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Prez. Brazausko kalėdinis 
sveikinimas 

Vilnius, gruodžio 21 d. (Elta) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas šiandien paskelbė 
kalėdinį sveikinimą. Jame rašo
ma: 

Mieli Lietuvos žmonės, 
Lietuvių tauta, iškentėjusi 

amžius trukusias negandas, 
karus, okupacijas ir tremtį, sau
sio 13-ąją nepalūžo. Jau ketvir
tąjį kartą švenčiame šventas 
Kalėdas atkurtoje nepriklauso
moje Lietuvoje. 

Šie — 1993-ieji metai — buvo 
ypatingi tuo, kad mus aplankė 
jo šventenybė Popiežius Jonas 
Paulius II. Šventojo Tėvo at
vykimas į Lietuvą — istorinis 
įvykis mūsų valstybės ir visuo
menės gyvenime, sušildęs visus 
Lietuvoje gyvenančius žmones, 

paskatinęs kiekvieną dvasi
niam tobulėjimui ir moraliniam 
atgimimui. 

Nepastebimai vilnijanti laiko 
tėkmė atnešė mums Kristaus 
gimimo šventę — Šventas Kalė
das. 

Tegul Šv. Kalėdos atneša 
mums visiems taiką, ramybę, 
meilę ir džiaugsmą. Tegul pyktį, 
tarpusavio vaidus, pagiežą, nea
pykantą nustelbia atlaidumas, 
pasitikėjimas ir taurumas. 

Tegul pasaulis dar kartą 
pamato, kad mūsų tauta sugeba 
siekti bendro tikslo — visų Lie
tuvos ir kitų kraštų žmonių ge
rovės. 

Širdingai sveikinu visus Lie
tuvos žmones su šventomis Ka
lėdomis ir linkiu visiems geros 
sveikatos, sėkmės ir laimės. 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva sieks sutarties 
su Europos Sąjunga 

Vilnius, gruodžio 22 d. (Elta) 
— Trečiadienį Seime įvyko dis
kusija apie Lietuvos užsienio 
politiką. Ją įžanginiu žodžiu 
pradėjo prezidentas Algirdas 
Brazauskas. 

Jis išskyrė tris šios politikos 
kryptis. Pirmąja prezidentas pa
minėjo vis glaudesnį trijų Balti
jos šalių bendradarbiavimą i r 
suartėjimą su Šiaurės valstybė
mis. Antrąja, pasak jo, yra 
tolesnė Lietuvos integracija į 
Europos ekonomines, politines, 
kultūros bei saugumo sistemas. 
Ir trečioji kryptis — santykių 
gerinimas su kaimyninėmis 
valstybėmis. 

Prezidentas patvirtino Lietu
vos pasiryžymą siekti partne
rystės ir bendradarbiavimo 
sutarties su NATO pasirašymo. 
Tokį norą pareiškė ir Latvija bei 
Estija. „Mūsų argumentai artė
ti prie NATO yra didesni, ir mes 
atkakliai sieksime juos reali
zuoti", pabrėžė Algirdas Bra
zauskas. Jis priminė, kad ru
denį vykusiame susitikime su 
Lietuvoje akredituotais NATO 
šalių ambasadoriais teigiamai 
buvo įvertinta Lietuvos pozicija 
narystės NATO atžvilgiu ir 
taktika, kurios Lietuva laikysis 
kelyje į šią organizaciją. 

Algidas Brazauskas pažymėjo, 
kad labai svarbus yra Lietuvos 
užsienio politikos klausimas — 
laisvos prekybos sutarties su 
Europos Sąjunga (buvusia Euro
pos Bendrija) pasirašymas. Bus 
siekiama, kad tai įvyktų jau 
kitų metų pirmoje pusėje. Kitas 
etapas būtų asocijuota narystė 
joje. Prezidento nuomone, ėjimą 
į Europos Sąjungą palengvintų 
Seimo bei vyriausybės glaudes
nis bendradarbiavimas su Euro
pos Taryba. Prezidentas taip pat 
paragino vyriausybę greičiau 
priimti sprendimą dėl Lietuvos 
prisijungimo prie pasaulinės 
tarifų ir prekybos sutarties, 
vadinamos GATT. Pasirašiu
si GATT sutartį, Lietuva iš kar
to įtvirtintų didžiausio palan
kumo prekybinį režimą su 122 
valstybėm. 

Kalbėdamas apie santykius 
su Rusija, Algirdas Brazauskas 
pasakė, kad jie nėra įtempti. Be 
abejo, pažymėjo jis, „įvykius 
Rusijoje mes atidžiai stebėsime, 
priklausomai nuo jų raidos bus 
koreguojama Lietuvos politika. 
Tačiau mums ir ateityje reikia 
palaikyti su Rusija draugiškus 
santykius", pabrėžė preziden

tas. Jis užtikrino Seimo narius, 
kad Rusijai, ka ip Sovietų 
Sąjungos teisių perėmėjai, bus 
keliamas reikalavimas atlyginti 
sovietų okupacijos metais pada
rytą žalą. 

Kodėl Lietuva nepas i sako 
\ l ė l NATO ir dėl Rusijos? 

Po prez. Algirdo Brazauske 
įžanginio žodžio ir užsienio rei
kalų ministro Povilo Gylio 
trumpos ataskaitos apie minis
terijos darbą, Seime vyko disku
sija užsienio politikos klausi
mais. Joje dalyvavo 13 Seimo 
narių. 

Socialdemokratas Vytautas 
Plečkaitis sakė, jog nepatei
sinama, kad nėra oficialaus pa
re i šk imo dėl san tyk ių su 
NATO. Jo nuomone, Seimas ga
lėtų pateikti prezidentui pra
šymą, kuriuo remdamasis jis 
kreiptųsi į NATO. Tai, be kita 
ko, sumažintų įtempimą Lietu
vos visuomenėje. 

Opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis aštriai kritikavo 
oficialiąją politiką Rusijos 
atžvilgiu. Vaikiški yra mėgini
mai , ypač užsienio reikalų 
ministerijos bei prezidentūros 
pareigūnų, įtikinti, kad Rusijo
je „nieko neatsitiko", sakė jis. 
Lenkija oficialiai pareiškė, jog 
po rinkimų Rusijoje iškilo pavo
jus Lenkijos saugumui. Todėl ji 
dabar tur i papildomus ir gana 
svarius argumentus, ieškodama 
saugumo garantijų Vakaruose. 
Galimybę pasakyti apie Rusijos 

; keliamą pavojų Lietuvos prezi
dentas turėjo viršūnių pasita
r ime Vienoje, ir Vytau tas 
Landsbergis apgailestavo, kad 
ja nepasinaudota. 

Algirdas Saudargas priminė 
pagrindinių Lietuvos politinių 
partijų sutarimą, kad Lietuvai 
būtina stoti į NATO. Jis nusis
tebėjo, jog šis sutarimas nerea
lizuojamas oficialių pareigūnų. 
Taip krypstama į vienpartinę 
politiką', pabrėžė Algirdas Sau
dargas. Seimo narė Laima An
drikienė priminė prezidento ir 
vyriausybės pažadus ekono-
mizuoti užsienio politiką, tačiau 
ir tai liko tiktai pažadais. 

Valdas Petrauskas (Demokra
tų partija) siūlė prezidentui 
atšaukti dekretą dėl valstybinės 
derybų delegacijos paleidimo, 
reikliau kelti Rusijai reika
lavimus atlyginti sovietų pada
rytą žalą. Buvęs šios delegacijos 

Amerikos rytų 
europiečiai priešinasi 
Rusijos imperinėms 

užmačioms 

Didelės audros antradieni patvindė Vakarų Europą. Nuo liūčių patvino upės, apsemdamos miestus 
Vokietijoje, priversdamos ligonines ir mokyklas Belgijoje užsidaryti. Reino upės 32 mylių atkar
pa buvo uždaryta komerciniam transportui. Pietinėje Vokietijoje bent du asmenys buvo užmužti, 
vėtroms prisidėjus prie potvynių. Liūtims ir potvyniams nuplovus žemes ir išgriovus kelius, 
Neckargemuend mieste laiškanešys laiveliu išnešioja paštą. 

JAV-Baltijos Fondas bandys 
kovoti su korupcija 

Washington, DC, gruodžio 
21 d. — Jungtinis Amerikos Pa
baltiečių komitetas bendromis 
jėgomis ne tik su pagrindinėmis 
JAV pabaltiečių organizacijo
mis, bet ir su kitų Rytų Europos 
šalių amerikiečių organizacijo
mis suorganizavo akciją sulai
kyti prezidentą Bill Clinton nuo 
bet kokio susitarimo su Rusija, 
kuriuo Europa būtų padalinta į 
Vakarų ir Rytų įtakos sferas, 
kai Bill Clinton sausio vidury 
susitiks su Rusijos prezidentu 
Boris Jelcinu Maskvoje. 

Tuo tikslu yra sukurta „East 
European Coalition Hotline" 
Western Union telegramų ištai
goje. Koalicija padavė tele
gramų įstaigai trijų trumpų 
telegramų („Mailgram") teks
tus, kurių vienas bus iš eilės 
pamainomis priskiriamas kiek
vieno skambintojo vardu ir pa-

— siųstas JAV prezidentui Bill 
bus įsteigti jau kitų metų Clinton. Tų telegramų angliškų 
pavasarį. Juose bus mokoma tekstų turiniai yra tokie: 1. Aš 
spaudos, radijo ir TV menedž- priešinuosi bet kokiai Antrosios 

į Baltuosius rūmus — 1-202-
456-1111. Šis skambinimas kai
nuos, kiek trumpas normalus 
paskambinimas į Washington, 
DC. JBANC siūlo išreikšti pa
sipriešinimą — kad Rusijai 
nebūtų suteikiami ypatingi įga
liojimai kaip „taikos palaiky
toja" buvusiose Sovietų Są
jungos respublikose: kad JAV 
remtų buvusių Varšuvos pakto 
ir Sovietų Sąjungos šalių nepri
klausomybę ir priešintųsi Rusi
jos imperializmui visose jo for
mose. Angliškai tai išeitų 
maždaug taip: „I oppose the US 
granting Russia special powers 
over the former Soviet Union. I 
expect the United States to sup-
port the independence of all 
former Soviet and Warsaw Pact 
nations and to oppose Russian 
imperialism in any and every 
form". 

Vilnius, gruodžio 11 d. — 
JAV-Baltijos Fondo prezidentas 
Linas Kojelis gruodžio 10 d. 
„Lietuvos aido" redakcijoje su
rengė spaudos konferenciją, 
kurioje tarp kitko sakė, jog fon
das mėgins organizuoti ir kovą 
su Lietuvos valdininkų korup
cija. 

Jis paaiškino, kad šiam dar
bui bus reikalingas visuomenės 
pritarimas ir kad 1994 metams 
yra numatomi trys projektai: 
Lietuvos ministerijose ir 
savivaldybėse įkurti etikos biu
rus kovai su korupcija; rengti 
studentų pasikeitimo su Ameri
kos universitetais programas; 
įsteigti nepriklausomos spaudos 
centrą. 

Kaip „Lietuvos aide" rašo Au
rimas Drižius, daugiausia buvo 
kalbama apie kovą su korupci
ja. „Amerikoje kiekviena savi
valdybė ar ministerija turi eti-

vadovas Virgilijus Bulovas 
(LDDP) teigė atvirkščiai -
delegacija savo darbą padarė ir 
ji dabar nereikalinga. 

Socialdemokrato Vytenio An
driukaičio nuomone, reikalinga 
paskelbti Lietuvos aukščiausių
jų pareigūnų oficialų požiūrį į 
Rusijos karinę doktriną. Jis taip 
pat siūlė, kad Respublikos prezi
dentas išdėstytų Lietuvos pozi
ciją Rusijos, kaip Sovietų Sąjun
gos teisių perėmėjos, atžvilgiu. 
Joje turi būti pabrėžtas ne vien 
žalos atlyginimų klausimas, bet 
ir kiti Rusijos tarptautiniai įsi
pareigojimai. 

Seimo narys Algimantas Tau
ras kėlė mintį, jog Lietuva 
turėtų būti neutrali, demili
tarizuota valstybė. Lietuvos už
sienio politikos pagrindas turė
tų būti visiškas neutralitetas, 
draugiški santykiai su visomis 
valstybėmis ir ypač kaimyninė
mis. 

Romualdas Ozolas retoriškai 
klausė, kaip Lietuva elgsis, 
nacionalistinėms tendencijoms 
Rusijoje tapus pagrindine vals
tybės politika? Kaip bus elgia
masi Rusijos karinės agresijos 
atveju? Jo nuomone, būtina su
kurti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos totalinės gynybos planą ir 
realizuoti jį visų valstybės ins
titucijų jėgomis. 

kos biurą", kalbėjo Kojelis. „Iš 
daugelio jos funkcijų yra ir 
funkcija šviesti tarnautojus apie 
etikai tinkamą darbo elgesį. Ad
ministruojant, perkant žaliavas 
gali kilti konfliktų. Tokie biurai 
ir moko tarnautojus, kaip iš
vengti konfliktų ir dirbti etiš
kai. Be to, etikos biurai sten
giasi išaiškinti korupciją". 

„Tokį biurą", sakė Linas Ko
jelis, „Lietuvoje norėtume įkurti 
kitų metų pavasarį ar vasarą. 
Pirmiausia parinksime vieną 
ministeriją ir savivaldybę — 
rasime ten žmonių, sąžiningai 
siekiančių išvalyti iš tos 
organizacijos korupciją. Jiems 
padės Amerikos ekspertai. Siu
sime tokius žmones į JAV sta
žuoti. Siūlysime įvairius Ameri
koje egzistuojančių etikos biurų 
modelius ir bandysime pritaiky
ti juos Lietuvoje. Per spaudą 
bandysime įteigti, kad tokios 
etikos raštinės reikalingos". 

Kojelis sakė, kad Fondas 
mėgins sukurti spaudos, sąži
ningos valdžios ir visuomenės 
koaliciją kovai su mafija ir 
korupcija, nes kitaip jų nebus 
galima įveikti. 

Amerikoje kova su korupcija 
prasidėjo prieš 100 metų. 
Geriausia priemonė prieš ko
rupciją — pajamų deklaravimas, 
kalbėjo JAV-Baltijos Fondo pre
zidentas. „Dirbdamas JAV vals
tybės struktūrose, aš pats tai 
kasmet darydavau. Dėl nuolati
nės kovos su korupcija Ameri
kos valdžioje ji yra minimali. 
Tačiau demokratinėje valsty
bėje jos niekada negalima iš
naikinti. Jeigu žmonės netiki, 
kad biurokratai gali būti są
žiningi, jų pasitikėjimas valdžia 
žlugs. Tai didžiausias pavojus 
demokratijai. Todėi etikos 
biurai ypač svarbūs mūsų šalyse 
— estai, latviai labai laukia 
šių projektų įgyvendinimo. 

Fondo atstovybės Lietuvoje 
programų asistentė V. Vove
rienė kalbėjo: „Mūsų nuomonė 
apie savivaldybių darbuotojus 
tokia: visi jie kyšininkai ir 
vagys. Todėl etikos biurų darbas 
būtų ne tik kovoti su korupcija, 
bet ir normalizuoti santykius, 
gesinti konfliktus. 

Toliau ji pranešė, kad fondo 
nepriklausomos spaudos centrai 

mento — kaip juos tvarkyti, 
jiems vadovauti, kad jie iš
silaikytų, būtų pelningi. 

Tiesa, fondo veikla ne vien 

Jaltos politikai iš JAV pusės, 
kurioje Rusijai būtų priskirta 
bet kurios kitos tautos įtaka ar 
valdymas. 2. Remkite visų bu-

švietėjiška. Pernai JAV vyriau- vusių Sovietų Sąjungos ir Var-
sybė paskyrė 6 milijonus dole- šuvos pakto tautų nepriklau-
rių statyti rusų kareivių na- somybe, o ne Rusijos valdymą 
mams Rusijoje. Fondas mėgino jose. 3. Jokių Antros Jaltos 
pasiekti, kad namus statytų patvarkymų! Stabdykite Ru-
lietuviai statybininkai. Tačiau sijos imperializmą, kol dar 
nelabai sėkmingai — pinigus neprasidėjo antras Saitas karas! 
gavo rusai, o statyba nepajudė- Norintieji, kad jų vardu būtų 
jo į priekį. „Bijome, kad prara- pasiųsta viena tokių telegramų, 
sime didelę dalį šių pinigų", skambina į Western Union šiuo 
sakė Kojelis. nemokamu numeriu: 1-800-

Siemet tam pačiam tikslui 258-2222 ir paprašo: „Hotline 
skirta 190 milijčnų dolerių. Fon- number 9470". Tuomet kas nors 
das pasistengė , kad didelę pi- atsilieps: „East European Coa-
nigų dalį prezidentas Bill Clin- htion Hotline". Nereikia nieko 
ton skirtų namų statybai iš sakyti, į Jūsų telefono sąskaitą 
Baltijos šalių išvedamiems bus įrašyta 6.95 dol. sąskaita, 
kariams. „Šiandien susitikime šiuo numeriu galima skambin
si! prezidentu Brazausku ragi- ti bet kada — ir dieną ir naktį, 
nau jį formuluoti bendrą stra- Jungtinis Pabaltiečių komi-
tegiją su statybininkais. Rusai tetas taip pat ragina, kad 
nelabai gerai įgyvendina Kon- mokantys angliškai sausio 3-7 
greso finansuojamus projektus, savaitės eigoje paskambintų ir 
Lietuviai statybininkai turi pui
kią reputaciją ir galėtų gauti 
užsakymų iš tos šiemet Kongre
so skirtos 190 milijonų dolerių 
sumos namams Rusijoje staty
ti", sakė JAV-Baltijos Fondo 
prezidentas Linas Kojelis. 

Nuo bėgių nuvirto 
cisternos su nafta 

Rado ginklą, kur iuo 
nužudytas 

Vitas Lingys 

Vilnius, gruodžio 22 d. (Elta) 
— „Respublikos" dienraščio vy
riausiojo redaktoriaus pava
duotojas Vitas Lingys spalio 12 
d. buvo nušautas prie savo 
namų iš dujinio pistoleto, per
dirbto į kovinį. Žudikai po to 
ginklą įmetė į Neries upę. Jie 
parodė vietą, kurioje ieškoti 
ginklo. Po beveik dvi savaites 
trukusios paieškos jis ištrauktas 
ir tapo vienu svarbiausiu daik
tinių įrodymų. 

Prieš dvi savaites buvo pa
teikti kaltinimai dėl žmogžu
dystės trims vilniečiams — Igor 
Achremov, Boris Babičenka, 
Viačeslav Savickij ir buvusiam 
vilniečiui, paskutiniais metais 
Vokietijoje gyvenusiam Boris 
Dekanidze. Visi jie priklausė va
dinamajai „Vilniaus brigadai", 
kuri užsiėmė reketavimu. Ta
čiau manoma, kad išskyrus Bo-

Vilnius, gruodžio 22 d. (Elta) 
— Gruodžio 22 naktį pramoni
nėje geležinkelio ruožo Gargž-
dai-Klaipėda atšakoje Kiškėnų 
kaimo ribose (6 kilometrai nuo 
Gargždų) įvyko geležinkelio 
avarija. Nuo sąstato atitrūko ir 
nuvirto nuo bėgių penkios 
cisternos su nafta. Avarijos 
metu dalis naftos išsiliejo ir 
užsidegė. Gaisrą ugniagesiai 
gesino apie tris valandas. 

Į aplinką pateko apie 150 tonų 
naftos, kurios didesnė dalis su
degė. Nafta užterštas 110 metrų 
ilgio ir 30 metrų pločio ruožas. 
Į atvirus vandens telkinius naf
ta nepateko. Avarijas likviduo
jama. 

ris Dekanidzę, kuris įtariamas 
jos organizavimu, jie nebuvo 
gaujos vadovai. 

Daugelis „Vilniaus brigados" 
narių, Vilniaus kriminalinės po
licijos duomenimis, pasislėpė už
sienyje. Prieš kelias savaites vi
daus reikalų ministras Romasi s 
Vaitekūnas sakė, kad teisėtvar
kos pareigūnai neapsiribos žur
nalisto Lingio žudikų nustaty
mu. Šiomis dienomis jis patvir
tino, kad pradėtas platus šios 
brigados veiklos tyrimas. 

„Tėvynės Sąjunga": 
Gali įvykti socialinis 

sprogimas 
Viln ius , gruodžio 16 d. 

(AGEP) - Gruodžio 11-12 die
nomis įvyko pirmasis Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konserva
torių) suvažiavimas. Šiuo metu 
Tėvynės sąjunga turi skyrius 
beveik visuose Lietuvos mies
tuose ir rajonuose, taip pat yra 
trys skyriai JAV, ir vienas 
Anglijoje. Partijoje yra apie 
9,000 narių. „Tėvynės Są
jungos" pirmininkas prof. Vy
tautas Landsbergis perskaitė 
pagrindinį pranešimą. Tai, kas 
vyksta po Seimo ir prezidento 
rinkimų, profesorius pavadino 
moraline ir politine resovieti-
zacija. Iš žmonių nuskurdinimo, 
iš gamybos smukimo, artėjan
čios krizės pramonėje galima 
laukti socialinio sprogimo. 

Jis įžvelgia tris dabartinės 
valdžios kryptis: Pirmoji — 
„dabartinės demokratūros raida 
į diktatūrą". Profesorius mano, 
kad tam ruošiamasi, stumiant 
Seime Nepaprastosios padėties 
įstatymą. Antroji — „pasida
vimas ką nors pažadėjusiam 
'maitintojui' ir valdytojui iš 
Rytų". Trečioji - LDDP turi 
prisipažinti, kadjei nesugeba 
rasti idėjų, turi ieškoti platesnės 
atramos visuomenėje arba „tie
siog pasitraukti nuo vairo". 

Gediminas Vagnorius kalbėjo, 
kad Tėvynės Sąjunga laimės 
būsimus rinkimus. Vagnorius 
mano, kad nesvarbu, kad bus 
nauji rinkimai į Seimą, svarbu, 
kad jie vyktų kartu su rinki
mais į savivaldybes. Pagal 
Konstituciją rinkimai į savi
valdybes turi įvykti ne vėliau 
kaip 1994 metų rudenį. 

Suvažiavimui baigiantis, Vy
tautas Landsbergis kalbėjo, kad 
Lietuvos nepriklausomybei ka
da nors gali iškilti pavojus, to
dėl reikia sukaupti daug lėšų. 
benzino, rasti transporto prie
monių, kad žmonės galėtų atva
žiuoti į Vilnių. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 23 d.: Šv. Jonas 
Kanty; Viktorija, Vilbutas, Ži
butė. 

Gruodžio 24 d.: Kūčios. 
Adomas, Ieva, Adelė, Irmina. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

KAI POEZIJA 
KVIEČIA 

Talentinga aktorė Virginija 
Kochanskytė aplanko Detroitą 
ir, štai, gruodžio 10 dieną, 
penktadienį, l i teratūrinis va
karas Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centre. Mažai yra 
ruošiama tok ių a r panašių 
vakarų, o šis išsiskiria ir iš jų. 
Be knygos a r užrašų lapo aktorė 
kalba tiesiog klausytojams, ap
šviesta gausiomis žvakutėmis 
šalia didelės papuoštos Kalėdų 
eglutės. Sąmonės ir pasąmonės 
gelmės grei ta i pajuto lietuvių 
poezijos žavesį ir buvo jos hipno
tizuojamos daugiau kaip dvi 
valandas, o atrodė vien trumpa 
nuostabių momentų seka. Ji 
atvėrė poetų kūrybinius dei
mantus. Š ta i Jonas Aistis, Vi
talija Bogutaitė, Kazys Bradū-
nas, Bernardas Brazdžionis, Si
gitas Geda, An tanas Jonynas, 
Algimantas Mackus, Marcelijus 
Martinaitis, Henr ikas Nagys, 
Alfonsas N y k a Niliūnas, Hen
rikas Radauskas, Stasys Sant
varas, Liūne Sutema ir dar kele
tas kitų. Kiekvieną poetą,-ę ji 
išgyveno ir unikaliai išreiškė jų 
jausmus ir vizijas. Plojimai bent 
pusvalandžiu pratęsė jos prog
ramą. 

Virginija Kochanskytė atvėrė 
stebėtiną savo balso melodin
gumą, grožį ir sugebėjimą suin-
dividualinti poetų motyvus, ar 
tai būtų t au tos skausmo, jos 
buities ar romantizmo bei prisi
kėlimo išreiškimas. Matyt, ji 
deklamavo ta i , kas yra labai 
gražu ir ką ji gali pilnutinai 
išgyventi. Jos įsijautimas ir iš
raiška bei balso moduliacija yra 
genialūs. 

Galvoju, kad tauta be poezijos 
būtų tauta be savo dvasios, be 
savo identiteto, be savo kultū
rinių klodų atskleidimo, tuo 
pačiu ji bū tų t au t a be ateities. 
Neįsijaučiant į poetų kūrybiškai 
reiškiamas idėjas, nebūtų gali
ma suprasti pačios tautos dva
sią, pajusti jos širdies pulsą. 
Poezijos vakara i palengvina to
kį emocinį ir intelektualinį 
įsijautimą. V. Kochanskytei va
sario mėnesį išvykus atgal į 
Tėvynę, ilgai reikės laukti jos 
kito atsi lankymo. Ji ketina 
aplankyti Floridą ir Rytinius 
lietuvių telkinius. Už jos pa
sirodymą Detroite primiausiai 
reikia dėkoti Eleonorai Grigai
tienei ir Birutei Bublienei, Per 
„Saulutę" vakaro pelnu džiaug
sis ir vaikučiai Lietuvoje. 

J u s t i n a s P ikūnas 

KALĖDINĖS MUZIKOS 
P R O G R A M A 

Speciali „Lietuviškų melodi
jų" radijo valandėlės kalėdinės 
muzikos laida bus transliuo
jama gruodžio 24 d., nuo 3 iki 5 
vai. p.p. iš tautybių stoties 
WPON AM banga 1460. Progra 
mą paruošė Edvardas Skiotys. 
Mecenatas — Lietuvių Fondas. 
Lietuvių Fondo atstovas Det
roite yra Vytautas Petrulis. 

VIEŠAS N A U J Ų J Ų METŲ 
S U T I K I M A S 

Dievo Apvaizdos parapijos 
ruošiamas Naujųjų Metų suti
kimas gruodžio 31 d. prasidės 7 
vai. vak. kokteiliais, o 8 v.v. bus 
patiekta vakarienė. Šokiams 
gros Rimo Kaspučio „Romanti
kos" orkestras. Naujų Metų 
sutikimas su šampanu ir šilto 
maisto bufetu. Dalyvavimas — 
40 dol. asmeniui . Bilietus ir 
stalus iš anksto prašoma rezer
vuoti pas Paulių Jurgutį, tel. 
563-4428. Rengėjai, parapijos 
taryba, nori žinoti dalyvių 
skaičių iki gruodžio 26 d. 

ŠEIMYNIŠKAS NAUJŲJŲ 
METŲ SUTIKIMAS 

Naujųjų metų sutikimo 
šventė Šv. Antano parapijoje 
penktadienį, gruodžio 31d., bus 
pradėta 7:30 v.v. šv. Mišiomis. 
Po Mišių — šeimyniškas Naujų
jų metų sutikimas. Informacijas 
teikia Regina Juškaitė, tel. 
554-3288, arba Onutė Selenie-
nė, tel. 741-0084. 

NAUDINGAS „VAIZBOS 
BUTO" KALENDORIUS 

Detroito „Vaizbos butas" išlei
do 1994 metų kalendorių su 
Detroite veikiančių organizacijų 
ryšininkų telefonais ir lietuvių 
verslininkų adresais. Kalendo
rius galime pasiimti prie lietu
viškų bažnyčių ar pas verslinin
kus. Kalendorių paruošė Clem 
Patocki. 

DAILIOJO ZODZIO 
VAKARONĖ 

Gruodžio 10 d. sėkmingai pra
ėjusi, didelį publikos susižavė
jimą bei susidomėjimą sulauku
si aktorės Virginijos Kochans-
kytės dailiojo žodžio vakaronė, 
publikai pageidaujant, vėl ruo
šiama 1994 m. sausio 14 d., 
penktadienį 7:30 v.v. Programa 
skiriama poezijos kūriniams su 
Sausio 13-tos įvykių prisimini
mais. Vakaronę ruošia LB Det
roito apylinkės valdyba. 

GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS 
MENO PARODA 

Paroda ruošiama sausio 29-30 
d. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros centre, 
25335 West Nine Mile Rd., 
Southfield, Mich. Parodos atida
rymas šeštadienį, sausio 29 d., 
7 v.v. 

Giedrė Zumbakienė-Jakonytė 
meno studijas pradėjo 1958 m. 
St. Xavier kolegijoje, Čikagoje, 
1961 m. jas baigė bakalauro 
laipsniu. Toliau meno studijas 
tęsė Meno institute Čikagoje ir 
North Western universitete jai 
buvo suteiktas magistro laips
nis. Jos kūriniai buvo išstatyti 
įvairiose Čikagos meno galeri
jose. Jos darbai puošia daugelio 
korporacijų ir įmonių rūmus. 
1992 metais Giedrės meno kūri
nių paroda buvo suruošta Vil
niuje. Ten ji paliko daugeli* 
rodytų savo darbų. 

VISUOMENINĖ POPIETĖ 

Jau daug metų, artėjant 
Vasario 16 d., Detroite vykdo
mas piniginis vajus LB veiklai 
remti. Ta proga 1994 m. sausio 
30 d., sekmadienį, 12:15 v. p.p. 
LB Detorito apylinkės valdyba 
ruošia visuomeninę - politinę po
pietę. Kalbėtoju pakviestas poli
tinių mokslų daktaras Julius 
Šmulkštys. 

Dr. J. Šmulkštys 1953 m. so
ciologijos ir politinių mokslų ba
kalauro laipsniu baigė Illinois 
universitetą. 1955 m. to paties 
universiteto jam buvo suteiktas 
magistro laipsnis, o 1963 m. In
dianos universitetas jam sutei
kė filosofijos daktaro laipsnį. 
Nuo 1958 m. dėsto politinius 
mokslus Fort Wayne, Indianos 
universitete. Dr. Šmulkštį šioje 
popietėje pristatys politinių 
mokslų daktaras Leonas Saba
liūnas, dėstąs Ann Arbor, Mi-
chigan universitete. 

KITI LB RENGINIAI 

Vasario 17 d. — Vilniaus uni
versiteto merginų „Virgo" cho
ro koncertas. 

Kovo 19-20 d. Kovo 11-os mi
nėjimas. Prelegentas — prof. Vy 
tautas Landsbergis. 

J o n a s Urbonas 

r 

Po sėkmingo koncerto Det ro i to jaun ie j i muzikos kūrėjai i r at l ikėjai . Iš k. — koncerto organiza
to r ius Vy tau ta s Rauckis , R imas Kaspu t i s , Ada Mikšt ienė, Vidas Neverauskas, Asta Ju rgu ty t ė 
ir A l e k s a s Mi t r ius . Nuotr. J o n o k r b o n o 

N E W Y O R K , NY 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Lietuvoje, o taip pat ir už jos 
ribų esančiuose lietuvių telki
niuose buvo minima Lietuvos 
kariuomenės 75-ji sukaktis. 
New Yorke, kad ir gan kukliai, 
ta garbinga sukaktis buvo prisi
minta sekmadienį, lapkričio 28 
d., Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Už savanorius, karius, 
šaulius, partizanus ir visus, ku
rie savo gyvybes yra paaukoję 
ant Lietuvos laisvės aukuro, šv. 
Mišias, kartu su parapjos kle
bonu kun. Vytautu Palubinsku, 
aukojo kun. Leonardas Andrie-
kus, OFM. Jis ir šventei atitin
kantį pamokslą pasakė. Mišiose 
su savo vėliavomis dalyvavo ra-
movėnai, birutininkės ir šauliai. 
Į Mišias atsilankė ir Lietuvos 
ambasadorius prie JT Anicetas 
Simutis su Ponia. Paprastai 
panašių švenčių proga, 
anksčiau kaip generalinis kon
sulas, o dabar ambasadorius, 
tuojau po Mišių t r u m p a i 
pakalbėdavo. Šį kartą Ambasa- j 
doriaus žodžio buvo pasigesta! 

J A U K I KALĖDINĖ 
POPIETĖ 

Šeštadienį, gruodžio 11 d., 
kaukiant vėjui ir siaučiant snie
go pūgai, Kultūros Židinio posė
džių salėje buvo šilta ir jauku. 
Čia Lietuvių Moterų federacijos 
New Yorko klubo moterys 
surengė Kalėdinę popietę. 

Tik įžengus į kambarį, matėsi 
ilgas stalas, gausiai apdėtas 
darbščių klubo moterų paga
mintais įvairiais valgiais. Prie 
apvalių stalų, apdengtų gra
žiomis staltiesėmis, papuoštų 
eglės šakute, mažai žvakutei 
blyksint, rinkosi popietės daly
viai. Nuota ika pakil i ir 
šventiška! 

Popietę a t idar ius i klubo 
pirmininkė dr. Marija Žu
kauskienė ir pasveikinusi 
atsilankiusius, pakvietė kun. 
poetą Leonardą Andriekų, 
OFM, sukalbėti maldą. Šį kartą 
kun. L. Andriekus, OFM, pasi
rinko gan originalų būdą — 
vietoje maldos paskaitė savo 
sukurtą kalėdinį eilėraštį. 

Po to visi artinosi prie vaišėms 
paruošto stalo ir, apsirūpinę 
maistu, grįžę į savo vietas, vai
šinosi ir bičiuliškai šnekučiavos. 

Pasistiprinus dramos akto
rius Vitalis Žukauskas, pažėręs 
l inksmus „de imanč iukus" , 
visus pr iver tė skania i 
nusijuokti. 

Kiek pavėlavęs atėjo ir vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Jis 
papasakojo linksmą istoriją apie 
papūgą. 

Buvo gautas sveikinimas iš 
ambasadoriaus A. Simučio ir 
buvusios ilgametės klubo pirmi
ninkės, dabar garbės narės, I. 
Banaitienės. 

Praleidę keletą valandų, snie
go pūgai dar vis nerimstant, su
sirinkusieji už šią jaukią popie
tę padėkoje klube moterim*, 
skirstėsi į savąsias pastoges. 

P. Pa lys 

ST. PETERSBURG, FL 

MIRĖ STEFA 
KAPECKIENĖ 

Spalio 30 dieną, iškankinta 
sunkios ligos, mirė Stefa 
Kapeckienė, sulaukusi 69 metų 
amžiaus. Ji su vyru 1990 metais 
atsikėlė į St. Petersburgą ir 
greitai įsijungė į Klubo veiklą. 
Buvo nuoširdi, darbšti, visiems 
talkindavo ir buvo visų mėgs
tama. Priklausė Romo Kalan
tos šaulių kuopai, Lietuvos 
Dukterų draugijai. Dainavo 
chore. Nuliūdime paliko vyrą 
Vytautą, tris sūnus: Joną, Vytą 
ir Edvardą, tris vaikaičius, 
aštuonias seseris ir brolį Lietu
voje. Atsisveikinimo metu lai
dotuvių koplyčioje, gausiai daly
vaujant apylinkės lietuviams, 
kalbėjo A. Gudonis, Lietuvių 
klubo ir Romo Kalantos šaulių 
kuopos vardu, Vladas Gedmin-
tas — choro vardu ir Sofija 
Salienė — Lietuvos Dukterų 
draugijos vardu. 

KLUBO NAUJOS 
VALDYBOS RINKIMAI 

Lapkričio 13 dieną įvyko vi
suotinis Klubo narių susi
rinkimas ir valdybos 1994 
metams rinkimai. Dalyvavo 222 
nario mokestį apsimokėję na
riai . Pirmininkauti buvo 
pakviestas Antanas Jonaitis, 
sekretoriauti Aurelija Robert-
son. Priėmus pasiūlytą darbo

tvarkę, buvo mirusiųjų pager
bimas, perskaitant aštuonių 
amžinybėn išėjusių pavardes ir 
minutės susikaupimu. Išsamų 
pereito susirinkimo protokolą 
perskaitė sekr. Vid? Meilu-
vienė. Valdybos iždininkas 
pranešė, kad kasoje dar esama 
74 tūkstančiai dolerių. Pirmi
ninkas ilgesniame pranešime 
iškėlė problemas, susidariusias 
su IRS vykdomu patikrinimu. 
Susidurta su problemomis, kad 
klubas, kaip pelno nesiekianti 
organizacija, turinti per daug 
pajamų iš pašalinių šaltinių — 
salės nuomų. Gali tekti mokėti 
pelno mokesčius arba keisti 
klubo struktūrą. Reikalai 
turėtų išsispręsti netolimoje 
ateityje. Po pranešimų vyko 
naujos valdybos r inkimai . 
Nominacijų komisijos pirmi
ninkui Vytautui Mažeikai pri
stačius kandidatus, kiekvienai 
pozicijai tesant po vieną kandi
datą, susirinkimas viešu rankų 
pakėlimu nubalsavo visus iš

rinktais, kaip pasiūlyta. Naują 
valdybą sudaro: pirm. — Mečys 
Šilkaitis. vicepirm. — Bronius 
Bartkus, sekr. — Dalila 
Mackialienė, iždininkas Juozas 
Rakštys, finansų sekr. — Petras 
Navazelskis. Direktoriai: 
Mykolas Sčigla, Bruno Baukys, 
Jonas Grėbliauskas, Jonas 
Mikalauskas, Antanas Viktorą 
ir Ada Strijauskienė. Revizijos 
komisiją sudaro: Jonas Kir
tiklis, Augustas Paulionis, 
Vladas Vasikauskas ir kand. 
Janina Gerdvilienė. Atsakius 
iškilusius klausimus, visi buvo 
pakviesti dalintis įspūdžiais vai
šinantis kava ir pyragaičiais. 
Ataskaitinis susirinkimas ir 
naujos valdybos pareigų perėmi
mas numatytas sausio 15 d. 

Mečys 

PHILADELPHIA, PA 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ 

Ateitininkai Philadelphijoje 
lapkričio 21d. šventė Kristaus 
Karaliaus šventę. Šv. Mišios už 
religinį atgimimą Lietuvoje 
10:30 vai. r. buvo pradėtos 
iškilminga procesija Šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukojo kun. T. Burkauskas. 

Šv. Mišių metu Rasos Ve-
selkienės solo giedamos giesmės 
visus nuteikė maldai. Skai
tinius skaitė tautiniais drabu
žiais pasipuošusi Danutė Ga-
deikienė. Ji savo sukurtais, 
ypač jautriais pagalbos pra
šančiais poezijos žodžiais baigė 
kreipimąsi į Kristų Karalių. 
Aukas atnešė, irgi tautiniais 
drabužiais pasipuošusios, Rasa 
Stirbytė ir Rima Viliamaitė. 

Po Mišių parapijos salėje vyko 
užkandžiai ir viešas minėjimas. 
Prie gėlėmis papuoštų stalų 
pasivaišinta ateitininkių pa
ruoštais užkandžiais ir kava. 

Minėjimą pravedė Marija 
Viliamienė. Pasveikinusi 
gausiai susirinkusius dalyvius, 
paskaitai pakvietė doktorantą 
Vėją Liulevičių. 

Vėjas yra čikagietis, dabar
tiniu metu ruošias doktoratą 
Pennsylvanijos universitete, 
daugeliui mūsų jau pažįstamas 
veiklus ateit ininkas, ener
gingas ir mėgstamas paskai
tininkas. Jis Kristaus Kara
liaus šventei pasirinko temą 
„Visa atnaujinti Kristuje", kuri 
yra ypač aktuali atgimstančioje 
tėvynėje ir čia. Visi turime 
siekti krikščioniško gyvenimo 
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pilnatvės, turime dvasiniai atsi
naujinti ir įsijungti į ka
talikišką akciją, „Teateinie 
Tavo karalystė, Kristau Kara
liau", — baigė prelegentas. 

Po paskaitos dr. A. Juzaitis 
rodė jo parūpintą vaizdajuostę 
Popiežiaus Jono Pauliaus II 
lankymosi Lietuvoje Vilniuje, 
Kaune, Kryžių kalne ir Šilu
voje. 

Šv. Tėvas pirmą kartą aplan
ko Lietuvą, laimina žmones ir 
Lietuvos žemę, kur tiek daug 
iškentėta komunistų priespau
dos metu. Lietuva tikrai gražiai 
sutiko šv. Tėvą. Papuoštos gat
vės, keliai ir bažnyčios. Visur 
minios žmonių. Su kokia meile 

jis ėjo visur, laimino visus: 
valdžios ir mokslo žmones, ir li
gonius, ir senus, ir vaikučius. 
Tai neužmirštamos dienos. Nea
bejotinai šis jo apsilankymas 
padės Lietuvai dvasiniai atgim
ti. Vaizdajuostė sutikta su 
dideliu dėmesiu ir pasigėrėjimu. 
Minėjimas baigtas giesme 
„Marija, Marija". 

j .k . 

• 1922 m. lapkričio 4 d. bu
vo atrastas slaptas įėjimas į gar
siojo Egipto faraono Tutankha-
meno kapą. 

DR. BIRUTE 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. te l . (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. arm 12-6. penki 10-12. 1-6 

DAUA E. CEPELE, D.D.S. 
i H DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171«t 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL 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 sus'ta'-na 

Pirmd 3 v p.p-7vv antrd 1? 30-3 v p, p 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 
penkt ir seštd 9 v r - l 2 v p p 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S . Kedz le Avo . , 

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

Cardlac Diagnosls, Ltd. 
Marquatta Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava. , Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle A ve.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hills, IL 
1 myha | vakarus nuo+Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tel. (708)448-1777 

bytė, poškai ėj^ iuie\ . , R. V 
O. K'—- "n ienė , R. Stir-
tė ir . į l i ^m ienė . 

Nuotr. A. J. 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

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 

L 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center 

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

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 



Pavojingas žaidimas prie 

LOKIO URVO 
NEMUNO VANDUO 

JONAS DAINAUSKAS 

Kai buvome maži, mėgdavo
me žaidimą, pavadintą „Prie 
lokio urvo". Vienas (lokys) vaiz 
duodavo miegantį, o kiti laks
tydavo, šokdavo ir dainuodavo 
aplinkui, nežinodami, kada „lo
kys" pabus ir mėgins pagriebti. 

Jau kuris laikas šį žaidimą 
uoliai žaidžia Vakarų pasaulis, 
beveik įsitikinęs, kad „lokys" 
ne tik miega, bet jau niekuomet 
nebepabus. Per tą laiką vaka
riečiai pakeitė net žaidimo tai
sykles, prisitaikydami patogią 
formulę: daug žadėti, mažai 
duoti. Tačiau š.m. gruodžio 12 
d. „lokys" ne vien pajudėjo, bet 
taip garsiai sumaurojo, kad jo 
balsas sudrebino visą Europą ir 
pasiekė net šią Atlanto pusę. 

Netrukus paaiškėjo ir to „lo
kio" tapatybė: Vladimiras Žiri-
novskis, į kurį anksčiau ne tik 
užsienyje, bet ir Rusijoje buvo 
numojama ranka, kaip į nelabai 
dėmesio vertą oportunistą, mėgs
tantį ir sugebantį patraukti pa
čias pilkiausias gyventojų ma
ses, kalbant tai, ką jos labiau
siai mėgsta /girdėti. Dabar jau 
bijomasi, kad prieš visų akis 
gali pasikartoti nesena istorija, 
kai taip pat „nepavojingas" 
keistuolis ar, kaip kiti tvirtino, 
pamišėlis savo kalbomis įtikino 
gan išmintingą ir drausmingą 
tautą, kad tik ji viena atsto
vauja pranašiausiai žmonijos 
rasei, o visi kiti — tetinka būti 
jos vergais. Niekas netikėjo, kad 
tam iškalbiam pamišėl iui 
paklus tauta ir sutiks kurti 
„Trečiąjį Reichą" ant milijonų 
europiečių ir neeuropiečių 
lavonų. 

Šiandien jau daug kartų gir
dėjome Žirinovskį lyginant su 
Hit ler iu . Šiandien iš Ži-
rinovskio juoktis nelabai ima 
noras, nes nejuokingi jo svai
domi grasinimai kaimyninėms, 
dar neseniai laisvę atgavu
sioms, Pabaltijo respublikoms 
ar pažadai atkurti galingą Rusi
jos imperiją. Nepasišaipė iš Žiri-
novskio ir rusai, milžiniška 
balsų persvara išrinkę jį į Seimą 
gruodžio 12 d., o pats Žirinovs-
kis tvirtai įsitikinęs, kad jo 
kelias į neribotas politines aukš
tybes laisvas, ir jau ruošiasi savo 
penkiasdešimtą gimtadienį 
1996 metais švęsti Rusijos pre 
zidento kėdėje. 

Vakarai šiuo metu bando iš
spręsti Žirinovskio iškilimo 
galvosūkį ir suprasti, kodėl taip 
atsitiko. Aiškinama, kad Rusi
jos žmonėms nusibodęs demok
ratijos atneštas chaosas, nedar
bas, ekonominiai sunkumai, 
nesuvaldomas nusikalstamumu 
plitimas ir kitos negerovės. Jie 
vėl trokšta „tvirtos rankos", nes 
komunistinė sistema neparuošė 
pačius savimi pasirūpinti, pa
tiems — darbu ir sumanumu — 
užsitikrinti ateitį . Žmonės 
nenori laukti nė vienos dienos, 
kol pagerės laikai ir stabilizuo
sis pasikeitimų atnešti nepa
togumai. Viskas turi būti dabar 
— arba dar greičiau! 

Mes tą situaciją jau matėme 
» • 

AMBASADORIUS 
JOHNSON SVEIKSTA 

Š.m. gruodžio 17 d. JAV 
ambasadoriui Lietuvai Darryl 
Johnson buvo padaryta sunki 
operacija George Washington 
ligoninėje, Washington, DC. 
Operacija pavyko, ir ligonis tai
sosi. 

Ambasadorių Johnson ir jo 
simpatingąją žmoną Kathleen 
mes pažįstame kaip t ikrus 
Lietuvos ir lietuvių draugus ne 
tik tėvynėje, bet ir išeivijoje. 
Būtų gražu, kad jiems pasiųs
tume sveikinimus švenčių pro
ga ir palinkėtume sveikatos. 
Adresas yra toks: 2311 M 
Street, NW, Unit 802, Washing 
ton, DC 20037. 

*avo tėvynėje, kai mėginome 
-Hiprasti, kodėl tauta, pusšimtį 
metų svajojusi nusikratyti ko
munizmo jungu ir tvarkytis 
demokra t i ška i , s ta iga vėl 
valdžion išsirinko žmones, kurie 
dar vakar buvo laikomi laisvės 
priešais. Girdėjome lygiai tas 
pačias priežastis, kaip ir po 
gruodžio 12 d. Rusijoje: visko 
trūksta, viskas negerai, galbūt 
nauja valdžia „mostelės burtų 
lazdele", ir štai — vėl rojus ant 
žemės! 

Tačiau Žirinovskio propa
guojama politika ir mokėjimas 
apeliuoti į savo tautiečių slap
čiausias svajones bei savigarbą 
kelia baimę, nors jis dabar 
mėgina kiek sušvelninti prieš
r i n k i m i n i u s šūk ius . Kaip 
galima pasitikėti žmogumi, pre
tenduojančiu į tautos vado 
vietą, kai jis žada susigrąžinti j 
būsimą Rusijos imperiją visas 
„išsprukusias" respublikas, o 
pirmiausia Pabaltijo valstybes, 
kurias „reikėtų nupūsti nuo 
žemės paviršiaus, užleidus ra
dioaktyvius dūmus" . Kaip 
galima nesuvirpėti, kai jis pasi
ruošęs „apsaugoti savo piliečius 
tuose kraštuose bet kokia 
kaina", o Latvija ir Estija turi 
kaip galima greičiau grįžti Ru
sijai, nes jai priklauso. Iš tikrųjų 
jam per mažai ir buvusios So
vietų Sąjungos teritorijos — 
reikia prisijungti Suomiją, o iš 
JAV atsiimti Alaską... 

Tuo tarpu Žirinovskio poli
tinis iškilimas tikros krizės dar 
nesudaro, bet tai rimtas per
spėjimas Vakarams. Nepaisant 
Jelcino klaidų ir jo reformų 
nepaslankumo, visgi jis tebėra 
demokratijos šalininkas. Tiesa, 
j is kartais elgiasi lyg despe
racijos verčiamas, bet Jelcino 
klaidas lengviau toleruoti, negu 
kraštutinių pažiūrų nacionalis
to svaičiojimus. 

Perspėjimas galbūt atėjo 
laiku, ir Vakarai į jį turėtų 
kreipti reikiamą dėmesį, aki
vaizdžiau remdami Jelcino pa
stangas. Iš žodžių ir pažadų 
„košės nevirsi" ir alkanos tau
tos nepapenėsi. Ir mūsų darbas 
dar nebaigtas. Nepaisant, kad 
Lietuvos vyriausybė ne per 
daug entuziazmo parodė savo 
vaikams, gyvenantiems sve
timuose kraštuose, mes turime 
kalbėti už Lietuvą, įtikinti prez. 
Clintoną remti Lietuvos pa
stangas, kad ji būtų priimta į 
NATO. Galbūt tai suteiktų jai 
truputį tvirtesnį užnugarį. An
tra vertus, Amerikos ankstesnio 
prezidento W. Wilsono sukurta 
Tautų Sąjunga net nežvilgtelėjo 
į tą pusę, kai Hitleris su Stali
nu jos narę Lietuvą dalinosi 
„įtakos sferomis". 

Šiaip ar taip, rusiškasis šovi
nizmas nė kiek nepasikeitęs, ir 
Rusijai dar toli iki tikrosios 
demokratijos, pagrįstos bendra
darbiavimu ir bendravimu su 
kaimynais. „Lokys" jau pravė-

, rė akis, laikas pasisaugoti. 
Danutė Bindokienė 

1798.XI1.24 d. t.y. prieš 195 
metus, Naugarduke gimė, o 
1823.X.23 d. t.y. prieš 170 metų, 
Vilniuje buvo rusų suimtas Ado
mas Mickevičius, kurį lenkai 
laiko SAVO didžiausiu poetu. 
Mat A. Mickevičius rašė lenkis 
kai. Užtat ir lietuviai jį laiko 
lenkų poetu. Ar tai teisinga? 
Gal jau atėjo laikas paleisti tą 
A. Mickevičiaus „nulietuvi
nimą". 

Dėl lenkiškos kultūrinės 
okupacijos ir lietuviai ilgai rašė 
lenkiškai. „Lietuvos ir Lenkijos 
teisių sulyginimo (Coae-
ąuatioriurium)" 1697 m. Seimo 
įstatymu visi Lietuvos teismų 
sprendimai turėjo būti rašomi 
nebe kanceliarine slavų, bet 
lenkų kalba. Ogi viduramžiais 
visa Vakarų Europa rašė veik 
vien lotyniškai. Rusų caro 
Aleksandro I kariuomenės au
kštieji vadai, net karo metu 
prieš Napoleoną, ne tik savo 
tarpe, bet ir karinius įsakymus 
dažnai rašė prancūziškai. Pana
šiai buvo ir to laiko Prūsijos 
kariuomenėje. Tik toks skir
tumas, kad lenkams viskas yra 
lenkiška, kas parašyta lenkų 
kalba, panašiai kaip ir rusams 
„visi yra rusai, kurie kalba 
rusiškai". 

Tiesa, tarpe A. Mickevičiaus 
kūrinių yra pora lenkų patrio
tinės minties rašinių, bet ir jie 
yra atsiradę dėl ilgus metus 
lenkų lietuviams skiepyto len
kinimo šūkio, kuriuo lietuviai 
buvo arba, bent lenkų noru, tu
rėjo būti „gente lituanus, na-
tione polonus", ir kur tasai 
„dėsnis" vėliau net virto teigi
mu, kad, esą, lietuviai tėra tik 
kitaip kalbantieji lenkai... 

Daugumos gi A. Mickevičiaus 
kūrinių tematika, mintys, vaiz
dai yra paimti iš Lietuvos istori
jos, Lietuvos gamtos, Lietuvos 
padavimų ir tautosakos. Tie lie
tuviški vaizdai, praeitis A. 
Mickevičiaus kūryboje pristaty
ti po lenkų kalbos skraiste, bet 
per tai jie netapo ir negali tapti 
lenkų kultūros lobiu, tapti 
lenkiškais. 

Lenkai to nepaiso. Juk lenkų 
kultūrines apraiškas lenkams 
yra sukūrę gana daug nelenkų. 
Net didžiausias lenkų istorijos 
vaizdų tapytojas Jan Matejko 
savo kilme yra pusiau čekas, 
pusiau vokietis. Tokios pat 
kilmės yra ir Lietuvos-Lenkijos 
santykių pradžios prolenkiškos 
versijos pavaizduotojas (4 tomų 
veikale: Jadwiga i Jagiello) 
Karol Szajnocha. Lenkams jie 
yra lenkai. To dar maža. Lenkai 
savinasi ir tuos. kurie nėra nei 
žodžio parašę lenkiškai nei apie 

Lenkiją, bet \ ra lenkų kilmės. 
Pvz. J. Conrad (Teodor Jozef 
tvonrad-Korzeniowski) lenkams 
irgi yra „lenku rašytojas". Jisai 
rašo apie pietų Azijos jūrą, Ma-
lr,:us, Indoneziją, britų jūrei
vi JS, bet lenkams jis yra lenkų 
rašytojas. Lenkų enciklopedi
jose panašių „lenkų rašytojų" 
yra gana daug. 

Vakarų Europos kultūros pa
saulyje yra kitaip. Šveicaras ar 
austras, rašęs vokiškai, nėra 
laikomas vokiečių rašytoju. Tas 
pats yra ir su šveicarais ar bel
gais rašytojais, rašančiais pran
cūziškai. Jie yra šveicarų ar 
belgų rašytojai, o ne prancūzų. 
Čia tuo požiūriu ypač ryškus yra 
pavyzdys airių poetas Yeats 
(William Butler), 1923 m. No
belio premijos laureatas, kuris 
rašė vien angliškai, tačiau jo 
kūryba pilna Airijos praeities, 
mistikos, senų Airijos padavimų 
vaizdų. Jis yra airių kilmės. 
Anglai jo nelaiko anglų poetu, 
o airiams jis yra savo poetas ir 
dramaturgas, XX amžiaus di
džiausias poetas. 

Kūryboje svarbiausias ele
mentas yra kūrinio dvasia, 
vadovaujanti mintis. Nemunas, 
Neris, Nevėžis, Vilnius, Trakai, 
Gražina, Aldona, Kęstutis, Vy
tautas — vardai yra Lietuves 
istorijos, kultūros sudėtinė 
dalis. Atiduodami A. Mickevičių 
lenkams, stipriname atskalū-
niškumą sulenkėjusių lietuvių, 
kurie tapo lenkais „iš pasirin
kimo" ir kurie savo sulenkėjimo 
pateisinimui yra aršesni lenky
bės skelbėjai nei etniškai tikri 
lenkai. Jei sulenkėjęs lietuvis 
sako, kad Vilniaus, Aušros Var
tai, Aldona, Kęstutis, Nemunas 
yra mano, t.y. sulenkėjusio lie
tuvio, tai jisai sako tiesą, bet kai 
jis pradeda skelbti, kad Vilnius, 
Aušros Vartai, Trakai yra len
kų, meluoja sau ir visam pasau
liui. Nuo čia prasideda lenkų 
teigimas, kad Lietuvoje, o ypač 
Vilniaus krašte, „lenkai" gyve
na nuo amžių. Juk Lietuvoje 
niekad nebuvo lenkų imigraci
jos. O lenkų kronikininko Dlu
gošo paminėti „tūkstančiai len
kų belaisvių", to paties Dlugošo 
teigimu buvo „grąžinti" į Len
kiją. Tad neabejotina, kad tie 
dabartiniai Lietuvos lenkai 
savo kilmės požiūriu yra IR 
LIKO lietuviais. Jų galvojimo 
keliai yra skirtingi nuo tikrų 
lenkų galvojimo. Tai patvirtina 
dabartinės Lenkijos repatrian
tai iš Vilniaus krašto. Iš 
Lietuvos 1946 (ir papildomai 
1957 m.) repatriavo apie 220, 
000 lenkų. Jų tarpe buvo tikrų 
lenkų, ypač Vilniaus krašte 

atsiradusių po Že'igovskiados 
arba kaip 1939 m. karo pabėgė
liai, bet daugiausia tai buvo 
„lenkai iš pasirinkimo", kurių 
seneliai, tėvai, o kartais ir jie 
patys dar kalbėjo lietuviškai. 

Dėl filaretų bylos A. Mickevi
čius 1825 m. pradėjo tremtinio 
ir emigranto kelią, iš kurio j is 
niekad negrįžo į Lietuvą. Tačiau 
jo kūryba, laikui bėgant, kaip 
Lietuvos žemėse, taip ir Lietu
vos išeivių tarpe buvo akst inas 
kovai prieš okupantą rusą. Toji 
kūryba ne tik kurstė kovoti 
prieš carą, bet ir guodė, mokė 
savo kraštą mylėti. Ypač jo kū
ryba žavėjosi šviesesnis Lietu
vos jaunimas. Štai 1841 m. (kai 
A. Mickevičius gyveno ir kūrė 
Prancūzijoje) vasarą Druskinin
kuose vasarai buvo suvažiavę 
Lietuvos senų žemių (iš Gar
dino, Vilniaus, Žemaitijos) iš
kilesniųjų palikuonys. Jų tarpe 
buvo ir devyniolikametė Gab
rielė Giunteraitė, vėlesnė kuni
gaikštienė Puzinienė (tarp kitų 
darbų parašiusi „Vilniuje bei 
Lietuvos dvaruose 1815-1843 m. 
dienyną"), pas kurią ilgesnį 
laiką buvo saugojamas A. M. 
kūrinio „Gražina" rankrašt is . 
Tada į Lietuvą kaip tik buvo 
grįžęs A. M. draugas ir filomatų 
bylos dalyvis Tomas Žanas . 
Bevaikščiojant Nemuno pa
krantėmis, Giunteraitė klausėsi 
Žano pasakojimų apie trem
tį ir apie A. M. kūrybą. Ta
da T. Žanas iškėlęs min t į 
pasiųst i A. Mickevičiui į 
Paryžių vandens iš Nemuno. Tą 
mintį realizuoti griebėsi Giunte
raitė. Iš Kauno pakraščio slėnio, 
kurį mėgo A.M. ir kuris buvo 
pavadintas Mickevičiaus slėniu, 
buvo nuskinta gėlė, o vandenį 
iš Nemuno senasis vietos (Svi
rių) klebonas, nors ir svyruoda
mas), nes tai, sako, buvęs pago
niškas sumanymas) — pašven
tino. Sunkiausia buvo parašyt i 
laišką poetui. Dienos vis bėgo, 
galvojant, ką ir kaip tu rė tų 
parašyti nepažįstamoji, siun
čianti poetui tas dovanas nuo jo 
Nemuno ir iš jo slėnio. Pagaliau, 
vieną naktį Gabrielė, pašokusi 
iš lovos ir uždegusi žvakę, 
parašė: 

„Adomui Mickevičiui, siun
čiant jam truputį vandens i r 
gėielę: 

Mano dovanos nepaniekinsi lietuvi, 
Joje slypi paslaptinga prisiminimų 

galia. 
Štai gėlė, pražydusi tavajame 

Kauno slėnyje, 
0 vanduo iš saviškės Nemuno upės 

čia. 
Vandenis, kurie jūrėse turėjo 

išnykti, 
1 Tavo svajonių srautą grąžinu. 
Už šlovinimo dainas Nemunas Tau 

norės padėkoti. 
Jis Tau pasakys: Lietuvos vardu 

Tave sveikinu. 

Pasisemdama iš Af< nuno, pagavau 
jame betekančiu 

Visų Lietuvos vandenų upokšnius ir 
upes. 

O gal ir ašaras tautiečių čia 
verkiančių, 

Kai jie pakrantėse dainavo Tavo 
dainas. 

Ir tu pats, kai buvai jaunuolis 
karštas, 

Čia praliejai ašaras, nukritusias it 
rasos lašai. 

Dabar gi svetima žemė sugena 
ašaras Tavas, 

Bet jų vers-nę juk Krašte palikai. 
Lietuvi, prisiminki, kad vanduo 

atgal jau neplaukia' 
Tas palyginimas Tave gali 

nuliūdinti, 
Tad būki geriau kregždute, kurios 

čia laukia, 
Kad į Lietuvą dar galėtum mums 

sugrįžti. 
Siekiant kiekvieną kliūti nušalinti 

nuo kelio, 
Kad Tave pasiektų ši dovana iš 

Lietuvos. 
Net kunigo ranka tą vandenį 
pašventino. 
O Tave tegul paguodžia lietuviškos 

maldos. 
Tik vien tikslą teturi ši manoji 

daina, 
Kad ilgesio šypsnio akimirką Tau 

atnešti. 
Esu gi lietuvė ir tai sakau 
pasididžiuodama. 
Tavo tautietės vardas padrąsino 

mane dainuoti. 
(—) Gabrielė Giunteraitė 

Vanduo, gėlė ir laiškas nuo 
Nemuno prie Senos upės nuke
liavo 1842 metais, bet siuntėja 
apie to „siuntinio" likimą 
sužinojo tik po 15 metų. A. 
Mickevičius tuo vandeniu nuo 
Nemuno 1851 m. pakrikštijo 
savo jaunesnį sūnų, naujakrikš-
tui į rankutę įsprausdamas tą 
sudžiūvusią gėlelę iš Kauno 
slėnio. Pati G. Giunteraitė-Puzi-
nienė apie tai gavo žinią irgi 
Druskininkuose 1857 metais 
(kai jau veikė D. ligoninė). 
Šiame vasarotojų pobūvyje taip 
pat dalyvavo kitas tremtinys, 
ką tik grįžęs iš Sibiro. Čia buvo 
nagrinėjamas klausimas: pas
merkti ar atleisti tiems tautie
čiams, kurie kaip tik buvo pa
skelbę labai vergišką viešą 
laišką carui. Skaudžiausia bu
vo, kad tą ištikimybės carui 
pareiškimą pasirašė ir keli 
kadaise buvę A. Mickevičiaus 
draugai, o tokių „atskalūnų" 
krašte vis daugėjo. Aštriai buvo 
klausiama: „ar galima atleisti 
tiems caro bernams"? Galutinė
je išvadoje buvo pasisakyta, kad 
„negalima atleisti". Nors, sako. 
Tėvynė esanti mielaširdinga ir 
gal ji kada nors atleis jiems. Gal 
ateinančios kartos tai minės tik 
kaip „istorinį faktą", bet gyvieji 
bendralaikiai neturi teisės do
vanoti išdavikams. Kitokio 
sprendimo negali būti! 

Savo ruožtu, sako. atėjus lai
kui , tame Nemuno krašte at-

Adomo Mickevičiaus paminklas Kro
kuvoje. 

siras dvi piramidės. Viena 
būsianti balta su aukso raidė
mis vardų tų Krašto vaikų, 
kurie žuvo Sibiro taigose bei 
kasyklose ar sniego pūgose, ir tu, 
kurie savajame krašte kentėjo 
caristinę priespaudą. O kita 
piramidė būsianti juoda, prie 
kurios pr iš l iaužę mi r t i na i 
sužeisti kariai, savo krauju 
surašys vardus išdavikų, jųjų 
amžinam pasmerkimui. 

Lenkija nuo Jogailos laikų 
gyveno Lietuvos žmonių protu 
ir darbu, tad nėra ko stebėtis, 
kad lenkai A. Mickevičių laiko 
savo poetu. Gal čia užtat bus 
pravartu priminti 1980 m. No
belio premijos laureato Česlovo 
Milošo žodžius, kad „Viskas, kas 
yra vertinga lenkų literatūroje, 
atėjo iš Lietuvos'*. Gal dar 
aštriau tai yra pasakiusi rusų 
rašytojo F. Dostojevskio duktė, 
kuri savo tėvo biografijoje (Vie 
de Dostoewsky par sa fille. VII 
laida, Paris, 1926) rašė. kad: 
„Joks kraštas tiek nepatarnavo 
slavų kultūrai , kiek mažoji 
Lietuva. Kitos tautos dirba sau, 
savo garbei, o Lietuva savo iš
minties gėles išbarstė savo kai
mynams. Lenkija. Ukraina ir 
Rusija to nesupranta ir nėra už 
tai dėkingos, tačiau ateisianti 
diena, kada ir jos neabejotinai 
pamatys savo milžinišką įsisko
linimą kukliai ir tylinčiai 
Lietuvai". 

Sustiprėjęs ir pasveikęs, 
ambasadorius Darryl Johnson j 
Lietuvą tikisi grįžti vasario pra
džioje. 

Ambasadorius Darryl Johnson. 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 
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Pro langus jau skleidėsi rytmečio šviesa. Prie virtu

vės judėjimas padidėjo. Pro lauko duris vienas po kito 
skverbėsi vyrai su didžiuliais kibirais kavos į savo 
dalinį parnešti. Pilnus karštos kavos kibirus, nusitvė
rę už šalinių rankenų, paėmė du vyrai ir dingo už 
laukinių durų. Vieni atėjo — kiti išėjo. Taip kurį laiką 
judėjo be sustojimo. 

Naujieji stebėjo. Buvo įdomu. Gal pamatys vieną 
kitą pažįstamą iš savo gimnazijos, juk ir jie iš tos pačios 
virtuvės maitinosi, bet nė vieno nepastebėjo. 

Po geros valandos tas rytmetinis įkarštis virtuvėje 
pasibaigė. Nusibodo ir vyrams visa tai bestebėti, pra
dėjo skirstytis: vieni dar nesiskubino, slankiojo po ko
ridorių, kiti grįžo prie lentgalių — praeitos nakties lovų, 
ir laukė. Laukė kažko. Turėjo įvykti realybė, ko jie taip 
norėjo. 

Ir tas įvyko. Vyrai net nepastebėjo, kai prie jų tos 
landynės atsirado jaunas gražus vaikinas. Kariškai 
atrodantis, vokiška uniforma, visai skyrėsi nuo matytų 
sargybos viršininko ar budėtojo. Apžvelgęs padrikai be
stovinčius vyrus, skambiu balsu kreipėsi: 

— Jūs esate tie, kurie praeitą naktį atvykote į karo 
mokyklą? 

— Taip. Taip tamsta, — tarp visų kažkas suriko. 
— Gerai. Jūs čia palaukite, yra ir daugiau praeitą 

naktį atvykusių, aš juos atvesiu čia. Laukite, tas kariš
kis apsisuko ir dingo taip greit, kaip čia pasirodė. 

Vyrai pagyvėjo. 
— Kas jis toks yra? Nebuvo matyti laipsnio, — 

kažkuris išsitarė. 

— Kas tu manai? Kariūnas? Gali matyt i iš jo 
elgesio. 

— Negali būti. Per tas kelias savaites tokiais visų 
nepadarė. Juk girdėjai, ką virėjas sakė, net dar 
nemundiruoti. 

— Aš irgi nemanau, kad jis t ik iš gimnazijos išsi
ritęs, — suabejojo Juozas. 

— Gražiai atrodo, Antanai! Pasi tempk, ir tu kada 
nors taip atrodysi, — pajuokavo Jurgis . 

— Neriesk nosies per aukštai, ir tau teks dar daug 
pasitampyti, kol iš tavęs padarys tokį, ka ip jis, — at
sikirto Antanas. 

Vyrai laukė. Pirmas kariūno pama tymas visus 
paveikė. Net nuovargį pamiršo ir alkį. 

Pagaliau, po gero pusvalandžio, ka r iūnas atvedė 
visą būrį neuniformuotų jaunuolių, kur ie gal vakar, 
o gal ir anksčiau buvojau čia atvažiavę. I r visi į tą karo 

į tą jaunuolį, tikrą įsivaizduoto kariūno pavyzdį. Ne 
vieno galvoje suvirpėjo mintis: — ..Palauk, praeis kiek 
laiko, ir mes būsime neblogesni kariūnai, kaip ir jis"... 

Vincas, matydamas, kad visi tyli. nebando užsi
minti apie jų stotyje paliktus lagaminus, pirmas išdrįso: 

— Būrininke. mes praeitą naktį vėlai atvažiavome. 
Palikome savo lagaminus geležinkelio stotyje. Norė
tume gauti laiko juos parsigabenti čia. 

— Kiek iš jūsų ten lagaminus palikote? — susi
domėjo būrininkas. 

Vinco bendrai iškėlė rankas, o kiti savo turtą turėjo 
su savim. 

— Gana daug... — lyg nustebo būrininkas. Bet 
pagalvojęs, tarė: 

— Gerai, reikalą sutvarkysim. Nereikės ten 
visiems eiti, gausite gurguolės vežimą. Vienas iš jūsų 
nuvažiuos ir visų lagaminus pargabens čia. O dabar. 

mokyklą. Susidarė pakankamai didelis būrys. Su jais jus. - kreipėsi į Vincą būrininkas. — Jus važiuosite 
lagaminų parsiveržti, o kiti pasiliks čia ir viską 
šiandien susitvarkysite. Mano pavaduotojas jus nuves 
į skirtą vietą ir visus kitus reikalus sutvarkys. 

Ėjo Vincas greta būrininko. Didingas jausmas — 
juo pasitikėjo, net miela buvo ant širdies. Žvalgėsi, 
pirmą kartą pamatęs aplinką dienos šviesoje. Pirmie-

atėjo ir kitas, taip pat uniformuotas jaunuolis , draus
mingas, matyt, karo mokykla jam bebebuvo nauja. 

Visi apsupo juos pusračiu ir laukė, ką dabar jie 
sužinos. Pasidarė tylu, atrodė, kad visi net kvėpuoti 
sustojo. Žiūrėjo į tą kariūną ir nekant r ia i laukė. 

— Dėmesio, vyrai! — prabilo jis, atidžiai visus ste
bėdamas. — Mano pavardė kariūnas Jesėnas. Nuo šio ji kairūno žingsniai tiesiog jį alpino. Perėjo sargybos 
laiko aš būsiu jūsų būrininkas. Visais reikalais kreip- būstinę į gatvę. Skersai gatvę įsuko į šaligatvį, kuris 
kitės į mane. Atsiradus kokių neaiškumų ar klausimų, vedė per medžiais apaugusį kiemą prie gražaus 
aš duosiu atsakymą. 

Kiek palaukęs, lyg daugiau oro į traukęs į krūtinę, 
vėl tęsė: 

— Čia yra kariūnas Gužas, — akimis parodė į kiek 
šalyje stovintį uniformuotą jaunuolį. — Jis bus mano 
pavaduotojas. Man nesant, jis jums duos nurodymus. 
O dabar turite kokių klausimų? 

Visi, lyg žado netekę, tylėjo, t ik žiūrėjo su pavydu 

didžiulio pastato. „Turbūt karo mokyklos štabas"... 
Pagalvojo sau vienas Vincas. Ir vėl prie durų budintis 
juos sustabdo. Vincas stebi. Trumpas būrininko žodis, 
ir abu atsiranda štabo koridoriuje. Čia būrininkas 
paprašo palaukti, o pats dingsta kažkur iame 
kambaryje. 

(Bus daugiau* 
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I CLASSIFIEP GUIPE 

Kristaus Gimimo šventėje sveikinu savo pažįs
tamus, draugus ir gimines. 

Sveikinu Landsbergio Vardo Našlaičių Globos 
komiteto narius ir visus, visus žodžiais, širdimi ir 
darbais prisidedančius ir lengvinančius varganą 
Lietuvos našlaičių dalią. 

Tegul ši šventė nepasibaigia tik jos pami
nėjimu, bet tegul kviečia, sujungia ir įpareigoja 
mus visus didesniems artimo meilės darbams. 

Meldžiu dangų, kad būtų linksmos jūsų Šv. 
Kalėdos ir palaiminti, laimingi Nauji 1994 Metai. 

Albina Prunskienė 

Vilniaus katedros prakartėlė 1992 metais Nuotr. Reginos Pikunienės 

VIII MOKSLO 
SIMPOZIUMĄ 

Čikaga šiltai ir svetingai 
sutiko VIII Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
dalyvius ir svečius Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, š.m. 
lapkričio 25-28 d. Simpoziume 
dalyvavo iš viso pasaulio žymūs 
lietuviai politikai, sociologai, 
ekonomistai, medikai, architek
tai, teisininkai, pedagogai, me
nininkai ir kitų sričių specia
listai. Pranešimai buvo skirti 
šių dienų aktualijoms Ameriko
je, Lietuvoje ir mokslo bei kul
tūros pasiekimams. 

Nors susirinko lietuviai iš viso 
pasaulio kraštų, tačiau visus 
vienijo problemų bendrumas, 
geranoriškumas padėti vieni ki
tiems, tarsi išnyko atstumai, 
išnyko skirtumas, kad vieni - tai 
„Mes", o kiti - tai „Jūs", likome 
tik „Mes" - visi lietuviai, viena 
tauta. Šias tautines emocijas 
noriu išreikšti poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžiais: 

„Broli, štai ta tauta, ir tu ją 
matai: ar ji buvo kada tokia 
susikaupusi pakylėta, graži, 
didelė, su vienybės šventu vaini
ku ant galvos viltimi ir valia ap
sirengusi?" 

Posėdžiai vyko sekcijose. Ple
nariniuose posėdžiuose daly
vavo visi dalyviai. 

Medicinos sekcijoje buvo na
grinėjama prezidento Clinton 
sveikatos sistemos pertvarkymo 
programa ir šių reformų įtaka 
į nepriklausomų gydytojų bei 
privačios praktikos padėtį 
Amerikoje, apie draudimo pro
blemas sveikatos sistemos refor
moje. Pranešėjai: A. Vana-
gūnienė (IL), R. Skorubskaitė 
(Chicago, IL), T. Kisielius 
(Chicago, IL) ir kt. 

Labiausiai domėjausi ir norė
čiau plačiau pakomentuoti odon-
tologijs sekcijos posėdį, kuris įvy
ko lapkr. 26 d. Posėdžiui pirmi
ninkavo dantų gyd. Leonidas 
Ragas. Buvo perskaityti penki 
pranešimai. 

Prof. Nijolės Remeikienės 
(University of Illinois Dental 
School) pranešimo tema „Fluori-
zacijos įtaka dantų ligoms" 
nagrinėjo vandens fluorizacijos 
svarba dantų ligų paplitimui, 
įrodyta geografinės aplinkos 
įtaka į fluoro kiekį vandenyje 
JAV7. Esant fluoro trūkumui ge
riamajame vandenyje, rasta 
padidėję dantų karioziškumas, 
o jeigu fluoro kiekis vandenyje 
didesnis negu normalus, vystosi 
dantų liga - fluorozė. Pranešime 
nebuvo paminėta, ar buvo atsi
žvelgta į tirtų asmenų amžių, 
lydinčius susirgimus, tokius 
kaip virškinimo organų ligos. 
endokrininės sistemos ligos ir 
kitus veiksnius, kurie turi 
įtakos į dantų ligų padidėjimą. 

Prof. N. Remeikienės praneši
mas buvo įdomus ir svarbus 
dantų kariozinės ligos profi
laktikai Medžiaga pateikta 
vaizdžiai skaidrėmis , len-

IR KŪRYBOS 
PRISIMENANT 
telėmis, diagramomis, sukėlė 
didelį auditorijos susidomėjimą. 

Dr. Jono Rutkausko (Ameri
can Dental Association Special 
Care direktorius) pranešimas te
ma „JAV sveikatos sistemos 
pertvarkymo reikšmė odontolo-
gams"buvo skirtas Amerikos 
odontologų ir jų pacientų pro
blemoms apsvarstyti, pert
varkant sveikatos sistemą Ame
rikoje. 

Dr. Romualdo Povilaičio 'Chi
cago, IL) pranešimas įdomus ir 
naudingas gydytojams, prade
dantiems verstis privačia prak
tika. R. Povilaičio pateiktas 
dantų gydymo kabineto modelis 
turėtų būti labai aktualus Lie
tuvos dantų gydytojams ir labai 
patrauklus ekonominiu požiū
riu. Tik gaila, kad iš Lietuvos 
atstovų buvo labai mažai 'vis ta 
ekonomika kalta), bet R. Povi
laitis, dažnas svečias Lietuvoje, 
visokeriopai remia ir padeda 
Lietuvos dantų gydytojams. Pa
teiktas kabineto modelis gali 
tikrai patenkinti gydytojo ir pa
ciento poreikius, yra pigus ir 
patogus darbui. 

Doc. Pajauta Paipalienė (Kau
no Medicinos akademijos, Sto
matologijos fakulteto dekanė) 
savo pranešime „Lietuvos dantų 
kariozinės ligos profilaktika" 
pažymėjo, kad pradėta įgyven
dinti nauja dantų ligų profilak
tikos programa, į kurios vykdy
mą įtraukti ir kitų sričių spe
cialistai. Sudarytas fluoro kie
kio vandenyje žemėlapis pagal 
Lietuvos geografines sritis. Pra
dėtas tirti dantų ligų papli
timas pas asmenis, priklauso
mai nuo fluoro kiekio vandeny
je pagal Lietuvos sritis. Tačiau 
galutiniam programos įgyven
dinimui reikalingos lėšos ir 
didelės pastangos. 

Dr. Leonido Rago pranešimas 
buvo skirtas dantų protezavimo 
problemoms. Gydytojas referavo 
savo ilgametėje praktikoje iš
dirbtą metodą, kuris labiausiai 
atitinkantis paciento reikalavi
mams kosmetiniu požiūriu. Šį 
metodą gydytojas viešai prista
tė prieš 13 metų Amerikos dan
tistų suvažiavimuose. Pra
nešime buvo išsamiai išdėstyti 
visi protezo gamybos etapai. Šį 
metodą, kuris yra nesudėtingas 
technologiniu požiūriu ir ne
brangus, gydytojas siūlo įsisa
vinti kolegoms gydytojams sto
matologams Lietuvoje. Visi šios 
sekcijos pranešėjai yra „Dantų 
sveikatos talka Lietuvai" or
ganizacijos nariai, kurių pa
grindinis tikslas — bendradar
biauti su KMA Stomatologijos 
fakultetu. 

Gausiai susirinkę į posėdį, 
gydytojai dar ilgai diskutavo 
rūpimais klausimais ir posė
džiui pasibaigus. Savo patirtimi 
chirurginėje praktikoje pasida 
lino gyd. Lina Kriaučiūnaitė 
Tharp. 

Elena - Filomena Bičkienė 

SVEIKINAME 
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR 

LINKIME SĖKMINGU 
1994 NAUJŲJŲ METUI 

TALKA LITHUANIAN 
CREDIT UNION LIMITED 

RIMAS (RAY) SAKALAS 
Manager 

830 M a i n Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Te l . 544-7125 Fax 544-7126 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS į VISUS RENGINIUS. 

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

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
OETROIT 
WASHINGTON 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

išrašyti ir kelionė prasi 

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

dėti Iki 1994 m 

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

Kainos yra abipusinės. Bilietai privalo I 
vasario 2 8 , Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1 . Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio iki 13 liepos. 
2. Dainų švente _ „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio iki 13 liepos, Grupė „ B " 
3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 28 birželio 

iki 12 liepos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „ A " 26 liepos Iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po PabahijĮ „ 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 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

ASTA 
American Society 
of Travel Agents 

fCa City Cmntt OT tnfmaOonrt 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 

H18CELUANEOU4 

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

FRANK ZAFOUS 
3204 Va Weet 9 « h Street 

Tel. — (708) 424-4654 
(312) 541-8654 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Une Rd. 

Calumet City, IL 50409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 

.Tel. 708-868-0049, F*x 
708 868 8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. . 

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gsdlmlnat: tai. 312-925-4331 

Jono Aisčio ,,Raštų", leidžiamų 
Ateities literatūros fondo, antrasis 
tomas, sukaupęs visas šio rašytojo 
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas, šiandien jos yra tapusios 
mūsuose šio žanro klasika. Leidinį 
redagavo Alfonsas NykaNiliūnas ir 
Antanas Vaičiulaitis. Knygos gale 
duodami paaiškinimai, parengti 
Alfonso Nykos-Niliūno 

Leidinys gaunamas ir,, Drauge", 
4545 West 63rd Street. Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — 15 dol. Už
sisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama: JAV — 3.50 dol., 
Canada — 5 dol., kitur 5.50 dol. Illi-
nojaus gyventojai visais atvejais dar 
primoka — 1.32 dol. valstijos mo
kesčių. 

REAL CSTATE 

^S fyjfy ^į GREIT 
/ PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

\ 

J REALMART, INC 
6602 S. PuU*ci, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS B U D R A I T I S 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prremiesčiuo«e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res\ 312-778-3971 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 
j . Pulaski Rd. 
Archer Ave. 

Ofl 7922 S. 
fcl 4365 S. t 

DANUTE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

HELP W A N T E D 

Needed a woman or a man ex-
perienced in sevving in USA; piece-
vvork. Leave mesage. 

Call t a i . 312 -889 -9696 

VALYMO DARBAS 
Ieškoma 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. 

IEŠKO DARBO 

5 2 m. moteris ieško darbo 
prižiūrėti vaikus, ligonius arba 
senelius ir gyventi kartu. Skambint 
Eugenijai: 708-654-2493 . 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE 

VAISTAI — PRISTATOME {VAIRIŲ RŪŠIŲ VAKARŲ 
EUROPOJE gaminamus vaistus. Jei vaistų 
pavadinimas žinomas — receptai nereikalingi. 

MAISTAS — PRAKTIŠKAS IR JVAIRUS SIUNTINYS Nr. 11 
2 lit. valg. alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 
1 indelis tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 1 
sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausainių. 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros, 
arba salami, 4 dėž. konservuotos mėsos. 
Kaina su pristatymu $100.00 

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 
Parduodame ir pristatome „ O P r i M A " maši
nėles su lietuvišku šriftu $236.00 
RAŠOMOJI JUOSTELĖ, Cartridge. 5.50 
KLAIDŲ ATITAISYMO JUOSTELĖ . 2 50 

PINIGINĖS DOVANOS. 
Pervedame pinigines dovanas tuojau gavus 
užsakymą. Pervedimo mokestis 3% pl ius pri
statymo ir iškeitimo į pageidaujamą valiutą 
mokestis 20 00 

BALTIC STORES & CO., 
Z. Juras & V. A. Juras 

11 London Lane, 
Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tai . 081 460 Fax. 081 318 7 6 4 3 



IR „BETANIJOJE" KEPA 
KŪČIUKUS... 

Vilniaus arkivyskupijos kuri
jos valgykla „Be tan i j a" , 
daugiau kaip prieš me tus 
įsikūrusi grąžintose patalpose 
prie Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios, dabar kasdien pavaišina 
pietumis 450 labiausiai remtinų 
sostinės gyventojų. Nors 
verčiasi ši valgykla tik iš aukų, 
vos vos teišgali pietums rei
kalingų produktų nupirkti, — 
Kalėdų šventė neaplenks ir šių 
namų, - praneša ELTA. Rūpes
tingos „Betanijos" šeimininkės 
jau iš anksto prikepė kūčiukų, 
kad čia atėjusiems žmonėms 
galėtų išdal int i į n a m u s 
parsinešti kūčių vaka ru i . 
Šventiniuose maisto paketė
liuose ras kiekvienas ir dar šio 
bei to gardesnio. 

O pirmadienį, trečiąją Kalėdų 
dieną, po tradicinių pietų, 
„Betanijoje" rengiama šventinė 
arbatėlė. Čia pietaujančius 
žmones ateis pasveikinti 45 
vidurinės mokyklos mokslei
viai: prie gražiai papuoštos eglu
tės jie pagiedos kalėdinių 
giesmių, dovanos savo nupieš
tus paveikslėlius. „Betanijos" 
šeimininkės žada iškepti skanų 
kalėdinį pyragą. 

IS ARTI IR TOLI 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

ARGENTINOJE 

Argentinoje veikia Užsienio 
Tautybių vykdomasis komi
tetas, kuris rūpinasi visų sve
timtaučių reikalais. Jo įtaka la
bai svari Argentinos valdžioje. 
Ypatingesni posėdžiai pra
vedami krašto vidaus reikalų 
ministerijoje. Su šiuo komitetu 
valdžios pareigūnai turi nuola
tinius ryšius ir pasitarimus. 
Komiteto vicepirmininkas yra 
Julius Mičiudas, atstovaujantis 
lietuviams. Komiteto pirmi
ninkas yra italas David Sciano, 
kuris savo kadenciją baigia atei-
nančiais metais. Lietuviai 
laukia ir tiki, kad bus pirminin
ku išrinktas Julius Mičiudas, 
nes jis tur i daugumos tautybių 
atstovų pritarimą. 

Julius Mičiudas dabar yra Ar
gentinos Lietuvių organizacijų 
ir spaudos tarybos pirmininkas. 
ALOST taryba atlieka Argenti
nos bendruomenės funkcijas. 

Arturas A l e k s a n d r a s 
Mičiudas š.m. rugpjūčio 6 d. 
buvo paskirtas Lietuvos Res
publikos valstybės konsultantu, 
įvardintas įgaliotuoju atstovu, 
turinčiu visapusiškus įgalio
jimus derėtis dėl ekonominių 
ryšių su Pietų Amerikos 
šalimis. Paskyrimo dokumentą 
pasirašė ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. Tokio 
paskyrimo Pietų Amerikoje iki 
šiolei neturėjome. 

Arturas Mičiudas ilgesniam 
laikui buvo nuvykęs pasitarti 
ekonominiais r e ika la i s į 
Lietuvą. Lankėsi Klaipėdoje ir 
Vilniuje. Atlikęs įvairius pasi
matymus su valdžios parei
gūnais ir pramonės konfedera
cijos atstovais, lapkričio 25 d. 
sugrįžo į Argentiną, kur irgi 
atlieka Lietuvos informacijos 
biuro direktoriaus pareigas. 
Arturas, gimęs Argentinoje, 
gavo Lietuvos pilietybę. 

Julius ir Arturas Mičiudai dir
ba vieningai dėl Lietuvos švie
sesnės ateities. Tai yra gražus 
pavyzdys visiems mums lietu
viams. 

• „Katalikų pasaulis", 1993 
m. spalis, nr. 10. Leidžia Kata
likų pasaulio leidykla prie Lie
tuvos Vyskupų konferencijos, 
vyriausias redaktorius kun. 
Aušvydas Belickas. Žurnalas 44 
psl., iliustruotas spalvotomis 
nuotraukomis, o viršelyje — 
kun. Vaclovo Aliulio, Katalikų 
pasaulio leidyklos direktoriaus, 
šio žurnalo įsteigėjo ir pirmojo 
redaktoriaus, nuotrauka. Š.m. 
birželio mėn. Romoje vykusi 
Marijonų vienuolijos generalinė 
kapitula jį išrinko marijonų 
generaliniu vikaru, todėl kun. 
Aliulis išlydėtas 6 metams į 
Romą. Ta proga žurnale iš
spausdintas su juo pasikalbėji
mas. 

Kadangi „Katalikų pasaulis" 
yra religinis leidinys, tai ir 
medžiaga jame daugiausia reli
gijos temomis. 

• „Vytis/The Knight", lap 
kritis, nr. 9/79. Žurnalą papras
ta i redaguoja atsakingasis 
redaktorius, bet šį kartą metri
koje pažymėta, kad „dėl stai
gaus „Vyčio" redaktoriaus pa
sitraukimo iš savo pareigų, šį 
numerį redagavo „Supreme 
Council", kurio prez. yra Fran 
Petkus". Nepaisant sutrikimų 
redakcijoje, „Vyčio" išvaizda, 
turinys ir išleidimas, atrodo, ne
nukentėjo — žurnalas įdomus, 
margas , medžiaga įvair i . 
Leidžiamas anglų kalba. 

• „Skautų a idas", 1993 m. 
gruodis, nr. 10. Žurnalas leidžia
mas nuo 1923 metų. Dabar
tiniai redaktoriai — Antanas 
Saulaitis ir Pelėdų skiltis, admi
nistratorė — Albina Rama
nauskienė. Skautiškos krypties 
žurnalas, gausiai iliustruotas, 
patrauklus. Prenumerata me
tams — 5 dol. 

• „Lietuvių studentų tau
t in inkų korporacija ,,Neo-
Lithuania" ir Jaunoji Lietuva, 
Filiae Lithuaniae, Lietuva, Her
kus Montė, Geležinis Vilkas, 
Viltis, Lietuvių Tautinis Aka
deminis sambūris — 1922-1992 
m. — išleido šį didžiulį, 
patrauklų, apžvalginį leidinį, 
apimantį viso to laikotarpio 
Korp! Neo-Lithuania istoriją, 

veiklą ir toje veikloje pasi
reiškusius žmones. Leidėjas — 
Korp! Neo-Lithuania vyriausioji 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Vida Jonušienė. Redakcinę 
kolegiją sudaro: Jonas 
Jurkūnas, Vaclovas Mažeika, 
Ignas Andrašiūnas, Audronė 
Gulbinienė, Antanas Juod
valkis, Juozas Jurevičius, Vy
tautas Račkauskas ir Mečys 
Valiukėnas. Leidinio laužymu 
ir meniniu apipavidalinimu 
rūpinosi Petras Jokubauskas. 
Kalbą taisė Vladas Kulbokas. 
Spaudė „Draugo" spaustuvė 
1993 m. Tai didelio formato, kie
tais patraukliais viršeliais, 
beveik 500 psl. leidinys, gausiai 
iliustruotas ir pateikiantis daug 
istorinės medžiagos. Redakcinės 
kolegijos žodyje pasisakoma 
(tarp kitko), „kad šis leidinys 
padės išeivijos jaunuoliui-jau-
nuolei suprasti tautinių korpo
racijų kelią ir paskatins jungtis 
draugėn, tvirčiau kartu žygiuo
ti tuo keliu". 

• „Eglutė", 1993 m. lapkritis. 
Tai mėnesinis lietuviškas laik
raštėlis išeivijos vaikams, todėl 
būtų puiku, kad juo susidomė
tų kiekvienas lietuviukas, ypač 
tie, kurie gyvena toliau nuo 
mūsų telkinių ir neturi progos 
lankyti lietuviškos mokyklos. Šį 
mėnesinį žurnaliuką patrauk
liai ir sumaniai redaguoja Nijo
lė Nausėdienė, leidžia JAV LB 
Švietimo taryba. Kaina JAV — 
tik 15 dol.; administruoja Dan
guolė Sadūnaitė, Immaculate 
Conception Convent, Tr. 21, 
Putnam, CT 06260. Puiki kalė
dinė — ar kitomis progomis — 
dovana vaikams, vaikaičiams ar 
jauniems giminaičiams. 

• „Laiškai lietuviams", 1993 
m. gruodis. Leidžia lietuviai jė
zuitai Čikagoje, redaguoja 
Juozas Vaišnys, SJ, admi
nistruoja Aleksandra Likan- | 
derienė (2345 W. 56th St., | 
Chicago, IL). Kaina metams — 
15 dol. Tai religinės ir tautinės 
kultūros žurnalas , įdomus 
turiniu, patrauklus išvaizda, 
išleidžiamas 10 kartų per 
metus. Gruodžio mėn. numeris 
papuoštas dail. Rasos Sutkutės 
sukurtais angelais, iliustruotas 
nuotraukomis iš redaktoriaus 
auksinio kunigystės jubiliejaus 
iškilmių. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J . J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Wat-
chung, N.J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

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 rastinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vilniuje. 

New York $7M.00-$«00.00 
Chicago $630.00—ttSO.OO 
SeeMe $930.00—$660.00 
Los Angeles $1,000.00-11,060.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1 •708-422-3000. Darbo vai.: pkmd., 
arrtrd., ketvirtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Ir trečd. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 S. Kad
žio Ave., Evergreen Park, IL 60642. 
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A.tA. 
EMA E. TUMOSIENĖ 

(LANGYTĖ) 

Gyveno Downers Grove, Illinois. Anksčiau gyveno Le-
monte ir Cicero, Illinois. 

Mirė 1993 m. gruodžio 21 d., 2:05 vai. p.p., sulaukus 80 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Undėlių kaime. 
Amerikoje išgyveno 43 m. 

Nuliūdę liko: duktė Mėta Burbienė, vyras Romas; anūkas 
Ričardas, žmona Linda; sesuo Mėta Jonsheit su šeima ir brolis 
Franz Lang su šeima Vokietijoje bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami 

Velionė buvo žmona a.a. Antano ir sesuo a.a. Ervino 
Hercmano. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 23 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Modeli Funeral Home, 12641 W. 143 St., Homer 
Township, Illinois. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 24 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio Misi
jos bažnyčią, kurioje 10 vai. bus gedulingos religinės apeigos, 
po kurių velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus duktė su šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald A. ir Donald M. Petkus. Tel. 

708-301-3595 arba 800-994-7600. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 23 d. 

A.tA. 
ALICIJAI LAPATINSKIENEI 

atsiskyrus iš šio pasaulio, jos vyrą VYTĄ, dukrą DA
LIĄ, anūką LUKĄ, brolienę GRAŽINĄ MIKĖNIE-
NĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu 
liūdime. 

Irena ir Arūnas Draugeliai 
Ona Liškūnienė 
Aldona ir Bronius Mačiukevičiui 
Roma ir Virgius Norkai 
Adelė ir Juozas Plienai 
Birutė ir Julius Lintakai 

A.tA. 
ALICIJAI LAPATINSKIENEI 

mirus, jos vyrui VYTUI, dukrai DALIAI, anūkui LU
KUI, brolienei GRAŽINAI MIKĖNIENEI ir jos 
šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Ona ir Simas Pauliai 
Vija ir Algis Pauliai 
Virginija ir Edmundas Pauliai 
Aldona ir Rimas Vaitkai 
Roma ir Virgius Norkai 
Irena ir Arūnas Draugeliai 

\ 

Graudžiai atsisveikinant su brangia drauge 

A.tA. 
ALISA LAPATINSKIENE 

dalinamės skausmu ir širdingai užjaučiame jos 
liūdinčią šeimą: vyrą VYTAUTĄ, dukrą DALIĄ, 
anūką LUKĄ bei kitas gimines ir artimuosius. 

Irena ir Gėdis Morkūnai, Seattle 
Zita ir Juozas Petkai, Seattle 
Elena Velbasienė, St. Petersburg 

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

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
(312)434-2121; 1-800-775-SEND 

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

tel.(216)481-0011 
447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706 

tel.(813)363-7700 
85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 11418 

tel.(718)441-4414 

A.tA. 
ALISĖ LAPATINSKIENE 

(GERKYTĖ) 

Gyveno Seattle, Washington. 
Mirė 1993 m. gruodžio 20 d., 12:15 vai. p.p. sulaukus 73 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Šilalėje. Vėliau gyveno ir mokėsi Taura

gėje. Vokietijoje baigė gimnaziją Liubecke ir studijavo Pabalti
jo universitetuose Hamburge ir Peneberge. Amerikoje 
išgyveno 43 m. 

Velionė buvo pašarvota Seattle, Washington ir bus 
pervežta į Chicagą. Laidotuvių pamaldos bus laikomos trečia
dienį, gruodžio 29 d., 1993 m. 11:00 vai. ryto Zion Liuteronų 
bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, Illinois. Po 
pamaldų bus nulydėta j Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šime atsisveikinime su Alise. 

Nuliūdę vyras Vytautas, duktė Dalia ir »niilt«g Lukas. 

A.tA. 
ALBINA BUTVILIENĖ 

Gyveno La Grange, Illinois. Anksčiau gyveno Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1993 m. gruodžio 22 d., 4:30 vai. ryto, sulaukus 71 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Strielčių kaime. 
Amerikoje išgyveno 43 m. 

Nuliūdę liko: vyras Jonas; sūnus Jonas, marti Deivė; dvi 
dukros: Marija Vaičaitienė, vyras Ramūnas su šeima ir Eglė 
Butvilaitė; brolis Juozas Sabas, žmona Vida su šeima; sesers 
vaikai Norušiai; trys seserys Lietuvoje su šeimomis bei kiti 
giminės draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dantų Gydytojų sąjungai. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 23 dvnuo 2 iki 

9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 24 d. Iš laidojimo 
namų 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. r. bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus ir dukra. 

Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
ALISAI LAPATINSKIENEI 

per anksti užbaigus žemišką kelionę, visų Seattle 
lietuvių vardu guodžiame jos liūdintį vyrą VYTAU
TĄ, brangią dukrą DALIĄ HAGAN, anūką LUKĄ 
bei kitus artimuosius ir reiškiame gilią, gilią 
užuojautą. 

Washingtono Valstijos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 

T R A N S P A K 
Talpintuvai į Lietuvą — kas savaitę. 
Skubiems suntiniams — AIR CARGO. 

Pinigai pervedami doleriais. 
ŠVENTINIAI ŽIEMOS SIUNTINIAI 

$39 Aspirino 250 tbl.. muttivitaminų 250 tbl.. tirpi kava. malta kava. 
tirpi arbata „Citron". kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, 
aliejus, mėsos konservai 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

$98 Dešra 
šprotai 
Margarinas 
Olandiškas sūris 
Tirpi kava 
Malta kava 
Kakava 
Makaronai 
Majonezas 
Aspirinas 

1.5 kg 
3dež 
1 kg 
1.5 kg 
200g 
300g 
400 g 
2 5 kg 
0.5 kg 

250 tbl 

Mėsos konservai 
Apelsinų koncentr. 
Aliejus 
Riešutai 
Vafliai 
Cukrus 
Ryžiai 
Džiov abrikosai 
Konservuota silkė 
Muitivitaminai 

3dėž 
15 rtr 
3 Itr 
1 kg 

3 pok 
4 5 kg 
2 5 kg 

1 kg 
0 5 kg 

250 tbl 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 55 svarai = 25 kg 
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybes. 

$75 Įvairaus maisto be mėsos. 

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesni kiek) 
aspirino ir vitaminų 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą 
T R A N S P A K 

2638 VV. 69th St., Chicago, IL 60629 
Tel. 312/436-7772 



6 DRAUGAS, ke tv i r t ad ien i s , 1993 m. gruodžio mėn. 23 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

K a l ė d i n i s „ D r a u g o " nume
ris iš leidžiamas penktadienį , 
gruodžio 24 d. J a m e b u s i r 
kultūrinis p r i edas . Šeštadienį , 
gruodžio 25 d., „ D r a u g a s " 
neišeis. 

„ D r a u g o " r e d a k c i j a nuošir
džiai dėkoja v i s iems mie l iems 
skaitytojams i r bendradarbiams 
už švent in ius sve ik in imus bei 
linkėjimus. Ne tu rėdami galimy
bės Asų a t s k i r a i pasve ik in t i , 
norime šia p roga pa l inkėt i savo 
skaitytojams, b e n d r a d a r b ū m s , 
r ė m ė j a m s i r g e r a d a r i a m s 
LINKSMŲ ŠV. K A L Ė D Ų IR 
LAIMINGŲ N A U J Ų J Ų ME
TŲ! J ū s ų globą ir p a r a m ą 
jautėme visus šiuos metus , todėl 
esame nuoširdžiai dėkingi i r vi
suomet s tengs imės „ D r a u g ą " 
tobulinti , pada ry t i jį t i k r a i ver
tu visų pasitikėjimo ir paramos. 

P e n k t a d i e n i , g r u o d ž i o 24 
d., „Draugo" redakcija ir admi
nistracija nedi rba . 

B e r n e l i ų M i š i o s e (12 vai . 
naktį) ir Ka lėdų dieną, 10:30 
vai. r., Švč. Merge lės Marijos 
G i m i m o b a ž n y č i o j e g i e d o s 
parapijos choras su sol. Mar
gari ta Momkiene ir Genovai te 
Mažeikiene, pa lyd in t s m u i k u 
Zitai Valeckytei-Karpienei , o 
fleita — Rimai Polikaitytei. Prie 
va rgonų — m u z . R i č a r d a s 
Šokas, chorui diriguos muz. An
tanas Linas. 

K o n g r e s o a t s t o v a s Richard 
Durbin padėjo iš Springfield 
Memorial l igoninės iš rūpint i 
medicinos re ikmenų ir apara
tūros, kurią LML pers iun tė 
Lietuvos l igoninėms. 

J a n e t A p p l i n g iš Rhine-
l ande r , WI, p r i s i dė jo p r i e 
Li thuanian Mercy Lift pas tan
gų padėti Lietuvos l igoniams. 
Per ją Wal-Mart parduotuvių 
bendrovė paaukojo medicinos 
reikmenų Joniškio Cent r ine i 
ligoninei. 

x T r ū k s t a J ū s ų g y v e n i m e 
p a č i ų n a u j a u s i ų , n e c e n z ū 
r u o t ų ž in ių i š L i e t u v o s ? N u o 
Mi lwaukee i k i E lg in , n u o 
C h i c a g o ik i S o u t h B e n d 
informuoti lietuviai klausosi t ik 
Ž E M Ė S L P R O D U C T I O N S 
žinių laidų. J ū s ų dėmesiui — f 

RYTMEČIO E K S P R E S A S nuo i 
pirm. iki penktd . 10 v.r. per 
W N D Z 750 A M . A d r e s a s : 
R Y T M E Č I O E K S P R E S A S , 
W N D Z R a d i o , 5 3 0 6 W. 
L a w r e n c e , C h i c a g o , IL 60630. 
Tel . (312) 286-1616. Nesuspėjo-
te? Jūsų patogumui V A K A 
R I N Ė S N A U J I E N O S n u o 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per ! 
W C E V 1450 A M ; a d r e s a s : | 
W C E V R a d i o , 5356 W. Bei- j 

mont , C h i c a g o , IL 60641 , I L 
(312) 777-1450. Visais reklamos j 
reikalais, į ska i t an t ir mir t ies i 
pranešimus, k re ipk i tės į m u s 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 
x Ba l t i a E x p r e s s s v e i k i n a 

v i sus s a v o k l i e n t u s su Sv . 
K a l ė d o m ir p raneša , kad ir 
toliau siunčia s iun t in ius sau
giausiai ir greičiausiai. Siuntos 
lėktuvu kas savai te per savaitę. 
Pasiteiravimui nemokamas te l . 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. Siųski te s iun t in ius 
U P S a rba pr is ta tyki te adresu: 
3782 W. 79 St . , C h i c a g o , I L 
60652. 

(sk) 

M u z . F a u s t a s Strolia, Liet. 
Vyčių choro dirigentas, vado
v a u s programai choro metinia
me pokylyje 1994 m. sausio 15 
d. Pokyl is vyks Šaulių salėje, 
2417 W. 43-čia gatvė, pradžia 7 
vai . vak., šeštadienį. Bus vaka
r i enė , laimėjimai ir šokiai. 
Vie tas rezervuoti skambinant 
Mary Kmoius tel. 312-9274990. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

D a i n a v o s ansambl is ruošia
si svarbia i kelionei į Lietuvą 
a te inanč ių metų liepos mėnesį. 
Neseniai jis pradžiugino Čikagą 
koncertu , o kovo mėnesį Maria 
Aukštesniosios mokyklos audi
torijoje atliks programą me
t i n i a m e „Draugo" koncerte, 
todėl labai džiaugiasi, kai lietu
viškoji visuomenė parodo daina-
viečiams pritarimą ir padėką ne 
t ik žodžiu, bet ir pinigine auka. 
Ansambliui 200 dol. įteikė Ona 
ir J o n a s Gradinskai, o po 100 
dol. — Antanas Balčytis, Dan
guolė ir Pranas Kavaliauskai, 
K lemensas Juškevičius, Gri-
ganavičiai . 

Č i k a g o s s k a u t a i akademi
k a i kv ieč ia lietuvišką jaunimą, 
16 metų ir vyresnius, gruodžio 
25 d. — Kalėdų vakarą atvykti 
į Lie tuvių centre, Lemonte, 
ruoš iamus šokius. Gros „Žaibo" 
o rkes t ras . Pradž ;a 8 v.v. visi 
l auk iami . 

x S A G I L ' S r e s t o r a n a s yra 
l ie tuviška valgykla su daugybe 
s k a n i a u s i ų lietuviškų patie
ka lų . Neatsi lankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
gia i gal i te pas mus papietauti. 
Sav. J . L iu t ik ienė ir I. Nau-
j o k i e n ė . „Sagi l ' s " , 6814 W. 87 
St . , B u r b a n k , IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
sve ik ina visus savo klientus ir 
d r a u g u s Šv. Kalėdų proga. Dė
kojame visiems už parodytą pa
sitikėjimą ir linkim ne tik malo
nių Švenčių, bet ir pasisekimo 
Naujuose Metuose. Švenčių pro
ga mūsų įstaiga bus uždaryta 
nuo gruodžio 24 dienos iki po 
Naujų Metų. Dirbame norma
liai ir lauksime jūsų skambučių 
n u o s a u s i o 3 d ienos . 

(sk.) 

x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 
d v i e j ų šeinių namus Chicago-
j e ir apylinkėse. Skambinkite 
R E / M A X REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel . (312) 5865959 ar 
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x D Ė M E S I O ! Da r turime 
p i l n u s k o m p l e k t u s : Lietuvių 
Enciklopedijos 371., Encyclope-
d ia Lituanica, 6 t., Vinco Krė
vės raš ta i , 6 t. Taip pat siun
č iame į Lietuvą per agentūras, 
k a i n a 60-80 et. už svarą. Teirau
t i s : J . Kapoč ius , P.O. Box 752 
C o t u i t , MA, 02635, tel. 1-508-
428-6991. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
t y b i ų p i r k i m e ir pardavime 
j u m s nuoširdžiai patars ir patar
naus , duodami komiso nuolaidą, 
A l b i n a s K u r k u l i s , tel . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
par tner ia i : A n d r i u s Kurkulis, 
t e l . 312-360-5531 ir Paul ius 
K u r k u l i s , 312-360-5627 dirba 
su O p p e n h e i m e r & Co„ Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
ve l tu i : t e l . 1-800-621-2103. 

(sk) 

A u k a s t e i g i a m a m , , D r a u g o " p a r a m o s fondui — 
y r a l i e t u v y b ė s l a i d a s a t e i t i e s k a r t o m s . 

Č e k i u s r a š y t i : 
D R A U G A S 

4 5 4 5 W . 6 3 r d S t . , C h i c a g o , IL 60629 
A u k o s y r a n u r a š o m o s n u o Fede ra l i n io mokesčio. 

ŠVČ. M. M A R I J O S G I M I M O 
P A R A P I J O S C H O R O 

KALĖDINIS P O B Ū V I S 

Trečiadienio vakare, gruodžio 
15 d., vietoj eilinės repeticijos 
choristai rinkosi kalėdiniam po
būviui, k u r parapijos salėje 
buvo paruošti keli s ta la i . Susi
r inkus choristams ir a tvykus 
choro dirigentui muz. A n t a n u i 
L i n u i be i v a r g o n i n i n k u i 
Ričardui Šokui, visi r inkosi 
vietas prie stalų, apsirūpinę gai
vinančiais gėrimais. Tada pobū
vio seimininkės Kant ienė ir Le
vickienė pradėjo gabenti lėkštes 
su įvairiausiais sumušt inia is , 
sūriu, kumpiais ir kt . Šalia to 
atsirado mišrainės, r aug in t i 
agurkai i r lietuviška duona. Po 
t o prikrautos lėkštės savais 
pyragais ir net didžiulis napo-
leonas. 

Choro valdybos pirm. Vaclo
vas Momkus kvietė visus pa
sistiprinti ir kartu pranešė, kad 
vaišes paruošė daugiausia p.p. 
Kantai . Užtat jiems gausiai 
paplota. Pakvietė kun . Vitą 
Mikolaitį sukalbėti maldą. J i s 
prašė Dievulį laiminti visus šio 
vakaro dalyvius ir t a i p pat 
valgius. Gerokai u ž k a n d u s , 
pirmininkas dėkojo kun igams 
V. Mikolaičiui ir kan. Vaclovui 
Zakarauskui už dalyvavimą, 
ka r tu apgailestavo, k a d kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas dėl 
svarbių priežasčių negalėjo čia 
atvykti. Pakvietė choro dir. 
Antaną Liną tarti žodį. Tasai 
dėkojo choristams už savo laiko 
paaukojimą repeticijoms, k a r t u 
pranešė, kad po švenčių choras 
pradės ruoštis savo pavasar i 
n iam koncertui, kur bus pateik
t a visuomenei puikios religinės 
klasinės muzikos prieš Velykų 
šventes. 

Nuotaiką pagyvino Broniaus 
Po l ika ič io v a d o v a u j a m a s 
paskutinysis stalas, už t r aukęs 
keletą liaudies dainų. 

Šiais metais choro valdybą su
daro: pirm. Vac. Momkus, vice-
pirm. Povilas Kantas, sekreto
r ius Kazys Skaisgirys, ižd. Vitas 
Kazlauskas. Choras l ink i vi
siems nuotaikingų šv. Kalėdų. 

Apo l . P . B a g d o n a s 

x Kaip i r k i ekv ieną m ė n e 
s io p a s k u t i n į s e k m a d i e n į , 
g ruodž io 26 d. B A L T I A EX-
P R E S S priiminės s iun t in ius 
Lietuvių centre, Lemonte nuo 9 
vai ryto. Infortn. teiraukitės ne
mokamai te l . 1-800-SPARNAI 
a rba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s 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 Ieško te d a r b o ? 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 VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ R a d i o , 
5306 W. L a w r e n c e , C h i c a g o , 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red . tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
- VAIRAS! 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel . (312) 847-7747. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e b i l i e t u s ke
l ionėms į Lie tuvą ir į v isus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambint i : T . Les -
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , 
Ltd . , tel. 708-526-0773. 

(sk) 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Vytenis Grybauskas, apsilankęs Žiburėlio Montessori mokyklėlės Tėvo-vaiko 
vakare, gruodžio 6 d., turėjo progos pamatyti, kaip jo vaikai — sūnus Algis 
ir dukrelė Saulė (gilumoje) mokosi savarankiškai atlikti darbelius. 

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

T Ė V O - V A I K O VAKARAS 
„ Ž I B U R Ė L I O " 
M O K Y K L O J E 

Tėvo-vaiko vakaras , ta i kiek
vieno „Žiburė l io" auklėtinio 
auks inė proga atsivesti savo 
tėvelį į mokyklą i r joje parodyti, 
ką yra išmokęs i r ką ten dirba. 
Gruodžio 6 d. vakaras subūrė 
„Žiburėl io" mokyklėlės maža
mečius ir jų tėvelius ka ip tik 
tokiai progai. 

Nors k lasę perpildė tėvo-vai-
ko porų minia, tėvai stebėjosi 
v a i k ų s u g e b ė j i m u l a i k y t i s 
tvarkos . Gražiai švarkelius pa
tys pas ikab inę ant pakabo, 
auklė t in ia i pavieniui pasirinko 
a t s k i r ą da rbe l į , k iekvienas 
t r o k š d a m a s p a r o d y t i savo 
tėveliui , ką jis mokyklėlėje iš
mokęs. N e t r u k u s ant kilimėlio 
išdygo cilindrų bokštas, a n t kito 
išdėstyti marmur iukų takel iai . 
Prie s tal iukų kit i pasirinko 
piešti'spalvoti, mozaikas dėlioti, 
vandenį pilstyti iš vieno indelio 
į kitą i r daugiau. Pagal vieną 
Montessori sistemos pagrindinę 
ta isyklę , darbas y ra pabaigtas 
t ik t ada , kada to darbo prie
monės sugrąžintos į vietą. Šią 
taisyklę mokyklėlės auklėtiniai 
sup ran ta , ir visi, pabaigę vieną 
darbelį, tvark ingai sugrąžino 
užsiėmimo medžiagą, o tada 
p a s i r i n k o k i t ą d a r b e l į . 
Paaiškėjo tėvams, kad paruoš
t a montessorinė apl inka turi 
didelę įtaką auklėt inių vys
tymuisi. Staliukai su kėdutėmis 
yra pritaikyti mažamečių vaikų 
ūgiui . Kiekvieno užsiėmimo 
medžiaga turi t inkamą vietą 
a n t žemos lentynos, ne spintose 
arba giliose dėžėse. Ši apl inka 
ir darbelių medžiaga sudaro 
k iekvienam auklėt iniui progą 
lavinti tvarkingumą, atsako-
mingumą ir sugebėjimą susi
kaupt i , savarankiškai di rbant 
pas i r ink tus užsiėmimus. Moki
nukai dirbo ir didžiavosi ištisą 
valandėlę, o tėveliai džiaugėsi 
auklėjimo pažanga, pasiekta 
vaikų „darbovietėje" — mokyk
loje. 1994 m. vasario 7 d. „Žibu
rėl io" mamytės galės pasinau
doti motinos-vaiko vakaro pro
ga ir ap lankyt i mažamečių 
„darbovietę". 

I r e n a I v a n a u s k a i t ė -
S e n k e v i č i e n ė 

>9 DRAUGO" FONDAS 
P e t r a s i r Genė J u o d i k i a i iš 

Čikagos įstojo į „Draugo" fondą 
su 200 dolerių įnašu. Dėkojame. 

Dr. R imvydas S id rys , Strea-
ton, IL, atsiuntė 200 dolerių 
„Draugo" fondui ir tapo jo 
nar iu . Ačiū. 

S t a s ė V a i š v i l i e n ė , Oak 
Lawn, IL, su 100 dolerių parėmė 
„Draugo" fondą. Dėkojame. 
Kiekviena auka labai laukia
ma . 

I g n a s i r E l v y r a J u z ė n a i , 
Palos Hts, IL įstojo į „Draugo" 
fondą nariais su 200 dolerių 
įnašu. Fondo įnašai — aukos 
nurašomos nuo pajamų mokes
čių. Dėkojame. 

L e o k a d i j a ir S t a s y s P a č -
k a u s k a i , Union Pier , MI 100 
dolerių parėmė „Draugo" fondą. 
Ačiū. Visi „Draugo" skaitytojai 
kviečiami stotį į fondą nariais 
su 200 dolerių įnašu. 

Dr. K. J a b l o n s k i s iš Wint-
chester, IL, 100 dolerių parėmė 
„Draugo" fondą. Dėkojame. Visi 
rėmėjai kviečiami tapti fondo 
nariais , padidinant įnašą iki 
200 dolerių. 

M o t i e j u s K v e d a r a s iš 
Č ikagos pa rėmė „ D r a u g o " 
fondą su 100 dolerių. Fondas la
ba i reikalingas tolimesniam 
„ D r a u g o " dienraščio išlai
kymui. Dėkojame. 

An ice t a J a n u š k i e n ė iš Mil-
ton , MA „Draugo" fondui at
s iuntė 100 dolerių ir tapo jo 
rėmėja. Ačiū. Visi kviečiami 
tap t i fondo rėmėjais ir nariais 
su 200 dolerių įnašu. 

Emilija P a k š t i e n ė iš Čikagos 
parėmė „Draugo" fondą 200 
do le r ių ir t a p o jo n a r e . 
Dėkojame. 

A ldona Ši la i tė-Kaminskie-
n ė iš Čikagos ats iuntė „Drau
go" fondui 200 dolerių tėvelio 
a.a. Petro Šilo atminimui. Fon
dui įnašą aukojo šeima ir laido
tuvių dalyviai. Labai ačiū. 

Birutė J a s a i t i e n ė iš Čikagos, 
antroji stojo į Draugo fondą su 
500 dolerių įnašu. Jį dabar 
papildė dar 100 dolerių. Labai 
ačiū. 

MIELIEJI „DRAUGO" SKAITYTOJAI! 

Vėl atėjo laikas, kai mes savo artimiesiems ir draugams 
siunčiame sveikinimus. Todėl ir šis mano laiškas skiriamas Jums 
visiems, kad Kalėdų Dvasia pripildytų Jūsų namus džiaugsmu, 
kurio taip šiuo metu stinga pasauliui. 

Kalėdų laikotarpis yra ypatingas. Tai šventė, kuri mums 
visuomet primena Dievo meilę žmonėms. Jis taip mylėjo pasaulį, 
jog atsiuntė savo vieninteli Sūnų, kad mes amžinai gyventume. 

Net ir tamsiausiuose pasaulio istorijos laikotarpiuose šviesa, 
kuri yra Kristus, visuomet buvo su žmonėmis, todėl Kalėdų reikšmė 
tokia svarbi Prieš kiek metų esu skaitęs prisiminimus, slaptai 
atvežtus iš Sovietų Sąjungos. Nepaisant visų sunkumų ir persekio
jimų, kalėdiniai sveikinimai skambėjo iš daugelio lūpų. Betliejaus 
Kūdikėlio ramybė, kurios ateistinis pasaulis negalėjo suprasti, net 
tamsiausius momentus nušviesdavo ir paguosdavo „geros valios" 
žmones, apie kuriuos pirmųjų Kalėdų naktį giedojo angelai. 

Daug kas pasikeitė, tik paliko vidinės ramybės ir džiaugsmo, 
kuris ją lydi, troškimas. Jis mus kiekvieną skatina nešti Kristaus 
Gimimo naujieną kitiems, skelbti kiekvienam sutiktajam, kad 
Dievas dar tebemyli pasaulį, kad Jo Sūnus vėl mums gimė! Mes 
turime būti nešėjai taikos, kurios pasaulis negali duoti — Jėzaus 
Kristaus. 

Kiekvieną Jūsų lydi mano padėka ir maldos už Jūsų nuola
tinę paramą ir paskatinimą. Mano linkėjimas labai paprastas, bet 
ateina iš širdies gilumos: šių Kalėdų proga visus prisiminsiu maldo
je, ypač prie Viešpaties altoriaus. 

Visiems linkiu kalėdinės nuotaikos, kuri yra Ramybė; Kalėdų 
džiaugsmo, kuris yra Viltis, ir Kalėdų šilimos, kuri yra Meilė. Tegul 
Vaikelis Kristus laimina Jus ne tik Kalėdose, bet ir per visus 
Naujuosius metus. 

Kun. Donald S. Petraitis 
Marijonų vienuolijos provincialas 

Arūnas Jasionis visą savo dėmesį sutelkęs į sūnaus Armino pasakojimą Tėvo-
vaiko vakare, įvykusiame Žiburėlio Montessori mokyklėlėje gruodžio 6 d. 

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

M a r i j a m p o l ė s p o l i t e c h 
n i k o s mokyklos siuvėjų pro
fesijos mokytojai ir mokiniai 
Kalėdų švenčių proga sveikina 
JAV Brighton Parko apylinkės 
valdybą ir visus šios organiza
cijos narius, linkėdami daug 
laimės, kurios gyvenime ta ip 
maža , ir džiaugsmo, kur io 
niekad nebūna per daug. 

YValter R a s k - R a š č i a u s k a s , 
Oak Lawn, IL, sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga, l inkėdamas 
laimingų ir sveikų Naujųjų — 
1994 — metų! Vietoje kalėdinių 
kortelių skiria 200 dol. auką 
„Draugo" fondui. 

P e t r a s Molis iš Shresbury, 
MA šimtine papildė anksty
vesnį įnašą „Draugo" fondui ir 
tapo jo nariu. Dėkojame. Visos 
aukos fondui bus nurašomos 
nuo pajamų mokesčių 1993 m. 
ir toliau. 

L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
H o t Spr ings apylinkė, per iždi
n inkę F. Žeruolienę, atsiuntė 
100 dolerių, paremdama „Drau
go" fondą. Labai ačiū. Tai 
gražus pavyzdys visoms LB 
apylinkėms. 

Aldona M a r k e l i e n ė iš Oak 
Lawn, IL atsiuntė 100 dolerių 
„Draugo" fondui, tapdama jo 
rėmėja. Ačiū. Įnašus padidinus 
iki 200 dolerių, fondo rėmėjai 
pervedami į fondo narius su 
balsavimo teise. 

Dalia ir Casimir Woss iš Fox 
River Grove, IL „Draugo" fon
dui atsiuntė 200 dolerių, tap
dami nariais. Jie rašo: „Norime 
prisidėti prie taip svarbaus 
organo mūsų l i e tuv i škame 
gyvenime". Dėkojame. 

V y t a u t a s V o l e r t a s p r ie 
ankstyvesnės aukos „Draugo" 
fondui atsiuntė dar 100 dolerių 
ir tapo fondo nariu. Labai ačiū. 
„Draugas" laukia ir jo labai 
b randž ių s t r a ip sn ių bei 
vedamųjų. 

Ri tonė ir T e o d o r a s Ruda i 
čiai iš Oak Lawn, IL paaukojo 
100 dolerių „Draugo" fondui, 
prisimindami savo tėvelius a.a. 
Mykolą ir Oną Tonkūnus, buvu
sius uolius „Draugo" skaity
tojus. „Gyvuokite ir toliau, nes 
be „Draugo" būtų kaip be lietu
viškos duonos". Ačiū už linkė
j imus ir paramą. Kviečiame į 
fondo narių tarpą. 

B i ru t ė Nav ickas iš Čikagos 
įstojo nariu į „Draugo" fondą, 
atsiųsdamas 200 dolerių. Dėko
jame. 

Suvalkiečių draugi jos Čika
goje valdyba ir nariai sveikina 
„Draugo" vyriausią redaktorę ir 
v i sus le idė jus , l i n k ė d a m i 
džiaugsmingų švenčių ir sveika
tos per visus ateinančius metus . 
Ta proga per pirmininką Alex 
Nevardauską atsiuntė 50 dol. 
auką. 

J A V LB B r i g h t o n P a r k o 
apylinkės valdyba sveikina savo 
nar ius ir l ietuvių visuomenę 
Brighton Parko apylinkėje su 
Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais 
Metais, linkėdami visiems geros 
sveikatos ir sėkmės. 

Dr . Mari ja , Vital is i r An
t a n a s Žukauska i , Woodhaven, 
NY, nuotaikingų Kalėdų šven
čių ir sėkmės Naujaisiais metais 
linki giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. Vietoj kalėdinių 
sveikinimų paštu — auka spau
dai. 

L a i m a ir d r . P e t r a s Žl iobos 
iš Barrington, IL „Draugo" fon
dui atsiuntė 1,000 dolerių miru
sios mamos a.a. K. Leonaitienės 
atminimui. J ie paskyrė 700 
dolerių, o kiti buvo suaukoti 
laidotuvėse. Duktė Laima Žlio-
bienė rašo: „Velionė brangino 
„Draugą" ir anksčiau buvo jo 
bendradarbė. Linkime „Drau
gui" tvirtai kur t i tolimesnę 
savo ateitį". Labai ačiū už linkė
jimus ir stambų įnašą „Draugo" 
fondui. 

J o n a s ir J u z ė Ž e b r a u s k a i iš 
Čikagos atsiuntė 400 dolerių 
„Draugo" fondui ir tapo jo na
riais su 2 balsais. Dėkojame. 

P e t r a s N a v i c k a s iš Čikagos 
įstojo nariu į „Draugo" fondą, 
a t s i ų s d a m a s 200 do le r ių . 
Dėkojame. 

P e t r a s S i d a r a s iš Toronto, 
Canada, įstojo į „Draugo" fondą 
su 1,000 dolerių įnašu, gau
damas 5 balsus. Už taip stambią 
auką iš K a n a d o s , k u r i ų 
laukiame ir iš kitų tautiečių, 
didelis ačiū. 

J o n a s Kubi l ius , Cicero, IL 
atsiuntė 200 dolerių ir įstojo 
nariu į „Draugo" fondą. Dėko
jame. 

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

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

Virs 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 




