atlikti ir 
dosniai paremti. Tie kunigai ve
teranai savo vardą įamžino. Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
istorijoje. 
Ses. Pe rpe tua Gudaitė, SSC 

CLASSIFIED GUIDE 

Kaišiadorių vyskupija pa
skyrė kun. Gintarą Tamošiūną 
dviem metam Vasario 16-tos lie
tuvių gimnazijos Vokietijoje 
kapeliono pareigom. 

Kanados kata l ikų Š. Rašto 
draugija, kar tu su išeivijos 
lietuvių Sielovada, suorganiza
vo „Pen-Pal" klubą, per kurį 
veda susirašinėjimą su viršum 
240 Lietuvos moksleivių. Be to, 
draugija jau yra surinkusi 
10,000 dolerių dėl Šv. Rašto 
parūpinimo Lietuvos jaunimui. 
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Telaimina mus Šventosios Kalė
dų Nakties Pasaulio Išganytojas ir te
stiprina Jis Naujuose metuose mūsų 
visų pastangas, besaugojant tautinę 
gyvybę bei darbuojantis dėl Lietuvos 
šviesesnio rytojaus. 

JAV LB Krašto valdyba 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 
• 

Daug sutaupysite', pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedapt pasirinktus reik
menis ypatingai progai Prtnai 
užbaigtų toto. nuotraukų- aptarna
vimas Atidaryta pirmad.enĮ ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antratf.ir trečiad susnkalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis 
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
• 216 S. Archsr Ava. 

Chlcago, IL 60634 
Tel. 561-6500 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Ucensed. Bonded. Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 

BEN SERAPINAS 706-S36-2660 

REAL ESTATE 

v 
ACCENT REALTY. «NC-

S26S West 95ttv Street 
Oak Lawn, Illinois 60453. 

=31 
Mrt? 

70S-S36-S400 
R**. 768-423-0443 

A S T A T . M I K U H A Š 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies

č i uose •' * 

IEŠKO DARBO 

Jauna moteris, turinti medicininį iš
silavinimą, gali prižiūrėti ligonius arba 
vaikus ir padėti namų ruošoje. Tel. 
706-346-9567. 

5 2 m . moter is I eško d a r b o 
priž iūrėt i vaikus, l igonius arba 
senel ius ir gyventi kartu. Skambint 
Eugeni ja i : 7 0 8 - 6 5 4 - 2 4 9 3 . 

FOR SALE _ 

Parduodami gražūs, įvairūs gintaro 
išdirbiniai. I i Lietuvos: karoliai, 
medalijonai su muselėmis, paveikslai, 
Aušros Vartų Marija. Taip pat inkrus
tuoti paveikslai ir įvairūs lininiai au
diniai. Pristatome į namus arba pa-
siunciame. Kreipkitės: 706-656-6599. 

Parduodu valg. kamb. stalą su 4 
kėdėm ir 2 rašomuosius stalus. Skam
binti po 4 p.p.. te l . 312-562-7790. 

MTSCELLANEOUS* 

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

FRAflK ZAPOLIS 
3208 Va West 95th Street 

Te l . - (706) 424-6654 
(312) 561-6654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

H. Deckys 
Tel. 565-6624 

I M E X A M E R I C A , I N C . 
524 State Urte Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius. Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius { Lietuvą, 

i Te l . 7 0 6 - 6 6 8 - 6 0 4 9 , F*x 
706-666 6642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r .—5 v .v . 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd . 

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

GREIT 
PARDUODA 

: 

RE/MAX 
REALTORS 

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

R I M A S L. S T A N K U S 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 

Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 

d* o 
FINANCIAL 

* Perfinansavimas 
* Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
* 5% pradinis įmokėjimas 
* Be pajamų patikrinimo 
* Be punktų 

Linas K l i a r s k i s 
Tel. 312-735-6111 

"Pager" 312-289-4806 

PATARIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 

minos R«SKj«nt,ai Mortgage L*n»c« c* I thnos Savngs & R*s«j«nt>»l Lo«n CommHiontr Fund» 
Ar» PTOVKJM by Anotftar Entity Wt«eh May Atacl Th« Avatlabitity of Funds 
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PARDAVIMAS. IR TA ISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Tel. 776-1486 

E - Ak£* * REALMART, INC. 
6602 S. PuUsVi, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

Orrtuifc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės ; Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

Oak Lawn, IL parduodamas namas 
labai gerame stovyje su daug priedų. 
Tinka mažai arba didesnei seimai 
Verta apžiūrėti! Tsl . 708-423-3392. 

FOR R E N T 

Išnuomojamas „ g a r d e n a p t . " 4 
kamb. 2 mieg. Art i Washtenav\ ir 
Pope John Paul II St. 

T o l . 3 1 2 - 7 6 7 - 2 6 8 0 

FOR RENT 

3 bedrm. apt. 60 & Tripp vic. $600 
Utilities Call 312-735-7440. 

I šnuomojamas pr ivatus d ide l is 
m i e g . k a m b . v y r u i . 

T e l . 3 1 2 - 4 3 6 - 1 2 0 2 

| HELP WANTED 
> « — Z 

VALYMO DARBAS 
la ikoma moteris valyti namus bei 
raštines. Alga nemažesnė, kaip $310 
iki $370 per sav. Reikia gyventi Chica
gos priemiestyje Kambarys bus pa 
rūpintas. Skambinti: 1-708-393-3999. 

N o o d o d a w o m a n or a m a n ex 
per ienced in sewing in USA; piece 
work. Leave mesage . 

Cal l to l . 3 1 2 - 8 8 9 - 9 6 9 6 

REIKALINGA SEIMININKĖ 
Lengvas darbas, gyventi New Buffalo. 
Michigan. Rašykite ir įdėkite savo foto 
šiuo adresu: Mr. Edvrard, P.O. Box 
246, Naw Buffalo, M l 49117 . 

Donglaml stogai, kalamas 
,,,siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

^ — 

VALOME 
ČH-IMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENA'S 
J . BUBNYS 

737-5168 

1 f > 



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

JŪSŲ TURTO TVARKYMAS 
,TRUSTS" »» 

Tvarkant savo turtą, šalia tes
tamento arba vietoje testa
mento, galite sudaryti „ t rus t" 
a r kelis „trusts". 

„Trust" terminas reiškia, kad 
nuosavybė — turtas yra valdo
mas patikėtinio (trustee), ar 
kelių patikėtinių (co-trustees). 
Patikėtiniais gali būti paprasti 
asmenys, specialios „Corporate 
Trus t" įstaigos arba bankai. 
Pa t ikė t in ia i yra į rašomi į 
„ t rus t" dokumentą ir jų parei
ga rūpintis vieno ar daugiau 
asmenų gerove, kurie tame 
, , truste" yra išvardinti kaip 
paveldėtojai. Patikėtiniams yra 
tame dokumente nurodoma, 
kaip jie turi elgtis su jiems 
patikėtu turtu, kaip skirstyti, 
kam skirstyti ir kada ką duoti. 
Tas pat asmuo gali būti ir 
patikėtinis, ir paveldėtojas tame 
pačiame „truste". Labai svarbu 
pa r ink t i gerą ir sąžiningą 
patikėtinį, kuris jūsų valią 
pildys, administruodamas jūsų 
sudarytą „trust". Patikėtinio 
pareigos gali tęstis keletą metų 
o „trust" bus tiek efektingas, 
kiek geras bus jo patikėtinis — 
administratorius. 

„Trustų" yra įvairių rūšių ir 
pavadinimų. Jei jūs sudarote 
„trustą" prie testamento, jis 
v a d i n a m a s t e s t a m e n t i n i u 
„trust", ir jo vykdymo sąlygas 
jūs išvardinate savo testamente. 
„Trusts" sudaryti atskirai nuo 
testamento, kol esate gyvas, 
dažnai vadinami „living t rus t" 
a rba „ i n t e r vivos t r u s t " . 
„Trust" sudarytojas vadinasi 
„settlor" ir „trusto" sąlygos yra 
surašytos „ t rusto" sutartyje 
(trust agreement), arba „trusto" 
deklaraci joje . „ T r u s t " do
kumente įrašytos sąlygos nu
spręs, kas atsitiks su jūsų tur
tu po jūsų mirties. „Living 
t rus t" gali būti dviejų rūšių: 

1. A t š a u k i a m a s „ t r u s t " — 
sudarytojas šį „ trust" gali at
šaukti, panaikinti ar pakeisti, 
kada nori. 

2. Nea t šauk iamas „ t rus t " — 
šio „trust" sudarytojas negali 
pakeisti nei panaikinti , nei 
atšaukti. 

Ir vienas, ir kitas „ t rus t" 
sudaromas tu r to tva rkymo 
tikslu, jie pagelbsti sudarytojui, 
gyvam esant, fizinio ar protinio 
nepajėgumo atveju ir jo turto 
pask i r s tymų po m i r t i e s . 
Atšaukiamą „trustą" sudarius, 
nėra federalinių mokesčių leng
vatų. Sudarius neatšaukiamą 
„trustą", galima sutaupyt ' nes 
nereikia mokėti federalinių tur
to mokesčių. Tačiau neat
šaukiamo „trusto" neigiama 

pusė yra ta, kad j is negali būti 
p a k e i s t a s ar p a n a i k i n t a s 
asmens, kuris jį sudarė. „Trus-
ta i " savo sudėtimi gali būti la
bai paprasti, skir t i ribotiems 
tikslams, bet jie gali būti ir la
bai komplikuoti, jų vykdymas 
gali apimti dvi ar daugiau gene
racijų, gali suteikti likusiai 
šeimai apsaugą nuo mokesčių, 
skolininkų ir gali užimti tes
tamento vietą. „Trus ta i" turi 
privatumą. Kai asmuo miršta, 
jo testamentas tampa viešu 
dokumentu. „Trus t" sutart is 
neturi praeiti per palikimų 
teismą, ir turtas paskirstomas 
privačiai. Nereikėjimas eiti per 
te ismą p a l e n g v i n a t u r t o 
paskirstymą, tač iau yra kitų 
sunkumų, pvz„ „Living t rus t" 
dažnai reikalauja viso turto 
perkėlimo į „trustą", kas gali 
atimti daug laiko ir daug kai
nuoti. „Trustai" yra naudingi 
ne tik turtingiems. Daug jaunų 
tėvų, ir ne taip labai turtingų, 
sudaro p a r a m o s „ t r u s t " 
vaikams, arba prideda prie savo 
t e s t a m e n t o savo va ikų 
aprūpinimui tuo atveju, jei abu 
tėvai mirtų, prieš vienam ar 
daugiau vaikų tampant pilna
mečiais. „Trust es tate" susideda 
iš palikto turto ir apdraudos 
pajamų ir yra nedalomas fon
das, naudojamas mažamečių 
vaikų išlaikymui ir jų mokslui 
pagal jūsų nurodymus. Kada 
jūsų vaikai sulaukia nurodyto 
„truste" amžiaus, šis fondas gali 
būti paskirstytas ta rp jų. 

Šitoks turto sutvarkymas turi 
aiškų pirmumą prieš nelankstų 
turto padalinimą testamento 
tarp įvairaus amžiaus vaikų, 
neatsižvelgiant į jų amžių ir 
poreikius paskirstymo metu. 
Daugelyje Amerikos valstijų 
pilnamečiu yra laikomas 18 
metų vaikas. 

Naudojant „trustą", galite pa
tikėtinį įgalioti kontroliuoti 
jūsų turtą, iki jūsų vaikui su
kaks 21 ar daug iau metų. 
Žmonės teiraujasi, kaip su
tvarkyti turtą, kad nereikėtų 
mokėti mokesčių, kad kuo 
mažiau kainuotų testamento 
sudarymas ar ki toks tur to pa
skirstymo būdas. 

Visą gyvenimą sunkiai dirbę, 
taupę ir sukrovę nemažą turtelį, 
dažnai gailimės keliasdešimt 
dolerių užmokėti patikimam 
advokatui ir r e ik i amai su
tvarkyti savo palikimą mirties 
atveju. Norint visai išvengti bet 
kokių valstybinių mokesčių ar 
advokatų išlaidų, paimkite ir 
padovanokite savo turtą ar dalį 
jo, dar gyvi būdami , savo 

vaikams. Jūs turėsite mokėti la
bai mažą dovanos mokestį 
federalinei valdžiai, o gavėjai 
nieko nemoka už dovaną. Jeigu 
jūs savo vaikais pasitikite, jei 
jie nėra vėjavaikiai, j ie džiaug
sis jūsų dovana, ir jūs, gyvi 
būdami, galėsite džiaugtis savo 
darbo vaisiais. 

Surinkta iš įvairių legalių 
brošiūrų ir advokatų pasisaky
mų. 

Bi ru tė J a s a i t i e n ė 

DRAUGO RĖMĖJAI DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 18 d. 

JŪSŲ IŠSVAJOTA 
GYVENVIETĖ 

Kas tai bebūtų: namas, pato
gus vasarnamis ar jaukus kon-
dominiumas, jūs tur i te surasti 
savo svajonių namą. Kad tą sva
jonę įgyvendintumėte, tur i te 
surasti paskolą, kuri būtų tokia 
tinkanti jūsų gyvenimui, kaip ir 
jūsų namas. 

Ką turite žinoti, ieškant namo 
paskolos? 

P i r m i a u s i a t u r i t e a i šk ia i 
žinoti savo ateities planus ir 
savo mėnesinį biudžetą. 

Šta i keletas klausimų, kurių 
atsakymai padės jums apsis
pręsti dėl paskolos kiekybės ir 
kokybės: 

Kaip ilgai planuojate gyven
ti nupi rk tame name? 

Ar t ikitės, kad jūsų pajamos 
padidės per ateinančius metus? 

Ar turite užtenkamai santau
pų netikėtoms išlaidoms? 

Ar planuojate daryti didelius 
ir brangius pataisymus savo 
name? 

Ar jums svarbu greitai įsigyti 
gyvenamą namą? 

Ar suprantate, kad galėsit* 
sutaupyti , mokėdami mažia . 
mokesčių, naudojantis namų 
savininkų nuolaidomis? 

Ar namas yra tiesioginis jūsų 
pinigų investavimas, nepaisant, 
ar jis bus skirtas nuomai ar par
davimui. 

Kokios y ra galimybės, kad dėl 
d a r b o p a s i k e i t i m o , b ū s i t e 
priverstas išsikelti ir parduoti 
savo namą? 

Salia visų atsakymų į pateik
tus klausimus, jūs dar tu r i t e 
paskirti t a m tikrą mėnesinę 
sumą pinigų namo išlaikymui, 
pvz.. aplinkos sutvarkymui, ne
dideliems remontams ir pakei
timams, o taip pat neužmirškite 
savo kasdieninio pragyvenimo 
i š la idų ir k a r t k a r t i n i ų 
malonumų. 

Ši informacija padės apsis
pręsti, kokio brangumo namą 
galite įsigyti. 

L inas Kla r sk i s 

, ,Draugo" paramai, atsiliep
dami į gautas Kalėdų švenčių 
korteles ir naująjį kalendo
rių, arba pratęsdami dienraš
čio prenumeratas kitiems 
metams, aukojo: 

50 dol. Allan H. Dombra, 
Deep River, Ont„ Kanada, Vy
tautas Gudaitis, Toronto, Ka
nada, dr. R. Kriaučiūnas, Lan-
sing, MI, Danguolė ir Ramūnas 
Vanagūnai, Winfield, IL; 

40 dol. Eglė ir Arvydas 
Paulikai, Dovvners Grove, IL, 
Rimvydas Tveras. Palos Hills, 
IL. Antanas Zailskas, Cicero, 
IL; 

30 dol. E. Gerulaitis, Dovvners 
Grove, IL, Augustas Pretkelis, 
Chicago, IL, Klara Stankienė, 
St. Catharines , Ont., Kanada, 
B. Kriaučiūnas, Seminole, FL, 
Adolfas Baliūnas, Singer Island, 
FL, Pranas Vėžauskas, Delhi, 
Ont., Kanada, Vanda Žolynie-
nė, Chicago, IL; 

25 dol. Anglijos Lietuvių klu
bas Chicagoje, Alfonsas Gečas, 
Reedsburg, WI, V. ir J. Gliosai, 
St. Petersburg Beach, FL, adv. 
Regina Narušienė, Cary, IL, 
Laimutė Tornau, Chicago, IL, 
Charles Sable, Chicago, EL, prel. 
kun. J. Bertašius, VVinnipeg, 
MB, Kanada, V. Liuima, Toron
to, Kanada, Romas Libus, Chi
cago, IL, M. Kleinaitis, St. 
Petersburg Beach, FL, Kostas 
Prelgauskas, Grand Rapids, MI, 
Birutė Sekmakienė, St. Peters
burg Beach, FL, Petras Skab-
lauskas, Toronto, Ont., Kanada, 
Petras Martinaitis, Chicago, IL, 

Antanas Plytnikas, Chicago, IL, 
Linda ir Richard Burba , Wood-
stock, IL, Juozas Astas , Hamil -
ton, Ont., Kanada , L a i m a Šu-
laitytė, Evanston, IL, dr . An
tanas Lipskis, Jup i t e r , FL, dr . 
Rimvydas Sidrys, S tea to r , IL, 
Aldonas ir Juozas Šula ič ia i , St . 
Petersburg, FL, B ladas Dau
kantas , St. Pe te r sburg , FL; 

20 dol. prof. dr. V y t a u t a s 
Bieliauskas, C inc inna t i , OH, 
Regina ir Ju rg i s Mika i la i , Se
minole, FL, Dalila Mackial ienė, 
Gulfport, FL, Albina Se t ik ienė , 
St. Cathar ines , Ont., K a n a d a , 
Juozas Petkūnas , U n i o n Pier , 
MI, Albinas Sinkus , St . Peters
burg, FL, Pau l ina Rapshys , 
Palatine, EL, Liudas Sagys, Lyn-
dhurst, OH, I rena J a k š t y s , So. 
Pasadena, FL, Aleksas Masai-
tis , D e a r b o r n , M I , S t e f a n 
Lengnick, Ann Arbor, MI, Ju r 
gis Janušait is , Port Orange , FL, 
J. Gineitienė, Dayton, OH, Re
gina Vilkutai t ienė, Cleve land , 
OH, Antanas Barčas, S u n Ci ty 
West, AZ, Stasys M a r t i n k u s , 
Omaha, NE, Dalia A u g ū n a s , 
Jupiter, FL, Je ron imas Čibiras , 
Dayton, OH, Ona Miežel ienė, 
Sun City, FL, Živilė V a i t k i e n ė , 
Seven Hills, OH, V y t a u t a s Pe-
seckas, Beverly Shores , IN , 
Jolita Arzbaecher, Chicago, IL, 
Ona Kreivėnienė, Media , PA, 
Prane Ozalas, Woodhaven, NY, 
E. Šventickas, Livonia , MI, 
Angelą Leščinskas, Chicago, II, 
Aldona Plioplys, Edvvardsville, 

IL, Stasė Didžiulienė, Cicero, 
IL, Juozas Kra l ikauskas , Isling-

P E R DAUG VARNŲ 

Panevėžio centrą užplūdo 
varnos. Nuo jų kenčia ne t ik 
šaligatviai , bet ir praeiviai. 
Specialioji miesto tarnyba bei 
policininkai ruošiasi jų me
džioklei. 

"•V mSm». 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VIKTORAS KELMELIS 
Mirė 1993 m. spalio 24 d. Chicagoje. Palaidotas spalio 28 

d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdi padėka visiems giminėms, draugams ir pažįs

tamiems Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje ui išreikštą 
užuojautą žodžiu, raštu ir per spaudą, užprašytas šv. Mišias, 
aukas, gėles, apsilankymą koplyčioje, dalyvavimą laidotuvių 
Mišiose ir palydėjimą į kapines. 

Gili padėka Drūčių, Mieliulių, Petrulių, Šepikų, 
Antanaičių, Keblių, Šoliūnų ir Wisniewski šeimoms už 
parodytą didelį rūpestį ir meilę mūsų skausmo valandose li
goninėje ir per laidotuves. 

Dėkojame Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos kunigams už maldas ir rožančiaus sukalbėjimą 
koplyčioje, šv. Mišių auką bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 
Ypatinga padėka kun. Fabijonui Kireiliui, kun. Antanui 
Puchenski, monsinjorui D. A. Mozeriui, kun. Antanui Markiu, 
skaitytojui Antanui Drūčiui, solistei Daliai Eidukaitei-Fanelli 
ir vargonininkui muz. Faustui Stroliai. 

Didelis ačiū Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
draugijai ir jo pirmininkui Viktorui Utarai, Brighton Parko 
Lietuvių Bendruomenei ir jos pirmininkei Salomėjai 
Daulienei, Vytauto Didžiojo rinktinės šauliams-ėms ir jų 
pirmininkui Alfonsui Paukštei, Anglijos Lietuvių klubui ir 
jo atstovui Justinui Šidlauskui, Dzūkų draugijai ir dzūkui 
Juozui Paliučiui už gražius atsisveikinimus koplyčioje. 

Nuoširdi padėka karstanešiams: Faustui Antanaičiui, Be
niui Mieliuliui, Viktorui Mieliuliui, Jonui Petruliui, Kaziui 
Vieraičiui, Zeniui Vieraičiui ir Henrikui Wisniewski. 

Dėkojame Gaidas-Daimid laidotuvių direktoriams už 
rūpestingą patarnavimą ir visiems, kurie bent kuo prisidėjo 
mažinti mūsų skausmus. 

Ilsėkis ramybėje, brangus Vyreli, Tėteli ir Tėtukai. Susi
tiksime vėl danguje. Mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus meilė 
ir ramybė tebūna su mumis visais. 

Žmona Bronė, sūnus Viktoras, 
Plačienė, žentas Gintaras ir anūkai. 

duktė Aldona 

A I L I E T U V O S A I D 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
V\ illnvv Springs, IL. 60480. 

Tel.: T08) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

ton, Ont. , Kanada, A. Šuopienė, 
Chicago, IL, Stefanija Barmus, 
Chicago, IL, Valent ina Gūdis, 
Chicago, IL, Nemira Šumskis, 
Chicago, II, Izidorius Radzevi
čius, Chicago, IL, Mary R. 
Kober, Port YVashington, NY, 
Stasys Šimoliūnas, Detroit, MI, 
Algis Ba lč iūnas , Evergreen 
Park, IL.Dalia ir Martynas Tra
kiai, Palos Hills, IL, Gražina 
Denk, New Lisbon, WI, Vladas 
Bacevič ius , Cleveland, OH, 
Jul ius Jakut i s , Cicero, IL, J. Vi-
tėnas , Oxon Hill, MD, Jonas 
V a l a u s k a s , St . P e t e r s b u r g 
Beach, FL, A. Kremeris , Palos 
Heigh ts , IL, Ra imundas E. 
P a š k u s , D a r i e n , IL, Gene 
Valant in ienė , Cicero, IL, Dana 
M. Elsbergas, Melrose Park, IL, 
Bronė ir Vytau tas Bildušai, 
Montgomery, IL; 

15 dol . Stasys Augonis, So. 
Boston, MA, Juozas Račius, 
Phoenix, AZ, Gerardas Juškėnas 
Cleveland, OH, John Samaitis , 
Hot Springs, AR, Marija Šaulie
nė, Seminole, FL, J. Pakulis, La 
Salle, Que., Kanada, Kazys 
Barūnas , Ormond Beach, FL, 
Vita Muklewicz, Lemont, IL, 
Ray A. Norvaišas, Aurora, IL, 
V a l t e r i s B e r ž i n s k a s , J u n e 
Beach, FL, Jonas Kiaušas, Har-
rison, N J , Jonas Beržanskis, 
Tecumsch, MI, Pr. V. Razgaitis, 
Seven Hills , OH, M. ir K. Mar
cinkevičiai, University Heights, 

OH, Valeria R. Wolff, Park 
Fried, IL, M. Vieraitis, Ellicott, 
City, MD, Pe t ras Žilinskas, 
Lyndhurst, OH. 

12 dol. A. Dėdinas, VVood-
haven, NY, 

12 dol. Kun. Jonas Velutis, 
Chicago, IL; Edvvard Mankus. 
Chicago, IL. 

11 dol . dr. A Valis, St 
Petersburg, FL; 

11 dol. Vaclovas Budnikas. 
Elizabeth, NJ, Antanas Stan
kus, Toronto, Kanada; Elena 
Radzevičiūtė, Chicago, IL; L. 
Šmulkštys, Arlington Hts., IL. 

10 dol. Angelės Katelė, Chica-
to, IL, Antanas Paužuolis, Chi
cago, IL, Dalia R. Šaulys, Chi
cago, IL, Ksaverina Valinskas, 
Wisconsin Delis, WI, Augustina 
Getneris, Northbrook, IL, Pra
nas Augaitis, Toronto, Kanada, 
Jonas Jurkūnas , St. Petersburg 
Beach, FL. 

10 dol. Balys Milaknis, Ar
lington, VA, Bronius Klimavi
čius, Chicago, IL. 

Vis iems š i ems aukotojams 
„Draugo" v a d o v y b ė taria 
nuoširdžiausią ačiū! Taip pat 
n u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e ir 
tiems rėmėjams, kurie mažes
nėmis sumomis remia mūsų 
laikraštį. Š iuo metu tik gera
darių aukomis laikosi mūsų 
visų dienrašt is . 

A.tA. 
STANLEY J. PETRAITIS 
Gyveno Burbank, IL. 
Mirė 1993 m. gruodžio 13 d., sulaukęs 81 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Bernice Grimelytė, sūnus kun. 

Donaid Petraitis, MIC, Tėvų Marijonų provincijolas ir duktė 
Diane Driscoll, žentas Edwin. 

Velionis buvo pašarvotas penktadienį, gruodžio 17 d. nuo 
2 iki 9 v.v. The Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 
4950 W. 79 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 18 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Tėvų Marijonų koplyčią, 
6336 S. Kilbourn Ave., kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Tėvų Marijonų vienuolynui. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę žmona, sūnus, duktė ir žentas. 

Laidotuvių direkt. Robert J. Sheehy and Sons. Tel. 
708-857-7878 arba 312-582-4400. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL H O M E 

B R I G H T O N PARK 4330 S. C A L I F O R N I A AVE. 
TOVVN O F LAKE 4605 S. H E R M I T A G E AVE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

Per LB „Lietuvos vaikų vilties" organizacija atvykę gydytis Philad«-lph'.jns Shnners ligoninėje 
Tomas Raugale (antras iš kairės) ir jo mama. gyd. Angelė Raugalienė (trečioji iš kairės) tarp savo 
pirmųjų globėjų Amerikoje, Onutės ir Kęstučio PhuSkonių. 

N'uotr Teresės Gečienės 

We Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catarlng) 

talman 
dclicaUssen 

312-434-9766 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 We$t 69th Street. Chicago. IL 60629 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQL'ETTE PARK 2533 VV 7lst STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD.) 
LEMONT LCX ATION OPEN'IN'G lAN'UARY 1W4 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 

' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Prof. dr. Patrick D. Toto, 
Loyola Univers i ty Denta l 
School patalogijos skyriaus 
vadovas nuo 1950 metų, su 
dėkingumu ir didele pagarba 
prisimena ir gražiai atsiliepia 
apie visas jo skyriaus lietuves 
bendradarbes, su kuriomis jam 
teko ilgus metus dirbti. Lyg 
joms atsidėkodamas, prof. Toto 
džiaugiasi, kad didelė jo darbo 
vaisių dalis — 225 skirtingų ligų 
mikroskopiniai preparatai (iš 
viso 14,750) per „Dantų sveika
tos talka Lietuvai" organizaciją 
bus perduoti Lietuvos odontolo
gijos ir medicinos mokslų įstai
goms. Patologas dr. Jonas Valai
tis tarpininkavo ir padėjo bu
vusiam dr. Toto mokiniui dr. 
Leonidui Ragui tą vertingą 
kraitį perimti. LithuanianMer-
cy Lift dėka visa tai netrukus 
bus persiųsta į Lietuvą. 

Kalėdų eglutė Čikagos litu
anistinėje mokykloje bus šian-
dien, gruodžio 18 d. Vis i 
kviečiami 12 vai. atvykti į 
Jaunimo centrą kartu su moki
niais pasidalinti kalėdiniu 
džiaugsmu. Bus trumpas moki
nių atl iekamas vaidinimas, 
Kalėdų giesmės, dainos ir 
malonus pabendravimas. At
vyks ir Kalėdų senelis su do
v a n ė l ė m i s v a i k a m s . Vis i 
laukiami. 

„Draugo" ketv ir tadienio , 
gruodžio 16 d., laidoje vienoje 
žinutėje (6 psl.) paminėta Lietu
vių Katalikų moterų federacija, 
o turi būti Lietuvių moterų 
k l u b ų federac i jos Čikagos 
skyrius. 

x Pr ieš užs i sakydami pa
m i n k l ą , a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorials , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: matys i t e gran i to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vi l imas Nelsonai . Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išverst, 
video įrašus iš Lietuvoje naudo 
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara 
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe tras Bernotas . 

(sk) 
x DĖMESIO! Dar turime 

pilnus komplektus: Lietuvių 
Enciklopedijos 371., Encyclope-
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė
vės raštai, 6 t. Taip pat siun
čiame į Lietuvą per agentūras, 
kaina 60-80 et. už svarą. Teirau
tis: J . Kapočius, P.O. Box 752 
Cotuit, MA, 02635, tel. 1-508-
428-6991. 

(sk) 

x N A M A M S PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak R o a d — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

„ D R A U G O " F O N D O 
D I R E K T O R I Ų P O S Ė D I S 

Inkorporuojant , ,Draugo" 
fondą Illinois valstijoje 1993 m. 
lapkričio 12 d., jo įsteigimo do
kumentus pasirašė trys direk
toriai: Jurgis Riškus — pirmi
ninkas, Ramunė Kubiliūtė — 
sekretorė ir Bronius Juodelis — 
iždininkas. Po to „Draugo" fon
do direktorių taryba buvo 
praplėsta iki 9 narių. Ją dabar 
sudaro: Jurgis Riškus, Ramunė 
Kubiliūtė, Bronius Juodelis, 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, dr. 
Antanas Razma, Gražina Liau-
taud, Birutė Jasaitienė, Albinas 
Kurkulis ir dr. Vacys Šaulys. 
Jie „Draugo" fondo steigėjų-di-
rektorių pareigas eis iki fondo 
narių visuotinio suvažiavimo 
1994 m., kai įvyks fondo tarybos 
direktorių rinkimai. 

Dabartinė direktorių taryba 
posėdžiavojau 3 kartus. Pasku
t inis svarbus posėdis įvyko 
gruodžio 15 d., jame dalyvaujant 
daugumai direktorių. Šiame 
posėdyje buvo p a t v i r t i n t i 
„ D r a u g o " fondo į s ta ta i 
(Bylaws), paruošti fondo teisinio 
patarėjo advokato Rimo Doman-
skio. Buvo patvirtinta fondo 
valdyba, kurios sąstatas dar 
nėra galutinis. Buvo aptarti fon
do finansiniai reikalai ir nu
tarta fondo pirmąjį lėšų telkimo 
vajų pravesti 1994 m. sausio 
mėnesį. 

Fondo lėšų inves tav imus 
t v a r k y t i paves ta Alb inu i 
Kurkuliui, investavimų didelės 
firmos vyresniajam viceprezi
dentui. Priimtos ir provizorinės 
fondo 1994 ir 1995 metų sąma
tos. Šiais metais tikimasi fonde 
sutelkti apie 80.000 dolerių. Tai 
būtų tik pradžia numatomam 
milijoniniam „Draugo" fondui, 
kurio kapitalo palūkanos, inves
tuojant su 10-15% pajamų, 
užtikrintų tolimesnį „Draugo" 
dienraščio leidimą. 

Belieka tik kreiptis į visus 
„Draugo" skaitytojus stoti na
riais (nario įnašas 200 dolerių 
su vienu balsu) į „Draugo" 
fondą su galimai daugiau balsų. 
Labai kviečiamos į fondą ir 
visos mūsų organizacijos, nes jų 
veikla be komunikacijos „Drau
go" laidose būtų neįmanoma. 
Fondui aukos bus nurašomos 
nuo pajamų mokesčių. 

Br. J u o d e l i s 

x „ P e n s i n i n k o " žurna lą , 
kurį leidžia JAV LB Soc. Reika
lų Taryba, red. Karolis Milko-
vaitis, galima užsiprenumeruo
ti adresu; 2711 W. 71 St., Chi-
c a g o , IL 60629. Prenumerata 
metams: JAV-bėse $15, Kana
doje ir Europoje $20. Išeina 
vieną kartą į mėnesį. Tai ver
tinga dovana šventėms bei įvai
rioms progoms. 

(sk) 

x I e š k o t e darbo? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida V A I R A S , perduodama 

. kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
I v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. L a w r e n c e , Ch icago . 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
- VAIRAS! 

(sk) 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Prel. Juozas Prunskis (su gėle prie atlapo — viduryje) jam suruoštame pagerbime Ateitininkų 
namuose gruodžio 12 d. 

Auka s te ig iamam , , D r a u g o " p a r a m o s fondui — 
yra l ie tuvybės laidas ate i t ies kar toms . 

Čekius rašyti: 
D R A U G A S 

4545 VV 63rd St . , C h i c a g o , IL 60629 
A u k o s yra n u r a š o m o s n u o Federa l in io mokesč io . 

Čikagos miesto savivaldy
b ė s įstaiga (Office of the Chair-
man Committee on the Finance) 
per atstovą Edward M. Burke 
atsiuntė Daliai Būtėnienei 
užuojautos laišką dėl a.a. vyro 
Vlado mirties. Laiške taip pat 
pažymima, kad a.a. Vlado Būtė
no, kuris yra nusipelnęs Čika
gos miestui ir savo lietuviškai 
bendruomenei, atminimui Čika
gos miesto taryba (City Council) 
priėmė specialią rezoliuciją, iš
reiškiančią a.a. Vlado nuopel
nus ir užuojautą jo našlei. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
Seklyčioje gruodžio 22 d., trečia
dienio popietės nebus. Norintieji 
dalyvauti bendrose Kūčiose 
Seklyčioje gruodžio 23 d., ketvir
tadienį, 4 vai. po pietų, turi ne
dels iant registruotis , kad 
neliktų be vietos. Teiraukitės 
telefonu 312-476-2655. 

Stefanija Rudokienė, Chi
cago, IL, atsiųsdama savo 120 
dol. čekį, pažymėjo, jog tai auka 
spaudai ir už šių metų švenčių 
sveikinimo korteles bei kalendo
rių. Jai už šią paramą tariame 
lietuvišką ačiū. 

x Pagalba kūčioms! Nenori 
rūpintis ir vargti? Talman Deli 
padės! Iš anksto užsakyk skanų 
maistą, t e l . 312-434-9766. 
Užeik į 2624 W. 69 g-vę, kur 
rasi, ko pageidauji kūčių stalui: 
įvairių rūšių silkių, salotų, 
šližikų, 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
kamą maistą, pradžiuginsi 
gimines ir draugus, gyvenan
čius kituose Amerikos mies
tuose. Siunčiame UPS. Links
mų Švenčių! 

(sk, 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskiene. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

x Baltic Monuments, Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilanke nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J. Liutikienė ir I. Nau-
jokienė. „ S a g i l V , 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel . 
708-598-0685. 

(sk) 

PAGERBTI DU ŽMONĖS: 
MECENATAS IR VISUOMENININKAS 

Gruodžio 12 d., sekmadienio, 
popietę į Ateitininkų namus Le-
monte susirinko apie 200 žmo
nių pagerbti prel. dr. Juozo 
Prunskio, didžiojo lietuviškosios 
ir katalikiškos veiklos mecena
to, ir kartu Juozo Polikaičio, 
praeitų metų Lietuvių Katalikų 
Bendrijos kataliko-visuomeni-
ninko premijos laimėtojo. Prieš 
pradedant akademinę pro
gramą, prie užkandžių stalo 
susirinkusiems dalyviams Jad
vyga Damušienė pranešė, kad 
už 10 dienų prel. Prunskis švęs 
savo 86-tąjį gimtadienį. Ta pro
ga jubiliatui buvo sudainuota 
„gražiausių metų". 

Akademinę programą viršu
tinėje salėje pradėjo ALRK Fe
deracijos pirmininkas adv. 
Saulius Kuprys ir pakvietė va
dovauti Jadvygą Damušienę. 
įvadiniame žodyje ji pabrėžė, 
kad prel. Prunskis visą savo 
gyvenimą yra nusagstęs reikš
mingais darbais ir labdaros 
veikla, ir už tai jam visų vardu 
dėkojo. Pranešė, kad šiandien 
bus dalyviai supažindinami su 
1991 m. išleista knyga „Ateiti
ninkai komunistų ir nacių kan
kiniai", bus parodytas video 
filmas apie prel. Juozą Prunskį, 
o taip pat — įteikta Juozui 
Polikaičiui premija. 

Pats prelatas, kalbėdamas 
apie knygą, pastebėjo, kad ji yra 
viena iš serijos panašių knygų, 
iškeliančių l ie tuvių tautos 
kančias, patirtas nuo abiejų 
okupantų. Priminė, kad knygos 

O n a Č e č e k a u s k i e n ė iš 
Montrealio, Kanadoje, prie 
prenumeratos mokesčio dar 
pridėjo 110 dol. auką „Draugo" 
dienraščio reikalams ir pa
sveikino visą mūsų laikraščio 
personalą su šventėm. Jai 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Leidžiamas l ie tuviškos 
kulinarijos r inkinys jaunajai 
išeivijos kartai anglų kalba. 
Atsiųskite savo šeimos mėgsta
miausius receptus (lietuvių ar
ba anglų kalba) iki 1994 m. sau
sio 30 d. Jūsų vardas, pavardė 
ir vietovė bus pažymėta šalia 
recepto. Kanadoje siųsti: Lithu-
anian Recipes, 116 Humbervale 
Blvd., Toronto, Ontario M8Y 
3P7. JAV adresas: 421 River-
v i e w L a n e , M e l b o u r n e 
Beach, Florida 32961 USA. 

(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
merata 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.) 

x Aplankykite pr ieš šven
tes „Linen Closet": įvairiausi 
audimai iš viso pasaulio; impor
tuotos naujausios staltiesės ir iš 
Lietuvos. 4747 N. Lincoln Ave. 
(prieš Meyers Deli), Chicago, 
IL. Tel. 312-878-0128. 

(sk.) 

koredaktoriais buvo Pilypas Na
rutis ir Leonardas Kerulis, 
kuris dabar jau miręs, ir pa
prašė dalyvius atsistojimu pa
gerbti jo prisiminimą. 

Dr. Petras Kisielius paminėjo 
svarbiausius prel. Juozo Prun
skio gyvenimo momentus ir 
plačiau papasakojo apie šią 
knygą, kurioje aprašomos ne tik 
ateitininkų, bet visos tautos 
kančios ir kova prieš okupantus. 
Prelegentas pastebėjo, kad prel. 
Prunskis buvo ir yra didelių 
talentų, labai socialus, visuomet 
linksmas ir draugiškas žmogus, 
o jo įnašas lietuviškai kultūrai 
liks neapskaičiuojamas. 

Dr. Juozas Meškauskas, Lie
tuvių katalikų bendrijos pirmi
ninkas, pareiškė, kad kiekvie
nos premijos tikslas yra atkreip
ti visuomenės dėmesį į žmogų ir 
tokio žmogaus darbą. Kadangi 
premijoms skirti reikia mecena
to, čia į pagalbą dažnai ateina 
prel. Juozas Prunskis — „prak
tiškas ekonomistas" — savo 
sugebėjimais sutelktą kapitalą 
panaudojantis geriems tikslams 
ir perduodantis visuomenei. Tuo 
būdu susidaro glaudus santykis 
tarp kunigo-mecenato ir pasau
liečio kataliko-visuomenininko. 
Šį kartą prel. Prunskio finan
suotos ir LKB paskirtos premi
jos laureatas yra Juozas Polikai-
tis, Ateitininkų Federacijos va
das, aktyviai besireiškiąs pa
rapijos, Bažnyčios, įvairių or
ganizacijų, ypač ateitininkų 
veikloje . Dr. Meškauskas 
pakvietė prelatą Prunskį įteikti 
Juozui Polikaičiui 1,000 dol. 
čekį. 

Juozas Polikaitis Ateitininkų 
Federacijos vardu pasveikino 
prelatą, atkreipė dėmesį, kad 
visas prelato gyvenimas yra 
skirtas Dievo ir tautos tarnybai, 
o jo rūpestis ir meilė — lietuvių 
krikščioniškajam jaunimui. 
Dėkodamas jam už premiją, 
priima ją visų ateitininkų dar
buotojų vardu, kuriems už jų 
bendrą darbą taip pat priklau
santi padėka. Šią gautą premiją 
J. Polikaitis padalinsiąs i 4 
dalis: Lietuvos ateitininkams 
(per AF fondą), Dainavos sto
vyklavietei, „Ateities" žurnalui 
ir šiems Ateitininkų namams. 
Tokiam premijos paskirstymui 
dalyviai nuoširdžiai pritarė gau
siais plojimais. 

Prel. Prunskį sveikino Povilas 
Vaičekauskas , Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
vardu, dėkodamas jam už 
paramą Lietuvių laisvės archy
vui leisti. Buvo taip pat gauti 

J A V LB Švietimo taryba at
siuntė mums kalėdinį svei
kinimą: „Nuoširdžiai sveikina
me redaktorę Danutę Bin-
dokienę, redakcinį kolektyvą ir 
visus darbuotojus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga. Tegul 
Aukščiausias laimina Jūsų 
kilnų spaudos darbą". Pasirašo 
pirm. Regina Kučienė. Reikia 
pastebėti, kad ir šiemet, kaip 
ankstesniais metais, Švietimo 
tarybos sveikinimas papuoštas 
gražia Viktoro Kučo nuotrauka 
iš lituanistinių mokyklų. 

Vera ir Bronius Juškiai šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1994 metų 
proga nuoširdžiai sveikina visus 
savo mielus draugus ir pažįs
tamus, linkėdami visko kuo 
geriausio! 

Felicija ir Lionginas Pliū-
rai, Racine, WI, sveikina savo 
gimines, draugus bei pažįsta
mus su šv. Kalėdom, linkėdami 
laimingų 1994 — Naujųjų metų. 
Vietoj kortelių skiria auką 
„Draugui". 

Stasė T. Keženienė, Willo-
wick, OH, sveikina visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus, 
linkėdama, kad spindinti Betlie
jaus žvaigždė apšviestų visus jų 
gyvenimo kelius, o gimęs 
Kūdikėlis suteiktų jiems dan
gaus palaimos. 

trys sveikinimai raštu: Lietuvos 
skautų brolijos (A. Paužuolis), 
Lietuvos Vyčių centro valdybos 
(F. Petkus) ir Lietuvos Vyčių 
vid. Amerikos apygardos. 

Pabaigai buvo parodytas 
video filmas „Prelatas Juozas 
Prunskis". Jį neseniai susuko 
Alvydas Buklys ALRKF inicia
tyva ir pastangomis bei Lietu
vių fondo finansine parama. Fil
me prel. Prunskis kalba apie 
savo gyvenimą, o ekrane rodomi 
vaizdai bei nuotraukos gyvai 
pailiustruoja jo pasakojimą. Jis 
pasakoja, kaip apsisprendė tap
ti kunigu, kaip pradėjo veikti su 
ateitininkais, įsijungė į spaudos 
darbą. Išryškėja jo, kaip „XX 
Amžiaus" redaktoriaus, darbas 
ir to laikraščio kolektyvo drau
gystė (iš to kolektyvo dr. Pruns
kis tik vienas belikęs dabar 
gyvas), skubus išvykimas iš 
Lietuvos, atsisveikinimas su 
motina. Amerikoje jo veikla tę
siasi vėl kaip redaktoriaus ir 
laikraštininko, parašytos net 36 
knygos, atlikti kiti darbai. 
Pasakojimas perpintas sutiktų 
jo gyvenimo kelyje žmonių nuo
traukomis bei gamtos vaizdais, 
s imboliškai jungiančiais 
pasakotoją su gamta. Pvz. 
vienoje scenoje prelatas stovi 
parke šalia didžiulio medžio ir 
lyg kažkaip susilieja į vieną 
galingą siluetą: žmogus ir medis 
tampa viena. Filmas susuktas 
šiltai ir profesionaliai. 

Po filmo prel. Prunskis, dar 
kartą dėkodamas visiems už šį 
renginį, išreiškė norą būti susie
tas su savo tauta. Ši jauki popie
tė buvo surengta ALRK Federa
cijos pirm. Sauliaus Kuprio ini
ciatyva, dideliu J. Damušienės 
rūpesčiu ir dar kitų talkininkų 
pagalba. 

Juozas Baužys 

Antanas ir O n a Juodva l -
kiai sveikina visus savo drau
gus, pažįstamus ir spaudos 
bendradarbius su šv. Kalėdomis 
ir linki laimingų, sveikų 1994-jų 
metų. 

Uršulė Civ inskienė , Chica
go, IL, sveikina gimines, drau
gus, pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga. 

Amelija Ba le i š i enė ir Vi ta 
Baleišytė, Chicago, IL, nuošir
džiai sve ik ina v i s u s savo 
artimuosius, draugus bei pažįs
tamus šv. Kalėdų proga, linkė-
damos a te inanč ia i s m e t a i s 
sveikatos, laimės ir Viešpaties 
globos. 

Algirdas ir M. Boreišis , Pho-
enix, AZ, sveikindamas su šv. 
Kalėdomis, rašo: „Palaimintų 
šv. Kalėdų visiems, kurie dirba, 
aukojasi, kenčia, meldžiasi, kad 
parklupusią Tėvynę prikeltų!" 

A ksenija ir B r o n i u s Kūrai , 
Union Pier, MI, švenčių proga 
sveikina savo gimines ir pažįs
tamus. 

J a n i n a ir I g n a s Ruginia i , 
Cicero, IL, sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga, linkėdami lai
mingų ir sveikų Naujųjų — 1994 
— metų! Vietoje kalėdinių kor
telių, skiria auką „Draugui". 

Vilija ir V y t a u t a s Marcher-
tai sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdom ir Naujaisiais metais. 

Bronė Kelmel ienė ir s ū n u s 
Viktoras, Chicago, IL, nuošir
džiai sve ik ina v i s u s savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šventom Kalėdom ir Naujai
siais, 1994-siais, metais! 

Lietuvių O p e r a šių švenčių 
proga sveikina visus kultūrinio 
darbo mecenatus bei rėmėjus, 
meno vadovus, solistus, choris
tus, talkininkus ir plačiąją 
lietuvių visuomenę. Visiems 
linki ir laimingų bei sėkmingų 
Naujųjų 1994 metų! Vietoj kalė
dinių sveikinimo atv iručių 
skiria auką „Draugo" išlai
kymui. 

P r e l a t a s L a l a s T u l a b a , 
P.A. iš Romos, siunčia šv. Kalė
dų proga nuoširdžius sveiki
nimus lietuvių visuomenei , 
visam „Draugo" personalui,o 
taip pat visiems laimingų 1994 
metų! 

Stefa ir Motiejus Krušniai ir 
sūnūs sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Kalė
domis ir linki visiems geros 
sveikatos Naujuose — 1994 — 
metuose. Vietoj kalėdinių kor
telių aukoja „Draugui" 50 dol. 

Romas , D a n a , V i k t o r a s ir 
S tepas Puodž iūna i , Chicago, 
IL, sveikina artimuosius, gimi
nes ir pažįstamus su šv. Kalė
dom ir N a u j a i s i a i s , 1994 , 
metais , l inkėdami malonių 
švenčių ir laimingų ateinančių 
metų. 

Ateitininkų namuose gruodžio 12 d. įteikta kataliko-visuomenininko premija 
Ateitininkų Federacijos vadui Juozui Polikaičiui (jam segamas mikrofonas); 
premųos, kurią skyrė Katalikų Bendrija, mecenatas — prel. Juozas Prunskis. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

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

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

! ; 




