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Žinios iš Lietuvos — Elta 

JAV užtikrino 
Lietuvą, kad NATO 
ateityje plės narystę 

Vilnius , sausio 7 d. (Elta) — 
Minis t ras pirmininkas Povilas 
Gylys gavo iš JAV valstybės 
sekretor iaus Warren Christo-
pher laišką, kuriame rašoma, 
kad Jungt inės Amerikos Valsti
jos nekantr ia i laukia sausio 
10-11 d ienomis vyks ianč io 
NATO valstybių vadovų susiti
kimo Briuselyje kaip palankios 
gal imybės pradėti glaudesnį 
NATO narių bendradarbiavimą 
saugumo srityje su besivystan
čiomis demokratiškomis Rytų 
šalimis, ta rp jų ir su Lietuva. 
Tikimasi, kad susitikime spren
dimai dėl kokybiškai naujo 
NATO bendradarbiavimo su 
Rytų kaimynais užims svar
biausią vietą. 

JAV valstybės sekretoriaus 
laiške rašoma, kad . .Partne
rystė vardan taikos" programo
je Lietuvai ir jos kaimynėms 
siūlomas glaudus praktinis ben
dradarbiavimas ir su politinė
mis ir su karinėmis NATO 
s t r u k t ū r o m i s . Ši in ic ia tyva 
pare ika lautų iš dalyvių r imtų 
finansinių, karinių ir politinių 
žingsnių, įtvirtinančių Europos 
saugumą: vykdyti tarptautinius 
įsipareigojimus, garantuoti ci
viline kariuomenės kontrolę, su
tva rky t i karinį biudžetą. 

Laiške teigiama, kad viršūnių 
s u s i t i k i m e tu rė tų bū t i pa
skelbta, jog NATO sveikins 
naujus nar ius ateityje. NATO 
gynybos sąjungai plečiant is 
nuoseklios raidos principu būtų 
išsaugomas NATO pajėgumas, 
o rgan izac i jos d a r n u m a s i r 
sugebėjimas veikti. Laiško pa
baigoje išreiškiama viltis, kad 
Lietuva pri tars , ,Partnerystei 
vardan ta ikos" ir aktyviai joje 
dalyvaus. 

S o c i a l d e m o k r a t a i p r a š o 
u ž s i e n i o ša l i s r emt i L i e t u v o s 

p r a š y m ą NATO n a r y s t ė s 

Lie tuvos Socialdemokratai 
kreipėsi į tarptaut inę Socialde
mokra tų organizaciją „Socin-
t e rn" . prašydami, kad Vakarų 
socialdemokratinės partijos per 
savo šalių parlamentus ir vy
r iausybes palaikytų Lietuvos 
prašymą priimti ją į NATO. 
Apie ta i spaudos konferencijoje 
pranešė partijos pirmininkas 
Aloyzas Saka las . „Žingsn is 
NATO link", sakė Aloyzas Sa
kalas . ,,yra vienas reikšmin
gesnių pastarojo meto Lietuvos 
užsienio politikoje. Tačiau ap
skri ta i ji vis dar yra improvi
zacinė". 

Aloyzas Sakalas ir partijos 
p i rmininko pavaduotojas Vyte
nis Andriukai t is apgailestavo, 
kad nei prezidentas, nei vyriau
sybė neturi aiškios užsienio 
politikos koncepcijos. Social
demokra tų nuomone — neapi
brėžti Lietuvos santykiai su 
kaimyninėmis valstybėmis, pir
miausia su Rusija. Lietuva, 
sakė prelegentai, turėtų atkak
liau kelti tarptaut iniu mastu 
Rusijos, kaip Sovietų Sąjungos 
te is ių paveldėtojas, a t sako
mybę. Vis dar oficialiai ne
pare ikš tas požiūris į naująją 
Rusijos karinę doktriną. Kali
ningrado srities statusą. Neleis
t inai ilgai rengiamos su ta r tys 
su Lenkija ir ypač Baltarusija. 

Socialdemokratai priekaišta
vo, kad Lietuvos oficialioji val

džia nereagavo į Baltarusijos 
pareigūnų ne kartą pakreikštas 
pretenzijas Vilniaus krašto at
žvilgiu. 

Dešiniųjų par t i jos s iū lo 
p r i e š l a ik in ių r i nk imų d a t ą 

Gruodžio 6 dieną įvykusioje 
opozicinių partijų vadovų spau
dos konferencijoje pirmą kartą 
viešai pranešta apie galimų 
pirmalaikių Seimo rinkimų da
tą. Lietuvių Tautininkų Sąjun
gos pirmininko Rimanto Smeto
nos nuomone, juos galima būtų 
surengti šiemet gruodžio 18 
dieną. Jis sakė, kad Tautininkų 
Sąjunga pakvietė kitas dešinią
sias partijas prisidėti renkant 
parašus surengti referendumą 
dėl pirmalaikių rinkimų. „Val
dančioji LDDP partija vykdo 
pražūtingą Lietuvai politiką, ir 
būt ina ją pakeisti valdžioje", 
pažymėjo Taut ininkų Sąjungos 
vadovas. 

Spaudos konferencija sureng
ta dėl prasidedančių dešiniųjų 
partijų organizuojamų renginiu, 
kurių bendra tema, kaip pasakė 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių; pirmininkas ir 
Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis: ..Lietuvos reso-
vietizacijos procesas ir jo stab
dymo reikšmė". Tarptautinė 
konferencija kovos prieš reso-
vietizaciją klausimais planuo
j ama birželio mėnesį. 

S p a u d o s konferenci joje 
kalbėję dešiniųjų partijų vadai 
pate ikė nemažai pavyzdžių, 
l iudi jančių , ap ie LDDP ir 
oficialiosios valdžios pastangas 
sugrąžinti Lietuvą į sovietinę 
imperiją, užgniaužti Lietuvoje 
konstitucines laisves ir teises. 
Tai. visų pirma, istorijos nu
tylėjimas ir net klastojimas, 
bandymai įteisinti sovietinę 
žemės nacionalizaciją ir pana
šūs dalykai. 

Nepriklausomybės partijos 
vadas Valentinas Šapalas pa
reiškė, kad jo partija sieks deso
vietizacijos įstatymo priėmimo, 
nors sutiko, jog dabartinėmis są
lygomis tai padaryti labai sun
ku. 

Daugiausia 
nusižudymų — 

Lietuvoje 
Vilnius, sausio 4 d. 'El ta) — 

Praėjusiais metais Lietuvoje 
nus ižudė 1.500 žmonių. O 
bandžiusių nusižudyti buvo net 
apie 15,000. Dažniausiai savo 
gyvybę nu t raukia 30-40 metų 
amžiaus žmonės. 

Pagal savižudžių skaičių Lie
tuva. Latvija ir Estija dalijasi 
2-4 vietomis pasaulyje. 

Per pastaruosius trejus metus 
Lietuvoje vyrų savižudybių 
padaugėjo apie šešis kar tus , 
moterų — apie du kartus. Net 
aštuonis kar tus padidėjo kaimo 
gyventojų, ypatingai vyrų, savi
žudybių skaičius. 

Specialistų nuomone, viena iš 
pagrindinių to priežasčių yra 
girtavimas. 1985 metais, kai 
alkoholio prekyba Lietuvoje 
buvo apribota, savižudybių buvo 
mažiau. Dabar 80 procentų kai
mo vyrų nusižudo pasigėrę. 

Vilniaus universiteto psichiat
rinės klinikos vadovo profeso-

Ketvirtadienio rytą mirė prezidento Bill Clinton motina Virginia Clinton Kelley nuo ilgą laiką 
turėto krūties vėžio komplikacijų. Šioje nuotraukoje ji sveikina sūnų jo inauguracijos dieną praėjusį 
sausio mėnesį. Prezidentas su žmona Hillary ir dukra šeštadienį dalyvaus jos laidotuvėse Little 
Rock, Arkansas. 

Jelcinas žada ginti 
užsienio rusus 

Maskva, sausio 3 d. (RFE/RL) 
— Per radiją sakytoje Naujų 
metų kalboje Rusijos preziden
tas Boris Jelcinas pasižadėjo 
ginti už Rusijos ribų gyvenančių 
rusų (tad, buv. Sovietų Sąjungos 
šalyse gyvenančių) interesus. 
Jis sakė: „Teisės ir solidarumo 
pagrindu giname ir ginsime jū
sų ir mūsų bendrus interesus". 

Užsienyje gyvenančių rusų 
padėtis buvo Jelcino opozicijos 
nuolatinė tema 1993 metais. 
Vertindamas praėjusius metus, 
Jelcinas pasakė, jog beveik 
įvyko civilinis karas Rusijoje. 
Jis tačiau optimistiškai žiūri į 
tai, kad referendumu buvo pri
imta naujoji Konstitucija, saky
damas, kad ji būsianti pamatu 
„demokratiškos valstybės ir 
laisvos visuomenės statybai". 

Vokietija, JAV gali iš Rusijos 
reikalauti saugumo 

užtikrinimų 

Estija kritikuoja 
Jelcino kalbą 

Talinas, sausio 3 d. <RFE/RL) 
— Estijos prezidentas Lennart 
Meri sausio 1 d. spaudos konfe
rencijoje pasakė, kad preziden
to Jelcino Naujųjų metų kalba 
buvo „ypatingai nelemta ir 
keista" ir atsišaukė į Vakarus, 
kad ją pasmerktų. Prezidentas 
Meri ypatingai kritikavo tuos 
pareiškimus, kurie sudaro vaiz
dą, kad Rusija yra „pasirinkusi 
naudoti buvusios Sovietų Są
jungos agresyvią politiką". J is 
taip pat išreiškė nuomonę, jog 
gali būti. kad Rusijos vadovybė 
naudojasi nacionalisto Vladimir 
Zirinovskio pasisekimu kaip pa
teisinimu sugriežtinti savo poli
tiką su buvusios Sovietų Sąjun
gos šalimis. Prez. Meri ta ip pat 
priešinosi Jelcino pažadui gin
ti už Rusijos ribų gyvenančius 
rusus. 

riaus A. Dombinsko nuomone, 
didesnį kaimo gyventojų savižu
dybių skaičių galima paaiškinti 
tradicijų išardymu, migracija, 
tėvų autoriteto žlugimu. Vyrai 
tapo socialiai silpnesni dėl ne
stabilios ekonominės padėties: 
nesugebėdami aprūpinti šeimos, 
jie neretai ryžtasi kraštutinei 
priemonei. 

Aštuoniasdešimt procentų nu
sižudžiusių vyrų pas ikar ia . 
Dažniausiai pavyksta išgelbėti 
tuos, kurie nuodijasi, pjaunasi 
venas. 

B o n a , Vokietija, sausio 5 d. 
(Reuter) — Vokietija ir JAV gali 
paprašyt i Rusij^c kad ji nura
mintų savo kaimynu didėjančią 
ba imę dėl galimo Rusijos plėti
mosi į Vakarus, aiškiai pareikš
dama, kad gerbia jų sienas, tre
čiadienį pranešė Vokietijos pa
re igūnai . J ie sakė, jog toks pra
šymas būtų dalis eilės pasiū
lymų, kuriuos Vakarų šalys 
svarsto, ieškodamos priemonių 
remti Boris Jelciną po ultra-
nac ional i s to V. Zir inovskio 
pasisekimo praėjusiuose Rusijos 
r inkimuose. 

Toks pareiškimas galėtų nu
raminti šalis, kaip Lietuva, kuri 
a n t r a d i e n į tapo pirmąja iš 
b u v u s i ų Sovie tų Są jungos 
respublikų, padavusi narystės 
prašymą NATO organizacijai. 
Tai ta ip pat galėtų nuramint i 
Ukra inos vadus, kurie nepalei
džia savo branduolinių ginklų, 
nepasit ikėdami Maskvos inten
cijomis. Toks pareiškimas pa
galiau padėtų ir Vakarų vyriau

sybėms pate is int i tolimesnę 
ekonominę paramą Rusijai, 
kurios jų manymu Jelcinui rei-
k.a. kad galėtų tęsti politines ir 
ekonomines reformas, pasakė 
Vokietijos valdžios pareigūnai. 

„Rusijos kaimynų tarpe auga 
susirūpinimas dėl jų teritorinio 
saugumo", pasakė vienas Vo
kietijos pareigūnas, kuris prašė 
jo pavardės neminėti. 

Anot žymaus vokiečių eksper
to Rusijos reikalais, Maskvos 
naujoji karinė doktrina paskelb
ta lapkričio mėnesį, netrukus po 
to, kai Rusijos kariuomenė 
padėjo Je lc inu i numal š in t i 
sukilimą, davė kaimyninėms 
šalims daug pagrindo susirū
pinti dėl Rusijos intencijų. 

Gerhard Wettig, Vokietijos 
Federaliniam Rytų ir Tarptau
tinių Studijų Institutui para
šytoje ana l izė je pastebėjo: 
„Pažado apie sienų neliečia
mumą, kuris buvo ankstyves
nėse Rusijos karo doktrinose, 
šįkart jau išleistas". 

Brazausko prašymas 
nustebino kaimynus 

M a s k v a , sausio 5 d. (AP) — 
Rusija piktai reagavo į Lietuvos 
prašymą būti priimtai į Šiau
rės At lan to gynybos sąjungą. 
NATO. Šis prašymas nustebino 
Esti ją i r Latviją, bet pra
džiugino pačius lietuvius, kurių 
d a u g u m a nori. kad Lietuva tu
rėtų glaudesnius ryšius su Va
karais. Prezidento Boris Jelcino 
atstovas Viačeslav Kostikov tre
čiadienį perspėjo, kad NATO 
praplė t imas gali iššaukti „rusų 
viešosios opinijos negatyvią 
reakciją ir sustiprinti kraštu
t inių nacionalistų ranką" . 

Valdžios pareigūnai Vilniuje 
pasakė, kad prezidentas Algirdas 
Brazauskas pasiuntė narys tės 
prašymą NATO general in iam 
sekretoriui Manfred Woerner. no
rėdamas atkreipti dėmesj j Bal
tijos šalių saugumo reikalą 
prieš sausio 10-11 dienomis 
Briuselyje įvykstančią NATO 
šalių vadų konferenciją. 

Bet kai kurie politikai Estijo
je ir Latvijoje pasakė, kad Bra 
zauskas pasiuntė narys tės pra

šymą, norėdamas pakelti savo 
populiarumą krašte ir parodyti, 
kad jis moka ir pasipriešinti 
Rusijai. Buvęs Lietuvos Komu
nistų partijos vadas, Algirdas 
Brazauskas yra kritikuojamas 
opozicijos, kad jis esąs proru
siškas. 

Daugelis žmonių visuose tri
juose Baltijos kraštuose laiko 
N'ATO geriausiu jų nepriklau
somybes užtikrinimu ir dideliu 
žingsniu prie glaudesnių kultū
riniu ir ekonominių ryšių su Va
karais. „Brazauskas gerai pa
dare. NATO galėtų mus apgin
ti, jei Žirinovskis įsigalėtų. Ilgų 
metų patirtis mums paprasčiau
siai pasako, jog negalime pasi 
tikėti Rusija", pasakė Aloyzas 
Šiaučiūnas, dirbantis kioske 
Vilniuje. 

Bet Estijos Užsienio ministe
rijos politinės sekcijos viršinin
kas Poivo Klaar pasakė Associa
ted Press korespondentei, kad 
Lietuvos p rašymas narystės 
NATO nebuvo sukoordinuotas 
su kitomis Baltijos valstybėmis 

Baltijos šalys remia Lietuvos 
NATO narystės prašymą 

Vilnius, sausio 5 d. (Reuter; 
— Latvija ir Estija trečiadienį 
pareiškė, kad remia Lietuvos 
prašymą stoti į NATO, bet taip 
pat pažymėjo, jog pačios nesku
bės paduoti narystės prašymų. 
„Esame patenkinti, kad Lietuva 
tai padarė. Kai m u m s ateis lai
kas, mes tą patį padarysime", 
pareiškė Latvijos min is t ras 
santykiams su Baltijos bei Šiau
rių šalimis Gunars Meierovics. 
Bet jis taip pat pasakė, kad būtų 
nelogiška dabar Latvijai prašyti 
NATO narystės, nes jos teri
torijoje tebėra 20,000 rusų 
karių. 

Estija ir Latvija tebeveda sun
kias derybas su Rusija dėl ka
riuomenes išvedimo. Jos taip 
pat turi stambias rusų mažu
mas ir yra stipriai kritikuo
jamos dėl tariamų žmogaus tei
sių pažeidimų jų teritorijoje 
gyvenančių rusų atžvilgiu. 

„Mes suprantame lietuvių ir 
kitų šalių suteikiamą didelę 

svarbą NATO narystės klausi
mui, ypač dėl Vladimir Ziri
novskio didelio pasisekimo Ru
sijos rinkimuose", pasakė Esti
jos prezidentas Lennart Meri. 
Baltijos šalys yra pareiškusios 
didelį susirūpinimą augančiu 
Zirinovskio populiarumu Rusi
joje. Meri pasakė, kad jam bus 
jdomu pamatyti, kaip NATO 
šalys reaguos į Lietuvos narys
tės prašymą. „Mes bijome ne 
Rusijos, o saugumo vakumo, ku
ris gali iškilti kai kuriomis 
sąlygomis, kuriomis kai kurios 
grupės Rusijoje norės pasinau
doti", pasakė prez. Meri. 

VVestijos užsienio ministerijos 
politinio skyriaus vedėjas Toivo 
Klaar pasakė, jog Estija dar 
nemano, kad reikia įteikti savo 
narystės NATO prašymą. „Mū
sų supratimu NATO narystė 
yra procesas, kurio pabaigoje 
įteikiamas formalus narystės 
prašymas". 

Švedija skatina Rusiją išvesti 
kariuomenę iš Pabaltijo 

S t o k h o l m a s , saus io 5 d. 
(Reuter) — Švedijos ministras 
pirmininkas CarI Bildt trečia
dienį pasakė, kad JAV preziden
tas Bill Clinton, kur is sekančią 
savaitę lankysis Maskvoje, gali 
suvaidinti lemiamą vaidmenį, 
padarant galut inę sutart i dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Baltijos šalių. J is Švedijos 
žinių agentūrai TT pasakė: „Aš 
žinau, kad Clinton asmeniškai 
domisi šiuo klausimu, kurį da
bar bus galima spręsti aukščiau
siame lygyje". 

Švedijos premjeras kalbėjo po 
susitikimo su Latvijos derybų su 
Rusija delegacijos vadovu Mar-
t ins Viršis. Carl Bildt pareiškė 
nuomonę, jog nemanąs, kad Ru
sija sudarytų sutart is su Latvi
ja ir Estija del kariuomenės 
išvedimo prieš Clintono vizitą 
Maskvoje sausio 12-15 dieno
mis. 

Nors paskutiniai Rusijos ka
riai buvo išvesti iš Lietuvos 
praėjusią vasarą, Baltijos šalių 
apskaičiavimu apie 17.000 Rusi
jos kariuomenės, daugiausia ka
rininkų, tebėra Latvijoje ir Es
tijoje. 

Latvijos derybų delegacijos 
vadovas M. Viršis pareiškė turis 
daug vilčių, kad prezidento 
Clinton vizitas Maskvoje padės 
deryboms ta rp Rusijos ir Latvi
jos, kurių sekanti sesija bus 
sausio 11-12 dienomis Maskvo
je. 

Švedijos ministras pirminin
kas, paskutinėmis savaitėmis 
buvęs tarpininku tarp Rygos. 
Talino. Washingtono ir Mask
vos, trečiadienį pasiuntė laišką 
Rusijos užsienio min i s t ru i 
Andrėj Kozyrev. Premjeras 
Bildt pakartojo Estijos pre
zidento Lennart Meri minti, kad 
prezidentas Boris Jelcinas tu
rėtų greitu kariuomenės išve
dimo iš Baltijos šalių klausimo 
sprendimu parodyti, jog Rusijos 
rinkimų rezultatas gruodžio me-

įr gali turėti neigiamą poveikį. 
„Šis ėjimas tegali būti t ik sim
boliškas ir gali turėti tik ribotą 
praktišką reikšmę", pažymėjo 
Klaar Toks prašymas „gali tik 
pastatyti NATO j tokią poziciją, 
kad turėtų narystes prašymą 
oficialiai atmesti, ir ta i nėra 
naudinga mūsų interesams". 

nesį tikrai neįtakojo jo anksčiau 
duotų pažadu išvesti kariuome
nę iš Baltijos šalių. „Po Rusijos 
rinkimų, galutine sutart is su 
kariuomenes išvedimo tvarka
raščiu būtų geras signalas", jis 
pasakė. 

Latvijos derybų delegacijos 
vadovas pasakė, jog stiprus VIa- , 
dimiro Zirinovskio ..Liberalų 
Demokratu partijos" pasirody
mas Rusijos rinkimuose užtrau
kė nežinios debesį ant Rusijos 
santykių su savo kaimynais. 
..Nežinome kaip Rusijos pozici
ja pakito po rinkimu. Sužinosi
me sekančioje derybų sesijoje", 
pasakė Martins Viršis. 

Pabaltiečių nuotaikos 
1994 m. pradžioje 

Vilnius, sausio 6 d. < AGEP) — 
Estijoje beveik 40 r / gyventojų 
tiki. kad kiti metai bus geresni 
nei praėjusieji. 1993 m e t ų 
duomenimis tokių optimistų 
buvo perpus mažiau. Žmonių, 
tikinčių gyvenimo pagerėjimu 
Lietuvoje ir Latvijoje, netgi 
sumažėjo, palyginus su praėju
siais metais. 

Visose trijose Baltijos šalyse 
padaugėjo žmonių, tikinčių, kad 
artimiausią dešimtmeti kils pa
saulinis karas. Pesimistiškiau
siai šiuo klausimu yra nusiteikę 
Latvijos gyventojai. Tačiau, kad 
naujieji metai bus taikesni , 
mano daugiau Estijos gyventojų 
nei pernai. Lietuvoje ir Latvijoje 
taikos tikisi mažiau žmonių. 

Dėl s t re ikų ir konf l ik tų 
pramonėje, visu Baltijos šalių 
gyventojų nuomonės labai ski
riasi: Lietuvoje manoma, kad 
streikų šalies pramonėje padau
gės, Latvijoje tikimasi, kad 
streiku sumažės, o Estijoje 
manančiu. Kad streikų sumažės, 
yra tik puse tiek, kiek pernai . 

KALENDORIUS 

S a u s i o 8 d.: Apol inaras , 
Severinas, Teofilius. Ginte. 

S a u s i o 9 d.: K r i s t a u s 
k r ikš t a s : Jul i jonas . Bazilė. 
Algis. Gabija. 

Sausio 10 d.: Agatonas. Vil
helmas. Ragailė. Gražutis. 

Saus io 11 d.: Marcijonas. 
Stefanija. Audrius. Vilnė. 
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IŠ A TEtTlNINKU 
GYVENIMO 

R e d a g u o j a : K a r o l i n a Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

DR. DOVAS ŠAULYS KALBA 
ČIKAGOS SENDRAUGIAMS 

Antras is šių m e t ų Čikagos 
Atei t in inkų Sendraugių susi
r inkimas įvyko šeštadienį, gruo
džio 11 d.. Ateit ininkų namuose, 
Lemonte. Dr. Edmondas Salik-
lis susir inkimą pradėjo malda. 
Po to, supažindino su numatyta 
tolimesne šių metų veikla, pra
nešė apie iždo bei valdybos 
padėt į . K i t a s s u s i r i n k i m a s 
n u m a t o m a s saus io gale, a r 
vasario pradžioje. J a m e bus 
diskutuojama Ka ta l ikų Bažny
čios įtaka mūsų kasdien in iame 
gyvenime. Kovo pradžioje nu
maty ta Šeimos šventė , kurion 
bus kviečiami visi —jaunučiai , 
moksleiviai, s tudenta i ir send
raugiai . 

Gruodžio pradžioje buvo iš
siųstas kalėdinis sveikinimas ir 
prašymas sumokėt i nario mo
kestį. Šis la iškas buvo išpaus-
dintas . .Drauge", gruodžio 11d. 
Norėtumėm patiksl int i , kad Či
kagos a te i t in inkų sendraugių 
1994 m. nario mokestis yra 10 dol. 
Daugelis j au užsimokėjo. Ragi
n a m e kitus na r ius ilgai nelau
kiant atlikti pareigą. Jei kas šio 
laiško negavo, a r norėtų būt i 
į t rauktas į Čikagos atei t ininkų 
s e n d r a u g i ų e i l e s , p r a š o m e 
atsiųsti adresą ir nar io mokestį 
šio adresu: Sendraugių valdyba. 
1110 Kip PI.. Lemont. IL 60439. 

Naujoji valdyba dar vis for
muojasi. Tikimės, kad ligi atei
nančio sus i r ink imo bus for
maliai pasiskirstyta pareigomis. 
Mums reikia nedelsiant rasti 
naują iždininką. Kuo daugiau 
žmonių dirbs valdyboje, tuo 
lengviau bus m u m s veikti. 

Dr. Saliklis t r umpa i apsakė 
anketos duomenis . Praėjusį pa
vasari , jis išdalino anke tas jau
niems sendraug iams ir atei
t in inkams ak tyvia i nedalyvau
jan t i ems organizacijoje, kad 
sužinoti , kokios veiklos j i e 
pageidautų. Daugiau negu 35 
atsakė. Stipriausiai pasisakė už 
š ias tris sritis: sus i r ink imus su 
kviestais paska i t in inka i s , dau
giau socialinio pobūdžio ren
ginių ir už sus i r ink imus su 
temomis, liečiančiomis j aunu 
šeimų rūpesčius. An t r a anketos 
dalis apibrėžė kas mes (Čikagos 
Atei t ininkai) esame. Dauguma 
pareiškė, kad esame intelek
tua la i , ka ta l ika i , formali or
ganizacija ir, kad mūsų veikla 
tu rė tų dvasinę kryptį . Pagal 
pageidavimus anketoje, ban
dome sustatyt i šių metų veiklą, 
ir t ikimės, kad vis daugiau 
j a u n ų sendraugiu susidomės ir 
a t s i lankys į sus i r inkimus. 

Antroje sus i r inkimo dalyje, 
dr. Dovas Šaulys iš Madison, 
Wisconsin. labai įdomiai su
pažindino su dr. Vy tau to Žalio 
knyga apie Klaipėdos krašto 
lietuvių kovą dėl t au t in io iden
titeto. Knyga išleista Vokietijoje, 
vokiečių ir l ietuvių kalbomis. 
Dr. Žalys, anksčiau eidamas di
rektoriaus pavaduotojo pareigas 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
Istorijos ins t i tu te , dabar dirba 
Lietuvos ambasadoje, Washing-
tone. Dr. Šaulys apibūdino šią 
knygą kaip rimtą ir jdomų isto
rinį veikalą. Knygoje pateikti 
duomenys l ie tuviams gali būti 
šokiruojantys, nes j ie kitaip 
apibūdina Klaipėdos krašto lie
tuvius negu mes esame pripratę 
apie juos galvoti. Norima tikėti, 
kad visi Mažosios Lietuvos lie
tuviai vieningai r ėmė susijun
gimą su Lietuva ir. kad jie buvo 
pasiryžę kovoti už tą tikslą, bet. 

per 1923 metų sukilimą, iš 
1,350 sukilėlių tik 300 buvo iš 
Klaipėdos, o 1,050 buvo Lietu
vos kar iškia i ir šauliai. Net ir 
Lietuvos karininkai aplamai 
nelaikė Klaipėdos krašto išlais
vinimą tėvynės gynimu. 

Iš kitos pusės, yra gan nuo
stabu, kad Lietuva, tokia jauna, 
ir pa lyginant silpna valstybė, 
galėjo taip greitai išsikovoti 
Klaipėdos kraštą. Klausimas, 
tač iau, lieka: kodėl Lietuvai 
nepasisekė pritraukti Klaipėdos 
kraš to lietuvių? Reikia prisi
minti , kad germanizacija šiame 
regione jau prasidėjo 13 amžiuje 
su kryžiuočiais ir kalavijuočiais. 
O kokie lietuviai gyveno Klai
pėdos kraš te dvidešimto am
žiaus pirmoje pusėje? Dauguma 
buvo ūkininkai , kurie gyveno 
mažose kaimeliuose. Tie.kurie 
atvyko po 1925 m. buvo iš netur
t ingų Žemaitijos kaimų, beraš
čiai, kur iems buvo suteiktas 
antraei l is statusas. Klaipėdos 
kraš to įstaigos buvo vokiečių 
rankose. Kai kurie Kauno įstai
gų tarnautojai buvo nusiųsti j 
Klaipėdos kraštą, bet jie tai 
laikė t remtimi, nes buvo sunku 
net sus ika lbė t i l ie tuviškai 
š iame krašte . Teisėjai buvo vo
kiečiai. Vytauto Didžiojo Uni
versitetas paruošė lietuvius tei
sėjus dirbti Klaipėdos krašte, 
bet jų ten nepriėmė. Net ir 
toliau nuo Klaipėdos vokiečių 
įtaka buvo stipri. Šilutės rajone, 
iš 35 mokyklų. 33-jose buvo dės
toma vokiečių kalba. Dauguma 
mokytojų nemokėjo lietuviškai. 

Po 1933 metų, nacių įtaka iš 
Berlyno ir Karaliaučiaus pasi
reiškė stipriau ir stipriau. Iš 
1.487 Klaipėdos krašto valdi
n i n k ų , daug iau nesu pusė 
priklausė nacių organizacijoms. 
Vokiečiai tačiau šeimininkavo 
Klaipėdos krašte iki tol, kol jie 
galėjo vėl perimti jį. Klaipėdos 
krašto lietuviai liko keblioje pa
dėtyje. Vokiečių spaudoje jie 
buvo laikomi beveik vokiečiais, 
o Lietuvos lietuviai juos laikė 
nu tau tė jus i a i s , praradusiais 
t au t inę sąmonę lietuviais. 

Dr. Žalys savo knygoje nepa 
mini paralelių su dabartine Lie
tuvos padėtimi, bet dr. Saulio 
nuomone, mums reikia saugo
tis, kad nepakartotumėm senų 
klaidų. Jis turėjo mintyje tau
tinių mažumų integravimą Lie
tuvoje. 

Susir inkimą užbaigėme pyra
gaičiais ir kavute. 

R ū t a Končiūtė-Saliklienė 

K A D J O G E R O J I RANKA 
MUS PALAIMINTŲ 

Kai visi. dideli ir maži, turtin
gieji ir vargšai artinsis prie 
gimusiojo Dieviškojo Kūdikio, 
kviečiu ir visą ateit ininkų 
šeimą į šią džiaugsmingą kelio
nę įsijungti. Neškim Jam tai, 
kas mums brangiausia — mūsų 
i š saugo tą idealo auksą ir 
prašykime, kad jo geroji Ranka 
mus palaimintų, sustiprintu 
mūsų sieloje pasitikėjimą to 
idea lo į vykdymu, padėtų 
užbaigti s tatyt i tiltą į Lietuvą, 
kad juo susibėgtų į viena didžią 
mūsų visų šeimos šventę, iš ku
rios kiltų tokia didinga giesmė 
Kristui , kad ji nustelbtų visus 
svetimus, tuoj po karo audrų 
Tėvynėn įsiskverbusius, lietu
vio sielai svetimus, garsus. 

Clevelando atei t ininkų būrel is k u n . St. Ylos mir t ies deš imtmečio minėj imo programoje. 

Prel . -Juozas Prunskis 

PAGERK TAS PRELATAS 
J l OZAS PRUNSKIS 

paskirdamas tūks tanč ius dole
rių, o kiek premijų įteikęs 
jauniems žurnalistams, skatinda
mas juos rašyt i . Prel. Juozas 
Prunskis bendradarbiavo, tur
būt, visuose išeivijoje leidžia
muose laikraščiuose ir žurna
luose. 

Prelatą sveikino dr. Juozas 
Meškauskas, Lietuvių katalikų 
bendrijos pirmininkas. Pasak jo. 
nedaug yra žurnal is tų , kurie 
būtų tokie tolerant iški , t ikslūs, 
optimistiški, nieko neužgau-
nantys. Dr. J. Meškauskas pa
minėjo, kad Kata l ikų bendrija 
ski r ia dvi p remi j a s . Viena 
sk i r iama l ie tuvei , ka ta l ike i 
visuomenininke! moteriai , o 
kita — vyrui. Šį kar tą ta premi
ja paskirta Juozui Polikaičiui, 
dabart iniam Atei t ininkų Fede-
»acijos vadui. P.-'emiją įteikė 
prelatas J. Prunskis . 

Pri imdamas premiją, Juozas 
Polikaitis dėkojo, sakydamas, 
kad j auč ia s i jos n e v e r t a s , 
palyginus su prelato nuveiktais 
darbais. Tą premiją jis nori 
padalinti i ke tur ias dalis: 1) 
Lietuvos a t e i t i n inkams , nes 
jiems labai reikal inga pagalba. 
2) Skiria Dainavai, kurioje ne
tik jis, jo vaikai sėmėsi ateiti-
ninkiškos dvasios, bet tikisi ja 
naudosis ir būsimos kar tos . 3) 
Ateitininkų žurnalui „Ateit is", 
ir 4) — Ateit ininkų n a m a m s . 

Gauti raštiški sveikinimai iš 
Lietuvių Skautų Brolijos ir Lie
tuvos Vyčių organizacijų. 

Povilas Vaičekauskas, sveiki
no politinių kalinių vardu ir 
dėkojo, kad r^buvo pamirš t i 
žmones kurie ;ek daug išken-

Visus sudomino vaizdajuostė 
apie prelato Juozo Prunskio 
gyvenimą. Čia pre la tas papa
sakojo savo gyvenimo ir žurna
listikas pradžią. Pasakojimai 
paįvairinti vaizdais iš jo gy
venimo Čikagoje. Vaizdajuostę 
susuko Alvydas Buklys, o fi
nansiškai parėmė Katal ikų fe 
deracija ir Lietuvių fondas. 

Pasidžiaugęs vaizdajuoste , 
prelatas padėkojo visiems jį 
pagerbusiems. Jadvyga Damu-
šienė padėkojusi visiems at
silankiusiems, o ypač visoms 
pagalbininkėms, prisidėjusioms 
darbu, kvietė visus pasivaišinti 
saldumynais ir kava. 

K. K u b i l i e n ė 

Po šv. Mišių Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijoje, Lemonte, gruo
džio 12 d., didelis prel. Prunskio 
gerbėjų būrys, susirinko į Atei
tininkų namus pagerbti labai 
daug nusipelniusį asmenį. 

Pasistiprinę žemutinėje salėje, 
rinkomės į oficialią dalį. Saulius 
Kuprys, Amerikos Lietuvių Ro
mos katal ikų federacijos pirmi
ninkas, pradėjo popietę sveikin
damas prelatą. Taip pa t jis pri
minė, kad šiandien minime net 
kelias ypatingas progas: pager 
biame prelatą Juo?;; P įskį, o 
taip pat supaž ind inau- su jo 
vėliausiai redag; k' -
. .Ateit ininkai komunistų ir 
nacių kankiniai'". Kitas svarbus 
įvykis - šiandien pagerbiame ir 
Juozą Polikaitį. apuo.anotą 
lietuvio kataliko, visuomeninin
ko premija. 

Popif* 
-JnH-

n i o t , 
p a s v e i k a o prelatą ir 
giminę. Damušienės teigimu, 
prelato Juo/o Pru ' kio gyi 
mo moti ciarbas ir labdara. Jo 
darbų negalima nei pasvert i , 
nei įkainuoti. Supažindinti su 
, ,Ateit ininkai komunistų ir 
nacių kankiniai'" knyga pa
kviestas dr. Petras Kisielius 
džiaugėsi, kad prelatas su Pi
lypu Naručiu ir Leonardu Keru-
liu ėmėsi to sunkaus darbo. Su
rinkti medžiagą buvo labai 
sunku. Toliau dr. P. Kisielius 
kalbėjo apie prelatą Juozą 
Prunskį. kuris lietuvių, o ypač 
katalikų visuomenei gerai žino
mas ir gerbiamas. Prelegentas 
paminėjo, kad jis žinomas kaip 
žurna l i s t a s ir au to r ius 37 
knygų, daugybės straipsnių ir 
vertimų. Kas gali pamirš t i 
prelato dosnumą jaunimui ir jų 
organizaci joms, ž u r n a l a m s . 

sta 
'ngi 

J i 
visa 

Telaimina mus Dievas per vi
sus 1994 metus. 

(kun . dr.) 
V a l d e m a r a s C u k u r a s 

At-kų Federacijos kapelionas 

Įvykus korektūros klaidai, 
pakartotinai spausdiname kun. 
dr. V. Cukuro mintis praėjusių 
švenčių proga (Red.) 

JDOMI V A I Z D A J U O S T Ė 

JAS CV turi puikią vaiz
dajuostę, kurioje rodoma Berčiū
nų stovykla ir Kauno ateit inin
kų namai. Šiame filme nuodug 
niai rodoma, kaip tos vietos 
atrodo, kokio remonto reikia. 
Verta pamatyti ir a r t imai su 
šiomis vietovėmis susipažinti. 
Filmo persiuntimą bei prista 
tymą tvarko Birutė Bublienė 
(5190LongMeadou. Bloomfield 
Hills. MI 48013i. 

N'uotr. VI. Bacevičiaus 

D Ė M E S I O ! 

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

Jei jums reikia JAS uniformos 
emblemų, JAS programos vado
vo i r vadovėlio, egzaminų 
knygos bei kitokios pagalbinės 
medžiagos, kreipkitės į Audrą 
Kasputyte (40571 LadeneLane, 
Novi, MI 48375«. 

OR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We«t A M U , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708355-8776 

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 

Fsmly Medlcal Cllnlc 
15505 — 127 St.. Lemont. IL 60439 

I OS Co«TI»nui . 
S;ive' Cross Hosp :*•• 

i/alanc* • M- •• i 
Tel. (708) 257 22*5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1ų-312) 767-7575 
5780 Archei ' v e . 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitar'mą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE i 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS. MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS. MD 

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

McH»-> 815-344-5000. d 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Csrmak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtnlmoiogas/Akių Chirurgas 
Chlcago Rldge Med. Center 

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chlcago Rldge. IL 60415 

708 636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chlcago. IL 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkėm* nuolaida 

7436 W. Llthuanlan Plaza Court 
Tai. (1-312)925-8288 

507 S. Gllbart. LaGranga. IL 
Tai. (708) 352-4487 
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nesiunčiann Ant DRAUGO pn«- kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o 

metams u^ metu 3 men. 
JAV $90.00 $50.00 $30 00 
Kanadoje ir kitur (ILS.) $10000 $55.00 $35 00 
Tik šeštadienio laida: 
-JAV $50.00 $35 00 $25.00 
Kanadoje ir kitur (U-Sj $55 00 $35.00 $30.00 
Užsakant j IJe tuvą — 
Oro paštu $500.00 $250 00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 
Paprastu paštu $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55 00 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. Nesunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
nedirba tik iš anksto susitarus. Redakcija 
• Redakcija darbą kasdien nuo už skelbimų turinj neatsako. 
8:304:00; šeštadieniais nedirba Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SpeciaiyDe v^aaus •••'• kraujo hgos 

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

Pirm ant- penktd 9 v r -3 v p p . 
ketv 10 v r -7 v.v.. trečd 
šeštd 10 v r — 2 v.p p 

Susitar<mo rtereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattessen. IL 60443 

Tel . 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGE 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 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem. te l . 708-594-0400 
Bridgview. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave., 
Chlcago, III. 60652 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
( ~ 0 DANTŲ GYDYTOJA 
j . ( 7915 W. 171st 
V \) Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Re*. (708)246-0067: a'Da (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
V a i d o s paga; susita' ~ią 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL/BE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 vv antrd 12 30-3 v p p 
'jeia uždaryta, ketvd i -3vpp. . 

penkt ir šes'd 9 v r -12 v p p 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

(312) 778 6969 .vos (312) 489 444 1 
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Rimties valandėlė 

KUO ESAME PAKRIKŠTYTI 
Kiekvienas esame pakrikštyti 

keliais vardais: mūsų tėvų 
mums duotais ir paties Kristaus 
vardu — o po krikšto jau va
dinamės krikščionimis — tie, 
kurie yra tokie, kaip Kristus. Ir 
kiekvienas tų vardų mus for
muoja: išreiškia Dievo ar mūsų 
tėvų viltis mums, suteikia 
mums dangiškus globėjus: ir 
patį Kristų, ir tą šventąjį, kurio 
vardą gavome, ir žemiškus glo
bėjus — tėvus bei visą būrį 
giminių, kurie priklauso mums, 
o mes jiems. Kadangi krikštu 
tampame ir įsūnytais Dievo 
sūnumis bei dukromis, įgyjame 
ir plačią visos žmonijos šeimą. 
Krikščioniui kiekvienas gatve 
einantis žmogus jau yra brolis 
ar sesuo, nes visi esame Dievo 
vaikai 

Šį sekmadienį , švenčiant 
Kristaus krikšto šventę, Mišių 
skaitiniuose susipažįstame su 
Kristaus giminės bruožais, kad 
geriau pažintume, kuriuos bruo
žus norime ugdyti ir savyje. 

Pirmajame skaitinyje iš pra
našo Izaijo (Iz 42:1-4, 6-7) gir
dime pirmą iš keturių „Ken
čiančiojo tarno giesmių". Kas 
tas „Kenčiantysis tarnas", apie 
kurį buvo giedama šimtus metų 
prieš Kristų? Mokslininkai yra 
pasiūlę įvairias galimybes: gal 
tai yra užuomina į pačią Izraelio 
tautą, gal tai koks šventas 
žmogus, gyvenęs pranašo Izaijo 
laikais ar anksčiau, gal tai ir 
pats pranašas Izaijas. 

Bet Naujojo Testamento žmo
nėms — krikščionims, kurie ilgą 
laiką neturėjo kito Šventraščio, 
kaip žydų, mūsų vadinamą Se
nuoju Testamentu — buvo aiš
ku, kad „Kenčiančiojo tarno 
giesmės" buvo pranašystės apie 
Kristų. Pažinę Kristų, jo gyve
nimą ir darbus, jie giesmėse 
matė jį — ta apie kurį pats Vieš
pats sakė: „Štai mano tarnas, 
kurį aš remiu, — mano išrinkti
n i s , k u r i u o aš gė r iuos i . 
Suteikiau jam savo dvasios, kad 
neštų tautoms teisingumą. J is 
nerėks, nekels triukšmo. ... J is 
nenulauš palinkusios nendrės, 
neužgesins rusenančio dagčio;... 
Jisai nenuvargs ... kol žemėje 
įkurs teisingumą". Dievo tar
nas, veikiantis Dievo dvasia, 
nepai lsdamas neša visiems 
žmonėms teisingumą, bet švel
niai, be prievartos, padėdamas 
„nulinkusiai nendrei" atsitiesti, 
„rusenančiame dagtyje" įpūsda-
mas ugnį. 

Ir toliau Viešpaties žodžiai 
Izaijo pranašystėje yra lyg Kris
taus pašaukimo, misijos apibū
dinimo žodžiai: ,,Aš, Viešpats. 

pašaukiau tave teisingumui, pa
imsiu t ave už rankos ir ginsiu. 
Tave padarysiu sandora tautai , 
šviesa pagonims — neregių 
akims atverti , belaisviams iš 
kalėjimo išvesti, tamsoje sėdin
tiems suimtiesiems paleisti". 
Kadangi krikštu mes gauname 
ir Kristaus vardą, šis pašauki
mas bei Viešpaties užtikrinimas 
yra ir mums. Kai, pagal Dievo 
mums duotą meilės dvasią, 
nešame į žeme jo teisingumą ir 
rodome Dievo rūpestį žmonė
mis, Viešpats ir mus ves už 
rankos ir gins. 

Antrame skaitinyje, iš Apaš
talų Darbų knygos (Apd 10:34-
38), girdime šv. Petro pagrindinį 
mokymą apie Kristų. Ir jis būti
nai pamini, kad Jėzaus veikla 
yra tęsinys Jono Krikštytojo 
skelbto krikšto. „Kalbama apie 
Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį 
patepė Šventąja Dvasia ir galy
be, kaip j is vaikščiojo, dary
damas gera". Jonas skelbė atsi
vertimo krikštą, kad žmonės 
ryžtųsi mesti savanaudišką gy
venimą ir pradėtų gyventi pagal 
Dievo nurodymus, Jėzus atėjo 
po jo ir duoda žmonėms tą Dievo 
dvasią, kur i įgalina šį pašau
kimą įgyvendinti. 

Neįmanoma per stipriai pa
brėžti šv. Jono Krikštytojo svar
bos krikščionybei. Visose ketu
riose evangelijose Kristaus vie
šojo gyvenimo pradžia yra su
sieta su Jono Krikštytojo veik
la. Jonas Krikštytojas yra krikš
čionybės tiltas į savo šaknis 
žydų tikėjime. Nepažindami žy
dų Šventraščio, negalime teisin
gai suprasti nei Naujojo Tes
tamento. Todėl kr ikščionių 
Š v e n t r a š t i s ir su s ida ro iš 
Senojo ir Naujojo Testamen
to. Krikštu įgiję giminystę su 
Jėzumi, paveldime ir visą jo 
šeimos bei tautos istoriją, jų 
„kelionėje su Dievu". 

Evangelistas Morkus savo pa
sakojime apie Kristaus krikštą 
tačiau vienintelis, rašydamas 
graikiškai, panaudoja išsireiš
kimą „buvo perplėštas" dangus 
(mūsų vertime sušvelninta: pra 
sivėrė), kur is primena pranašo 
Izaijo maldavimą, kad Dievas 
ateitų žmonių gelbėti (Iz 63:19): 
„O kad perplėštum dangus ir 
nužengtum — kalnai prieš tave 
sudrebėtų!" Evangelistas Mor
kus pakartoja Izaijo žodį, kad 
mums primintų, jog atsiųsda
mas savo Sūnų Jėzų, Dievas at
siliepė į šį maldavimą ir savo 
Sūnuje nužengė t a rp žmonių 
juos gelbėti, jiems duoti paties 
Dievo dvasios, kad jie galėtų 
būti Dievo misijos tesėjai. 

Aldona Zailskaitė 

• D r a u g a u k i t e su t i k r u • „ D r a u g o " fondas — dien-
„Draugu"! raščio išlikimo laidas. 

Pagaliau užsibaigė 
Kryžiaus karai" 

St. Petersburg. Floridoje, „Saulės" lituanistines mokyklos mokiniai, mokytojos ir dalis tėvų. II 
eil. viduryje mokyklos vedėja Aurelija Robertson. 

LIETUVA ŠIAURĖS PABALTIJO 
SAUGUMO SISTEMOJE 

Ar iš tikro ligonis toks silpnas, 
a r tik serga, kad gautų kiek 
gal ima daugiau reikalingos pa
ga lbos sust iprėj imui ir at
sigaivinimui? Toks klausimas 
kyla, stebint šių dienų Europos. 
Rusijos ir JAV santykius. JAV 
valstybės, įsitikinusios ligonio 
nuoširdumu, stengiasi daryti 
viską, kad persitvarkanti Rusija 
nesubyrėtų į atskirų provincijų 
gabal iukus, o išliktų efektinga 
jėga atsverti Kiniją, šiuo metu 
grasinančią Šiaurės Korėjai ir 
I ranui . 

Prezidento Clinton adminis
tracija paskutiniu metu pasiū
lė porą reikšmingų planų JAV 
Rusijos ir NATO santykių vys
tymui . Vienas jų yra vadinama
sis taikos partnerių planas fPart-
nership for peace). Iš esmės tas 
p lanas iškelia reikalingumą iš
laikyti gerus JAV ir Rusijos 
santykius besikeičiančioje Euro
poje. Dauguma Vakarų Europos 
k raš tų yra susijungusių NATO 
kar in ių paktu ir Europos Ben
druomenės (European Com-
munity-EC) prekybinėmis su
ta r t imis , apimančiomis dvylika 
kraštu. (NATO paktas apima 14 
Vakarų Europos šalių, JAV ir 
Kanadą.) 

Taikos partnerių planas savo 
dabartine forma siūlo artimesnį 
politinį ir karinj bendradarbia
vimą visoms Rytų Europos val
stybėms, bet nei vienai nesutei 
kia NATO narystės su jos visiš
ka kar ine apsauga. 

Rusijos vyriausybės atstovai 
yra pakartotinai išreiškę pasi
priešinimą priimti Rytų Euro
pos valstybes į tikrąją NATO 
narystę . Paskutinis įspėjimas 
buvo padarytas prezidento Jel
cino, atvykus į Briuselį pasira
šyti politinį ir ekonominį ben
dravimo paktą su Europos Ben-

MIKAS JURGAITIS 

druomenės šalimis. Jis pareiškė, 
jog ankstyvas bandymas įjungti 
Rytų Europos valstybes į NATO 
sąjungą pažeistų Rusijos strate
ginius interesus ir sutrukdytų 
taikos procesą su Vakarais. Kal
bėdamas su NATO sekretorium 
Gen. M. VVoerner, dar sykį pa
brėžė, jog išplėtimas NATO 
sąjungos sukeltų Rusijos senas 
baimes dėl jos apsupimo ir tuo 
pačiu sutrukdytų demokratines 
reformas („Wash. Post"). 

Gen. M. Woerner ta pačia pro
ga pasakė, jog NATO, būdama 
suvereninė sąjunga, pareikš 
savo nusistatymą išplėsti savo 
apimtį sausio mėnesio posėdyje 
ir nesutiks su Rusijos vetavimo 
teise: be to, NATO saugumo 
sistema nėra prieš ją, a r bejos , 
bet su ja. 

Paskutiniu metu Lietuvos vy
r i ausybės p a s i s a k y m a i dėl 
NATO narystės skamba labai 
teigiamai, tačiau konkrečiai 
nėra daroma žygių formaliai į ją 
įsijungti. 

Opozicijos vadas V. Lands
berg is k r i t i k a v o L i e t u v o s 
vyriausybės neapibrėžtą laiky
seną NATO narystės atžvilgiu. 
Tuo pačiu pabrėžiama, jog Len
kijos, Čekijos, Slovakijos ir 
Vengrijos vien tik konkretus 
s iekimas t ap t i lygiateisiais 

NATO nariais suteikia joms 
ypatingą statusą Europos sau
gumo sistemoje. 

Jau vien žinios iš Lietuvos 
NATO atžvilgiu sudaro įspūdį, 
jog vyriausybė nėra apsispren
dusi ta kryptimi. Jeigu iš t ikro 
Lietuvos -vyriausybė nori įsi
jungti j NATO, tai kodėl tik 
kalba apie tai ir formaliai 

neį teikia t a m reikal ingo do
kumento . 

Kitas k laus imas : kodėl žinios 
iš Lietuvos visą laiką tu r i būti 
tušuojamos ir perduodamos to
kioje š v i e s o j e , kur io je jų 
perdavėjai norė tų jas matyti? 
ELTA, i m d a m a nemažą atlygi
n imą iš , , D r a u g o " , t u r ė t ų 
s u p r a s t i , jog išeivija t ikra i 
nenori maty t i buvusio „Gimto
jo k r a š t o " „ž in ių" perdavimo 
būdo. 

Grįžtant prie iškeltos NATO 
problemos l inksmesnio taško, 
tenka paminėt i krašto apsaugos 
minis t ro ir ka r iuomenės vado 
p a r e i š k i m u s , p a r v y k u s iš 
NATO posėdžių: 

„Šiandien l ie tuviams, kaip ir 
anksčiau por tugalams, viena iš 
didžiausių kl iūčių pakeliui į 
NATO y r a anglų kalbos nemo
kėj imas", „. . .Jeigu angliškai 
mokės kar ia i , t u r ė s išmokti ir 
ka r in inka i " . 

Tą perfrazuojant, būtų galima 
tik pasakyti, jog Lietuvai paran
kiausia būtų Rusijos karinė 
globa, nes ka r in inka i j au moka 
rusiškai , o ka r i a i irgi turės 
išmokti, o gal daugiaus ia ir jie 
j a u moka. 

Lietuvos prezidentas, kalbėjęs 
su Suomijos prezidentu Suomi
jos nepriklausomybės proga, pa
reiškė bū t inumą a r t imiau ben
dradarbiaut i , ku r i an t bendra 
saugumo sis temą Baltijos jūros 
regione. 

Nors Estija ir Latvija dar turi 
Rusijos kar iuomenės dali r 
vo teritorijose, t ač iau nėra abe
jonės, jog ir jos prisidėtų prie 
tokios saugumo s is ter 

Viena ga l ingiaus ių ir svar
biausių kraš tų Baltijos saugu
mo sistemoje bū tų Švedija. Jos 
nusistatymas aiškiai pareikšta-
Lietuvos prezidento vizito metu 
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Dar nespėjome apsiprasti su 
naujos datos rašymu ir iš papra
timo užmirštame 1993 pakeisti 
j 1994 metus. įsisąmoninti, kad 
už šešerių metų pasikeis ir pir
masis tų keturių skaičių, kad 
įžengsime į dvidešimt pirmąjį 
šimtmetį, yra nepalyginamai 
sunkiau. 

Šis šimtmetis buvo didelių 
sukrėtimų ir pasikeitimų laiko
tarpis, juo labiau, kad visi di
dieji įvykiai nesiribojo vienu ku
riuo pasaulio kraštu, o apėmė 
visą planetą. Daug nuostabių 
dalykų buvo sukurta, išrasta, 
a t r a s t a , pas i ek ta . Žmogus 
įspaudė savo pirmąsias pėdas 
net kitoje planetoje, bet taip pat 
daug sunaikinta, išradus bai
s i a u s i u s mas in io žudymo 
ginklus visoje žmonijos isto
rijoje. 

Šiame pastarajame dešimt
metyje įvyko daug pasikeitimų 
pasaulio politikoje. Svarbiau
sias buvo galbūt komunistinės 
sistemos subyrėjimas ir paverg-
tųjų tautų išs i la isvinimas. 
Tačiau didelės reikšmės turi ir 
kitas įvykis, kur kas mažiau iš
garsintas. Visai prieš Naujuo
sius metus, gruodžio 30 d., pa
siektas istorinis susitarimas 
tarp Šventojo Sosto Vatikane ir 
Izraelio valstybės. Nors Va
t i k a n a s Izraelį de facto 
pripažino nuo 1948 m., kai buvo 
įkurta Izraelio valstybė, tačiau 
dėl įvairių priežasčių pagrin
dinis susitarimas buvo del
siamas (Lietuvą Vatikanas de 
jure pripažino 1923 m., konkor
da t a s pasirašytas 1927 m. 
rud( 

Susitarimo pasirašymas 'pla
navimas tęsėsi net 17 mėnesių) 
vertas dėmesio, nes tai tikrai is
torinis momentas. Izraelio am
basadoriaus Romoje, Avi Pazner 
žodžiais, tai pirmasis katalikų 
ir žydų santykių sunormalė-
j imas po kone 2.000 metų. Jis . 
be abejo, turėjo mintyje 11 
šimtmetyje prasidėjusius Kry
ž iaus karus , kai popiežius 
Silvestras II (999-1003- kvietė 

krikščionis išlaisvinti Šventąją 
Žemę, kaip tuo laiku buvo įpras
ta vadinti Palestiną, iš 
kėlių rankų" . Prieš ta i keletą 
šimtų metų krikščionys-pih-
grimai galėjo laisvai lar* 
šventąsias vietas, kol 969 m. po 
Kr. mohametonų Fatimitų d:-
nas t i j a iškilo į valdž. . 
Jeruzalėje bei Palestinoje 
dėjo persekioti krikščionis, 
torijos žinome, kad. Kryžiaus 
karams Šv. Žemėje pasibaigus 
maždaug 13 šimtmečio antrojoje 
pusėje, daiis riterių, kovojusių 
Palestinoje, pradėjo dairyt is 
naujų „netikėlių" artimesnėje 
aplinkoje ir „atrado" pagonis 
lietuvius, kuriuos daugiau kaip 
šimtą metų „krikštijo" ugnimi 
ir kardu. 

Pasaulyje nuolat verdant at
viriems ar kitokiems konflik
t a m s , k i e k v i e n a s ž i n g s n i s 
taikos link yra sveikintinas. 
Todėl Vatikano ir Izraelio susi
tarimas taip pat labai džiugina. 
Jonas Paul ius II daug prisidėjo 
prie popiežiaus sąvokos ir 
veiklos įvaizdžio pakeitimo. J is 
yra a tviras žmonėms, pasiryžęs 
juos pažinti, pasiekti net toli
miausius ..savo vaikus" . Ir 
l i e tuv iams j au nebereikėjo 
„vykti į Romą, kad pamatytų 
popiežių". J is pas juos atvyko, 
bendravo ir meldėsi. K a s gali 
pamiršti Jono Pauliaus II žo
džius, pasakytus apie K r 
kalną, kad tai vieta, kurią 
turėtų aplankyti ir ja i nusi 
lenkt i k iekvienas pasau l io 
krikščionis. Galime tikėti , kad 
popiežius netrukus aplankys' ir 
Šventąją Žemę. 

Galbūt Vatikano ir Izraelio 
susi tar imas turės te igiamos 
įtakos ir kitų tautų santy 
kiams.nes j is taikiu ryšiu sim
boliškai sujungia daugiau kaip 
bilijoną krikščionių ir milijonus 
žydų. Tikima, kad netoli-
ateityje į šį susitarimą Įsijungs 
ir trečiosios didžiosios pas? 
re l ig inės b e n d r u o m e n ė s -
musulmonų — nariai. 

Danute Bindokienė 

Švedijoje. Ta proga premjeras 
Carl Bilot pasakė, jog Švedija 
neliks neutrali, jeigu Baltijos 
šalims iškiltų karo pavojus. 

Kol NATO organizacija iške
lia dvejojimus dėl buvusių So
vietų sąjungos satelitų narystes, 
sukur ta penkių Baltijos valsty
bių Šiaurės Baltijos saugumo 
sistema užtikrintų išorinį šau

tą Lietuvai, jeigu tikrai ir 
nuoširdžiai to bus siekiama. 

Kiekvienos sėkmingos siste
mos pagrindinis principas yra 

bendras interesas. Visų šių 
kraštų geopolitinė padėtis ne
išvengiamai sujungia j a s ben
dru interesu. 

Jei dar kiltų abejonių tuo 
klausimu, tereikia žvilgterėti į 
V. Žirinovskio Liberalinių De 
mokratų partijos, laimėj'.. 
Rusijos parlamento r i n k i " 
antspaudą. To antspaudo fone 
yra erelis uždengiantis visą 
buvusią Sovietų imperiją, jos 
apimtyje Pabaltijo valstybės. 
Suomija ir net Alaska. 

LIKIMO IRONIJA 
J O N A S INDRIŪNAS 

Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Šoninis fasadas. 
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Tose padrikose svajone-e jis ilgai skendo. Kaip jis 
žvelgė į tą nekaltą draugavimą su Liucija? Kiekvieną 
kartą, prisiminęs ją, pajausdavo kažkokį malonumą, 
lyg darydavosi lengva, gera širdyje ir nenorėdavo tų 
svajonių nusikratyti . Ir dabar mintys klydo ten: „Kur 
ji. ką dabar veikia?.. Gal namuose žaidžia su sesutėmis 
Velykų margučiais. Gal skaito knygą, gal varto 
nuotraukų albumą ir mane jame randa. Ką ji mąsto, 
žiūrėdama į tą nuotrauką? — bando įsigilinti jis. O gal 
klebonijoje, pas dėde? — lyg jautr iau pakutena jo širdj. 
Ji prie Velykų vaišių stalo tarpe neeilinių dėdes svečių. 
Ten ji t ikrai apie mane nesvajoja. 

Pagaliau stumia t as mintis šalin, žiūri į tuščią 
popieriaus lapą ir kaupia mintis, ką parašyti savie
siems į namus. Rašė ilgai, viską net per daug 
pagražindamas, kad tik mama per daug nesijaudintų. 
Kai parašė, saulutė jau buvo pasisukusi į šalį, kam
baryje darėsi ir tamsiau, ir niūriau. Liūdna pasidarė 
Vincui, jis tokios vienumos ilgai neiškentė, net ir gim
nazijos laikais nesėdėdavo ilgai vienas kambaryje. 

Daugiau neberašė, nors buvo ketinęs ir Liucijai 
parašyti , papasakoti jo išgyvenamas velykines nuo
taikas . Susidėjo visą savo rašomąją medžiagą į la
gaminą ir išėjo pasivaikščioti. Tuščia buvo ir lauke, 
jokios gyvos dvasios. Peržvelgė tuščią rajoną ir paleng
va nužingsniavo Šešupės pakrantėn . 

IX 

Prasl inko Velykų šventės . Mažai ka s keitėsi. Visi 
buvo jsitikinę, kad po švenčių pra - ažkas naujo. 
Šventės buvo atostogos ir t iems, kurie išvažiavo į 
namus, ir čia pasi l ikusiems. Visi galvojo, kai jie grįš, 
prasidės r imtas , nuoseklus darbas 

Ir dabar nuobodžiauti ne teko. Gužas ju;os užėmė 
visokiais užsiėmimais, ypač mankš t a ir sportu, nebe-
skai tant rikiuotės. Tik teoret inių pamokų, ko vyrai 
daugiausia norėjo, n ieks nė žodžio neprasi tarė. Net ir 
Gužas apie tai nežinojo, tik sakė: „Pamatysime vehau". 

Vieną rytą Gužas, anksčiau grįžęs iš štabo, įsakė 
vyrams pasiruošti i r su savo visu t u r t u palikti j au 
priprastą kazematą. 

Jauniems vyrams staigmenos patiko. Ilgai netruko, 
kai jie buvo pasiruošę, ir Gužo vedini, pro tas pačias 
sargybas, ir vėl skersai gatvę , j au nebe į štabo pasta
tus, bet šalia jų ki tus, kur, paga l daugiau žinančiųjų 
pasakojimus, kažkada buvusi pulko ligoninė, o dabar 
buvo prisiglaudusi p i rma ir an t r a karo mokyklos 
kuopa. 

— Kažin, ar dabar nepradėsime čia t ikrą karo 
mokvklos gyvenimą. — pajuokavo Jurgis , —juk čia tos 
dvi pirmosios kuopos stovi. 

— Gal bus ir įdomiau, juk j au atsibosta tos rikiuo
tės, — kažkuris pasakė. 

— Pažiūrėsim, vyrai , vis bus geriau čia. negu toje 
landynėje, gal ir kuopą sudarys , nebūsime tik tas 
specialus būrys. 

— Gal ir kokias pamokas čia dėstys? 
Iš parko pusės Gužas visus įvedė j didžiulį prieš

kambarį, kur liepė palaukt i . Vyra i žiūrėjo. Čia viskas 
kitaip atrodė, kaip jų gyventose kareivinėse; ir sienos 
švaresnės, ir luV- -<s žemesnės, koridoriai Dlatesni ir švie

sesni. Kai kuriems pasivaidino, kad tai tikra, jų sva
jota, karo mokyklos vieta. 

Netruko ilgai, kai iš šalutinių kambarių pradėjo 
veržtis uniformuoti jaunuoliai ir stoti į gretas ilguose. 

• ir į vieną, ir i kitą pusę besitęsiančiuose, koridoriuose. 
Nejaukiai pasijuto svetimųjų tarpe, visą laiką susi
gyvenę draugai, nors ir t ie visi tebuvo t ik kitų 
gimnazijų moksleiviai. 

Vincas pastebėjo, kaip greit gyvenimas išskiria 
draugus. Čia dar neseniai Feliksas ir Kazys buvo neiš
skiriami draugai, dabar jau nebe kar tu su juo. Šta i ir 
Jurgio nebėra šalia. Atrodė, pirmiau nedraugavo, bet 
dabar Vincas jo pasigedo, lyg vienišas pasiliko, kai 
Jurgį priskyrė prie antros kuopos. 

Vincas atsirado pirmos kuopos trečiojo būrio pir 
moję gretoje. Jo užpakalyje nebe Jurgis stovėjo, bet 
jaunuolis iš kitos Lietuvos gimnazijos, su kuriuo vėl 
naujai turės susidraugauti. 

Pasirodė naujas būrininkas. Gužas, net nebeįsten 
ges su visais atsisveikinti, išėjo į naujai paskirtą vietą 

Vincas greit sužinojo apie savo naują būnninka . 
kad jis buvęs rytuose, savisaugos daliniuose, turėjo ant 
rankoves kažkokius ženklus, buvo skiriamas užimti bū-
rininko vietą. 

— Ambicingas, — pagalvojo Vincas, — visai skir
tingas, kaip tas inteligentiškas Jesenas ir net flegma
tiškas Gužas. Nedraugiškas. Ir jo balsas Vincui atrodė 
nešvelnus, lyg prikimęs. Kalbėjo pabrėždamas 
kiekvieną žodį, lyg iš galo gerklės. Jam prisiminė prieš 
kurį laiką girdėtos rajone viršininkų komandos. Ir gaila 
pasidarė, kad teks tokio viršininko priežiūroje gilinti 
mokslą karo mokykloje. Jam akyse tebestovėjo pavyz
dingas Jesėnas — t ikras viršininko autoritetas. 

(Bus daugiau1 
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

PRADEDANT 1994-SIUS 
METUS 

Sutinkant Naujus metus, 
paprastai visi siunčia įvairius 
linkėjimus, daro ateinančių 
metų gyvenimo — darbo planus. 
•JAV LB Socialinių reikalų 
taryba taip pat planuoja, sudaro 
sąmatas ir veiklos planus 
ateinantiems metams. Socia
linių reikalų tarybos darbų 
apimtis yra nustatyta JAV LB 
įstatuose. Susumavus — sutrau
kus tai: padėti vargan pateku
siam lietuviui, ir patarti, padėti, 
kad jis į vargą ir bėdą nepa
pultų. Tie. kurie gyvena, gal ir 
nežino, kiek mūsų tautiečių yra 
vargstančių, ligų ir ki tų 
nelaimių apniktų, nepajėgių 
susitvarkyti savo kasdieninių 
reikalų. 

Socialinių reikalų tarybai daž
nai patariama tokius centrus, 
kaip ..Vyresniųjų centras" Či
kagoje, steigti ir kitose Ameri
kos vietovėse. Tas būtų idealu, 
bet ištyrus, apsiklausinėjus ir 
pergalvojus, tai yra neįmanoma. 
Tokio centro įsteigimas ir iš
laikymą? kainuoja daug pinigų. 
Tačiau svarbiausia — reikia 
turėti žmonių, kurie tuo centru 
naudotųsi, ir taip pat. kurie tą 
centrą aptarnautų. Čikagoje per 
..Vyresniųjų centrą" — „Sekly
čią" savaitės laikotarpyje 
pereina keli šimtai žmonių, dir
ba keli apmokami tarnautojai, 
yra suburta keliasdešimt 
savanorių, kurie padeda įvai
rius socialinius patarnavimus 
atlikti. Čikagoje ir jos apy
linkėse gyvena labai daug lietu
viu 'turbūt daugiausia už Lietu
vos ribų vienoje apylinkėje 
įsikūrusiu*, kuriems tas centras 
padeda ir kurie tam centrui 
padeda talkinti, pagalbos rei
kalingiems žmonėms. Yra 
kreiptasi ir prašyta, kad kiek
viena JAV LB apylinkė savo 
valdyboje turėtų vieną asmenį, 
kurie rūpintųsi savo apylinkės 
senais, paliegusiais ir pagalbos 
reikalingais lietuviais. Kiek ži
noma, didesniuose lietuvių 
telkiniuose, kaip St. Peters-
burge. Los Angeles. Clevelande. 
veikia skyriai, kur yra ma
tuojamas kraujospūdis ir 
padedama, patariama kitais rei
kalais. Socialiniu reikalu tary
ba yra pasiruošusi ir visada vi
siems padeda, padės ir patars 
įvairiais socialiniais reikalais. 
Socialinių reikalų tarybos 
numatyti ateinančių metu dar
bai: 

1. Ir toliau išlaikyti ..Vyres
niųjų Lietuvių centrą" — 
„Seklyčią" Čikagoje. Šis centras 
yra Socialinių reikalų tarybos 
namai ir daugelio vykdomu pro
gramų pagrindas. O šiais mo

dernios komunikacijos laikais 
patarimų ir pagalbos prašymai 
ateina ne tik iš visos Amerikos, 
bet ir Lietuvos bei Vokietijos 
(nors mūsų pareiga būtų padėti 
tik Amerikos lietuviams). Mes 
padedame, kiek galimybės lei
džia, visiems lietuviams, kurie 
į mus kreipiasi. 

2. Leisime ir toliau mėnesinį 
..Pensininko" žurnalą, kuriam 
šiais metais sueina 10 metų. 
Žurnalas yra prenumeruojamas 
j a u v isame l i e tuv i škame 
pasaulyje. Sumanus, darbštus 
redaktorius Karolis Milkovaitis 
sugebėjo žurnalą padary t i 
patrauklų, įdomų ir skaitomą 
ne tik vyresniųjų, bet su
dominantį ir jaunesniuosius. 

3. Ir toliau redaguosime 
„Socialinių reikalų tarybos" 
atkarpą šeštadienio „Draugo" 
laidoje. Šių metų sausio gale 
sueis metai kai ją pradėjome re
daguoti. Esame dėkingi „Drau
go" dienraščio redakcijai, kad 
mums leidžia skleisti lietu
viams reikalingą informaciją 
savo puslapiuose. 

4. Darysime viską, ką darėme 
iki šiol, be to, ieškosime nauju 
būdų padėti, patarti ir paleng
vinti senų, ligonių ir vargan 
patekusių mūsų tautiečių buitį. 

P a g a l b a Lietuvos žmogui 
Subyrėjus geležinei uždangai 

ir Lietuvai vėl atgavus laisve. 
pamatėme visi, kad ir Lietuvoje 
klesti skurdas, trūkumai, kad 
ten yra daug žmonių, kuriems 
re ik ia pagalbos. Mes visi 
padedame savo giminėms, siųs
dami siuntinius, pinigus ir 1.1. 
Tačiau Lietuvoje yra žmonių, 
kurie neturi giminių kituose 
kraštuose, padedančių jiems: 
yra žmonių, kurie yra tikrai 
apleisti. Tai invalidai, našlaičiai 
ir daugiavaikės, tėvo ar motinos 
neturinčios, šeimos. 

Socialinė taryba jau suor 
ganizavo tris programas nelai
mingiems Lietuvos žmonėms 
padėti; 

1. „Lietuvos Vaikų vilties" 
komitetas padeda vaikams iki 
18 m. amžiaus, sergantiems 
ortopedinėmis, neurologinėmis 
ir kai kuriomis nudegimo ligo
mis. Šis komitetas veikia jau 3 
metai. Jam vadovauja labai 
sumani , dosni, gera ir or
ganizuota pirmininkė Gražina 
Liautaud, o visus darbus tvarko 
nepamainoma šiam darbe komi
teto reikalų vedėja Jū ra tė 
Budrienė. Vaikai atvežami i 
Ameriką ir gydomi Shriners 
l igoninėse, nes jos te ikia 
pagalbą nemokamai. Veikia 
skyriai Čikagoje, Los Angeles. 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

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

New York $725.00 
Chicago $825.00 
Seattle $930.00 
Los Angeles $925.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime 
Informacijai skambinti: 1-708-422 3000. Darbo vai. pirmd 
5 - .-f Vr»»virtd i rp f lnV 'd 9 v . r . - 5 v p.p Ir t r ecd S 
v • 7 v p.p Amer lcar Travel Serv ice . 9439 S K«d 
*lu A ve E/'«rqr«en PqrW ||_ 60642 

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 

Perfinansavimas 
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradinis įmokė) imas 
Be pajamų patikrinimo 
Be punktų 

Linas Kliarskis 
Tel. 312-735-8111 

"Pager" 312-289-4806 

o^Bs.% 
INANCIAL 

PATARIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 

Illinois RestOeniiai Mortgage ucnece of lllmois Savings 4 Readential Loan Commissioner Punds 
Are Providea By Another Ennty Wn.cn May Atect The Availabiiity ot Funds 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 

N - aičiai. benamiai ir invalidai rado sau namus be' ylobą Kaltinėnuose, kur parapijos klebonas 
kun. Petras Linkevičius pastatė jiems naujus globos namus ir rūpinasi visų apleistųjų buitimi. 

delicatessen 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629 

San Francisco. Philadelphijos ir 
Portlande. 

1993 metu spalio mėn. suor
ganizuota iš Amerikos nuvežti 
instrumentai, daktarai ir San 
tariškių ligoninėje atidaryta 
„Lie tuvos Vaikų vi l t ies" 
operacinė. Nuo šiol Amerikon 
bus vežami tik t ie vaikai, 
kuriems Lietuvoje dar nėra 
pagalbos dėl ligos komplikuo-
tumo. Lengvesni ligoniai bus 
operuojami ir gydomi San-
tariškių ligoninėje. Komitetas 
stengiasi kaip galima daugiau 
išnaudoti Amerikos ligoninių, 
dak ta rų ir įvairiu įmonių 
pagalbą šiam reikalui, šio 
komiteto renkamos aukos nau
dojamos vaikams bei jų paly 
dovams atvežti j Ameriką ir juos 
i š la ikyt i čia prieš ir po 
operacijų. 

Į šį darbą yra suburta daug 
žmonių, daug savanorių, ypač 
Los Angeles ir Čikagoje. 

2. Pagalba Lietuvos Našlai-
t y n a m s . Buvo kreiptasi į visas 
JAV LB Apylinkes, kurių yra 
75. visoms išdalinti ir paskirti 
našlaitynai. ir visos apylinkės 
įsijungė į tu našlaitynų rėmimą, 
siųsdamos siuntinius, vaistus. 
vitaminus ir 1.1. 

3. „Lietuvos našlaičių glo
b a " — komitetas sudarytas 
remti Lietuvos našlaičius, gyve
nančius šeimose. Sis komitetas 
sudarytas ir veikia pagal Ame
rikoje labai plačiai išplitusia 
, ,foster-a-child" programą. 
Komitetui pirmininkauja, tam 
darbui pasišventusi ir visa laika 
našlaičių globai paaukojusi, dr. 
Albina Prunskienė. Amerikoje 
renkami globėjai, kurie įsiparei 
goja per metus $150 paremti 
našlaitį Lietuvoje. Lietuvoje 
Gražinos Landsbergienės komi
tetas atrenka šeimas, paskirsto 
našlaičius ir išdalina pinigus. 
Iki šių metu pradžios jau atsi
rado netoli šimto globėju padėti 
našlaičiams Lietuvoje. 

4. Daug iava ikės , netur
tingos, ligonių šeimos ir jiems 
paramos suorganizavimas. 
Tokių šeimų Lietuvoje yra 

daug. ypač kaime. Gauta keli 
sąrašai per kun. A. Saulaitį, SJ. 
Dalis sąrašų išsiųsti į kai kurias 
apylinkes, daug šeimų apsiėmė 
globoti Čikagos lietuviai. 
Nemažai šeimų paėmė globoti 
Lietuvos Dukterų draugija 
Čikagoje. Ši programa, tik prieš 
porą mėnesių pradėta, ir dar 
reikės gerokai padirbėti, kad 
galima būtų ją tinkamai suor
ganizuoti. 

Socialinių reikalų taryba, 
kaip matote, padeda tiesiogiai 
Lietuvos vargšui, nelaimingam 
žmogui. O pagalba bus tik tiek 
efektinga, kiek visi tautiečiai 
įsijungs į pagalbininkų eiles ir 
padės. 

Čia suminėta Socialinių rei
kalų tarybos darbų apimtis. 
Šiuos darbus atlikti reikia daug 
pasiaukojančių ir aukojančių 
lietuvių. Kviečiame visus jung
tis į šį darbą ir pagal išgales 
padėti pagalbos reikalingam 
broliui, tiek čia Amerikoje, tiek 
Lietuvoje. Darbai nemažėja, 
kiekviena diena atneša naujus 
vargus, naujus darbus ir naujus 
reikalavimus, taip, kad mūsų 
suplanuoti ateinančių metų dar
bai gali labai pasikeisti ir 
padaugėti. 

Šių metų balandžio mėn. 
įvyks JAV Lietuvių bend
ruomenės tarybos rinkimai, o 
rudenį bus renkamas naujas 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkas. Su nauja Krašto 
valdyba gali pasikeisti ir 
Socialinių reikalų tarybos su
dėtis, bet darbai ir Tarybos 
reikalingumas pasiliks toks 
pats. 

Pabaigai kviečiame visus 
jungtis į lietuvišką darbą, 
padėti vienas kitam. Tik vie 
ningai visi kartu dirbdami, iš
liksime stiprūs ir pajėgūs čia, 
galintys padėti Lietuvai žengti 
pirmus, labai sunkius atgautos 
laisvės žingsnius. 

-JAV LB Krašto Valdybos 
Socialiniu Reikalų Tarybos 
vardu 

Pirmininkė 
Birutė Jasaitienė 

VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTATYSIME l LIETUVĄ, 
LATVIJĄ.ESTIJĄ. RUSIJĄ. BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ 

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
(312)434-2121; l~X00-775-SE*D 

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

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

tol. (813)363-7700 
85-17 101 Str .RichmondHill, NY, 11418 

tel. (718)441-4414 

^ midlcind Fcdercil 
Savings a n d Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

H-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EŠLIC 
LEN0ER 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS 1 DAINŲ ŠVENTĘ IR |SIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS { VISUS RENGINIUS. 

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

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
VVASHINGTON 

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

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

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

Kainos yra abipusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti iki 1994 m. 
vasario 28, 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 šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio 

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

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1.45 už svarą 
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg 

SIŪLOME: 
Mūsų labai populiarias septynių (7). dešimties (10), ir keturiolikos dienų (l4)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pa eidaujant. galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti .merikoje. 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 

Memoer 
-Z 

American Sociery 
ot Trovel Agents 

' ' Ctty C«nt«r GT-lnt«rn»tlon»l 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 

http://Wn.cn


Susipažinkime 

DĖMESIO VERTA JAUNA ŠEIMA 
Šiuo metu turime daug jaunų 

šeimų, kur ių viena a r antroji 
pusė yra ne lietuvių kilmės, 
tačiau jų negalime atskirti nuo 
savosios — lietuviškosios — 
b e n d r u o m e n ė s , o kaip t i k 
tu r ime labiau jas pat raukt i ir 
joms skirt i reikiamą dėmesį. 
Čia supažindiname su viena 
tokia šeima; Bryan R. Bagdady 
ir jo žmona, Irena Majauskai-
tė-Bagdady, gyvenančia netoli
mame Čikagos priemiestyje. 

Bryan R. Bagdady yra advo
ka tas , su dvylikos metų prak
t i k a Č i k a g o j e . J i s g imęs 
Livonia, Michigan valstijoje, 
baigęs Northwestern įnive; 
tą ir teisės mokslus Čikagoje. 
Gimnazijoj ir universitete buvęs 
Amerikos „Debate" čempionas, 
dabar tur i te isę savo profesijoje 
dirbti Illinois ir Floridos vals
tijose. Bryan yra teismo advoka
tas, dirbs teismo firmoje ir drau
dimo bendrovėje, „senior coun-
cel" teismo skyriuje. Jo spe
cialybė y ra civilinės bylos, 
asmeninis sužeidimas, palikimo 
bylos, šeimos teisiniai reikalai, 
b a n k r o t a s , komerc in iu ir 
asmeninių sutarčių sudarymas, 
testamentai, „trusts" ir nekilno
j amas tu r t a s . 

Bryan prieš ketverius metus 
vedęs Ireną Majauskaitę. Irena 
1993 metais įsigijo administra
cijos magistrą DePaul universi

tete. Ji dirba „American Air
lines" bendrovėje kaip užsienio 
skrydžių patarnautoja. Skrenda 
dažniausiai į Paryžių, nes kalba 
prancūziškai. Irena taip pat turi 
b r a n g a k m e n i ų spec ia l i s tės 
leidimą ir dalį laiko praleidžia, 
a t l ikdama brangenybių įver
tinimą draudimo firmoms. Ji 
baigusi G.I.A., Gemological In
stitute of America, Santa Moni-
ca, CA. Irena yra šokusi „Gran
dies" ansamblyje buvo Kernavės 
tun to skautė ir debiutante 
Gintaro baliuje 1978 metais. J i 
veikli Čikagos ,,Kiwi" ir kitose 
organizacijose, darbu prisideda 
prie Lietuvių moterų klubo 
veiklos. 

Bagdady šeima turi dvejų 
metų dukrytę . Tėvai moko 
mergytę ne tik lietuviškai 
angliškai, bet ir prancūzišk 
K i t a i s m e t a i s žada s iųs t i 
dukrytę į lietuvišką Montessori 
mokyklėlę. Bryan ir Irena lanko 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią Lemonte ir mė
gina palaikyti stipresniu^ r. 
su savo kartos lietuviais. 

Neseniai Bryan R. Bagdady 
yra atidaręs advokato praki 
įstaigą Eik Grove Village, EL Jo 
klientai yra daugiau-: • iš Čika
gos apylinkių. Bryan skelbimas 
yra ir „Drauge" < šeštadieniais), 
r e i k a l u i i šk i lu s ver ta 

DRAUGAS, šeštadienis 1994 m. sausio mėn. 8 d. 

ADOMO GALDIKO 
TAPYBINĖS VIZIJOS 

Anelė ir Jonas Stonkai. 

JONO IR ANELĖS STONKŲ 
AUKSINIS VEDYBŲ 

JUBILIEJUS 
Rugsėjo 11 d. j Jono Anelės 

Stonkų Oak La-' n rezidenciją 
susirinko pulką- r bi 
čiulių pasveikinti 50 metų 
vedybinio jubiliejaus proga. 

Pobūvyje dalyvavo ŠvČ. Mer-

r in inko. La imė, iš kajutės 
išlenda latvis ūrininkas, kur 
buvo pasislėpęs Užveda motorą. 
Laimingai pasiekia Gotlando , 
salą. Švedų pakrantės sargyba laikotarpių, s t i l i s t ikos 
patalpino į palapines. Praėję tematikos kūrinius, ku 

gėlės Marijos Gimimo parapijos karant iną , įsikūrė Švedijoj, 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. Jonas išmoko . ediškai ir dirbo 
Jono =^sers duktė dr J Čuplins- kaip buhalter is ^ 4 9 metais, 
kienė pusseserės sūnus, hid- gavęs giminių iškvietimą, iš-

mlikos inžinierius dr. Š. Jonys- emigravo J Kanadą, o 1950 
Januškevičius, saldainių fabri- metais persikėlė į Ameriką, 
ko savininkai Mary ir P^ter Šešerius metus dirbo fabrike. Po 
Chapas. Taip pat sveikinimus to nuosavybių pardavimo versle 

prisiminti. I M . B . 
a t s i u n t ė Oak Lavvn m> ras 
Ernest F. Kolb. 15 tos apylinkės 
D e m o k r a t ų o rgan izac i jo s 
atstovas Frank D. Savickas. 
Daug sveikinimų iš Lietuvos ir 
Kanados. 

Vėliau visas pusšimtis svečių 
persikėlė į Martiniąue pokylių 
salę vakarienei. 

Grįžtam 50 metų } praeitį . 
Jonas — 110 hektarų savinin-

ir '•• pensijos Prudential ap-
daugos bendrovėje. Anelė iki 
pens! <>s dirbo Sv. Kryžiaus 
ligoninėj ka ip gailestingoji 
seselė. 

Jonui nebuvo svetima ir lie
tuviška veikla. Daugiau kaip 
dešimtmetį — Marąuette Parko 
lietuvių namų savininkų drau
gijos valdyboje vicepirmininko, 
sekretoriaus ar kitose parei-

kas , netoli Palangos. 28 metų gose. Savo duoklę atidavė Lie 
jaunuolis . Susitinka 24 metų tuvių Prekybos rūmų ir šauliš-
Anelę. Meilė iš pirmo žvilgsnio, kai ve ik la i . Pagal išgales 
Tai buvo 1942 metai. Ir j au po dalinosi savo sunkiai uždirbtu 
metų - vestuvės: 1943 m. rugsėjo centu ir su aukos prašančiais. 
11 dieną, Laukžemės bažnyčioje Amerikoj susilaukė, užaugino 
kunigas juos palaimino neišar- ir išmokslino dvi dukreles: 
domai moterystei. Nijolę ir Živilę. Abi teisininkės. 

Neilgai teko jaunavedžiams Živilė darbuojasi Cosmos Law 
džiaugtis. 1944 metais į Lietuvą firmoj Čikagoj. Nijolė atlieka 
grjžta raudonasis maras . Taigi teisės praktiką St. Francisco, 
rugsėjo mėnesį nutarė bėgti į Californijoj. Nijolė. Živilė ir 
Švediją. Iš Latvijos teritorijos, dukraitė Andrea suorganizavo 
netoli Šventosios uosto į laivelį ir šią puikia puotą. 

Irena, Žiži ir Bryan Bagdady. 

25 žmonių talpos, susikimšo 39 
keleiviai. Pusiaukelyje į Got
lando salą pakilo audra. Šturma
nas švedas, laivelio 'katerio) ka
pitonas, praranda pusiausvyrą 
ir dingsta bangose. Kater is , 
bangų blaškomas, lieka be vai-

Baigiant šį smagų pobūvį, bu
vo pagiedota ilgiausių metų ir 
palinkėta dar daug laimingų ir 
sveikų metų sulaukti. 

A leksas Ša tas 

Šiemet Lietuva švenčia žy
maus savo sūnaus Adomo Gal
diko 100-ųjų gimimo metinių 
jubiliejų. Spalio mėnesį jo 
kūrybos parodos vyko didžiosio
se Lietuvos meno šventovėse — 
Vilniaus ir Kaune dailės muzie
juose. M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje Kaune saugoma per 
1.000 tapybos, apie 200 grafikos 
darbų, scenografijos eskizų, 
pašto ženklų, pinigų banknotų 
projektų, kauptų nuo pat muzie
jaus susikūrimo, pradedant an
kstyvaisiais 1922 metais, iš 
Lietuvos dailės draugijos ir 
Lietuvos meno kūrėjų draugijos 
parodų. Pirkdama kūrinius, 
komisija, vadovaujama muzie
jaus d i rek to r iaus Pau l i aus 
Galaunės , ž iū r ėdavo , kad 
kūrinys nebūtų vien ankstesnių 
dailininko pasiekimų karto
jimas. Griežtos atrankos dėka 
š iandieninis ž iū rovas gal i 
išvysti muziejuje ski r t ingų 

bei 
nų ne 

vienas yra Adomo Galdiko kū
rybos puošmena. 

Gimęs aps-vietusioje turtin
gų ūkininkų šeimoje, kur būta 
meninio polinkio, nes tėvas pats 
šiek tiek tapė. o motina mėgo 
poeziją ir bandė rašyti, Adomas 
nuo mažens jautė p au me
nui. Senais medžiais apaugusios 
sodybos ir pakelės, nusagstytos 
liaudies meistrų sukurtomis 
medinėmis Kristaus. Marijos ir 
šventųjų skulptūromis, koplytė
lės su jų tapytais atvaizdais — 
visa tai visam gyvenimui įsirėžė 
jaunuolio sielon, brandino jo kū
rinių tematiką. Devyniolikos 
metų būdamas, A. Galdikas 
įstoja į barono fon Štiglico dai
lės mokyklą Sankt Peterburge, 
pasirinkdamas grafikos specia
lybę. Šalia studijų šioje mo
kykloje, lavinosi savarankiškai, 
lankė vakarais Dailės akademi
jos bei privačios dailės studijas. 
A. Galdiko meninės pasaulėžiū
ros susiklostymui turėjo įtakos 
ne tiek mokykloje įgytos žinios, 
kiek intensyvus Peterburgo me
ninis gyvenimas — „Meno pa
saulio" draugijos ir žurnalo 
puslapiuose plitęs modernas, 
simbolizmas, neokiasika. bei 
skandinavų dailės pamokos. 

1918 metais Adomas Galdikas 
grįžo į Kauną. Kartu su J. Vie-
nožinskiu jis organizuoja pieši
mo kursus mokytojams ruošti. 

ŠVENTĖS EUROPOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

K r i s t a u s Gimimo šven tę 
Europos katal ikai sutiko Berne
lių M i š i o m i s perpi ldytose 
bažnyčiose. Vaikai šventę pra

dėjo kiek anksčiau, daugiausia 
5-6 v.v. jiems skirtom Mišiom su 
deklamacijom, muzika, dainom, 
vaikams pritaikytais pamokslė
liais. 

Naujieji meta i buvo sutikti 
ta ip pat iškilmingai. Labda
r i ngos organizaci jos prašė 
nepirkti įvairiaspalvių raketų, 
bet vietoj jų pinigus skirti netur
tingų šeimų šalpai ar Trečiajam 
pasaul iu i . Manding, spauda 
pranešė, kad parakui išleista 
beveik 120 mil. markių. Išėjus 
12 vai. į balkoną, buvo matyti 
apšviesti aplinkinių miestelių 
namai , virš stogų sprogdinėjo 
raketės . 

Kalbama ir rašoma apie sun
k ią Vok ie t i j o s ekonominę 
padėtį. Per šventes jos nebuvo 
matyt i , nes krautuvės buvo 
perpildytos pirkėjais, o jų savi
ninkai džiaugėsi gražia apyvar
ta, kuri buvo beveik 5% didesnė 
už 1992 m. Žiemos sporto aist
ruoliai turėjo geras sąlygas sli 
dinėjimui ar pasivaikščiojimui 

gražiuose Alpių kalnų mies
teliuose, sutikdami 1994 m. 
puošniose salėse. 

Deja, k i tas vaizdas buvo 
Reino. Maino, Neckaro pa
krančių mies tams ir mies
teliams, kai nuo lietaus plačiai 
išsiliejo upes apsemdamos 
Kiolno senamiestį, Koblencą. 
Vokietijos sostinę Bonną ir 
kitus Vokietijos miestus, Olan
dijos Limburgo provincijoje. 
Neaplenktas buvo ir Paryžius. 
Apskaičiuojama, kad nuostoliai 
s i ek ia m i l i j a rdus dolerių. 
Draudimo įstaigos nenumato 
apmokėti žalos. Televizijos apa
ra t a i , ša ldytuvai , skalbimo 
mašinos, baldai ir kt. namu apy
vokos daiktai buvo išmesti i 
g a t v ę š iukš l ių r inkė jams 
Liūdnas vaizdas, parodant tele
vizijoje Kūčių vakarienę plū
duriuojant prie namų mažame 
laivelyje. 

Iš lietuviško gyvenimo ne 
daug žinių. Austrijos sostines 
„Standard" laikraštis, minė
damas V. Žirinovskio imperia
listinius planus, savo komenta
rą gruodžio 29 d. baigia tokiais 
sakiniais: „Iki Maskvos impe 

rialistiniai siekiai mini tik NVS 
ribas — galima su tuo gyventi 
ir s u t i k t i . Tačiau V a k a r ų 
Europa ir JAV turi parodyti, 
kad Vidurio ir Rytu Europos, jų 
t a r p e Pabal t i jo v a l s t y b ė s , 
nep r ik l auso Rusijos į t akos 
sferai". 

„Mafijos ranka pasiekė jau 
NHL (Tautinės ledo r i tul io 
lygos) žaidėjus", gruodžio 26 d. 
pranešė „Bild our Sonntag" 
(tiražas 2,5 mil. egz.> savait
rašt is . Rusai žaidėjai uždirbo 
milijonus doi.. tad jų tėvų ir 
giminių apsaugai Maskvos. St. 
Peterburgo. Kijevo padugnės 
reikalauja bent 10.000 dol. 
sumos. 

Savaitrašt is išskiria lietuvį 
Darių Kasperaitį. žaidžiantį NY 
Islanders komandoje. Savait 
raščio bendradarbiui jis pasakė: 
,,Esu gimęs Lietuvoje, man 
nieko neatsitiks". Tačiau va
sa ros mf tu , v i e š ė d a m a s 
Maskvoje, j is girdėjęs apie 
10.000 dol reikalavimus Ir 
,jie*" jam pasakė: „Tu uždirbi 
užsienyje „didelius" pinigus, 
tad dalį turi atiduoti tėvų 
apsaugai" Toliau 1) K išpera i 
tis sako: „Asmeniškai pažjstu 
keletą padugnių Lietuvoje. J ie 
mane užtikrino, kad ir toliau 
ramiai žaisčiau Amerikoje, nes 
jie apsaugos mano tėvus Lietu
voje*'. 

padedan t žmonai Magdalenai , 
tuometinei Seimo narei, rūpina
si Dramos ir Operos t ea t ro rei
kalais . Dalyvavo Lietuvos meno 
kūrėjų draugijos veikloje, jos 
pavedimu vasarą keliavo po Lie
tuvą, r inko ir piešė liaudies 
meno eksponatus. Kar tu važinė
jęs, P. Ga launė prisimena, kad 
A. Galdikas, pamatęs pakeliui 
įdomesnį fragmentą, liaudiškos 
a rch i tek tūros pavyzdį, tuojau 
pat jį fiksuodavo savo eskizų 
albumėliuose. Ilgainiui susikau
pė tūks tanč ia i piešinių, kurie 
alsavo l iaudiška dvasia, įkvėp
davo dail ininką savo formomis. 

Nuo 1920 metų — Adomas 
Galdikas — bene visų, Kaune 
rengiamų parodų dalyvis. Ek
sponuojamų jo darbų kolekcijos 
— pačios gausiausios. Tai — alie
jumi , tempera a r akvarele nu
tapyti gamtos etiudai, pas ta tų 
fragmentai , vienas k i t as por
t re tas . Daugelis jų — impre
sionistiniai peizažai. 

J a u nuo 1920 m. A. Galdikas 
tapo na t iu rmor tus , vaizduojan
čius l iaudiškas skulptūrėles, o 
1927 — 1929 m. įdomūs ir saviti 
darbai rodo dar ir kubizmo dai
lės atspindžius. Tačiau moder
nist inių dailės srw pėdsakai 
nyko, trečiojo dešimtm. pabaigo
je ketvi r to pradžiojoformuojasi 

i savaimingas A. Galdiko kūry
bos st i l ius. 

A. GaldiKą ypač įkvėpdavo 
gamta . J j žavėjo ir medžių lapų 
šnarėj imas, ir debesys audrin
game danguje, ir atokiai susi
gūžusi medinė bažnytėlė. Norė
damas ta i pavaizduoti — dirbo. 
Neužteko juodos linijos — perėjo 
prie tapybos. Nepakako kelių 
lakštų — darė dešimtis. Tai 
pastovi dail ininko būsena, nuo
latinis degimas, verčiantis grįž
ti pr ie to paties, s iekiant tuo 
įkūnyti dail ininką apėmusią, 
idėją. 

Pirmoji Adomo Galdiko kūry
bos paroda įvyko 1931 metais 
Durand-Ruel galerijoje Paryžiu
je. J a u tuomet, šia proga išleis
tame, kataloge prancūzų kriti
kas Waldemar George pastebi 
d i d ž i u l ę s p a l v o s l a i s v ę jo 
peizažuose. 

Tuo tarpu, kai A. Galdiko 
kolegų meniniai polinkiai buvo 
a iškūs ir nuosaikūs, ekspresy
vus jo tapymo būdas — laisvas, 
deformuotas piešinys, kupini 
įtampos spalvų deriniai buvo 
naujovė Net J. Vienožinskis, 
akcentuodavęs recenzijose A. 
Galdiko tapybos kul tūra , be 
didelio susižavėjimo pastebi, 
kad visas jo pasaulis — „spalvų 
ir formų orgija". Nepailstanti 
ieškojimų dvasia suart ino jį su 
jaunesnes kartos dail ininkais, 
susivienijusiais į ARS grupuotę, 
kurių parodose A. Galdikas, vie
nintelis iš vyresniųjų, dalyvavo 
Ošsk. M. Dobužinskį*. Antrojo
je a r s in inkų parodoje A. Galdi
kas eksponavo keletą kompozi
cijų, vaizduojančių merginų 
galvas su gėlėmis. Linijomis 

suskaidyti jų veidai, keistai 
deformuoti galvų siluetai, kurių 
kontūrus ryškina juoda linija. 
Šių alegorinių kompozicijų pras
mė slypi gėlės žiedo ir merginos 
galvos sugretinime, apie jaunys
tės grožį. Puikios yra dvi M.K 
Čiurlionio dailės muziejuje sau
gomos temperos, vaizduojančios 
merginas gėlių fone. 

Tie patys motyvai sut inkami 
ir šio laikotarpio grafikos dar
buose. Dešimtmečio viduryje su
k u r t i ra iž in ia i „ M e r g i n a " , 
„Grybautoja" dalyvavo Europos 
grafikos parodoje Košiceje. Lie
tuvių ekspozicijai A. Galdikas 
sukūrė plakatą, kuriame pa
naudojo estampą „Skudutinin
kas" . 

Kūrė darbų ir kitomis temo
mis. A. Galdiką domino žmo
gaus buit is , jo darbo r i tmas , 
papročiai ir šventės. Išskirtinis 
savo užmoju yra milžiniško for
mato t r ipt ikas „Lietuva", skir
tas pasaulinei Paryžiaus paro
dai. 1937 metais laimėjęs Didįjį 
jos prizą. 

IV dešimtm. antroje pusėje 
dail ininkas vis labiau gilinasi į 
gamtą, jos nuotaikas. Aliejumi 
tapytuose peizažuose vaizduoja 
gamtą ryškiausiu jos gyvybės 
apraiškų prasiveržimo momen
tu. Formų piešimo, spalvų 
ekspresija šaukte šaukia iš 
kiekvieno drobės gabalėl io. 
Dešimtmečio pabaigoje Nemuno 
slėnį ir jo apylinkes vaizduojan
čiuose peizažuose dail ininkas 
pamėgsta nuosaikesnių spalvų 
gamą. Turtingi šviesos ir šešėlių 
niuansais yra ir vėlyvieji jo 
grafikos darbai. 

Laisvesniu nuo darbo metu, 
vasaromis. A. Galdikas daug 
keliaudavo. 1923 m. jis pabuvo 
Vokietijoje, 1925 ir 1927 m. — 
Paryžiuje ir Londone. Visur jis 
lavinosi, lankė muziejus, studi
javo jam patikusių dailininkų 
kūrinius. Grjžęs į Kauną, vėl 
pasinerdavo darban. Daugiau
sia jėgų atimdavo dėstymas 
Kauno meno mokykloje, dirbo 
nuo 1923 m. Gabesniems stu
dentams A. Galdikas organizuo
ja vakarinius užsiėmimus, vadi
namus „Jaunųjų grafikų studi
j a" . Čia j is supažindindavo 
mokinius su naujausiomis gra
fikos kryptimis bei technikomis. 

Energija ir darbštumu Ado
mas Galdikas stebino amžinin
kus. P. Galaunė prisimena, kad 

per parą. Suprantama, nuveikta 
be galo daug. Apipavidalinta 
apie 17 teatro pastatymų, kurių 
ne vienas buvo novatoriškas 
žingsnis to meto buitinių ir 
eklektiškų scenovaizdžių fone. 
Dalyvavo ir laimėjo pašto žen
klų, b a n k n o t ų k o n k u r s u s . 
Nuolat dirbdamas, labiausiai už 
viską brangino kūrybos laisvę. 
Kartu su ars ininkais Adomas 
Galdikas plėtojo koloristinės 
tapybos pakraipą, paskutiniųjų 
karo metų kūryboje, priartėda
mas prie abs t raktaus vaizdo, 
kurio tąsa — emigracijoje sukur
ti abstraktai . 

Sn ieguolė P e l ė k a i t ė 

d2*Lū? € S t ° n k , e n e - d u k r a N l J 0 l e - d u k r a i * A n d ™ " • * " ! bulvienes 

sutar iam. Mes nesikėsinam į jų 
.prosų" košę. o jie neišsrebia 

„PROSV" KOŠĖ IR 
BULVIENĖ 

aukšte sutikau kunigų semina
rijos auklėtinius, kurie skubėjo 
iš paskaitų į savo kambarėlius. 

Mūsų žvilgsnis, vaikščiojant Stebėjaus jų pakilia nuotaika. 
V i ln i aus ga tvėmis , dažnai Patalpos - kaip karo metu. 
puikuojasi gražiais, restau
ruotais Trin.torių bažnyčios 
Antakalnyje bokštais. Bažnyčia 
yra kareiviniu kieme Karei
vinių pastatuose šiuo metu gy 

i kareiv.,' r Vilniaus kuni
gų seminarij< - auklėtiniai . Ke
letą kartų aplankiau seminariją 
Vilniuje. Kieme mačiau žygiuo
jančius kareivėlius, t rmkian-
čius dainą. 

Tačiau dar linksmesniais vei
dais antrame kareivinių pastato 

Visur pilna akmenų, cemento, 
lentų, skiedrų, cemento atliekų. 

i B patalpi res tauravimo 
jkarštis. Kur beprisiliestum. iš 

to lieki baltas. Kaip iš malū
no... Tačiau, vos įžengus į antrą 
aukštą, koridoriuje sutiko mane 
pažįstama seselė-virėja ir sako 
šypsodamasi: 

„Einam j virtuvę, pamatysi 
kaip mes verdam. Ant tos pačios 
viryklos sustatyti kareivių ir 

Iš tiesų, virtuvėje karšta, kaip 
pragare . Pilna dūmų. tačiau 
pavydėt ina tyla ir tvarka. Ant 
v i ryk los ga ruo j a d idž iu l ia i 
kati lai , o iš vienos viryklos 
puses kat i lus maišo kareivėliai. 
iš k i t o s — seselės . R e t a s , 
neįprastas akiai reginys. Svei
k i n t i n a s Su gilia paga rba 
žvelgiau j linksmus seminaristų 
veidus. į maloniai besišypsantį, 
nepakartojamą optimistą pre
latą, šiuo metu Vilniaus kunigų 
seminarijos rektorių — kun. Ka
zimierą Vasil iauską ir jo pa 
vaduotoją, prefektą kun Andrių 
Narbekovą. Jų pasakojimu, Vil
niaus kunigų seminarija nuo 
liepos 16 dienos a tkur ta arki 

seminaristų puodai. Ir puikiai vyskupo A.J. Bačkio dekretu 

1993 mokslo metų pradžią 
Vilniaus kunigų seminarija pa
sitiko su 22 klierikais. Dėstyti 
pakviesti išeivijos ir Lietuvos 
profesoriai bei dėstytojai: prof. 
A. Rul H-s prof. A. Paškus, Šv. 
Jono vienuoliai iš Prancūzijos ir 
kt. Romoje profesūrai jau ruo
šiami t rys jauni Vilniaus arki
vyskupijos kunigai. Prefektas 
mokslo reikalams, kun. A. Nar
bekovas, pareiškė, kad pirmam 
seminaristų kursui dėstytojų 
nestokoja. 

ses . A. Andzev ič iū tė 

• 1782 m. lapkr ič io 30 d. 
Amerika ir Anglija Paryžiuje 
pasirašė pirmuosius sutar t ies 
d o k u m e n t u s , užba ig ianč ius 
Amerikos revoliuciją prieš Di
džiąją Britaniją. 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle. La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (71 \) 521-1210 

LAIŠKAS APIE 
INVESTICIJAS IŠ 

LIETUVOS 
Šiame straipsnyje spausdi

n a m e k a l i f o r n i e č i o Zigmo 
Viskantos laišką gautą iš gi
minaičio Juliaus Valentino, ket
virto kurso s tudento Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. Z. 
Viskanta kreipėsi į J. Valen
tiną, kad pasiteirautų apie LIT-
Poliinter ir East Baltic States 
VVest (EBSW) bendroves ir in
v e s t a v i m ą a p s k r i t a i . Šios 
bendrovės yra šiek tiek pažįs
tamos iš spaudos ir vadovų, 
kurie lankėsi JAV. Nors J. Va
lentinas nėra investicijų spe
cialistas, jis surinkęs įdomios in
formacijos ir ap ta r ia rizikin-
gumą. 'E.K. 

Investicijų tema nemažai rašo 
mūsų spauda. Netgi pasijuokia 
iš fakto, kad atseit labai daug 
lietuvių veržiasi į užsienį, tuo 
tarpu kai Vakaruose normalus 
vers l in inko m e t i n i s pe lnas 
siekia 30-50%, o Lietuvoje, 
dabar nieko neveikiant, už savo 
pinigus galima gaut i 60-120^ 
metinių palūkanų. Tokia situa
cija Lietuvoje susiklostė dėl to, 
kad čia dabar šiuo metu veikia 
pradinė kapitalizmo stadija ir 
verslininkai sugeba gauti di
džiulius pelnus, kur ie įgalina 
juos mokėti labai dideles palū
kanas savo kreditoriams. 

Šios palūkanos mokamos iš 
. .p rekybin io pe lno" ' , g a u t o 
nupirkus ir pardavus prekes. 
Bet paskutiniu metu šis pelnas 
pradėjo mažėti, tad at i t inkamai 
ir palūkanos. Jei šių metų va
saros pradžioje 1 0 ^ mėnesinių 
palūkanų buvo norma, tai dabar 
ši norma neviršija 5-7^. Visi 
ekonomistai prognozuoja, kad 
ilgainiui ir šios palūkanos ma
žės, tad investuoti į Lietuvos 
ekonomiką dabar yra pats ge
riausias laikas. 

Šiuo metu Lietuvoje daugelis 
bankų, firmų, akcinių bendro
vių ir privačių asmenų noriai 
skolinasi pinigus. Visus juos 
galima būtų suskirstyt i į t r is 
rizikos grupes. 

Mažiausios rizikos grupei pri
klauso visi stambiausi Lietuvos 
bankai ir dvi minėtos firmos — 
LITPoliinter ir EBSW. Rimčiau
si šalies bankai , pvz., Vilniaus 
Bankas, Litimpex ir kiti . moka 
už indėlius val iuta tik 15-20^ 
metinių palūkanų (tikslesnė in
formacija apie procentus buvo 
išspausdinta gruodžio 11d. ERT 
skiltyje . .Drauge"). Kai kurie 

bankai dabar išgyvena krizės 
laikotarpį, nes nemažai finan
sinių aferistų iš jų išviliojo 
sumas, siekiančias net iki vie
no milijono dolerių, ir po to pa
bėgo į užsienį. Vienas - Tauro 
bankas - prakt iškai buvo bank
rutavęs, bet jį išgelbėjo tik cent
rinio Lietuvos banko įplaukos. 

Tuo tarpu šios dvi minėtos fir
mos yra t ikrai vertos dėmesio. 
EBSW įsikūrė 1991 m. vienoje 
iš valdišku gamyklų, kurioje 
dirbo firmos prezidentas G. 
Petr ikas. Per labai t rumpą 
laika jie tapo pačia galingiausia 
ir r imčiausia Lietuvos kor
poracija. Labai svarbus faktas, 
kad savo versle jie visada orien
tavosi j ateitj . Štai keletas pa
vyzdžių. Daugiau kaip metai 
Aleksoto rajone. Kauno mieste, 
vykdavo stichiškos automobilių 
turgavietės. Šių metų lapkričio 
mėnesi EBSVV atidarė nauja au
tomobilių turgavietę — aikštelę, 
j kur persikėlė turgus . Šešta
dienį ten susirenka apie 1000 
automobilių ir firma gauna 
savaitinį pelną. 

Šiuo laiku Lietuvoje sparčiai 
daugėja padėvėtų Vakarų ga
mybos automobil ių . Tač iau 
daug žmonių bijo juos pirkti dėl 
brangių remonto išlaidų. EBVV 
koncernas, kuris yra įsigijęs 
K a u n o A u t o s e r v i s o akci jų 
kontrolinį paketą, prieš kelias 
dienas pasiūlė ,.supernaujovę" 
- j ie parduoda padėvėtus vaka
rietiškus automobilius su metų 
garantija. 

Neseniai Rusijoje, s tambiau
sias automobilių pardavėjas 
VAZ pakėlė savo modelių kai
nas. Naujas automobilis dabar 
ten kainuoja 8,500 dol. Tuo tar
pu EBS\V koncernas sugebėjo 
Olandijoje pigiai surast i VAZ 
automobilių ir pardavinėja juos 
Kaune savo parduotuvėje po 
5.500 dol. 

Nemažai EBSVV koncernas 
užsidirbo iš prekybos. Beje 
Kaune jie buvo pradininkai 
visame pasaulyje populiarios ur
minės prekybos, kur firmos par
duoda savo produkciją urmu ir 
su nuo la idomis <wholesale 
trade). Kaune jie tur i įsteigę 
urminių bazių kompleksą. 

Šiuo metu EBSVV Holdingo 
bendrovė skolinasi lėšas iš 
gyventojų ir naudoja j a s priva
tizacijos, prekybos ir kitose 
srityse. Koncernas moka 8 4 ^ 
palūkanų, jei pinigai pasko
linami vieniems metams. Už 
pusę metu mokamos 36*% palū
kanos. Beje EBSVV vadovas man 
pasakė, kad nemažai Amerikos 
l i e tuv ių p a t i k i j i e m s savo 
pinigus, o t iems, kurie skolina 
didesnėmis sumomis, vienas 

CLASSIFIED GUIDE 
IEŠKO DARBO 

Vyriškis, turintis patyrimą, gali 
prižiūrėti senelį ar ligonį bei atlikti 
k i tus namų ruošos darbus . 
Skambinti: 

708-361-9279 

Šeduvos ALIDCORP sūrio gamykloje ragaujamas naujas sūris. Iš kairės: agr. Zenonas Rožėnas, 
sūriu, gamybos viršininkas, ir buhalterė Viacizė Zutkienė. 

s tambiaus ių Lietuvos bankų -
Komercijos ir Kredito bankas 
( įe inant is į EBSVV koncerno 
sudėtį - suteikia pinigų gra
žinimo garantą . Verta pažymė
ti , kad EBSVV remia Vilniaus 
, ,Žalgirio" futbolo komandą ir 
ki tus sporto vienetus. 

Pasit ikėjimo verta ir LITPoli
inter firma, kurios prezidentas 
yra buvęs da in in inkas Romas 
Bubnel is . Pradinį kapitalą j ie 
u ž s i d i r b o , p radė ję g a m i n t i 
s tatybines medžiagas, o taip pat 
labai pelningos prekybos spalvo
t a i s m e t a l a i s dėka . J i e m s 
pavykdavo Rusijoje didžiuliais 
k iekia is pigiai pirkti spalvo
tuosius meta lus ir sėkmingai 
parduoti Vakarų rinkoje. Šiuo 
metu. apmi rus prekybai meta
lais. LITPoli inter labai stam
biais k iekia is veža į Lietuvą 
maisto produktus , audio-video 
apara tū rą ir kitas, paklausą tu
rinčias, prekes iš Vakarų Euro
pos bei JAV. Firmos ateities vil
t i s -jos įkur tas Ankoro bankas , 
kur i s , pasak prezidento Būbne 
l io . jau 1993 m. atnešė 1.5 mil. 
dol. pelno. J i s ateityje turėtų 
didėti. 

R. Bubnelis plačiai remia kul
tūrą. J i s žada kasmet apmokėti 

20 Vytauto Didžiojo univer
siteto (VDU1 studentų mokslo 
išlaidas, kurie vėliau dirbs LIT
Poliinter firmoje. LITPoliinter 
taip pat skolinasi iš gyventojų 
pinigus. Už sumą per 1,000 dol. 
jie moka - 5 .5^ , o už sumą per 
6,000 - 6% mėnesinių palūkanų. 
Tačiau jie turi mažiau nekil
nojamo turto už EBSVV, o, be to, 
šios firmos s ta tusas yra Užda
roji Akcine Bendrove 'UAB) -
t.y., ribotos atsakomybes bend
rovė. 

J antrąją grupę įeina, neblogai 
Lietuvoje žinomos, prekybinės 
firmos Kodą. Agora. Deltuva, 
kurioms p in iga i reikal ingi 
prekybai ir kurios moka savo 
kreditoriams lr'< mėnesinių 
palūkanų. Tačiau jos neturi 
rimtesnių nekilnojamo tur to ar 
kitokių garantų ir bankroto 
atveju būtų sunku išreikalauti 
savo pinigus. 

I trečią grupę įeina privatūs 
verslininkai, kurie paprastai 
skolinasi p:nigus už 11% mėne
sinių palūkanų 'užstatydami 
savo butus a r kitą nekilnojamą 
turtą) arba už lS'/r, jei neturi ką 
užstatyti. 

Iš principo y ra šiek tiek 
įmanoma apsidrausti nuo rizi
kos - tai y:-a. paskolinti pinigus 
2-4 firmoms ar bankams, kad 
per daug nereikėtų priklau
syti nuo vienos iš jų. 

J u l i u s Va len t inas 

LIETUVIAI MOKOSI 
ŪKININKAUTI 

Spalio 23 dieną į Vokietijos 
Baden Viur tembergo žemės 
Kiuncelzau miesto Štetino pilį 
atvyko 54 ūkininkai iš Kelmės, 
Telšių, Tytuvėnų, Varnių bei 
kitų Lietuvos vietų. Čia juos 
pasi t iko Vokiet i jos-Bal t i jos 
p a r l a m e n t a r ų g r u p ė s pir
mininkas, Bundestago deputa
tas VVolfgangas von Stet tenas. 
Sesis mėnesius lietuviai gyvens, 
mokysis ir dirbs pas vietos 
ūkininkus. 

Tai jau ketvirtoji grupė iš 
Lietuvos. 1992 uju pavasarį, 
tuometinio Aukščiausiosios Ta
rybos deputato kelmiškio An
tano Račo iniciatyva, pirmieji 
aštuoni lietuviai 3 mėnesius 
stažavosi pas vokiečius ūkinin
kus. Vėliau buvo išvykusios dar 
trys grupės. Iš viso, neskaičiuo
jant paskutiniųjų 54. Vokietijoje 
patirties pasisėmė beveik 80 
lietuvių ūkininkų. 

(„Lietuvos rytas'*; spalio 28 d.> 

Atviros Lietuvos Fondo įstaigoje Vilniuje. Kairėje ERT vicepirm. Milda Nep 
jus ir fondo ekonomikos programų dir. dr. Eugenija Martinaitytė. Fondas 
finansuoja apskaitos apmokymo programa- įvairius ekonominėm temom 
leidinius ir remia verslo centrus. 

DVARAS K U L T Ū R O S 
REIKALAMS 

Radviliškio rajone inven
torizuota net 140 dvarų ir 
palivarkų. Burbiškiu dvarą ir 
parka Vyriausybė paskelbė ne
privatizuojamu ir iš Respubli
kos biudžeto skyrė 40,000 litų. 
Dabar šiame dvare atstatytas 
rūmu svečitj korpusas su veran
da, tiltai, ledaine, tvarkomas 
pa rkas . N u m a t y t a , jog jis 
bus naudojamas kultūros rei
kalams. 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypat.ngai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmad.en) ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

r^ 
DĖMESIO KELIAUTOJAI Į DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

1994 m. LIEPOS 7-10 d. 

Patogūs ir pigūs skrydžiai iš įvairių JAV miestų. Galima užsakyti tik lėktuvo 
bilietus arba pilnas paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje: viešbučiai, 
maistas, transportacija. gidai. Grupinius skrydžius galima užsakyti nuo 

balandžio iki spalio mėn. 

Grupiniai skrydžiai į šventę (min. 10 žmonių) 
1 Kaina (plius ,.tax 

Šios kainos galioja nusipir
kus bilietą iki kovo 1 d. 

Tel. 718-769-3300 

Birž. 27 - l iepos 16 iš Čikagos $979 
Birž. 28 - l iepos 13 iš N.Y. (JFK) S850 
Birž. 29 - l iepos 20 iš Miami $925 
Birž. 29 - l iepos 13 iš Nevvark (N.J.) $878 
Birž 29 - l iepos 15 iš Los Angeles $1 ,164 
Birž 30 - l iepos 20 iš N.Y. (JFK) $850 
Liepos 4-23 iš San Francisco $975 

VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN NY 11229 

1-800-952-0119 

Kas užsako lėktuvo bilietus, 
viešbučius ir kitas paslau
gas, gauna bilietus į šokių ir 
dainų šventę nemokamai. 

FAX 718-769-3302 

HELP VVANTED 

VALYMO DARBAS 
Ieškoma moteris valyti namus bei raštnes 
Alga nemažesne, kaip $310 iki S370 ( sav. 
Reikia gyventi Chicagos priemiestyje Kam
barys Dus parūpintas Skambinti: 

1-708-393-3999. 

Ieškome darbščios ir tvarkingos 
jaunesnes lietuves prižiūrėti mūsų dukras 
10 ir 2 m amž. bei padėti namų ruošoje 
Gyvename Los Angeles priemiestyje 
Kreiptis: Vilija, tel. 1-909-391-3999 (dar
bo) 1-619-868-4882 (namų savaitgaliais) 

IKlSCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi West 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

P A R D A V I M A S IR TA ISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W. 69 St 
Te l . 776-1486 

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

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Caiumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius j Lietuvą. 
Tel 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Didelis 
pasirinkimas (vairiausių kepinių ir 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Te l . 581-8500 

MASTER PLUMBiNG 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 

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

8EN SERAPINAS 708-636-2960 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Puiaski Rd. 

Phone ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

V A L O M E 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737 -5168 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

Perkant ar Pardliodant 
Greitas ir Sąžirnngas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas veltui 
Perkame ir Parduodame Namus. 
Apartmentus ir Žemę 
Pensininkams Nuolaida 

^Šįį O * "2 
M .#» 

REALMART, iNC. 
^Ė r ^ ^ 6602 S. Puiasii, 
agfe | S y Chicago, IL 60629 

• % l 312-585-6100 

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

2 f - j f l j r y KMIECIK REALTORS 
7fy\ 7922 S. Puiaski Rd. 

**•• 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

Centu 5̂  2! 
3 MIS 

. — i 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

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

LAIMA JAKUŠOVIENE. 
ilgus metus turėjusi neMnojamo tu to įtaigą 
(Isiand Reai Estate) St. Petersburg Beach. 
FL. dabar jsigijo Įstaigą Sarascta. FL. M I L 
Realty. Laima Jakušovene Lic Real Estate 
Broker S Assoc asmeniškai ir sąžiningai 
patarnauja jvair;ų nuosavybių pirkime bei par
davime Sarasota. Longboat Key. Lideo Key 
ir Siesta Key. FL K'eiDkites 

Veronica . .Laima" Jakusovas 
Broker 

M I L . Realty 
7061 S. Tamiaml Trail 

Sarasota. FL 34231 
Office: 813-9270211 

Eve.: 813-378-5962 
Fax: 813-925-0939 

FOR RENT 

FOR RENT 
3 bdrm. apt.. vic 3300 block of S. 
Emerald: aduits only, no pets Call 
after 6 p.m. 312-229-8517. 

FOR RENT 
2 bdrm. apt. m costom-delux 
2-flt.. sec. fl. extra large rms. & 
spacious closets: balcony. f i replc 
very secure bldg.: wall-to-wall 
carpets: custom drapes & blinds; 
nevvly decorated; aduits only; $500 
per mo. + one mo sec. deposit 
req.: vic. 71 st & California. Call 
312-471-1488. 

FOR SALE 

Parduodu automob. Nisan-
Datsun. 1981 m. Kama $490 
Kreiptis tel 708-447-8184 

/ J i 



BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II apie 
savo pontifikalinę veiklą 1993 metais 

xv<u> metai popiežius šv. Kalė- ta ika ir sugyvenimas ta rp žydų 
dų i švakarėse pri ima iškilmin- ir arabų. 
goję audiencijoje aukš tuos ius Paba igo j e popiež ius dar 
Va t ikano pare igūnus . Šiemet pareiškė, jog gruodžio 26 d., Šv. 
tai įvyko gruodžio 21d . Popiežių Šeimos šventėje bus iškilmingai 
pradžioje pasveikino kardinolų pradėti Šeimos metai. Bažnyčia 
Kolegijos dekanas kard. B. Gan- darys visa, kad krikščioniškas 
t in. Po to prabilo pats šv. Tėvas, pasaul is atsigręžtų j šeimą, 
Savo ilgoje kalboje nusakė svar- pagrindinę žmonijos gyvenimo 
biaus ius savo veiklos įvykius. l ąs te lę , s iek ian t a tnauj in t i 

Visų p i rma priminė, jog visą krikščioniškoje dvasioje šeimas, 
savo veiklą ir metų eigoje pa- kad jose vyrautų nekalta meilė, 
s i ek tus rezultatus sudeda Pra- t ikras pasiaukojimas, tarpusavė 
kartėlėje į Švenčiausios Motinos pagarba ir ištikimybė ne savo 
ir šv. Juozapo rankas kaip pon- užgaidoms, bet Dievo valiai. Tik 
t if ikato dovaną gimusiam Išga- krikščioniškos šeimos atnaujins 
nytojui . žemės veidą. 

Pasku i pere idamas kalbėti Šv. Tėvas baigė savo kalbą 
konkrečiai apie įvairius veiklos Kalėdų linkėjimais, juos iš-
įvykius, visų pirma prisiminė 
Romos Sinodą bei jo nutar imus , 
k u r i e tam t ikra prasme yra 
gairės visuotinei Bažnyčiai. Juk 
Roma yra šv. Petro įpėdinio die
cezija. 

Toliau kalbėjo apie savo kelio
nę Afrikos kont inen te . Čia 
pa ty rė džiaugsmą, ma tydamas 
augančią bei klestinčią jauną 
Bažnyčią. P a t y r ė t ač i au ir 
skausmo, pažindamas, kiek čia 
y r a vargo i r net pa t i r i amus 
pe r sek io j imus dėl t ikėj imo. 
Sus idūrė su rūpesčiu ieškoti 
išganingo dialogo su musul
monišku pasauliu. 

Po to plačiai nusakė kelionę ir 
pa t i r t į Ispanijoje. Dalyvavo Se
vi l i jo je E u c h a r i s t i n i a m e 
K o n g r e s e . P r i s i m i n ė vizi tą 
Salancoje ir Madride, kur pa
švent ino naują katedrą. Vizitas 
Ispanijoje buvo susijęs taip pa t 
su 500 metų sukakt imi nuo 
Amerikos a t rad imo ir krikščio
nybės šiame kont inente skelbi
mo pradžios. Šv. Tėvas išreiškė 
savo džiaugsmą dėl entuziastin
go priėmimo giliai katalikiškoje 
Ispanijoje. 

Da r kalbėjo apie lankymąsi 
Denver, JAV, kur vyko tarptau
t in i s j aun imo sąskrydis. Pa
brėžė, jog visa praėjo t ikrai 
ma ldos nuotaikoje be jokių 
priešingų manifestacijų, kurių 
kai k a s laukė. 

Plačiai nusakė savo vizitą Pa-
baltyje. Pirmiausia minėjo Lie-
tuvą-Vilnių, Kauną. Pabrėžė, 
jog negal ima nesijaudinti, lan
k a n t Kryžių kalną, o taip pat 
Marijos šventoves - Aušros Var
tų ir Šiluvos. Šiltai pris iminė 
vizitą Latvijoje ir Estijoje. Visur 
buvo širdingai sutiktas, nors Es
tijoje ka ta l ikų yra visai mažai. 

Dar minėjo, jog šių metų eigo
je buvo paskelbta enciklika 
„Splendor ver i ta t is" . Joje duo
d a m a Bažnyčios mokymas mo
ra l in ia i s klausimais . Su liū
desiu pr iminė, jog moralės sri
tyje y ra daug pasimetimo bei 
pras ižengimų net dvasininki
joje, ypač Š. Amerikoje. „Šitai 
s akau , — pabrėžė Jonas Paulius 
II, — verkdamas!" 

Su pasibaisėjimu Šv. Tėvas 
kalbėjo apie kitokias negeroves, 
kur ios vyksta pasaulyje. Primi
nė vykstant į karą ir žudynes 
buvusioje Jugoslavijoje. Išreiškė 
troškimą, k a d visa ta i l iautųsi 
bent artėjančių Kalėdų akivaiz 
doje, kai dangus skelbia ramybę 
žemėje geros valios žmonėms. 

Nusakęs , k a s jau y r a praeit is 
s a v o apaš t a l i nė j e veikloje , 
panoro priminti , ką y r a numa
tęs įvykdyti artimoje ateityje. 
P r iminė , jog ateinančių metų 
eigoje yra numa ty t a kelionė į 
A r t i m u o s i u s Rytus , bū ten t , 
Libaną, kur per tiek laiko vyko 
žiaurios kovos ne tik su išoriniu 
priešu-Izraeliu, bet ir tarpu-
savės žudynės tarp ka ta l ikų ir 
musulmonų. Popiežiaus noras 
y ra aplankyt i k i tas Art imų 
Rytų šalis, o ypač Šv. Žemę. 
Ši tai įvykdyti leis užmezgami 
ryšiai tarp Vat ikano ir Izraelio. 
Šv. Tėvas t rokšta , kad Išgany
tojo žemėje pagaliau įvyktų 

r e i k š d a m a s š ia is žodžiais : 
„Sancta sanctis!" - šventiesiems 
linkiu šventumo! 

P r e l . L a d a s T u l a b a , P.A. 

ĮAMŽINTAS 
K U N . A . L I P N I Ū N O 

ATMINIMAS 

1993 m. rugsėjo mėn. buvusi 
Panevėžio 16-toji vidurinė mo
kykla, kuriai vadovauja direk
torius J . Knizikevičius, dabar 
pavadinta kunigo Alfonso Lip-
niūno vardu. Spalio mėn. pra
džioje mokiniai ir mokytojai 
iškilmingai pažymėjo Mokyklos 
dieną. Renginys prasidėjo Pane
vėžio katedroje, kur prieš karą 
kun. Alfonsas Lipniūnas dirbo 
vikaru ir buvo vyskupijos jauni
mo direktorius. Dabar katedros 
šventoriuje ilsisi šio garbingo 
kunigo palaikai. Po šv. Mišių 
kalbėjo prelatas Juozas Antana
vičius, katedros klebonas, kuris 
įvykdė vyskupo Kazimiero Pal
taroko valią — iš Lenkijos, 
Punsko miesto, parvežė kunigo 
pala ikus . Dabar jis renka me
džiagą apie kun. A. Lipniūną, 
nori įamžinti šio didžio žmogaus 
veiklą ir gyvenimą. Trumpais 
ats iminimais pasidalijo kun. A. 
Lipniūno seserėnas Alfonsas 
Lipnickas, o prelatas J. Antana
vičius papasakojo apie kun. A. 
Lipniūno gyvenimo pabaigą — 
pasku t ine s dienas Štuthofo 
koncentracijos stovykloje. 

KATALIKIŠKA ĮSTAIGA 
KAUNE 

Rugsėjo mėn. Kaune pirmuo
sius apleistus, sunkius ligonius 
priglaudė naujoji slaugos ligoni
nė. Jos įsteigimu rūpinosi mies
to savivaldybė bei „Cari tas" 
federacija. Ligoninė įkur ta 
Petrašiūnų mikrorajone, Arma-
t u r i n i n k ų gatvėje, buvusios 
studentų poliklinikos patalpose. 

Ligoninėje darbuojasi katalikiš
kas kolektyvas, vadovaujamas 
vyr. gydytojos — samarietės I. 
Poniškaitienės. Ligoninė turi ir 
savo kapelioną, kuris yra Petra
šiūnų šv. Vincento Pauliečio pa
rapijos vikaras Juozas Šeškevi
čius. Vyriausioji medicinos se
suo — seselė vienuolė Jurgė ne
leidžia nusiminti labiausiai nu
l iūdusiam. Šioje ligoninėje 
slaugomi ypatingi ligoniai, ku
rie neturi artimųjų, yra labai 
silpni. Vienkartinių slaugos 
priemonių, medikamentų pa
rūpina „Car i tas" diagnostinis 
centras. 

L I E T U V O J E TRŪKSTA 
G E R U TIKYBOS 

MOKYTOJŲ 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, atgimė ir tikėjimo laisvė, 
mokyklose dėstoma tikyba. Ta
čiau jaučiamas gerai parengtų 
mokytojų t rūkumas. Niekas ne
sidomi, kokia katechetų veikla 
mokyklose bei jų ryšys su Baž
nyčia. Kai kuriose mokyklose 
dėsto mokytojai, neturintys pa-
dagoginio išsilavinimo. Pasitai
ko, kad tikybos mokytojais ap
siima „pabūti" net nepraktikuo
jantys katalikai, norėdami šiais 
sunkiais laikais gauti papildo
mą litą. 

Tačiau daroma, kas įmanoma. 
Prie vyskupijų kurijų veikia 
kvalifikuoti katechetų kursai , 
Vilniuje, Pedagoginiame uni
ve r s i t e t e , į k u r t a Tikybos 
katedra, kur mokosi pirmieji 
tikybos mokytojai — profe
sionalai. Tikimasi, kad ateitis 
bus linksmesnė. 

1994 - Š E I M O S METAI 

Gruodžio 26 dieną, pirmąjį 
sekmadienį po Kristaus Gi
mimo šventės, popiežiaus Jo
no Pauliaus II atstovas, Po
piežiškos šeimos tarybos pir
mininkas kardinolas Alfonsas 
Lopęs Truhilio, Šventosios Že
mės mieste Nazarete iškilminga 
šv. Mišių auka paskelbė 1994 
metus — Šeimos metais. 

Bažnyčia labai aktyviai palai
kė Jungtinių Tautų organizaci
jos nutarimą 1994-tuosius pa
skelbti Tarptautiniais seimo' 
metais, tuo paraginant visas pa 
šaulio tautas ir valstybes susi 
telkti ties pagrindinės visuome 
nės ląstelės — šeimos pro 
blemas. Tarptautinių seimo 
metų motto: „Padėti šeimai var 
dan asmens ir visuomenės gere 
vės", primenant, kad atsakomy 
bė už šeimą, už vaikus tenk; 
lygiai vyrui ir moteriai, ta ip pat 
kad šeimoje turi būti gerbiamo: 
kiekvieno jos nario žmogau; 
teisės. 

• P o p i e ž i u s P a u l i u s III 
1538 m. gruodžio 17 d. eksko-
munikavo Anglijos ka ra l ių 
Henriką VIII. 

Mūsų mielam draugui 

A.tA. 
ANDRIUI NAUJOKUI 

p e r anks t i aple idus šį pasaulį, r e i šk iame nuošir
džiausią užuojautą giliame skausme likusiai jo žmonai 
E L E N A I ir g iminėms Lietuvoje. 

Liūdime d rauge su Tavim 
Ema ir Vacius Artmonai 
Onutė ir Albinas Lee 
Nelė ir Antanas Matuliai 
Lionė ir Jonas Miežinskai 
Irena Sirutienė 
Elena ir Juozas Zubrickai 

Hot Springs, Arkansas 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

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

T R E J Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
RAMONĄ DERENČIUS 

Jau praslinko treji metai, kai mūsų mylima Dukrelė ir 
Sesutė išsiskyrė iš mūsų tarpo. 

Tegu gailestingas Dievas Jai suteikia Amžiną Ramybę. 
Šv. Mišios už a.a. Ramonos sielą bus atnašaujamos Tėvų 

Jėzuitų koplyčioje sausio 12 d., 8:30 vai. ryto ir Sunny Hills, 
Šv. Teresės bažnyčioje 8 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Ramoną savo maldose. 

Tėvai, sesuo ir brolis. 

A.tA. 
ARUI RIMAVIČIUI 

netikėtai Amžinybėn iškel iavus, skausmo prislėgtus 
tėvelius, buvusią „Grandies" globos pi rm. IRENĄ ir 
ANTANĄ RIMAVIČIUS, g rand ie tę MIRGĄ ir jos 
sesutę EGLĘ nuoš i rdž ia i už j ausdami p rašome 
Rimavičių šeimai Dievo paguodos. 

Jaunimo tautinis ansamblis , ,Grandis" 

A.tA. 
PETRUI ŠILUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą, savo la iku buvusiam 
JAV LB Brighton Pa rko apyl inkės valdybos pirmi
ninkui ir iždininkui, velionio sūnui VYTENIUI ŠILUI 
ir jo še imai . 

JAV LB Brighton Parko apyl. valdybos 

A.tA. 
MARIUI KIELAI 

mirus, žmonai EMILIJAI , d u k r o m s AUDRONEI, 
AUŠRAI, s ū n u m s ARVYDUI ir ALBERTUI bei 
visiems art imiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame. 

Brazdžiūnų šeima 
Juzė Kabliauskienė 

Mielam Broliui 

A.tA. 
Kun. VACLOVUI KATARSKIUI 

mirus, velionio seseriai dr. JADZEI GINEIKIENEI . 
mielai jaunystės dienų draugei , ir jos šeimai giliame 
liūdesyje p a s i l i k u s , be i v i s i ems a r t im ie s i ems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Buvę Telšių gimnazijos mokslo draugai : 
Elena Baltrušaitienė 
Gabrielė ir Albinas Dzirvonai 
Birutė Ir Jurgis Klečkauskai 
Koste ir Zenonas Petreikiai 
Rita ir Eduardas Slapšiai 
Irena Smieliauskienė 
Bronė ir Stasys Stravinskai 
Zuzana ir Stasys Žilevičiai 

A.tA. 
JUOZUI SABUI 

Amžinybėn iškel iavus , jo žmoną, mielą VIDĄ, sūnų 
RIMĄ. dukteris RENATĄ ir LIDIJĄ su šeima nuošir
džiai užjaučiame skausmo valandoje. 

Lilė ir Ignas Juzėnai 

DRAUGAS, šeštadienis 1994 m. sausio men. 8 d. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
sunkios ligos iškankintas, mūsų šeimos išsiskyrė mylimas 
Vyras, Tėvelis ir Tėveliukas 

A.tA, 
MARIUS KIELA 

Gyveno Willow Springs, IL, anksčiau Chicagoje, Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1994 m. sausio 6 d., 2:17 vai. p.p., sulaukęs 69 metų. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje. Vadoklių valsčiuje, 

Alančių kaime. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: žmona Emilija Dilkaite, dukros Audrone. 

Aušra su sūneliu; sūnūs Albertas ir Arvydas, marti Vilija; 
anūkėliai: Adomėlis Koob, Andrea ir Dainele Kielaites: 
pusbrolis Charles Dankevich, pusseserė Amilia Andrulis su 
šeimomis Amerikoje: pusbrolis Jonas Kiela, pussesere Janina 
Pabrinkienė su šeimomis ir kiti artimi gimines Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Prekybos Rūmams, Liet. Fondui, Liet. 
Bendruomenei, Panevėžiečių klubui; buvo ilgametis Lietuvių 
Operos mecenatas. 

Velionis pašarvotas šeštadienį, sausio 8 d. ir sekmadieni, 
sausio 9 d. nuo 1 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 10 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šermenyse, šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukros, sūnūs ir anūkėliai . 

Laidotuvių direkt. Donald A. PetkusDonaid M. Petkus 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
PETRUI GRIŠKELIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo duk te r į L I U D Ą 
R U G I E N I E N E . žentą ALGI, s ū n u s K Ę S T U T Į i r RI
MANTĄ, jų še imas ir k i t u s g imines . 

Vacys ir Janina Mitkai 
Benediktas ir Vita Neverauskai 

Inž. 

mirus. 
JONĄ 

A.tA. 
MAURILIJUI MIKUTAVIČIUI 

Cape Cod, žmoną MARIJĄ, sūnus JURGI ir 
su šeimomis bei visus artimuosius giliai 

užjaučiame. 

Antanas Juknevičius 
Valerija Norvaišienė 
Genovaitė Stapulionienė 
Regina ir Alfonsas Petručiai 

A.tA. 
BRONIUI AUŠROTUI 

mirus, jo žmonai V E R O N I K A I ir jo a r t i m i e s i e m s , 
re iškiame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvių Bendruomenės Auksinio 
Kranto apylinkė 

Pompano Beach, FL 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

and E U D E I K I S F U N E R A L H O M E 

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

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

P A L O S HILLS 11028 S. SOUTHVVEST H I G H V V A Y 
HICKORY HILLS 9236 S. R O B E R T S R O A D 
M A R Q U E T T E PARK 6541 S. K E D Z I E A V E . 

ALL P H O N E S 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

MARQLETTE PARK 2533 W. 71si STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD | 
LEMONT LOCATTON OPEMNC, |A\LAR> 1<*H 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 



DRAUGAS, šeštadienis 1994 m. sausio mėn. 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Just inas S a d a u s k a s , Chica-
go. IL. 1993 m. lapkričio 19-22 
d. St. Louis, Missouri vykusio
se Amerikos šachmatų varžy
bose 11993 National Champion-
ships* laimėjo antrąją vietą 
a š t u n t o s k y r i a u s m o k i n i ų 
grupėje. Varžybose dalyvavo 
daugiau kaip 700 vaikų iš visos 
Amerikos. Jus t inas yra 13 metų 
amžiaus. 

Vyresniųjų l ietuvių centre. 
Seklyčioje, trečiadienį, sausio 12 
d., 2 vai. p.p.. bus sveika
tingumo paskai ta — kalbės dr 
Petras Kisielius. Sr. Po to bus 
bendri pietūs. Visi kviečiami ir 
laukiami. 

Sab ina H e n s o n ir visa Lietu
vos vyčių choro valdyba kviečia 
lietuviškąją visuomenę į metinį 
choro pokylį, kuris bus sausio 15 
d., šeštadienį. Šaulių salėje. 
Programą a t l iks vyčių choras, 
bus gera vakarienė, smagi šokių 
muzika. įdomių ir vertingų 
dovanų l a imė j ima i . Rezer
vacijas priima Mary Kinčius, 
tel. 312-927-4990. 

Kurtas Vėlius, gimęs ir užau
gęs Kuršių marių pakraštyje, 
sausio 14 d., penktadienio vaka
re. Tilžės a k t o paskelbimo 
sukakties minėjimo išvakarėse, 
ka lbės . . M a r g u č i o " radi jo 
programoje. Kaip Kurto Vėliaus 
tėvai, taip ir j is šiandien sielo
jasi savo gimtojo krašto dvasi
nių vertybių išsaugojimu, nes 
jos per šimtmečius teikė stip
rybę visai lietuvių tauta i . 

S k a u t i n i n k a s fil. Kęs tu t i s 
Jėč ius , gyv. Villa Park. Illinois, 
išrinktas Lietuvių Skautų są
jungos Tarybos ir Pirmijos 
pirmininko pare igoms atei
nančių trejų metų kadencijai. 
Pareigas iš dabar t in io LSS 
p i r m i n i n k o vs . fil. S ig i to 
Miknaičio per ims sausio 30 d. 
Jaunimo centre vyksiančioje iš
kilmingoje pareigų perdavi-
mo-perėmimo sueigoje. 

x „Saulutė", Lietuvos našlai
čių globos būrelis, dėkoja už au
kas nela imingiems va ikams 
Lietuvoje: Stasė ir Leo Kankus 
$80, Frank J a n u l i s $25, Jolita 
Leonas Arzbaecher $100, Elena 
Zimavičiūtė Car te r $25, Rim
vydas Sidrys $250, LB Hot 
Springs. A r k a n s a s apyl inkė 
$50, Vida ir Robertas Kosmonas 
$250, Rita Kisielienė $100. 
Ačiū: „Saulutė", 419 Weidner 
Rd.. Buffalo Grove, IL 60089. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

'sk* 

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

<sk> 

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

(sk) 

x SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neats i lankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti . 
Sav. J . Liutikienė ir I. Nau-
jokienė. „Sagirs". 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk; 

J A V LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba praneša, kad 
sausio 9 d., sekmadienį, yra šau
kiamas apylinkės narių metinis 
susirinkimas Nekalto Prasidėji
mo parapijos mokyklos salėje. 
4420 S. Fairfield Ave. Pradžia 
11 vai. ryto, tuoj po lietuvišku 
Mišių. Atskiro žiniaraščio ne-
siuntinėsime, nes visa apvlin-
kės veikla ir apyskaitos bei au
kotojų sąrašai bus išdalijami 
susirinkime. Kviečiami daly
vauti visi apylinkės lietuviai, ne 
t iktai Lietuvių bendruomenės 
nariai . Bus kuklios vaišės — 
kava ir užkandžiai. 

Visos Illinois valstijom 
retoriaus įstaigos bus uždar 
sausio 15 d.. Martin Luther 
King šventėje. Išimtis yra Ford 
City esanti įstaiga, kuri atida
ryta septynias dienas savaitėje. 

P o visų švenč ių Čikagos 
kultūrinis gyvenimas lyg ir 
apsnūdo — mažai kas ką ruošia, 
mažai kas kur eina... Kad nesu
stingtume, kaip netekantis van
duo viduržiemį, siūlome atsigai
vinti aktoriaus Kęstučio Genio 
rečitaliu, kuris įvyks sekma
dienį, sausio 23 d., 3 vai. po 
pietų Jaunimo centre. Apie K. 
Genio pas i rodymus kituose 
lietuvių telkiniuose 'ypač Kali
fornijoje'jau girdėjome — kar
tais ;r labai neįprastu — at
siliepimų. Vadinas i , niekas 
nenuobodžiaus, kai K. Genys 
išeis į sceną! Šį rečitalį Čikagoje 
rengia ..Draugo" renginių komi
t e t a s ir nuoširdžiai kviečia 
visuomenę atsilankyti . Bilietai 
gaunami prie įėjimo. 

Janina Pileckienė, Vytauto 
Didžiojo Šaulių r inktinės Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoje 
remti būrelio pirmininkė, su
rinko net 560 dol. ir pasiuntė 
gimnazijai. 

L a i m a V a i č i ū n i e n ė , Chi
cago. IL. siųsdama prenumera
tos mokestį už ki tus metus, dar 
išrašė šimto dolerių sumos čekį 
ka ip auką. kad išsi laikytų 
. .Draugo" dienraštis. Nuošir
džiai jai dėkojame. 

x Inga ir Alfonsas Tumai iš 
Kalifornijos ,.Lietuvos Našlai
čiu Globos" komitetui: „Siun
čiame $150, staiga mirusio a.a. 
Juozo Sabaliausko atminimui 
pagerbti , vieno našlaičio išlai
kymui Lietuvoje". Našlaičių 
vardu komitetas dėkoja. 2711 
West 71 St., Chicago . IL 
60629. 

(sk) 

x Ieškote darbo? Norėtu 
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikines 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 Radio. 
5306 W. Lawrence, Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar 
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
- VAIRAS: 
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x DĖMESIO VIDEO APA 
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo 
jamos PAL sistemos į amerikie 
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia . .digital" apara 
tūra . už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas-
INTERVIDEO, 3533 S. AR^ 
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas . 

(sk) 

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS 

JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba. Sėdi iš kairės: Rita Darienė, Elena Majauskiene. 
Salomėja Daulienė, Danguolė Ilginytė, Alina Vadeišienė; II eil.: Vytautas Dijokas, Kazys Laukai
tis, Vidurio Vakarų apygardos pirm., ir Valentinas Račiūnas. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

NEEILINIS KONCERTAS 

Sausio 23 d., sekmadienį , 3 
vai. po pietų, Balzeko Lie tuv ių 
kul tūros muziejaus G i n t a r o 
salėje įvyks fortepiono muzikos 
koncertas, kuriame pas i rodys 
jauni virtuozai Sonata Zubo
vienė ir Rokas Zubovas. Abu 
menininkai pradėjo p i an i s to 
karjerą vaikystėje. J au b ū d a m a 
trylikos metų. Sonata a t l i ko 
solo rečitalį. Rokas la imėjo 
pirmąją vietą VI t a rp t au t in i a 
me M. K. Čiurlionio p ian i s tų 
konkurse Vilniuje, b ū d a m a s 
20-ies. Abu muzikai k a r t u 
studijavo Vilniaus Konservato
rijoje, vėliau De Paul univers i 
tete Čikagoje. Nuo 1989 metų . 
kai jie vedė, Sonata ir Rokas Zu
bovai koncertuoja ir da lyvauja 
konkursuose kartu. Jų solo pasi
rodymai buvo Atėnuose (Grai
kijoje'. Ženevoje (Šveicarijoje). 
Ne\v Yorke. Seat t le . Cleve-
lande. VVashingtone. Missouri ir 
Florida valstijose bei. a i šku . 
Čikagoje. 

Balzeko muziejaus koncer te 
Sonata Zubovienė s k a m b i n s 
Frederio Šopeno Polonaise-Fan-
tasie Op. 61 . Ketur ias Mazur
kas Op. 41 ir Scherzo Op. 54. 
Pianistė yra ypač pasižymėjusi 
kaip Šopeno muzikos a t l ikėja . 
D a u g k r i t i k u i š s k y r ė j o s 
jautr ius perėjimus nuo pirmųjų 
kūrinio akordų į skirtingos nuo
taikos muzikines frazes, tobu la 
techninį atlikimą ir šiltą, in
dividualizuotą interpretaciją. 

Rokas Zubovas atl iks Mikalo
j aus Konstant ino Čiur l ion io 
Sonatą F major ir Besacas 
variacijas. Pat raukl i ir spal
vinga kompozitoriaus muz ika 
bei asmeniškas garsiojo lietuvių 
menininko ryšys su p i an i s tu 
'Rokas yra Čiurlionio provai
kaitis) visuose Roko koncer
tuose sukuria nepaprastą atmo
sferą, įaitrintą atlikėjo eks
presyvumo ir temperamento . 

D. L a p k u s 

Andriaus R. Mirono knyga 
..Grožio ak iva i zdo je" , k u r i 
nesenia i buvo i š s p a u s d i n t a 
, ,Draugo" spaustuvėje, j au iš 
dalies pasiekė skaitytojus. Jos 
viršeli puošia Čiurlionio kūry
bos reprodukcija. Kai kur iuose 
knygos egzemplioriuose nebuvo 
pažymėta, kas yra viršelyje, 
nors , mene nus imanan t i e j i , 
galėjo a tpaž in t i Č i u r l i o n i o 
kūrybą. 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 VV. 71 Street. Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai , žemiausios ka inos , 
geriausiomis sąlygomis. 
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x Prieš užs i sakydami pa
m i n k l ą , a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r i n k i m ą : m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
pamink lus mūsų d i rb tuvė je 
pagal jūsų page idav imą — 
brėžinius. Prieš pas ta tan t pa 
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
t ikinti , kad j is padarytas , ka ip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vil imas Nelsonai . Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

V O K I E T I J O J E 

V ė l i n e s Vasar io 16 gimnazi
jos mokinia i paminėjo lapkričio 
5 vaka re . Visi susir inko pilies 
koplyčioje, ku r įvyko susikau
pimo valandėlė. Buvo skai toma 
ta i d ienai sk i r ta evangelija, 
p sa lmės , e i lėrašč ia i . E l i n a s 
Venckus, J u s t i n a s Čekuolis ir 
Vy tau t a s Lemkė paskambino 
gi taromis melodijas, o Almis 
Udrys sugriežė smuiku ,,Šiluvos 
Mari jos" giesmę ir da r vieną 
melodiją. V y t a u t a s Lemkė gro
jo e lek t r in ia i s vargonais. 

Pasku i visi nuėjo į Hiuten-
feldo kap ines . Eisenos priekyje 
gimnazijos skau ta i nešė žvaku
tes . Pr ie kapin ių kryžiaus buvo 
pas imels ta už visus, čia besi
ilsinčius, l ie tuvius . O Hiuten-
feldo kap inėse net 25 a ts igulė 
amž inam poilsiui. Sugiedojus 
„ M a r i j a , M a r i j a " , s k a u t a i 
padėjo žvakutes ant l ietuvių 
kapų, o po to rudens vakaro 
tamsoje visi grįžo į bendrabutį . 

Šeš tad ien i , lapkričio 6, Va
sario 16 b e r n i u k ų bendrabučio 
salėje įvyko „kul inar i jos vaka
ras" . J į suorganizavo ir, paįvai-
r indamos žaidimais , pravedė 11 
klasės mergaitės, vadovaujamos 
b e n d r a b u č i o vedėjos Genės 
Venckuvienės . 

x Optical S tudio , 2620 W. 
71 st St., C h i c a g o , IL 60629. 
tel. 312-778-6766. Kreipt is į Al
doną Kaminsk ienę . Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i r m a d . ir antrd. 
uždaryta . 
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x Irena Š i le ik ienė sudarė ir 
atvežė iš Lietuvos rūbų kūrėjų 
— E. Matul ionienės ir V. Trei-
gienės — rūbų-paveikslų paro
dą. Paroda vyksta nuo gruodžio 
31 d. iki s a u s i o 12 d. „Galeri 
joje". 4317 S. Wiscons in Ave. , 
St ickney, IL. Dėl lankymo 
susi tar t i tel. 708-749-2843. 

(sk) 

x A r c h . A R Ą RIMAVIČIU, 
t ragiškai žuvusį St. Thomas 
saloje, a t m i n t i ir pagerb t i . 
Vydūno Fondui $150 aukojo: A. 
ir A. Karn ia i , B. ir K. Sekma-
kai , R. ir B. Sriubai, J . ir R. 
Vienužiai. L. Vitkauskienė. Visi 
iš Michiana. 
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x Nors lauke s iaučia vė jas , 
eglės, medžiai apsnigti , ir pa-
vasris kol kas atrodo tik sapnas, 
bet kviečiame visus į „Pavasa
rio sapną" — „Maironio" lit. 
mokyklos Lemonte 30 m. su
kakt ies balių, š e š tad ien į , sau
s io 29 d. 6 v. v. P a s a u l i o lietu
vių centre. Aldona Šoliūnienė 
jus skaniai pavaiš ins , o „Žibu
r io" orkes t ras pra l inksmins . 
Užsisakykite vietas pas Danute 
Grigaliūnienę, tel. 70*513-5163 
iš anksto, nes iki sausio 22 d. 
bil. kaina tik $25, o po tos datos 
- $30. Stalus rezervuoti ir bilie
tus užsisakyti t a ip pat gal ima 
p a m o k ų l a i k u per t ėvų 
komitetą. 
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Kepė ir mergai tės , ir ber
niukai. Daugeliui tai buvo pir
mas kul inarinis pabandymas. 
Nepavykusių patiekalų nebuvo. 
Kepimai prasidėjo j au penkta
dienio vakare , o šeštadienį 
popiet visos bendrabučių vir
tuvėlės buvo pilnos kulinarų. 
Iki šiol dar daugelis laikė pa
slaptyje, ką kas gamina. Tačiau 
buvo labai smagu ir patiems 
kepti, ir ki t iems stebėti, kaip 
kepama. 

P a g a l i a u a t ė jo v a k a r a s , 
valgiai buvo sunešti į berniukų 
bendrabučio salę. kur 15 kepėjų 
p r i s t a t ė savo „ k ū r i n i u s " . 
Patiekalų įvairumas buvo neap
sakomas: kas kepė pyragą, kas 
tortą, kas sausainius, kas picą 
ar dar ką kitą. Valgiai buvo ver
t inami pagal grožį ir skonį. Ra
gautojai an t lapelių surašė t r i s 
labiausia i pa t i kus iu s patie
kalus . Gomur iu i sudrėkint i 
buvo ir lietuviškos giros. 

Diego B a r n a t a n - U ž k u r a s , 
iškepė argentinišką picą, o Jus
t ina Baršytė su Indre Kazake
vičiūte, iškepusios sluoksniuo
tus sausainius, laimėjo trečią 
vietą. An t rą vie tą laimėjo 
Viktorija Lorencai tė , Dalia 
S t a k v i l e v i č i ū t e i r La ima 
Lipšytė. Pirmosios dvi iškepė 
pyragą , o L a i m a — to r t ą 
„Gedimino pilis". Pirmoji vieta 
atiteko Elvyrai Kalvėnaitei ir 
Rasai Slankauskai te i . 

Šis vakaras tapo beveik tra
dicija, nes nuo tol. kai G. 
V e n c k u v i e n ė a tė jo d i rb t i 
bendrabučio vedėja, nuolat ran
da entuziasčių, norinčių rengti 
tokį vakarą. Mokiniams tai su
teikia daug malonumo, paįvai
rina jų savaitgalius. 

R i e t a v o k l e b o n a s kun . 
Česlovas Degutis, šiais metais 
lankydamasis Vokietijoje, nusi
skundė, kad jam t rūksta lėšų 
senam namui paverst i senelių 
prieglauda. VLB Schvvetzingeno 
apylinkės narys Algis Vitkus 
ėmėsi iniciatyvos padėti. Tam 
reikalui iš VLB Schwetzingeno 

Dr. Vytautas ir Aldona Ur
bai, Jupiter. FL. linkėdami 
„malonių švenčių ir sėkmingų 
ateities metų „Draugui" , at
siuntė 100 dol. J i ems tariame 
nuoširdų ačiū. 

1993 m. gruodžio 3 d. JAV LB 
Krašto valdybos posėdyje buvo 
patvir t inta JAV LB XIX Tary
bos vyriausiosios rinkimų komi
sijos pirmininkė — Angelė Kar-
nienė (220 Pokagon Trail, M.S., 
Michigan City, IN 46360) ir 
nariai : Vytautas Gutauskas, 
Vy tau t a s Kasn iūnas , Jonas 
Kavaliūnas, Kazimieras Mie-
cevičius. 

K a i p buvo paske lb ta LB 
tarybos sesijoje Čikagoje (pernai 
spalio mėn. 9-10 d.), JAV LB 
XrV Tarybos rinkimams paskir
ti du savaitgaliai: 1994 m. 
balandžio 30-gegužės 1, ir 
gegužės 7-8 d. Tame pačiame 
posėdyje Krašto valdyba priėmė 
papildomą rinkimų taisyklę: 
JAV LB apygardų valdybos 
sudaro atskiras rinkimų komisi
jas kiekvienam rajonui. Komi
sijos sudaromos iš tame rajone 
gyvenančių lietuvių. Šiuo laiku 
tik Vidurio Vakarų apygarda 
t u r i d a u g i a u negu vieną 
r inkimų rajoną (ji suskirstyta į 
ketur is rinkimų rajonus). 

Pradėkime ruošą šiam pras
mingam darbui. Nedelsdami 
skatinkime pasižymėjusius savo 
apylinkių tautiečius kandida
tuoti į JAV LB tarybą. Savo 
balsais balsavimo m e t u iš
r inkime juos į mūsų aukščiau
sią bendruomeninę instituciją, 
kad saugotų Bendruomenės 
žingsnius prasmingame, Lietu
vių Chartos nurodytame kely
je, sąžiningai sekant anksčiau 
dirbusių didžiųjų bendruomeni-

ninkų pavyzdžiu. 
Pastaba: šį pareiškimą pasi

rašė Gintaras P. Čepas, vi-
cepirm. organizaciniams rei
kalams. Prie pareiškimo pri
dedamas JAV L5 tarybos rin
kimų taisyklių 15-to paragrafo 
papildymas, ats iųstas ka r tu . 
Pas i rašo Vy tau t a s K u t k u s , 
pirmininkas. 

J A V LB Vidurio V a k a r ų 
apygardos balsavimo rajonai 

Pirmas rajonas: JAV LB 
Aurora, Bridgeport, Brighton 
Park, Cicero, Gage Park, Le-
mont , M a r ą u e t t e P a r k i r 
Melrose Park apylinkės bei 
visos kitos vietovės Illinois vals
tijoje, išskyrus Waukegan — 
Lake County ir East St. Louis 
gyvenančius lietuvius. 

Antras rajonas: JAV LB Be 
verly Shores, East Chicago ir In-
dianapolis apylinkės bei visos 
kitos vietovės Indianos valsti
joje. 

Trečias rajonas: JAV LB 
Kenosha (Racin), Milvvaukee, 
Waukegan ir East St. Louis 
apylinkės bei visos kitos vie
tovės Wisconsin, Minnesota, 
North Dakota ir South Dakota 
valstijose. 

Ketvirtas rajonas: JAV LB 
Denver, Hot Springs, Kansas 
City, Omaha ir Sioux City apy
linkės bei visos kitos vietovės 
Arkansas, Colorado, Iovva, Kan
sas, Louisiana, Missouri, Missis-
sippi, Nebraska, Oklahoma ir 
Texas valstijose. 

apylinkės narių ir kitur j is su
rinko 1,000 DM: vien jo gyven. 
vietos Hockenheimo jūreivių 
klubas paaukojo 330 DM. 

DEIMANTINĖ AMŽIAUS 
SUKAKTIS 

Vincas Natkevič ius 'Nat-
kusi gimęs 1918 lapkričio 6 d. 
Ožkabalių kaime, Vilkaviškio 
va lsč . ir ap sk r . 1938-1942 
studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą bei filosofiją Kaune ir 
Vilniuje, 1945-1949 — Tiu
bingeno universiteto filosofiją 
bei sociologiją. Vokiečių okupa-
c. laikotarpiu 1941.XI-1944.X 
mokytojavo Kauno „Aušros" 
mergaičių. Kauno VI ir Alytaus 
gimnazijose, dėstydamas lietu
vių kalbą. Daug širdies ir triū
so yra paskyręs ateitininkams. 
Ateitininkas tapo, dar būdamas 
gimnazistu. Nuo 1939.VI -
slaptos Ateitininkų moksleivių 
sąjungos centro valdybos pirmi
ninkas . 1940-1944 dalyvavo 
Lietuvos pogrindy. Po karo jo 
p a s t a n g o m i s buvo a t k u r t i 
moksleiviai atei t ininkai Vak. 
Vokietijoje, kurie 1945.X. išsi
rinko jį Sąjungos pirmininku. 
Nuo 1946.VI iki 1949.III buvo 
Ateitininkų federacijos gene
ralinis sekretorius. Nuo 1952 
dalyvauja Europos lietuvių fron

to bičiulių sąjūdy, ku r i ame 
1953-1954 buvo valdybos pirmi
ninku. 

Savo pėdas jubil iatas yra gi
l ia i į spaudęs Vasa r io 16 
gimnazijoje, ku r mokytojavo 
1954-1956. Baigęs filosofijos 
mokslus Tiubingeno universi
tete, grįžo mokytojauti 1966. 13 
metų vadovavo gimnazijai, nuo 
1967.IX.1 iki 1980.VIII.31 bū
damas jos direktoriumi. 

V. Natkevičius yra gilią vagą 
išvaręs ir Vokietijos lietuvių 
bendruomenėje. Keturias ka
dencijas (1968-1980) buvęs LB 
tarybos narys ir vieną kadenciją 
(1967-1968) - valdybos narys . 
Skaito brandžias paskaitas įvai
riuose lietuvių sambūriuose bei 
suvažiavimuose Vokietijoje ir 
Lietuvoje — Europos lietu
v iškose s tudi jų s a v a i t ė s e , 
E u r o p o s l i e tuv ių f ron to 
bičiuliams ir k t„ rašo spaudoje, 
daugiausia l i teratūrinėmis te
momis. Lituanistikos inst i tuto 
Čikagoje narys. Nuo 1972 dės
to lituanistiką J. W. Goethes 
universitete Frankfurte. Parašė 
ir išleido dr. Jono Griniaus 280 
psl . monografiją „Žydr io jo 
romantizmo besiilgint". 

Dėl teisinių patarimu 
kreipkitės j advokatą 

BRYAN R. BAGDADY, P C . 
25 Northvvest Pt. Blvd., Suite 550 

Eik Grove VilLage, 1L 60007 
(708> 290-0033. F»x (708) 364-4603 

Lietuvos vyčiai atliko proprama ..Inter Ethnic cultural" festivalyje State of 
Illinois pastate Čikagoje. Juos pakvietė Cook County Recorder of Deeds Jessie 
White Cia jį matome kartu su vyčių tautinių Šokių šokėjų grupės vadovu 
Frank Zapoliu. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagaH susitarimą 

Advokatas Cibai t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

VirS 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

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

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


