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Kieno reformos geriausios? 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gruodžio 27 d. (Elta) 
— Gruodžio 4-9 dienomis vyko 
sociologinė suaugusių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojų ap
klausa. Jiems buvo pateiktas 
vienas klausimas — kurioje iš 
trijų Baltijos šalių, jų manymu, 
sėkmingiausiai vyksta ekono
minės reformos. 

Lietuvos apklausą atliko Vie
šosios nuomonės tyrimų centras 
prie Filosofijos, sociologijos ir 
teisės instituto, Latvijoje — LA-
SOPEC Ltd., Estijoje - EMOR 
Ltd. Visose trijose Respublikose 
apklausos suderintos, reprezen
tatyvios, t.y. leidžia kalbėti, kad 
tokia yra gyventojų nuomonė. 

K a d Estijoje geriausiai vyks
t a ekonominė reforma, mano 44 
proc. Lietuvos, 27 proc. Latvijos 
i r 23 proc. pačios Estijos gyven
tojų; 

kad Latvijoje — 8 proc. Esti
jos, 6 proc. pačios Latvijos ir 4 
proc. Lietuvos gyventojų. 

k a d Lie tuvoje — 32 proc. 
Estijos, 32 proc. Latvijos ir 20 
proc. pačios Lietuvos gyventojų. 

Vadinasi, mažiausiai žmonių 
tur i labai gerą nuomone apie 
Latvijos ekonomines reformas. 
Lietuvos ir Estijos ekonomines 
reformas gerai vertina maždaug 
vienodas žmonių procentas, tik 
Estijos gyventojams dažniau 
atrodo, kad ekonominės refor
mos geriau vyksta Lietuvoje, o 
Lietuvos gyventojams — kad 
Estijoje. Kaip patarlėj , sveti
mame darže ir pupos geriau 
auga. 

K i e k k a i n u o j a doler i s? 
216 rublių! Būten t tokia, 

rekordinė Lietuvai ka ina buvo 
pasiekta valiutos aukcione, kurį 
pirmą kartą surengė „Baltijos 
birža". Švedijos kronas, Vokieti
jos markės, JAV doleriai ir 
Anglijos svarai buvo parda
vinėjami kainomis, gerokai vir
šijančiomis pradines. Pirkėjų tai 
nebaugino. Pavyzdžiui, markės 
pradinė kaina buvo nuo 76 iki 
85 rublių, o pardavimo kaina 
svyravo nuo 150 iki 175 rublių. 
Dolerio kaina svyravo nuo 191 
iki 216 rublių, bet kai ji pasiekė 
230 rublių, pirkėjų neatsirado. 

Tikras pirkėjų mušis vyko dėl 
2,000 Anglijos svarų sterlingų, 
pasiūlytų po 240 rublių. Niekas 
nenorėjo nusileisti, todėl buvo 
pasiektas aukciono rekordas — 
361 rublis už 1 svarą sterlingų. 

Antrajame tu re dalyvių gero
kai sumažėjo — „Baltijos bir
ža" pardavinėjo vyriausybės 
paskirtą valiutą, kurios vertė — 
2.000,000 dolerių. Pagal auk
ciono sąlygas val iutas galėjo 
įsigyti tik Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys. Bet poten
cialių pirkėjų finansinės gali
mybės buvo kur kas kuklesnės. 
Tad parduota t ik 120 tūkstan
čių dolerių. Kaina svyravo nuo 
141 iki 203 rublių už dolerį. 

Iš viso „Baltijos biržos" nu
rengtame aukcione parduota 37 
tūkstančiai Vokietijos markių, 
daugiau kaip 125 tūkstančiai 
dolerių, 2,000 svarų sterlingų ir 
400 Švedijos kronų — maždaug 
už 30 milijonų rublių. 

P r e m j e r a — senojoje 
bažnyč io je 

Gruodžio 25 d. senojoje Kauno 
Vytauto Didžiojo bažnyčioje 
pirmąjį kartą skambėjo Kalėdų 
misterija „Nativi tas Domini" 
(„Viešpaties gimimas"). Žodžius 
jai parašė šios bažnyčios kle
bonas poetas Ričardas Mikuta
vičius, muziką sukūrė kompo
zitorius Vidmantas Bartulis. 

Giedojo profesoriaus Albino 

Petrausko diriguojamas Kauno 
choras „Leliumai" ir berniukų 
choras „Varpelis". 

Įvairios žinios 
Vi ln iaus tautodailės salone 

atidaryta penkių liaudies mies
tų kūrybos paroda. Visi jie — 
kandidatai Pauliaus Galaunės 
premijai gauti. Ją už geriausius 
liaudies dailės kūrinius kasmet 
skiria Kultūros ir švietimo 
ministerija. 

Salone eksponuojami tapytojų 
Elenos Adomaitienės iš Akme
nės ir vilnietės Elenos Andru-
lienės, tapytojo bei medžio 
drožėjo alytiškio Algirdo Judic
ko, Panevėžyje gyvenančios 
audėjos Genovaitės Žukienės 
bei skulptorės iš Šiaulių Onos 
Šimkienės darbai. Visus juos 
apdovanojimui pristatė Lietu 
vos Tautodailininkų sąjungos 
skyriai. Kas taps šių metų Pau 
liaus Galaunės premijos laurea
tais, bus nuspręsta iki Naujųjų 
Metų. 

Tokios solidžios labdaros 
siuntos klaipėdiečiai dar nebu
vo gavę. Laivas keltas „Greifs-
valdas" iš Mukrano atgabeno 
keletą krovininių automobilių, 
kuriuose tilpo 48 tonos rūbų, 
maisto produktų ir medikamen
tų. Vertingas kalėdines bei nau
jametines dovanas Klaipėdos 
gyventojams perdavė Vokietijos 
Riugeno salos administracinio 
centro Bergeno miesto savival
dybė, firma „Bernd Hesse" ir 
vietos gyventojai. 

Siuntinius atlydėję į uosta
miest į Bergeno ta rybos 
delegatai ir kiti svečiai su 
dovanomis lanko skurdžiausiai 
gyvenančias šeimas. 

J J A V išvyko uostamiesčio 
dramos teatro vyriausias reži
sierius Povilas Gaidys. Jis šio
je užjūrio šalyje svečiuosis kele
tą mėnesių — „Vaidilutės" lie
tuvių grupėje statys spektaklį, 
o Illinois universiteto studen
tams dėstys režisūrą ir lietuvių 
literatūrą. 

Daug iau ka ip 5 tūkstančius 
šventinių eglučių Klaipėdos, 
Kretingos, Palangos. Gargždų ir 
Skuodo rajonų gyventojams 
paruošė Kretingos miškų urėdi
jos miškininkai. Lietuviškomis 
eglutėmis šį kartą pasidžiaugs 
ir Graikijos gyventojai. Į šią šalį 
kretingiškiai išsiuntė pusantro 
tūkstančio spygliuotų medelių. 

— Baltieji rūmai pranešė, 
jog prez. G. Bushas nominavo 
Komercijos departamento sek
re torės pareigoms Barbarą 
Franklin, 51 metų menedžerę ir 
aktyvią nare Respublikonų par
tijoje. 

Prez. Michailas Gorbačiovas vaške be ceremoni.- unešamas iš pasaulio bendražygių kompani 
jos Madame Tussaud vaško muziejuje Amsterdar.»e. Aplink jj figūros — kairėje Vokietijos kancle
ris Heimut Kohl, Prancūzijos prez. Francois M .lerrand, JAV prez. George Bush ir Britanijos 
ministras pirmininką? John Major. 

Vokietija suka savo keliu 
Kancleris neatsakė į Busho skambinimą 

Washingtonas. Gruodžio 23 
d. — Vokietijos vyriausybė gavo 
formalų JAV reikalavimą pra
ėjusią savaite, kad susilaikytų 
nuo Kroatijos ir Slovėnijos pri
pažinimo. Bona į šį reikalavimą 
niekad neatsakė. Tai rodo, jog 
žuvus Sovietų Sąjungai, Vokie
tija jaučiasi drąsi ir užima 
savistovią laikyseną. Bonos ne-
atsakymas Washingtonui yra 
kartus kąsnis. O kai prez. Bu
shas bandė telefonu susirišti su 
savo senu prieteliu kancleriu 
Kohl, tai jis buvo užsiėmęs savo 
Krikščionių Demokratų partijos 
metinės konvencijos reikalais ir 
nesiteikė pakelti telefono ragelį, 
praneša UPI. Vokietijos spren
dimas eiti savo keliu po 45 metų 
yra nepriklausomumo pareiški
mas, kuris tuoj silpnina Ameri
kos poziciją Europoje ir tuo pa
čiu pasaulyje, nežiūrint kaip Vo
kietija tai neigtų. 

Pi rmasis posūkis 
Užsienio žurnalistai sako, kad 

tai pirmas Vokietijos skambu
tis, kad ji nori savo ekonomine 
galybę sulyginti su politine ga
lybe. Bonos nepriklausomumo 
parodymas buvo puikiai paruoš
tas laimėti Europos Bendrijos 
sąjungininkus Jugoslavijos pa
smerkimui ir Kroatijos ir Slovė
nijos paskelbtos nepriklauso
mybės pripažinimui. Vokietija 
išėjo su savo planu, kai JAV 

Valstybės sekretorius važinėjo 
buvusiose sovietinėse respubli
kose. 

Vokiečiai laimėjo naujojoje 
Europoje, prifSfdami Amerikos 
skelbiamą apsisprendimo prin
cipą visoms tautoms, o šiuo 
atveju jį pritaikindami Kroati
jai ir Slovėnijai. Kancleris Kohl. 
nieko nelaukdamas, tai išbandė 
Jugoslavijos atžvilgiu ir laimė
jo. Europa sutiko pripažinti Ju
goslavijos respublikas, kurios 
nori išeiti iš sąjungos, nepri
klausomomis valstybėmis. Vo
kietijai tuoj pritarė Prancūzija. 
O kai uz tai pasisakė Italija ir 
Belgija, pasisakė ir kitos Euro
pos Bendrijos valstybės. Tai yra 
visai prieš prez. Busho vedamą 
politiką, kad Jugoslavija būtų 
kaip ir buvusi su visomis 
respublikomis federacijoje. 

Savistovus kel ias 

Čia dera prisiminti, jog Vokie
tija gerai suprato, kaip turi būti 
panaikinu pasilikę po karo ne
užbaigti padariniai. Kai tik su
griuvo Be'lyno siena, tai Bona 
tuoj paskelbė apsisprendimo 
principą i" demokratijos įvedi
mą vi=ose komunistinėse vals
tybėse Rytu Europoje. Vokieti
ja daug a.iKsčiau už Ameriką 
pripažino Sovietų respublikas ir 
Baltijos valstybes. O šiuo metu 
ir Kroatiją su Slovėnija. Tai aiš
kūs ženki. i. kad Vokietija eis 
savistoviu keliu, nors Amerika 
to ir nenori. 

Popiežius Jonas Paulius II sutinka Vatikane Rusijos Respublikos prezidentą 
Borisą Jelciną 

Deputatų paskutinis 
sprendimas 

Maskva. Gruodžio 26 d. — 
Čia Krem! u;e Sovietų deputa
tai iškilmingai nusprendė, kad 
daugiau n* > egzistuoja Sovietų 
Sąjunga ir r-įtarė per savaitę 
užbaigti visus reikalus. Šiai 
paskutine; >esijai susirinko 40 
deputatų, kuri truko 40 minu
čių. Juodi i.rruzinai išvažiuoda
vo pro vartus su sovietiniais biu
rokratais, kurie iš savo įstaigų 
išsivežė save asmeniškus daik
tus. Rusijo- prez. Jelcinas nuva
žiavo į Ma-K^os priemiestį Ja-
senevo, kur buvo Sovietų špio
nažo vyriausioji įstaiga, kurią 
jis įsakė naci analizuoti. Po ilgo 
pokalbio su jos direktoriumi Eu-

Jelcinas kontroliuoja 
raketas 

Gorbačiovas prieš Bendriją 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone prez. Bu
shas pasakė žurnalistams, kad 
jis kalbėjosi telefonu su Rusijos 
prez. B. Jelcinu ir jis jį asmeniš
kai užtikrinęs, kad jis kontro
liuoja branduolinius ginklus ir 
nėra jokio pavojaus jų netikė
tam panaudojimui. 

— Maskvoje artimieji M. 
Gorbačiovo tarnautojai suruošė 
jam atsisveikinimo vaišes. Čia 
jis buvęs geroje nuotaikoje, sa
kėsi važiuosiąs pailsėti kelias 
savaites ir išsitarė, kad turi „di
delius planus" ateičiai. Jis pa
sisakė negalįs visiškai pasi
traukti iš politinės scenos, bet 
nebūsiąs opozicijos vadu prieš 
prez. Jelciną. „Mano mama 
man sakydavo daug kartų: pasi
trauk ir sugrįšk namo. Aš jai 
turiu paskambinti šiandien. Aš 
esu tikras, kad ji pasakys tą patį 
dabar, o gal,Ačiū Dievui, dabar 
pailsėk' ". 

— Gruzijos sostinėje tebe
vyksta kovos tarp vyriausybės 
ir opozicijos pajėgų. Penktadienį 
aplink parlamento rūmus spro
ginėjo granatos ir kitos rūšies 
ginklai. Prez. Gamsachurdija 
pasakė kovosiąs „iki mirties", 
bet nepa^iduosiąs teroristams. 
Kovos jau vyksta 6 dienas iš 
eilės prie parlamento rūmų. 

— Kinija vakar pripažino Ru
sijos Respubliką ir visas kitas 
respubl kas nepriklausomomis 
valstybėmis ir siunčia savo de
legaciją diplomatinių ryšių ap
tarimui. 

— Jugoslavi jos vyriausybė 
pranešė norinti sudaryti naują 
mažesnę Jugoslaviją, į kurią 
įeitų ir civilinio karo metu 
užimtos žemės iš Kroatijos ir 
Slovėnijos. 

— Prez . George Bushas iš
vyko į Texas valstiją trijų dienų 
medžioklei. Jis taip pat ten ap-
lanklys ir vandeniu užlietus plo
tus, kurie žmonėms atnešė mil
žiniškus nuostolius. 

genijum Primakovu. Jelcinas 
nusprendė jį palikti tose pačiose 
pareigose. Ši įstaiga dabar va
dinsis Rusijos Užsienio žvalgy
ba. „Tasso" žinių agentūra pra
nešė, jog Jelcinas tos agentūros 
tarnautojus įpareigojo dabar 
dirbti tik Rusijos gerovei. 

Maskva. Gruodžio 26 d. — 
Kai tik Gorbačiovas paskelbė 
savo atsistatydinimą, deklaruo
damas tuo pačiu Sovietų Socia
listinių respublikų pabaigą, po 
kelių valandų prasidėjo Vakarų 
valstybių Rusijos Respublikos 
pripažinimas kartu ir su kito
mis respublikomis. 

Ir Gorbačiovas pats pasakė, 
kad „dabar mes gyvename nau
jame pasaulyje. Baigėsi šaltasis 
karas ir apsiginklavimo lenkty
nės, karinių išlaidų mažinimas 
krašte, kurio militarizavimas 
pakenkė mūsų ekonomijai, vie
šajai opinijai ir moralei. Bran
duolinio karo pavojus buvo pa
šalintas". 

Kodas p a s Je lc iną 
Tuoj po jo rezignavimo, Krem

liaus sargybiniai nuleido raudo
ną sąjunginę vėliavą paskutinį 
kartą. Iškilo Rusijos Respubli
kos vėliava. Prieš kelias minu
tes Gorbačiovas pasirašė ir per
davė branduolinių raketų palei
dimo į priešą kodą saugoti prez. 
Jelcinui, populiariausiam poli
t ikui dabartinėje naujosios 
Bendrijos sąrangoje. 

Prez. Jelcinas kalbėjo Rusijos 
parlamente, kad „bus tik vienas 
branduolinis mygtukas, kurio 
ki t i prezidentai n e t u r ė s " . 
Tačiau tą mygtuką paspausti 
re ikės t u rė t i su t ik imą ir 
Ukrainos , Gudijos ir 
Kazachstano respublikų vadų. 
kur ių teri tori jose y r a tos 
raketos. Jelcinas pasakė, jog jis 
nemano, kad kada nors tektų tą 
mygtuką paspausti. 

Palikdamas Kremlių, Gorba
čiovas pareiškė pasitenkinimą, 
kad galėjo susitarti dėl bran
duolinio nusiginklavimo, tačiau 
jis įspėjo žmones, kad jie dar 

nėra išmokę naudotis g a u t a 
laisve ir gali būti, kad sudary
ta Bendrija nepasiseks; j i s ir 
dabar dar kartą pasisakė prieš 

P i r m a s t a r p lygiųjų 
Naujoje 11 valstybių Bendri

joje, kaip rašo Reuterio žinių 
agentūra. Boris Jelcinas yra pir
mas tarp lygiųjų. Tai e san t i 
labai laisva politinė sandrauga. 
Bendrijos nariai gali p a t y s 
nustatyti savo ekonominius ir 
po l i t in ius p l a n u s . Bet j i e 
pasižadėjo sudaryti bendra ka
riuomenės vadovybę apsigyni
mo tikslais ir atgaivinti rublį , 
kaip bendrą piniginį vienetą. 
Rusija jau paskelbė savo gyven
tojams, kad nuo sausio 2 dienos 
bus nebevaržomos kainos ir ne
beduodamos komunizmo siste
mos subsidijos. 

R a k e t ų s u n a i k i n i m a s 
Ukra inos prez. Leon idas 

Kravčiukas paaiškino užsienio 
žurnalistams, jog, kol branduo
liniai ginklai dar nėra sunaikin
ti, tų ginkių kontrolė yra paves
ta vienam prezidentui Jelcinui. 
„Nėra jokios rizikos, kad jie bus 
panaudoti užpuolimui, nes mes 
juos išvešime iš Ukrainos , o 
mygtukas yra mano. Šuškevi-
čiaus (Gudijos) ir Nazarbajevo 
'vKazachstano) užblokuotas"*, 
sakė jis. Ukraina skuba jų nu
sikratyti, nes Amerika pareiš
kė, kad tai yra pagrindinė sąly
ga, kad galėtų Ukraina įsijung
ti į Vakarų pasaulį. Jie būsią 
pervežti į Rusiją, kuri tur i 
geresnes sąlygas jų sunaikini
mui. Raketų sunaikinimas turi 
būti jvykdytas iki 1992 m. lie
pos 1 d. 

Lietuvos Pasiuntinybės prie 
Šventojo Sosto 

Pranešimas 
Roma. 1991 m. gruodžio mėn. 

24 d. — Arkivyskupas Audrys 
Bačkis yra naujasis Viiniaus ar
kivyskupas. 

Paskirdamas jį šioms labai 
svarbioms bei atsakingoms pa
reigoms. Šventasis Tėvas dar 
kartą parodė, jog gerai pažįsta 
ir supranta ne tiktai Lietuvos 
Bažnyčios, bet ir mūsų vals
tybės ir jos gyventojų susirū
pinimą senosios sostinės proble
momis. 

Naujojo arkivyskupo uždavi
niai nebus lengvi. Nuo amžių 
sudėtingai susipynę religiniai, 
tautiniai bei politiniai reikalai 
laukia sprendimų. Kartu su ki
tais Lietuvos vyskupais jis turės 
prisidėti prie mūsų krašto Baž
nyčios atnaujinimo ir sustipri
nimo. 

Atidaro ambasadą 
Jeruza lė . Gruodžio 27 d. — 

Čia spauda pranešė, jog Izraelio 
vyriausybė nutarė atidaryti am
basadą Baltijos valstybėse, atro
do, Rygoje, kaip kalbėjo žurna
listams vyriausybės atstovas Jo-
sef Govrin, kuris yra Užsienio 
ministerijos pareigūnas Rytų 
Europos reikalams. Būsianti tik 
viena ambasada visoms trims 
Baltijos valstybėms. Jis ta pačia 
proga pasakė, jog Izraelis atida
rys ambasadą Ukrainoje ir gal
būt dar vieną diplomatinę misi
ją Kazachstane arba Uzbekis
tane. 

Naujasis arkivyskupas tur i di
delį patyrimą Todėl Lietuvos 
dvasiškijos remiamas, visų Vil
niaus arkidiecezijos tikinčiųjų 
talkinamas, jis galės savo misi
ją pilnai atlikti. 

Turime suprast i , kad kai 
kurie nuo senų laiku egzistavę 
konfliktai negalės būt grei t ir 
lengvai išspręsti. Tačiau visi. 
lietuviai ir ki ta taučiai , gali 
pasitikėti naujojo arkivyskupo 
gera valia ir objektyvumu. 

Sveikindami naująjį Vilniaus 
Ganytoją, garsių praeit ies vys
kupų įpėdinį, galime taipgi pa
sidžiaugti, kad Vilniaus arki-
diecezija yra galutinai sutvar
kyta ir tampa integrali mūsų 
Bažnyčios dalis. 

K A L E N D O R I U S 

Gruodž io 28 d.: Kantvilas, 
Agape. Ema. Kamile, Vaidilutė. 

Gruodž io 29 d.: Teofilė. Ga 
ja, Gentvainas. Gailelė. Tomas 
Becket 

Gruodž io 30 d.: Dovydas. 
Gražvilas, Gedrime. Irmina. Sa
binas. 

Gruodž io 31 d.: Silvestras. 
Melanija. Gedgantas. Mingailė. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saule teka 7:14. leidžiasi 4:27. 
Temperatūra šeštadienį 42 L, 

sekmadienį 47 1., pirmadienį 44 
1., antradieni 44 1. 

I 
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SU KRISTUMI ATNAUJINTI 
LIETUVĄ 

J O N A S KAVALIŪNAS 

Kalėdos yra džiaugsmo šven
tė, nes švenčiame Išganytojo pa
saulin atėjimą, o Lietuvai šįmet 
juo labiau, nes po 50 metų prie
spaudos šias Kalėdas švenčia 
jau laisva ir nepriklausoma, 
nepriklausomybę pripažinus 
plačiajam pasauliui ir pačiam 
okupantui. Su laisvės atodūsiu, 
nors ir ne be rūpesčio, žiūrėsime 
į Naujus Metus. 

Žiūrėsime su rūpesčiu, nes 
vargas dar šakoją ir lapoja, bet 
ir su pasitikėjimu, nes Dievas, 
sukūręs pasaulį, neliko pasyviu 
stebėtoju, o aktyviai dalyvauja 
žmonijos istorijoje. Kur Dievo 
ve ik imas i t in akivaizdus . 
vadiname tai stebuklu. 

Visa lietuvių tauta laiko ste
buklu ir renkasi padėkai į savo 
šventoves, kad priespauda, 
kokios Lietuva nebuvo amžiais 
patyrusi, taip staiga sugniužo, 
nežiūrint okupanto visais bū
dais priešinimosi ir Vakarų, į 
kuriuos buvo dedamos viltys, 
abejingumo. O Gorbačiovas, juo 
labiau priešinosi Lietuvos ir 
kitų buv. Sovietų Sąjungos tau
tų nepriklausomybei, tuo labiau 
liko nuošalyje, tuščiomis ran 
komis. 

Jelcinas skundėsi, kad jo 
didelė tauta buvo tapusi tra
giška komunizmo eksperimen
to auka. O lietuvių tauta gali di
džiuotis, kad, kol buvo laisva. 
ateistiniam komunizmui pasi
priešino ir nuo jo atsigynė. Nors 
Lietuva ir vėliausiai Europoje 
p r i ė m ė kr ikšč ionybę, jos 
tikėjimas buvo ir šiaudinėje pa
stogėje tvirtas, o jaunoji inteli
gentija, susibūrusi apie savo 
žurnalą ,,Ateitį'", priešingai to 
meto nihilistinėms idėjoms, 
aiškiai pasisakė už Dievą, kad 
t ik vienybėje su Kristumi bus 
ga l ima atnaujinti Lietuvos 
veidą. Sekė ir darbai, kurių ryš
kiausias y ra žemės reforma, pa
grindinai ir labai laiku spren
dusi socialinį klausimą ir pakir
tus i komunizmo šaknis. Šiuo 
atžvilgiu Lietuva tapo pavyz
dž iu ir didelėms Europos 
tautoms. 

Laisvės metais gynėsi Lietuva 
nuo komunizmo savo gyvu 
krikščioniškuoju tikėjimu ir iš 
jo išplaukiančiais darbais Kai 
užgulė tamsūs priespaudos 
metai, Dievas buvo lietuviui 
prieglauda ir stiprybė savoje 
žemėje, užjos ribų ir ištrėmimo 
gulaguose. 

Stiprybė varge ir maldoje, 
kurios herojišką pavyzdį ma
t o m e mažutėje knygutė je 
maldų, kurias sudėjo kelios 
lietuvaites, nutremtos į toli
miausią Sibiro užkampį ir pa
vadino jas ,,Marija, gelbėki 
mus". Tos maldos, paprastutės, 
bet tokio gilaus tikėjimo, meilės 
Dievui, jam atsidavimo ir juo 
pasitikėjimo, rodančios tokią 
didele jų dvasią, meilę artimui, 
taip pat ir priešui, kad jos 
netrukus įvairiomis kalbomis 
pasklido po pasaulį. 

Dievas buvo ir stiprybė darbe, 
kaip matyti iš .Lietuvos Kata 
likų Bažnyčios Kronikos", kuri 
per 17 metų registravo Lietuvos 
tikinčiųjų persekiojimo faktus ir 
periodiniais leidiniais skelbė 
pasauliui, redaktoriui ir bendra 
darbiams kasdien rizikuojant 
savo laisve ir gyvybe. 

Lietuvos tikinčiųjų maldos. 

darbai ir aukos nešė Dievo 
palaimą ir pagalbą Lietuvai, o 
jos persekiojimo liudijimai 
„turėjo didžiulės reikšmės, kad 
iš teoretinio žmogaus pa 
gr indinių teisių skelbimo 
pereita visame pasaulyje į 
p rak t in į jų gynimą ir 
vykdymą"', kaip teigė prof. J. 
Brian Hehir, Amerikos ka
talikų konferencijos patarėjas 
socialinės politikos klausimais, 
kalbėdamas 1991 m. spalio 19 
d., VVashingtone surengtame voje buvo surengtos religijos 
simpoziume ..Kankiniai XX am- filosofijos ir meno studijų 
žiuje: Lietuvos kataliku patir dienos vadinamos Sinoikija 

. .A te i t i e s " ž u r n a l o s u k a k t u v i n i a m e v a k a r e k a l b a k o n k u r s o m e c e n a t a s prel . dr . J u o z a s P r u n s k i s . 
Deš inė je — „ A t e i t i e s " ž u r n a l o r e d a k t o r ė D a n u t ė B i n d o k i e n ė ir A t e i t i n i n k ų fede iac i jos v a d a s 
•Juozas P o l i k a i t i s . 

t is" (plg. ..Musu žinios*". 1991. 
9 10 nr.. 89 p). 

Dabar Lietuva laisva, bet 
sužalota. Sužalota aplinka, su 
griautas žemės ūkis. pažeista 
žmonių moralė. Reikia atstatyti 
k r s š to ūkį, ekonominį 
gyvenimą, bet ypač pagalbos 
į e ik ia pačiam žmogui, jo 
moralei, kurią per 50 metų gyvenime tautinė kul tūra turi 
žalojo ateistinis komunizmas, daugiausia šansų pakilti ir 
paneigę= pagrindines žmogaus pražydėti tada, kai yra nor 
teises, žmogiškąsias vertybes ir 
patį žmogaus ir visatos kūrėją. 
Dievą. 

Religinga buvo Lietuva. Ma
rijos ir rūpintojėlių kraštas, o 
dabar, kaip vysk. -J. Preikšas atbaigiamosios reikšmės, atbai-
sako. tik 20T katalikų yra 
praktikuojantys. 0 Lietuvos 
jaunimo didžiajai daliai, kaip 
teigia R. Valionienė, nebesą 
nieko švento, nebesą jiems nei 
au tor i te to , l ikę j iems tik 
pomėgiai ir materialiniai po
reikiai. Tik nedidelė jaunimo 
dalis priklauso ateitininkams, 

PROF. ST. ŠALKAUSKIS 
PAMINĖTAS SINOIKIJOJE 

KUN. D R . KĘSTUTIS TRIMAKAS 

1991 m. rugsėjo 14-21 d. Lietu- mirtį. Dalyvaujant velionio 
našlei Julijai Šalkauskienei, 
sūnui Juliui, Vilniaus vyskupui 
J. Tunaičiui, aukštiems Lietu
vos bei Vilniaus miesto parei
gūnams, buvo atidengta memo
rialinė lenta su šio žymaus filo
sofo bareljefu. Pagrindinį žodį 
tarė Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos deputa tas , St. 
Šalkauskio feodo pirmininkas 
Virgilijus Čepaitis. Išeivijos 
ateitininkų vardu tarti žodį 
buvo paprašyta tuo metu Lietu
voje viešėjusi dr Albina Pruns 
kienė. 

Prof. St. Šalkauskio atmini
mas Lietuvoje yra gaivinamas. 
Jo idėjinis palikimas ver
t inamas. J is buvo prisimintas 
1991 m. Sinoikijos programoje 
doc. Dalios M. Stančienės 
paskaita: ,R;. rų-Vakarų kultu 
rų sintezė St-sio Šalkauskio fi
losofijoje". 

Dvasiniu atsinaujinimu bei 
religija besiriomį filosofai ir 
menininkai nesitenkina vien 
metiniu studijų savaitės su
ruošimu. Lietuvos ir iš kitu 

įgra ik iškai t a i r e i šk i a 
susiėjimą). Jose reikšmingai 
buvo p a m i n ė t a s d idys i s 
Lietuvos filosofas prof. Stasys 
Šalkauskis, kurio 50 m. mirties 
'•uikaktis minima šiais metais. 

Prof. St. Šalkauskio idėjos 
buvo dėtos jau 1989 m. Sinoiki
jos įvado pagrindan: ..Tautų 

malus santykiai su religija... 
Krikščioniškoji religija, die 
viška savo kilme ir universali 
savo turiniu, turi kul tūra i ska 
t inamosios . vedamosios ir 

gia ja, realizuodama tai, ko 
kultūra neįstengia realizuoti, 
nors ilgisi giliausiomis savo 
aspiracijomis". 

1991 m. Sinoikijoje prof. St. 
Ša lkausk io r e i k š m ė vėl 
keliama: ..Visada ir visur Sta 
sys Šalkauskis siekė įrodyti 
lietuvių tautos egzistavimą kraštų atvykusiųjų mokslo ir 

skautams, jaunalietuviams, bet PasauHo kul tūroje , pate ik meno žmonių paskaitos kasmet 
ir šioms organizacijoms trūksta damas Lietuvos problemas kaip išleidžiamos atskiru leidiniu, 
gerų vadovu ir literatūras'plg. jos pilietis. . . N a c i o n a l i n ė s Atgaivintas Nepriklausomos 
L. Mockutė, Dabartinis Lietu
vos jaunimas. „Tėviškės žibu
riai". 1991.K 15). 

Lietuvos gvvenima.s 1 -.ūkia at
naujinimo, ir tiesiau ias čia 
ke l ias — atnauj int i visa 
vienybėje su Kristumi, kurs yra 
tiesa, žmogų ir iš blogio la\-
vinanti. tikrasis į gėrį kelias ir 
pilnutinis gyvenimas. 

Čia didelė ateitininkiįos mi-

kultūros analizė, pagal Stasį 
Šalkauskį, lietuvių tautai turėjo 
duoti ,savęs vystymo teorinius 
pagrindus". Po pusės amžiaus 
Lietuva vėl pradeda jausti ir 
suprasti kokią įe ikšm" jai tur i 
nacionalinė- kultui<>< analizė', 
prie kurios tiek daug ir tiek 
reikšmingai dirbo profesorius 
Stasys Šalkauskis. Jo darbai 
mums. ypač dabar, yra neįkai-

Lietuvos laikais leistas „Logos" 
žurnalas, kurio išėjo jau du 

sija. ypač dabar, laisvę atgavus: nojamas dvasinis palikimas" 
nieko nenur^šyti. nei tų. kurie 
dabar niekur gero ar švento 
nemato, ir rodyti visiems, kad 
Kristaus žodis ir dabar geriau
sia naujiena, kaip išeiti į 
geresnį, šviesesnį rytojų. 

Baigiantis fi'esofijos ir meno 
studijų savaitei, rugsėjo 21 d.. 
Vilniuje įvyko prof. St . 
Šalkauskio 50 irties me
tiniu paminej ias prie namų, 
kuriuose jis gyveno prieš savo 

C l e v e l a n d o a" - i t i n inku švent> lidat* 
K l i o r y t f ir Valer i ja S i r v a i i y t ė 

• <ri* K r i s t i n a 

Muo t r . V . Č y v o 

LIPNU'NIEČIŲ VEIKLA 

Kun. A. Lipniūno moksleivių 
ateitininl k uopos trečias susi
rinkimas ; y ko lapkričio 15 d. 
pas Daliu Gilvydį. Prisimin
dami, kad ateitininkų pagrindi
nis tikslas yra katalikiškumas, 
susirinkimą pradėjome malda 
Kristaus Karaliaus šventės pro
ga. Po maldos Ele; Tįjunėlytė 
išdalino visiems atnaujintą 
Moksleivių statutą ir ji pa 
aiškino. Ypač daug dėmesio at-
kreipė'M' į sąjungos suvažia
vimo ta y !•' s, nes žiemos kur
suose Dainavoje, vyks 
moksleivi ' : suvaž iav imas , 
kuriame bus renkama nauja 
MAS centro valdyba. Toliau 
Daina Siliūnienė mums kalbėjo 
apie biznį. Ji mums išdalino 
popieriaus lapus ant kurių buvo 
surašiusi įvairias profesijas, jų 
algas ir išlaidas. Mes turėjome 
spręsti kaip geriausiai pinigus 
tvarkyti, kad jų viskam užtektų. 
Šitie pratimai mums parodė, 
kad pinigus tvarkyt i nėra 
lengva. Tada D. Siliūnienė 
mums aiškino įvairius būdus, 
kaip savo pinigus galime inves
tuoti, ir davė patarimų apie 
pinigu taupymą. Lipniūno 
kuopa labai dėkinga Dainai 
Siliūnienci už jos paskaitą ir 
pratimus; visiems buvo labai 
įdomu, nes daug išmokome. Po 
susirinkimo visi skaniai pasi
vaišinome u/kandžiais 

Venta Norvilai tė 

N u o t r . J o n o K u p r i o 

numeriai. Jų turinyje — aktu
alioji teologija, popiežiaus Jono 
Pauliaus II naujosios enciklikos, 
šio popiežiaus poezija (pirmasis 
vertimas lietuvių kalba!), reli
gijos filosofija, religinis menas 
ir kt. Spaudai ruošiamos lei
dinių serijos. Jau išleista ir pla
tinama Kęstučio Trimako evan-
gelinių mąstymų rinkinio „Ieš
kančiojo pėdsakai" speciali lai
da Lietuvai. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Relds. III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valą* Kfos paga! susmnmą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd.. Chlcago. IL 

Rez. (1 312)778-7679 
Kab. (1 312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Orlanrf Park. IL 

Tai. 708-349-0887 
Pf klauso Christ .r Palos Comm ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 West Burlington, tai. (708) 512-0084 
VVaatmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnany 

ligos •' chirurgija 
Moty Ooss. 270' W 68 St Chicago 

Te' (312) 471-5573 
9830 S R'dgeianc. Ch:cago Ridge. IL 

Tel. (708) 423 0 3 1 3 . 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
J LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont. :. 0439 

Tel.(708) 257 2265 
Pagai susianmą 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai; 

Pirm . antr . ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)248-0067; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUI'-DING 

6449 S o . Pulaskl Road 
-Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos Dagai sustanmą 

Pirmo 3 v p p-7 v v . antrd '2 30-3vpp 
trečd uždarytaa ketvd 1-3 v p p . peintc 

ir ŠeŠIO 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ave.. Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hlckory Hlllt 

Tel. (706) 598 2131 
Valandos pagal susta^mą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
^F '.'"•>. DAKIARAS iR CHIRURGAS. 

Family M.dlc.l Cltnlc 
217 E 1.7 St. — Lemont. IL 40439 
PnMSMSe °aios ComTî oity Hoso<ia) * 

S'lvC Cross HosP'la1 

Ava~dos pagai suS'ia'"na 
Tel. (708) 257 2245 

DR ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

i6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagai susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezijos Ir skausmo 

gydymo spsrleBstsi 
Shatman ligonine. Elgin. IL 

Tel 708 888-6976 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Op' ihalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71et St. 
312-436-6666 

4149 W. 63rd8t 
312-736-7709 
CMceoo. IL 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312)585 2902 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm. antr .penkt l2-3vpp.. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips 
n m nesaugo Juos grąžina tik iš 
anks to sus i ta rus Redakcija už 
skelbimu turinj neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 VV. Cermak Rd. 
YVestchester. IL 60153 

To l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel . (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LiGOS 

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr k ''tv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marguette Medical Buiidmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te! (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S . Kedzle. Chicago. III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 0 5 6 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (708) 968-4056 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

95?5 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai.' 

T'krma akis. pritamo agnius 
2618 W. 71st St. 

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

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

Tel . (7081 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchspon Ave., Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kesn Ave., Justlce. IL 
Tol . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71S1 Street 
(1-312)434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika Su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Ortand Park 
706 349-9100 

10 W. Martin. Napervllle 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
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Metams baigiantis — 

PRAEITIS IR 
ATEITIS 

Baigiasi metai, bet nesibaigia 
rūpesčiai. Kas buvo praeityje, 
žinome. Kas laukia ateityje, 
nežinome ir net sunkiai spėlio-
jame. Gyvenimas pasaulyje, 
valstybėse, tvarkoje, ekonomi
joje taip greitai keičiasi, kad 
mes daugel iu atvejų net 
nespėjame pagalvoti, sustoję 
pamąstyti ir sudaryti ateities 
p lanus . Nors a t rodo, kad 
pasaulio tvarkoje veikia poli
tiniai ir kitokie dėsniai, bet mes 
jų nematome ir nejaučiame. 
Viskas prabėga pro akis ir au
sis taip skubiai , kad mes 
negalime net pažiūrėti ir išgirs
ti. 

Daugelį metų pamažu keitėsi 
pasaulio žemėlapis. Bet praei
tais metais jis pasikeitė taip 
greitai ir taip netikėtai, kad 
daugelis mūsų net negalėjome 
iš anksto pagalvoti. Galinga ir 
visiems grasanti buvo didžiulė 
jungtinė Sovietų Sąjunga, kuri 
žudynėmis, teroru ir slapta 
veikla daugelyje kraštų reiškėsi 
septynias dešimtis metų. Dabar 
subliūško kaip nebuvusi, kaip 
niekam neverta, nors ir dabar 
dar gali grasyti atominėmis 
bombomis ir žmonių bei valsty
bių junginiu. 

Valstybių bendrija, sudaryta 
iš kelių buvusių Sovietų 
vadinamų respubl ikų, dar 
nežino savo ateities. Jos kelių 
nežino ir laisvasis pasaulis, 
kuris gailisi didžiulės valstybės, 
bet mažai užuojautos reiškia pa
vergtoms tautoms. Tų valstybių 
buvo dideli skaičiai ir milijonai 
žmonių. Šiandien jie laisvi, bet 
laisve jie ne visi ir ne visur 
moka naudotis. 

Su laisve eina demokratija, 
nepriklausomybė, tautų apsi
sprendimas, naujas gyvenimas. 
Tačiau laisvė nėra dėl laisvės, 
nepriklausomybė nėra ir ne
buvo tik dėl nepriklausomybės. 
Jos abi kartu neša ir savo žmo
nėms deda atsakingumo naštą 
ne tik už save, bet ir už tautą, 
valstybe, žmonių gyvenimus, 
darbų turėjimą, pragyvenimo 
šal t inius ir Šeimų padorų 
išlaikymą. Atsakomybės kaip 
tik trūksta buvusiuose ver
guose, buvusiose pavergtose 
tautose, dabar sukūrusiose savo 
nepriklausomas valstybes. 

* * * 

Daugelis buvusių pavergtų 
tautų jau išsilaisvino anksčiau, 
bet ir šiais metais ne visose 
lengvai pakenčiamas kelių 
dešimtmečių komunistinis rau
gas. Vokietija susijungė su 
Sovietų pavergta Rytų Vokie
tija, bet jai reikės kelių dešimt
mečių perauklėti darbščiais ir 
išradingais vokiečiais suga
d in tas kel ias ka r t a s savų 
žmonių, kalbančių ta pačia 
kalba. 

Lietuva beveik po pusšimčio 
metų išdrįso pas iskelbt i 
nepriklausomybę. Tačiau 
Sovietų Sąjunga nenorėjo jos 
paleisti ir ją nudažė pavergtųjų 
ir laisvės ištroškusių krauju, 
gyvybėmis, sužalojimais. Tik po 
daugiau kaip metų, išskyrus 
mažą Islandiją, valstybės pa
skelbė pripažįstančios laisvas ir 
nepriklausomas Lietuvos ir viso 
Pabaltijo valstybes ir net 
priėmė jas į Jungtines Tautas, 
kaip lygias dalininkes, kurioms 
rūpi ateitis ir taika pasaulyje. 

Ar jau visiškai laisvos buvu
sios pavergtos tautos, tai klau
simas, kuriam daugelis neranda 
tikro atsakymo. Juk daugelyje 
svetimų kraštų teritorijoje yra 
buvusios Sovietų Sąjungos 
kariuomenė, kuri nenori skur 

daus gyvenimo ir kuri jau įpra
tusi išnaudoti pavergtas tautas. 
Jos ne tik turi mait int i ir teikti 
visus patogumus, bet ir nuolat 
bijoti, kad ta kariuomenė ar 
bent jos dalis nepajudėtų ir 
nesudarytų pavojaus, nesigailė-
damos naujų aukų krauju ir 
gyvybėmis. Tarp jų yra daugelis 
išsilaisvinusių tautų, neišski
riant ir viso Pabaltijo. Ar da
bartinė naujų valstybių bend
rija tai sugebės sutvarkyti , tai 
vėl klausimas, nes joms vado
vauja ta pati imperialistinė 
Rusija. 

Baigiantis metams, pasaulis 
ir jo politika keičiasi labai 
smarkiai. Bet ta i nereiškia ge
resnės ateities ir geresnių atei
nančių metų. Taika yra tik 
idealas, apie kurį kalba visos 
tautos ir valstybės, visi politikai 
ir tarptautinės institucijos, bet 
ji nė trupučio nepriartėja. Ka
riaujama ne tik Jugoslavijoje, 
kuri dirbtinai buvo sudaryta iš 
daugelio tautų, bet ir Afrikoje 
bei Azijoje, nes diktatūros dar 
vis viešpatauja. 

Į naujus metus, naują gyve
nimą, laiko pavadinimo pasikei
timą mes žengiame ne su 
džiaugsmu, bet su abejonėmis ir 
nerimu. Laisvė ir nepriklau
somybė pasiekta mūsų tėvynėje 
ar tėvų žemėje. Vyriausybė 
sudaryta. Ji ir Aukščiausioji 
taryba, arba parlamentas, rūpi
nasi ateitimi ir žmonių gerove. 
Bet nega l ime ir ne tu r ime 
žvelgti t ik opt imis t iškomis 
akimis į viską, kad jau yra lais
vė, kai didieji rūpesčiai, naujų 
į s ta tymų praved imas , pus-
šimtmetį darytos žalos ir nioko
jimo atitaisymas rūpi tiek laisvę 
pasiekusiame krašte , tiek išei
vijoj, kuri yra padėjėja ir pagal
bininkė. 

Ateitis dar prieš akis. Per
auklėti sugadintas dvi a r net 
tris ka r t a s neįmanoma per 
vieną dieną ar vienerius metus. 
Tai reikės didelių pastangų, 
didelio idealizmo ir pasiauko
jimo kelis dešimtmečius, kol 
pasikeis gyvenimas, daugelio 
žmonių galvojimas, tautinis 
darbštumas pačiam sau. savo 
šeimai ir tautai . 

Nors dažnai ir dabar mė
ginama iš viršaus duoti įsaky
mus, kaip daugelis žmonių 
yra įpratę, bet tai tik laikinė 
priemonė, kuri negali tęstis il
gai, negali tęstis net kelerius 
metus. Žmonės tur i pajusti ne 
tik laisvę ir nepriklausomybę, 
bet ir atsakomybę už savo tau
tos ir valstybės ateitį, už save 
patį ir savo šeimą. Atsakomybės 
auklėjimas turi eiti kar tu su 
laisvės ir nepriklausomybės 
supratimu, kad ne tik par
l a m e n t a s , bet ir pa sk i r a s 
žmogus suprastų bent paprastos 
demokratijos dėsnius — palaimą 
ir nuostolius. 

Lietuviškoji ir kitokia išeivija 
negali pasilikti nuošaliai nuo 
gyvenimo krašto, kuriamo savo 
ir savo vaikų ateities. Taip pat 
nuolat turi maty t i ir savo 
tėvynės ar tėvų krašto kūri
mąsi, naujo gyvenimo kelius, 
demokratinį galvojimą ir atsa
komybę, einančią kar tu su 
laisve. Išeivija nėra pagei
daujama būti patarėja ir moky
toja, bet ji turi budėti savo pa
galba ir materialiniais ištek
liais, kad Nepriklausoma Lietu
va greičiau atsistatytų ir sukur
tų žmonišką gyvenimą, kuria
me naujoji karta jau auklėtųsi 
laisvėje ir atsakomybėje. 

P r . Gr. 

RUSIJOJE KYLA FAŠIZMAS 
Šio mėnesio pradžioje Rusijos 

Federacijos ministerio pir
mininko pavaduotojas viešai 
pranešė, kad Sovietų Sąjungos 
iždas tuščias ir Rusija dabar 
moka prezidentui M. Gorbačio
vui algą. O kas moka algą — tas 
yra viršininkas. Gorbačiovas 
ekonomiškai ir politiškai yra 
priklausomas Jelcinui, buvu
siam savo konkurentui. Taigi 
Sovietų Sąjunga yra mirusi, ir 
Gorbačiovui nieko neliko tik at
sistatydinti. Paskutinis smūgis 
Sąjungai — Azijos respublikų 
pareiškimas prisidėti prie trijų 
(Rusijos, Gudijos, Ukrainos) 
Commonwealtho (sandraugos). 
Par tnerystė tarp Jelcino ir 
Gorbačiovo pasibaigė. 

Buvusiai Sovietų Sąjungai ar
timiausiu laiku gresia ekonomi
nis žlugimas, neįsivaizduojamas 
Vakaruose. Sovietų ekonomija 
nukrito iki 25% ir dar tebe-
smunka. Jei dėl maisto stokos 
Rusijoj kils maištai, yra pavojus, 
kad armija neužstos valdžios. 
Bet paskutiniuoju metu Jelcinui 
susitarus su kariuomenės vado
vybe ir pažadėjus pakelti 90% 
atlyginimus, atrodo, pavojaus iš 
kariuomenės pusės nėra. Tai 
patvirtino neseniai ir krašto ap
saugos ministeris E. Šapošni-
kovas. 

Ži r inovskis ir jo p r o g r a m a 

Nereikia užmiršti, kad Rusi
joje yra jėgų, pavojingų jos 
jaunai demokratijai. Per praėju
sius prezidentinius rinkimus 
Rusijos Federacijoje, dar prieš 
subyrant sovietų centrinei val
džiai, prieš imperijos suskilimą 
ir nesant pavojui dėl civilinių 
maištų, Vladimiras Žirinovskis, 
vienas iš kandidatavusių į Rusi
jos Federacijos prezidentus, 
surinko 6 milijonus balsų ir 
užėmė trečią vietą. 

Kas yra tas Žirinovskis? Tai 
t ikras fašistas, kuris savo pro
gramoje siūlo maisto trūkumą 
išspręsti ginkluota jėga. Jo pro
jektas — vėl okupuoti Rytų 
Vokietiją. Jis savo agitacinėse 
kalbose žadėjo jėga susigrąžinti 
Pabaltijo kraštus ir užimti 
Suomiją. Žodžiu, atstatyti ar net 
praplėsti Didžiosios Rusijos 
r ibas . J i s žadėjo, jei bus 
išrinktas Rusijos prezidentu, 
paskelbti karą Ukrainai ir Ka-
zakstanui, respublikoms sie
kiančioms atsiskirti ir turin
čioms didesnį procentą rusų 
tautybės mažumų. 

Tai būtų visai panašiai, kaip 
vyko po I pasaulinio karo Vo
kietijoje, kai ji, pralaimėjusi 

Nori atstatyti Didžiąją Rusiją 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Rimties valandėlei 

SAVO TĖVO NAMUOSE 

karą, neteko imperijos, gyvento
jai kentėjo nuo dideles infliaci
jos ir ekonominio žlugimo. Ir 
1933 m. Adolfas Hitleris, buvęs 
grandinis, paske lbė esąs vo
kiečių taut< - vadas ir prasi
veržęs į valdžią ėmė gąsdinti 
Europą, o vėliau įtraukė Vokie
tiją į baisų naikinantį II 
pasaulini karą. V. Žirinovskis, 
kaip ir Hitleris, iš pradžių buvo 
palaikytas kiaunu. Tačiau rei
kia žinoti, kad jį remia nemažai 
fašistų, panašių kaip jis pats, 
pasiruošusių suorganizuoti bu
vusius komunistus, buvusius 
KGB pareigūnus ir kitus buvu
sius senojo totalitarinio režimo 
aparato veikėjus, kurie tebėra 
gyvi ir ištroškę sugrįžti atgal į 
valdžią. 

J ė g a laukia gatvėje 

„Jėga yra gatvėje, kuri lau
kia būti pašaukta", — kal
bėjo Leninas 1917 m. balandžio 
mėnesį. Po šešių mėnesių Leni
nas šią jėgą pašaukė, ir žinome, 
kas įvyko Rusijoje, o iš čia 
įžiebtas gaisras persimetė į 
kitus kraštus, naikindamas 
žmonių gyvybes ir turtą. 

Šiuo metu irgi yra panaši jėga 
gatvėje, kuri laukia kad būtų 
pašaukta. Suprantama, demo
kratai stengiasi išlaikyti Rusi
joje valdžią po įvykusios išlais
vinimo revoliucijos. Bet bolševi
kai ir jų simpatikai taip pat 
laukia, kad galėtų atstatyti su
griautus komunizmo rūmus ir 
susigrąžinti savo turėtas pri
vilegijas. 

Jeigu demokratams nepavyk
tų išsilaikyti valdžioje, tai 
fašistai tuojau perimtų valdžios 
funkcijas, atgaivintų šaltąjį 
karą ar dar blogiau — kiltų 
anarchija, nes jėga laukia gat
vėje... Tokiame periode nesant 
kontrolės, ypač nesant atsako
mybės už atominių ginklų pa
vartojimą, susidaro pavojinga 
situacija. Šiuo metu raketų 
daliniai, kurie sudaro sovietų 
kariuomenės elitą, yra labai 
prastai aprūpinami maistu. Kas 
būtų, jei atsirastų avantiūristų, 
kurie pavartotų atominį ginklą? 
Tai būtų antroji Hirosima. 

Vakarų paga lba 

Tokių faktų akivaizdoje Rusi
jos vadai prašo Vakarų pagal
bos. Jie yra tar tum barjeras, 
stovintis tarp draugiškai nusi
teikusios Rusijos ir priešiškos 

pavojingos, t a r p t a ikos ir 
chaoso. Bet ar ją laiku gaus? 
Ekspertai sako, kad ta pagalba 
jau pavėluota. 

Prezidentui Bushui priekaiš
taujama, kad jis per daug rūpi
nasi užsienio reikalais, per 
mažai dėmesio skiria JAV vidaus 
trūkumams. Kai kongrese buvo 
iškeltas pasiūlymas trečdalį 
vieno procento, skirto krašto 
gynybai, panaudoti sovietų eko
nominei paramai, buvo pasi
sakyta neigiamai, atsiribojant 
nuo šių reikalų. Senatoriai Sam 
Nunn ir Richard Luger stengė
si, kad būtų patvirtinta 400 mil. 
dolerių suma sunaikinti atomi
niams ir cheminiams sovietų 
ginklams, išdėstytiems Rusijo
j e , Gudijoje, Ukra ino je ir 
Kazakstane, bet tai tik laikina 
priemonė nustumti pavojų į šalį. 
Išgelbėti neseniai įvykusiai an
trajai Rusijos revoliucijai ir 
sutrukdyti trečiajai reikalinga 
kažko daugiau. Būtent Vakarai 
turi pagelbėti Rusijai ir kitoms 
tautoms, buvusioms Sovietų Są
jungoje, panašiai, kaip kadaise 
JAV padarė po antrojo pasauli
nio karo Vokietijai ir Vakarų 
Europai. 

1948 m. JAV kongresas pada
rė didelį altruistinį žygį, kuris 
liks atžymėtas modernių laikų 
istorijoje. Tai Europos atstaty
mo programa, žinoma Marshal-
lio planu, paskiriant tam rei
kalui dideles sumas karo su
griautai Europai atstatyti ir jos 
žmonėms nuraminti. Nežiūrint 
Kominformo trukdymų ir JAV 
teikiamos pagalbos sabotažo, 
sukėlusio Prancūzijos ir Italijos 
uostuose streikus, šis planas 
pavyko. Jo dėka Europos 
pramonės produkcija greitai 
pralenkė prieškarinį lygį 40%, 
o žemės ūkio 10%. Tuo būdu 
Vakarų Europa buvo aprūpinta 
maistu, sumažintas nedarbas, 
p a k e l t a s gyvenimo lygis. 
Žodžiu, ši parama turėjo labai 
dideles įtakos Vak. Europos 
ūkinei gerovei ir politiniam 
pastovumui. 

Dabar prieinama išvada, kad 
demokratinei Rusijai ir kitiems 
kraštams panaši parama yra 
reikalinga, tik svarstytina, 
kokioje formoje. Skaičiuojama, 
kad šiam reikalui būtų reika
linga apie 100 bil. dolerių. JAV. 
esant krašte ekoniminiam ato
slūgiui ir nedarbui, tokia našta 
būtų nepakeliama. Bet Vakarų 
Europa, atsistačiusi Marshallio 
plano dėka sutelktais ištekliais 
kartu su kitais sąjungininkais 
tai gali padaryti. 

Dabar sunku būtų nuspėti. 

Šventos Šeimos dieną prisime
namas Jėzus Kristus ir jo gim
dytoja Marija bei globėjas Juo
zapas. Kar tu čia prisimenama, 
kad Jėzus du kar tus buvo savo 
dangiškojo Tėvo namuose — 
bažnyčioje, kurioje jis buvo gar
binamas ir niekinamas. Ir Jėzus 
galėjo sakyti , kad jis yra savo 
Tėvo namuose, nes bažnyčioje 
j is galėjo pasakyti ..Mano namai 
— maldos namai" <Lk. 19,26) 
Šie du apsi lankymai Tėvo 
narr se yra pažymėtini. Vieną 
Kaitą jis buvo paaukotas kaip 
į s t a tymas reikalavo, a n t r ą 
kartą jis pasiliko be tėvų žinios 
ta rp Rašto žinovų. 

Ir šios dienos Evangelija sako. 
kad jo tėvai rado Jėzų tik po 
trijų dienų ieškojimo. Ir atsitiko, 
kad po trijų dienų jie rado jį 
šventykloje, sėdintį mokytojų 
tarpe, besiklausantį jų ir juos 
beklausinėjantį. O visi, kurie 
girdėjo jį. stebėjosi jo išmintimi 
ir atsakymais" 'Lk. 2. 46-471. 

Pranašas Agėjds apie jį prana
šavo: „Dar truputis laiko, ir aš 
pajudinsiu dangų ir žeme. jūrą 
ir sausumą. Aš sukrešiu visas 
tautas, ir ateis Pageidauja
mas is visoms tautoms, ir aš 
pripildysiu šituos namus gar
bės... Didesnė bus šitų paskuti
nių namų garbė kaip pirmųjų" 
'Ag. 2. 7-10). Pirmieji namai 
Dievo garbei statyti Salamono. 
paskutinieji palaiminti Jėzaus 
buvimu, jo klausimais ir at
sakymais, jo paaukojimu ma
žam esant ir jo pasilikimu 
šventykloje. 

Kai Jėzus pirmą kartą buvo 
tėvų atneštas paaukoti Dievo 
garbei, pranašas Simeonas iš
drįso pasakyti: ..Dabar. Viešpa
t ie, atleidi savo tarną, kaip esi 
kalbėjęs, ramybėje, nes mano 
akys matė tavo išganymą, kurį 
prirengei visų tautų akivaizdo
j e " <Lk. 2,29-31*. Antrą kartą 
Jėzus aiškiai pasakė savo gim
dytojai ir globėjui, kai Marija 

kur gali nueiti buvusi Sovietų 
Sąjunga, kuri yra kaip neišsi
mokantis subankrutavęs skoli
ninkas, kuriam reikalinga glo
ba. Vakarams jos atsisakius, 
įvykių eiga gali pakrypti pavo
jinga linkme. Prisimenant, kas 
įvyko 1917 m. ir ypač 1930 m., 
kada buvo sukolektyvinamas 
žemės ūkis, dirbtinai sukėlęs 
badą krašte, reikia ką nors 
daryti, norint išvengti katastro
fos. Ir tai labiau kelia susirūpi
nimą, kada sovietų pramonė pa
saulio užkariavimui buvo prisi
gaminusi daugybę atominių 
ginklų. 

jam priekaištavo: ,,Štai. tavo 
ievas ir aš su skausmu jieškojo 
va tavęs". J is jiems tarė: „Kam 
manęs jieškojote? Argi jūs 
nežinojote, kad man reikia būti 
tuose dalykuose, kurie yra 
mano Tėvo?" (Lk. 2, 48-49). Bet 
Jėzus ..buvo jiems klusnus", 
prideda tas pats evangelistas. 
..Jėzus augo išmintimi, metais 
ir malone pas Dievą ir pas žmo
nes" (Lk. 2. 51-52). 

Senasis įstatymas primena, 
kad ,,Vaikams Dievas liepė 
godoti savo tėvą. ir motinos 
nuomonę reikiamai gerbti. Kas 
tėvą godoja — sau nuodėmes 
dildo. Kas motiną gerbia, tas 
lobį sau krauna" <Sir. 3, 2-3). Ir 
apaštalas šv. Paulius, norėda
mas paskatinti krikščionis gy
venti Jėzaus gyvenimu, kalba 
kolosiečiams: ..Taigi, apsivilkite 
jūs. kaip Dievo išrinktieji, šven
tieji ir mylimieji, širdingu gai
lestingumu, maloningumu, nuo
lankumu, kuklumu ir kan
trumu: pakęskite vieni kitus ir 
vienas kitam atleiskite, jei kas 
turi prieš ką nors skundą. Kaip 
Viešpats atleido jums. taip ir 
jūs Bot visų pirma turėkite 
meilę, kuri yra tobulumo ry
šys" (Kol. 3. 12-14). 

Jei šeimos gyvenime pasitaiko 
sunkumų, kliūčių, nesusiklau-
symo. tai reikia būtinai prisi
minti Kristaus pamokymus. 
Taip pat ir apaštalo šv. Pauliaus 
įspėjimą, kad reikia vienas 
kitam atleisti, kad reikia turėti 
meilę pirmiau uz viską, nes tai 
suriša ir šeimoje vienus su 
kitais — vyrą ir žmoną, tėvus ir 
vaikus, nes vieni kitus turi 
mylėti ir vieni kitiems už nusi 
dėjimus atleisti. 

Tas pats apaštalas konkrečiai 
pamoko seimas būti krikščioniš
kom.-, sakydamas: Moterys, bū 
kitę pasidavusios vyrams, kaip 
pridera. Viešpatyje vyrai, mylė
kite savo žmonas ir nebūkite 
joms kartūs. Vaikai, klausyki 
te visuose dalykuose gimdytojų, 
nes tai patinka Viešpačiui" 
(Kol. 3.18-20). Tikras krikščio
nis turi būti šventos šeimos 
narys ir sekti ta Šventąja 
Šeima, kuri gyveno žemėje prieš 
beveik du tūkstančius metų. Jos 
pavyzdys, jos sugyvenimas ir jos 
Dievo valios vykdymas niekada 
nesensta. Šių laikų bet kokia 
šeima turi gyventi krikščioniš
kai, su tikra meile viduje — 
širdyje ir šeimoje, tada bus 
mažiau suiručių ir sunkumų, 
kuriuos sprendžia tik teismai, o 
ne Viešpats savo malone. 

A. Dls. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

Ne neapkęsti, o mylėti čia esu. 
Sofoklis 

Kai laimė ateina, užleisk jai 
v»etą. Žydų patarlė 

36 
— Jurgi , tai ponia, o ne panelė. Labas, ponia 

Birute! Prašom čia. Čia laisva kėdė. 
Jis mostu parodo jai vietą prie baro. Ji suranda 

aukštą taburetę su apskrita minkšta sėdyne. Pasi
remdama į baro kraštus užsilipa į ją ir tuoj pajunta, 
kad kėdė lengvai sukasi apie įtaisytą aši taip, jog 
galima sėdint aplink apsisukti. 

— Ji Birutė! Labai malonu, ponia Birute! 
— Birutė... Birutė ji... — kartoja keli girti balsai. 
— Atstok, Jurgi. Ji mano viešnia. Mane pažįstama 

ir atėjo ne pas tave, o pas mane, supranti?.. !-* įsk man 
su ja kalbėti. 

Alberto balsas skardus ir griežtas, nor1- nepiktas. 
Birutė tuoj pastebi jo autoriteto galią. Stebis, kad pas 
ją jis būna toks ramus ir tyliai kalbantis, visiškai ne 
toks, kaip dabar. Jurgiu pavadintasis kliente murmė
damas sėda savo kėdėn. 

— Albertai... Aš atėjau tavo pagaires.. Man 
reikia... 

Ji nespėja baigti sakinio. Iš kito baro gai> klientai 
reikalauja papildyti jų stiklelius ir Albertas skuba 
vykdyti jų norus, nes už jo pastangas ir teikiamą 
produktą gauna pinigus. Likusi laikinai viena Birutė 
nežymiai šnairuoja į kaimynus. Jie amerikiečiai. Tylūs, 
bet pasiruošę agresingumui ir užeiginnm drau
gavimui. Tasai draugavimas pasireiškia pradžioje 
užkalbinimu. 

— Tai jūs draugė savininkui? Jis geras vyras! O, 
ves, puikus žmogus! 

Negavęs Birutės atsakymo kaimynas garsiai 
bliauna: 

— Ei, Albert! įpilk nuo manęs poniai! Ką geria 
ponia? 

— Ačiū, nieko negersiu. Aš pas Albertą su reikalu. 
Patylėjęs kaimynas tyčia kreipiasi į savo kolegą. 

Garsiai, kad ir Birutė girdėtų. 
— Pasirodo, čia galima ir biznio reikalus atlikti 

kaip pas kokį advokatą... 
Abu nusijuokia ir išgeria savo gėrimus. Birutė 

nieko neatsako. Ji gailisi čia atėjusi ir turinti kentėti 
vyrų įžūlumus. Tuo tarpu Albertas susidoroja su aname 
gale užsakytais stikleliais. Suskamba kasa priimdama 
pinigus. Jis dar nuneša grąžą. Jau, rodos, tuoj sugrįš 
pas Birutę, bet ne! Pakeliui kitas svečias sulaiko —jam 
vėl reikia alaus. Albertas pripila jo ištuštėjusį stiklą. 
Po tojau ir Birutės kaimynai nenori sėdėti prie tuščių 
stiklų. Albertas nepamiršta, kad jie buvo užsakę ir 
Birutei gėrimą. 

— Ką nori užsakyti gerti? Šitai poniai. 
— Aš? Nieko! 
— Rodos, norėjai jai nupirkti! 
— Kad ji sakėsi negerianti. Kamgi aš jai pirksiu? 
Albertas tylomis padeda Birutei butelį gaivinančio 

nealkoholinio gėrimo ir stiklinę. 
— Išgerk nors tai... 
— Ačiū.. 
Ji jau kiek apsipratusi. Supranta, jog švelnumams, 

jautrumui ir sentimentams čia ne vieta. Ją padrąsina 
kaimynų lietuvių kalbos nežinojimas. Kai Albertas 
pasilenkia arčiau jos. ji jam tyliai šnabžda tarsi kuni
gui per išpažintį: 

- Albertai... Man reikia pinigų... Darbo sumažėjo. 

o kitur pradėti dirbti negaliu... Vaikus gi reikia mai 
tinti ir į mokslą leisti... Arūnas tik ką iš ligoninės... 
Visas sutaupąs išleidau... Ar galėtum man paskolinti? 

Albertas susirūpinęs suspaudžia lūpas Jis žiūri ne 
į ją, o į baro briauną. Klausosi ir svarsto Po trumpos 
tylos atsakymas aiškus. 

— Man labai nemalonu. Birute... Pinigų dabar 
visiškai nebeturiu! Viską sukišau į biznį. Pats turėčiau 
skolintis dievaži! Bet. palauk! Aš tau padėsiu! Tavęs 
nepamiršau, nemanyk! Tu visada man buvai — ir liksi 
brangi! Ar gali palaukti bent porą dienų? 

— Būtų geriau greičiau, bet jeigu... 
— Pabandysiu gal jau ir rytoj! 
— Jei tik tiek. tai lauksiu Paskambink man tada. 

gerai? 
Ji nulipa nuo taburetės apskritimo vos tik 

prisilietus prie saldaus ir smulkiais burbuliukais 
šnypščiančio gėrimo. Jai nejauku ir net baugu čia il
giau liktis. 

— Ar jau eini? 
Albertui nemalonu, kad negali padėti jai, bet ir 

sulaikyti jos čia taip pat negali 
— Atleisk, kad tave negaliu bent iki autobuso 

palydėti! 
Ji vėl skuba į gatvę, į šlapią nuo lietaus šaligatvį 

ir drėgną orą. Vėl ilgas autobuso laukimas, vis žvilgčio
jant į pravažiuojančių ir bežiburiuojančių automobiliu 
šviesas. Pagaliau iš tolo pamato stambų autobuso šešelj 
su ant stogelio šviečiančia kryptį rodančia lentele. Erd
vus ir pustuštis autobusas priglobia jaukia šviesa ir 
sausa tyla. Atsisėdusi vėl paleidžia į lenktynes su mo 
toru savo mintis. 

'Bus dauginu* 

• 
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I. NAVAZELSKYTĖS IR 
V. PIKTURNŲ 

PRANEŠIMAI APIE 
LIETUVĄ 

Lietuvių klubo Kultūrinių po
piečių retelio vadovybė gruodžio 
14 d. 3 vai. popiet surengė 
Lietuvių klube iš Lietuvos atvy
kus ių Inos ir Virgili jaus 
Pikturnų pranešimus. Ratelio 
pirm. dr. Danielius Degėsys 
supažindino su prelegentais. V. 
Pikturna yra Lietuvos par
lamento, Kretingos apygardos 
deputatas, švietimo, mokslo ir 
kultūros komisijos narys. Ina 
Navazalskytė-Pikturnienė St. 
Petersburge gyvenančių Irenos 
ir Petro Navazelskių duktė. J i 
yra Current World Affairs insti
tuto žurnalistė, Šiuo metu dės
t a n t i Vakarų žurnalist iką 
Vilniaus universitete. Lietuvoje 
gyvenanti apie dvejus metus. 
Ten susipažino su Virgilijum ir 
neseniai už jo ištekėjo. Nuo 1977 
m. Ina studijavo žurnalistiką. 
Ta proga lankydavo Vokietiją, 
Olandiją, Daniją ir Švediją. Nuo 
tų pačių 1977 m. aktyviai daly
vauja tiek Amerikos, tiek ir 
Vokietijos spaudoje, ypač Die 
Zeit savaitraštyje. Ji laisvai 
moka anglų, vokiečių, rusų ir 
lietuvių kalbas. 

Pirmutinis kalbėjo Virgilijus 
Pikturna. Esąs vienas iš 141 
parlamento deputatų, 30 metų 
amžiaus, liberalų frakcijos (frak
cijoje 10 deputatų) narys . 
Parlamente atstovaujamos 8 
partijos, pasiskirsčiusios į 7 
frankcijas. Išvardino frakcijas 
bei jų vadovus, iš kurių lenkų 
mažiausia, sudaryta tautiniu 
pagrindu — 8 deputatai. Kiek 
jam tekę susipažinti su išeivijos 
spauda bei Vilniaus radijo 
pranešimais, liečiančiais prie 
kaistus deputatams, kad jie, pri
imant įstatymus, pasitraukia iš 
salės ir trukdą balsavimams, tai 
esą daroma tik iš gerų norų. 
duodamas pavyzdį. Jau greit 
būsią dveji metai, kai parlamen
tas priima įstatymus. Galėsiąs 
kai kas kaltinti, kad tie įsta
tymai priimami skubotai, bet 
kitos išeities nėra, nes visi įsta
tymai valstybei reikalingi. Susi
duriama su problema, kai 
trūksta žmonių, kurie galėtų 
paruošti įstatymus ir pateikti 
parlamentui svarstyti. Reikia 
priimti kiekvieną pastabą iš 
jūsų, kad per mažai yra panau
dojamas potencialas užsienyje, 
ir keista esą, kad iš mūsų atski
rų tarnybų yra sabotavimo, 
nenoro priimti pagalbą. 

Pasisakė apie Lietuvos laik
raščius, televizijos ir radijo pro
gramas. Palaikąs tas redakcijas, 
kurios siekia išsiveržti nuo 
vyriausybės priklausomumo. 
Kad nebūtų valstybėje kažkokie 
valstybiniai laikraščiai . 
Spauda, televizija ir radijas 
neturėtų būti valstybiniai, o jei 
jau ir tokie, kad nebūtų 
išlaikomi iš valstybės iždo. 

Kalbėdamas užsienio kariuo
menės Lietuvoje klausimu pa
reiškė, kad pilnai remias 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninką V. Landsbergį, kuris la
bai radikaliai šiais klausimais 
pasisako per susitikimus su 
vakarų diplomatais, vakaru 
šalių vadovais, kad kuo greičiau 
tarybinė kariuomenė būtų 
išvesta iš Lietuvos. Lietuvoje 
esą apie Šimtas tūkstančių ka
riuomenės, kas sudarą didelį 
pavojų. Pageidavo, kad lietuvių 
pasaulio bendruomenės įtaigau
tų gyvenamųjų kraštų vadovus. 

Užsiminęs apie Lietuvos pilie
tybės įstatymą, kritikavo, kad 
užsienio lietuviams suteikiama 
pilietybė tik išimties tvarka 
Tokio dalyko neturėtų būti. Jo 
partija buvusi už tai, kad vi 
šiems užsienyje atsidūrusiems 
lietuviams automatiškai būtų 

pripažinta Lietuvos pilietybė, 
tačiau šią savaitę tas įstatymas 
jau pakeistas jūsų naudai. 

Ina Navazelskytė-Pikturnie-
nė savo žodį pradėjo, tardama, 
kaip ji. būdama Vakarų visuo
menės vaikas, susipažino su 
Lietuva. Esą jūs, kurie ten 
gimėte ir augote, nuvykę 
susidarote vienokią nuomonę, o 
aš, kaip žmogus iš kito pasaulio, 
savąją. Pa te iks iu d a u g i a u 
asmeninius įspūdžius, kurie 
šiandieną nei iš negatyvios, nei 
pozityvios pusės. Tai reiškia, 
kad yra problemų Lietuvoje, o 
kur jų yra. sveikiau į jas žiūrėti, 
sekti, susipažinti, jas išspręsti ir 
tada toliau eiti. Rugsėjo mėn. 
kai ėjo Lietuvos pripažinimai, 
teko Aukščiausioje taryboje 
susitikti su užsienio žurnalistais 
ir nušviesti jiems esamą padė
tį. Neretai girdėti Lietuvoje 
pasisakymai, kad mes esame su
gadinti žmonės, kad užtruks 2-3 
kartos, kol vėl būsime sveiki. 
Pradžioje aš pagalvodavau —jūs 
tiek iškentėjot, tai normalus 
dalykas. Dabar po dvejų metų 
aš linkus manyti, kad jūs tikrai 
esate sugadinti žmonės. Tie 
žmonės juk žino, kad pas juos 
reikia kažką taisyti, ne t ik 
išorę, bet iš vidaus, tai ir būtų 
pirmas žingsnis. 

Kaip apsieiti su užsieniečiais, 
kurie dabar staiga pasirodė 
Vilniuje? Kai visuomenė ir vals
tybė norėjo, kad Lietuva būtų 
pripažinta, pradėjo daugiau 
užsieniečių važinėti į Lietuvą. 
Ateity gal padažnės jų pasi
rodymas, o kai kurie ir pasto
viai apsigyvens, tad teks su jais 
gyventi, bendrauti. Kaip juos 
priimti, yra nemažai problemų. 
Dabar Lietuvą pripažinusių yra 
apie 50 šalių, apie 8 ar 9 vals
tybės jau turi du kambarius, o 
JAV mažą pastatą. Kiti dar 
neturi patalpų, o neturi dėl to, 
kad Lietuva jiems nepaskiria. 
Savivaldybė siunčia į Aukščiau
sią tarybą, taryba į savivaldybę, 
kiti į vyriausybę, o vietos gy-
veniojai nepatenkinti. Dėstyda
ma žurnalistiką Vilniaus uni
versitete, paskutiniu laiku buvau 
pasikvietusi bvedijos ambasa
dorių, kad papasakotų apie Šve
dijos vyriausybės santykius su 
Lietuva. Paaiškėjo, kad Švedi
jos atstovybei daromi priekaiš
tai įstaigos, esančios tame pat 
name kur atstovybė, kodėl jie 
norį išgyvendinti kai kurias 
įstaigas, prasiplatindami save 
tame name. Ambasadorius pa-

Laiškas 
PATIKSLINIMAS 

,,Draugo" gruodžio 13 d. laido
je atspausdintas Bs. As. pasira
š y t a s straipsnis „Laisvės 
Orkestro Dirigentas", kurio 
įvade Bs. As. rašo, kad ,,World 
Monitor" atspausdinto straips
nio ir daugelio kitų apie Lietuvą 
straipsnių autorius John Budris 
yra buvusio Lietuvos generali
nio konsulo Jono Budrio sūnus. 
Iš tiesų John Budris nėra buv. 
gen. konsulo giminaitis. 

Man dirbant JAV Lietuvių 
Bendruomenės būstinėje 
Chicagoje šį pavasarį paskam
bino žurnalistas John Budris 
pasiteirauti, ar JAV LB nega
lėtų suteikti jam finansinę 
paramą vykti j Lietuvą, kad jis 

ten galėtų padėti Aukščiausio
sios tarybos infobiure bei savo 
straipsniais informuoti pasaulį 
apie Lietuvos pastangas sie
kiant pilnos nepriklausomybės. 
Buvau skaičiusi ne vieną J. 
Budrio straipsnį apie Lietuvą 
„Nevv York Times", „The Wall 
Street Journal" ir kt., tad 
žinojau jį esant rimtu žurnalis
tu. (Tiesa, žurnalistas Budris 
lietuviškai nekalba). Užklaus
tas, ar j is yra buv. gen. konsulo 
giminaitis, atsakė, kad nesąs. 

JAV LB krašto valdyba pa
skyrė žurnalistui Budriui lėšų 
lėktuvo bilietui į Lietuvą iš 
„Dovana Lietuvai" fondo, J. 
Budris valdybai rašė, kad savo 
dėkingumą jis geriausiai galės 
išreikšti rašydamas apie Lietu
vą, ką j is dabar ir daro. 

Danutė Korzonienė 

Valdas Adamkus, turėdamas įspūdžių iš 
Jaunimo centre. 

sporto šventės ir Lietuvos valdžios veiklos,kalba 
Nuotr. J . Tamulaičio 

ten, taip ir čia apie lietuvių na
cionalinį charakterį. Skaitant 
vis atrodė, kad lietuviai geri 
žmonės, dori ir pan. Reikėtų ką 
nors pasisakyti ir dėl vystymosi. 
Žmogus turi pripažinti, kad yra 
konkreti problema ir kodėl ji ten 
yra. 

Dar ryškus yra ir pavydo 
klausimas. Labai išsivysčiusi 
skurdžių psichologija, kad visi 
lygūs ir lygiai tarnauja. Kai 
vienas nori iškilti iš tos duobės, 
tai nėra jis traktuojamas, kaip 
pavyzdys (jei tas durnius gali, 
tai ir aš galiu), bet priešingai — 
dar užkertamas jam kelias. Tai 
yra išraiška, turinti bendra ir su 
politika, kuri vyksta Lietuvoj. 

Visa tai išdėsčiau, kokia 
Lietuva dar nesveika, bet noriu 
baigti pora komentarų. Aš 
myliu šitą kraštą, ir šitie 
žmonės yra herojai. Herojaus 
sąvoka ne vien tai, kad jis 
stiprus, žavingas, geras, visa
galis ir šventas žmogus. Šitie 
žmonės daug ko neteko, daug 
buvo skriausti, įsisavino to 
skriaudimo būdą ir vis tiek jie 
norėjo tos laisvės ir jie jos pasie
kė, tad to negalime pamiršti. 

Po pranešimų abiem prelegen
tams buvo apsčiai įvairių 
klausimų, kurių tarpe nemažai 
ir mūsų spaudoj gvildentų 
reikalų, tad dėl vietos stokos jų 
čia ir nekartosiu. Į iškeltus 
klausimus pranešėjai išsamiai 
atsakė. 

Šią kultūrinę popiete sklan
džiai pravedė dr. D. Degėsys ir 
svečiams prelegentams už viską 
nuoširdžiai padėkojo. Dalyvavo 
apie 150 žmonių. 

Atskirai tenka pažymėti, kad. 
aiškino, kad atvykusi atstovybė susipažinus su gausa nuo 1988 
tur i dirbti ir kur nors gyventi, m e t ų Ninos Navazelskytės 
tai ne ambasados problema, o 
krašto, i kurį atvyko. Toks tai 
visuomenės požiūris, kas kitoms 
valstybėms savaime aiškus pro
cesas. Išeitų, kad dėl pripažini-

straipsnių „Die Zeit" savait
raštyje Vokietijoje ir įvairiuose 
Amerikos dienraščiuos* . 
ma ty t i , jog juose vyravo 
išsamiai ir objektyviai aprašyti 

mota i gerai, o kai j au atvyksta pastaraisiais metais pagrin-
su lagaminais ir kompiuteriais. d i n i a i į v y k i a į Lietuvoje. Tai 
tai tegrįžta namo, palikdami pi- įžvaigįt vertinga ir daug žadanti 
m £ u s - žurnalistė. 

Nemažai teko skaityti, kaip K. Gmž. 

Miami, FL 
KUN. DR. VINCO 

ANDRIUŠKOS IŠKILMĖS 

Lapkričio 17 d. Šv. Sebastia
no bažnyčios parapijos klebonas 
kun. Cyril Hudak suruošė 
kunigui dr. Vincui Andriuškai 
55 kunigystės jub i l ie jaus 
šventę. Nors diena buvo apsi
niaukusi, tačiau visi jutome 
didelę šventę ir pagarbą kun. dr. 
V. Andriuška Per šv. Mišias 
giedant choru: Ecce Sacerdos 
įžengė iš įvairių parapijų 
gausus būrys ?večių kunigų, 
kurie lydėjo jubiliatą kun. dr. V. 
Andriuška. Prie gražiai rožė
mis ir palmėmis papuošto alto
riaus stovėjo k!ebonas, užimąs 
archidiakono pareigas, o taip 
pat du artimi draugai — kun. 
Gilbertas Fernandez ir kun. 
Harry Ringe-Derger. Per šv. 
Mišias pamokslą pasakė buvęs 
prieš 14 metų kun. dr. V. And-
riuškos klebenąs kun. Gilbertas 
Fernadez. Klausant pamokslo 
išgirdome, koks yra atsidavęs 
kun. dr. V. Andriuška ir daug 
gerų darbų atlikęs. Kunigišką 
priesaiką iš jubiliato priėmė kle
bonas. Per šv. Mišias pasipuošu
sios tautiniais rūbais aukas 
nešė Miami liet.-amerik. pilie
čių klubo pirmininkė Elena Jo
nušienė, Rūta Maeyer-Gustai-
tytė, Linda Bendoraitienė ir 
Virginia Dubauskienė. JAV 
vėliavą įnešė parapietis Danie
lius Ring ir lietuvišką vėliavą 
klubo direktorius Vytau tas 
Dubauskas Per Mišias gražiai 
choras pagiedojo giesmes. 
Svečių susirinko gausiai, buvo 
ir iš Chicagos Pikūniai ir 
Pečeliūnai Atvyko jubiliatą 
pagerbti iš Širdies Jėzaus, 
Homestead. Šv. Petro ir Povilo, 
Šv. Maximi!ian Kolbe parapijų, 
kur kun. dr. V. Andriuška 
tarnavo. 

Po šv Mišių jubiliatas, svečiai 
kunigai ir visi atvykę į šias 
iškilmes buvo pakvies t i į 
parapijos sale vaišėms. Vaišės 

įvairiai. 

Chora s giedojo j ub i l i a tu i 
ilgiausių metų. Svečiai malo
niai praleidę šią šventę išvyk
dami reiškė padėką ir linkėjo 
kun. dr. V. Andriuškai svei
katos, stiprybės ir ypatingų 
malonių. 

VALDYBOS RINKIMAI 

Gruodžio 15 d. Miami Lietu-
vių-Amerikos piliečių klube 
susirinko nariai į valdybos 
rinkimus. Po balsavimo, suve
dus rezultatus, paaiškėjo, kad 
klubo p i r m i n i n k e i š r ink ta 
Elena Jonušienė, direktoriais 
Vytautas Dubauskas, Albinas 
Liaugminas , Zigmas Rama
nauskas ir Vytas Ramūnas. Po 
susirinkimo tęsėsi pietūs. 

V.D. 

CHICAGOS 2INIOS 
BRANGSTA GYDYMAS 

Illinois ligoninėse brangsta 
gydymas, kai kurie mokėjimai 
pakilę net apie 20%. 

TŪKSTANČIAI MOTERIMS 

Apie 250 moterų, laukiančių 
kūdikio, gaus po 2,200-3.000 
dol. už tai, kad joms be reikiamo 
leidimo buvo duodami eksperi-
mentiniai-bandomieji vaistai 
Cook apskr. ligoninėje. Tai 
sudarys apie 1.5 mil. dol. išlai
dų ligoninei. Taip susitarta teis
me. Moterims buvo, jų neatsi
klausus, įšvirkščiama 500 mili
gramų vaistų prieš konvulsijas. 

TREČIA DVYNUKU PORA 

Kimberly Ott, 28 m.. Bryan 
Ott žmona, Hazel Crest prie
miesčio gyventojai , C h n s t 
ligoninėje susilaukė jau trečios 
poros dvynukų. Vyras tarnauja 
sargu ir dabar, didėjant šeimos 
išlaidoms, ieškos dar ir antros 
tarnybos. Dabar šeima augina 
septynis vaikus. 

BALTIC 
TŪURS 

BOSTONAS/NEVVARKAS į RYGĄ 
U.S. $801 

Per Kopenhagą 
BOSTONAS/JFK Į RYGĄ 

U.S. $801 
Per Helsinkį 

Žemos lėktuvų kainos! 
Iš Chicagos skambinkite mums. 

• Visos kelionės kainos yra į abi puses. 
• Kelionėmis gali pasinaudoti pavieniai asmenys ir grupės. 
• Rezervacijas reikia padaryti mažiausiai 21 dieną prieš išvykstant. 
• Kelionės ilgis ne mažiau kaip 7 dienos ir ne ilgiau kaip 21 diena. 
• Baltic Tours suinteresuotiems gali parūpinti viešbutį su pus

ryčiais: Vilniuje. Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir 
Palangoje. 

• Taip pat parūpinam transportais Rygos į Jūsų pasirinktą vietovę. 

Informacijos ir rezervacijos reikalu kreipkitės į: 
BALTIC TOURS 

77 0«k St., Surt» 4 
N«wton, MA 02164 

T«l.: 617-965-8080 F»x: 617-332-7781 

9525 So. 79th Avenue 
Hlekory Hllit, Illinois 50457 
T*tophon«: 1-708-430-8090 
T»4«f«x: 1-708-430-5783 

V 
^ 

%&ik*S^ 
NAUJA „ŽAIBO" SVEIKINIMŲ SUDĖTIS 

ŠVENČIŲ PROGA 

NR. 1 Bouquet of ftovvers and a box of fine chocolates 
NR. 2 9ouquet of fk>wefs. box o* fine chocolates. two bottles of champagne 

and two botfes of vodKa 
NR. 3 Onetubof bubtegum. i80p»eces, Tootsiepopsassorted lOOpieces. 

r«o 46 oz cans of orange ĮUIC©, ooe#10can(6 ibs-10oz.) Dotepmeap-
otechunks. one «10can(6tbs-10oz)of Det Monte peach hah/es. one 
•10 can (6 tbs-10 oz) Del Monte fruit eoektail. one box 50/1 oz paeks 
of Swiss Miss hot cocoa mix. Jello strawberry four 6 oz paeks. two Ibs 
of almonds 

NR.4 Wesso« vegetabfe otl 1 gal.. Lipton tea bags 216 count. basil 5 5 oz. 
bay leaves 2 oz emnamon stieks 8 oz. ground annamon 16 oz. spanish 
paprika. 18 oz. coarse ground pepper 16 oz. ground Nack pepper 16 
oz. rtce 5 ibs 

MR. 5 Prince trttn spagbetti 10K». Do*efrurtsaJad#10can(6lt»-10oz),green 
stnng beans #10 can (6 lbs-5 oz). Star Kist tuną 6/8 125 oz each. tmy 
shnmp 3/4.2S oz cans each, bouiflion cubes 200 pieces. chicken cubes 
200 p«eces. Kraf mayonaisse one (1) gallon 

NR. 6 10 H» flour 10 ibs sugar. 6 Ibs nce. 29 oz can peaches. 4 ib table 
salt. 2 cans pmeappte. 2 boxes prunes. 2 boxes rarsms, 64 oz vegetable 
oil, 12 oz cocoa. 39 oz 8 O'ctock coffee beans 

MR. 7 Aspirin 600 tablete. Centam vrtamms 100tab*ets. 32ozshampoo. an-
tacid Banc1 akis. toothpaste (2). soap 8 bars 

HR 8 Aspecial grt packagefor man: shavin razors. cotogne. shaving cream. 
ater snave lotion ete 

NR B A special gifi package for ladies cosmetics shampoo. tooth pašte. 
soap. e?c 

MR. 10 Twenty two (22) Ibs of finest meats 
MR. 11 10 ibs 'Ici'r. 10 Ibs sjgar, 6 Ibs rice. 64 oz vegetable oil. 39 oz coffee 

beans. 1 kg ham 0 65 kg tongue. 0 65 kg chicken 

$50 00 

$85 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 
$100 00 

$100 00 

f\Y| midlcind fcdcrcil 
• ^ • ^ • ^ • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

Taip atrodo Jungtimi) Tautų sale. kurioj sėdi ir Pabaltijo valstybių ambasadoriai 
Nuotr Vyt. Maielio 

ESOC (S* 
I31AOOCMC 
IfNOER 

• 
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l y n t o i v u i a r . SOttNTENfc , 65*7 TBOY ST., CHICAOO. ILL 80629. T E L E F . ( 3 1 2 ; 9 2 5 - 5 9 8 8 

Šv. Kazimiero motiniško namo, Chicagoje, muziejuje lietuviškų kryžių m i n i a t i ū r ų r i n k i n i u gė
risi kazimierietės seselės — muziejaus steigėja ses. Perpetua ir ses. Angelė. 

Nuotr. I. T. 

VANDUO IR SPORTAS -
GYVYBĖS IR SVEIKATOS 

ŠALTINIAI 
Jais taip mažai naudojasi 

šiame krašte žmonės. Turėtų 
tiek jaunas, tiek senas žmogus 
pirmiausiai ryte išgerti gerą 
kvortą kambario temperatūros 
vandens. Reikia atsisakyti viso-
kių dirbt inių sodų, kur ių 
pagrinde yra oksiduojantys 
mišiniai ir cukrus . Tokie 
gėrimai neišvalo mūsų vidurių 
sistemos, bet eina j virškinimo 
traktų sistemą. Kiti ryte geria 
apelsinų sultis ir įsitikinę, kad 
tai labai sveika. Be abejo vai
sius valgyti, yra sveika, tiktai 
be cukraus. Išsispauskit sulčių 
ir palyginkit su pirktomis „na 
tūraliomis" sultimis, tada pa
matysite koks skirtumas. Mes 
ištisai girdime ir matome įvai
rias reklamas apie dietą. Bet ar 
girdėjote reklamų apie sportą? 
Tik tokių, kurios reklamuoja 
sporto įrankius. 

Psichoanalizė padeda žmogui 
tvarkyti organizmą. Už vaikus 
galvoja tėvai ir tvarko jų 
mitybą, o suaugę turėtų patys 
psichoanalizuoti save. Paprastai 
stori žmonės teisinasi ir jie 
įsitikinę, kad jie nieko nevalgo. 
Arba jų jau liaukos nedirba, ar
ba jie tiek daug dirba ir jiems 
jokia mankšta nereikalinga. 
Sustorėjus tai ir visas 
organizmas sutrinka, ne tik 
liaukos. Storų žmonių judesiai 
lėtesni, jie greičiau išsisemia ir 
jiems atrodo, kad jie labai daug 
dirbo. Nemato taip pat. kad jie 
ištisai valgo, o kai ateina pietų 
ar vakarienės metas, tai tik už
kanda, bet apsisukę ir vėl valgo. 
Dažniausiai valgo nekaloringą 
maistą, tuo pasiteisina save ir 
visados jaučiasi alkani. 

Mėgstu gerai pavalgyti ir 
stipriai. Pietų laiku prisivalgau 
daugiausiai, vakarienės metu 
valgau mažai, nes jaučiuosi soti 
dar nuo pietų. Matyt, bloga 
matematikė, nes niekados ne
skaičiuoju kalorijų ir nesuku dėl 
to galvos. Tiktai svarbiausia yra 

niekada nieko nekramsnoti tarp 
pietų, vakarienės ar po jos. 
Nereikia šeimininkėms, beruo
šiant maistą, prisiragauti, nes 
tada sėdi prie stalo be apetito ir 
mažai valgo. Tiktai už kiek 
laiko jos pajunta alkį ir griebia 
valgyti tai, ko nereikia. Reikia 
atsisakyti nuo ledų, pyragų ir 
visokių dirbtinių, gundančių 
valgių. Lygiai t a i p , kaip 
troškulio nenumalšina visokios 
sodos, taip pat ir visokių 
dirbtinių saldumynų - kuo 
daugiau valgai, tai tuo daugiau 
jų nori. Tiktai nereikia bijoti 
tikro naminio pyrago ar torto ir 
nereikia analizuoti jo sudėties, 
bet suvalgęs jo gabaliuką, 
daugiau jau neįstengsi. Tad kas 
yra sveikiau? 

Neišlaikysime savęs sveikai 
atrodančiais badavimu ir 
kimšdami visokius dirbtinius 
vitaminus. Labai dažnai žmonės 
pamatę svečiuose viską valgant 
ir visko ragaujant, sako: „O tu 
gali valgyti, tau niekas nevei
kia!" 0 peršasi mintis, lyg aš iš 
kitokio molio padaryta? Tiktai 
visados buvau aktyvi sportinin
kė (fechtuotoja), o nustojus spor
tuoti, skiriu vieną valandą 
kiekvieną rytą mankštai. Tik 
rytinė mankšta veikia teigia
mai organizmą. Užtek tų 
paskirti nors ir 15 minučių 
mankštai kiekvieną rytą. Kai 
pradėsite, tai nepajusite, kai 
patys pradėsite ją ilginti, nes pa
jusite malonumą. 

Visai nepatariu daryti aerobi
kos, nes tas ištisas šokinėjimas 
tik išvargina žmogų, o raume
nys lieka nepratampyti. Sporto 
klubuose yra labai geros tos 
visos mašinos ir, perėjus jas, 
jausitės nuostabiai. Tiktai labai 
gaila, kad klubuose nepamatysi 
tų žmonių, kuriems tikrai būtų 
reikalinga mankšta. 

Pratimų mankštai yra labai 
įvairių — dėl kiekvienos kūno 
dalies. Reikia pasirinkti pro

t ingus ir pačiam spręsti, kokią 
kūno da l į r e i k t ų d a u g i a u 
pamankšt in t i . Kar t s nuo karto 
p ra t imus re ik ia keist i , nes 
o r g a n i z m a s l aba i g r e i t a i 
p r i p r a n t a p r ie jų. R y t i n ė 
mankš ta ne t ik sustiprina rau
menis, bet suteikia energijos 
visai dienai . Neteisingai galvo
ja, kad žmonės mankštinasi dėl 
išorinės išvaizdos. Visai ne. 
Mankšta sust iprina sveikatos 
būklę. Neveltui kiniečių dak
t a r a i p a t a r i a , s u s k a u d ė j u s 
galvai, papras ta i atsipalaiduo
ti ir, pa lenkus galvą, mosuoti 
rankomis pirmyn ir atgal. Jeigu 
darysite reguliariai mankštą, 
tai niekados neturėsite tos prob
lemos. 

Kiek d a u g žmonių , ypač 
vyresni ir storesnį, skundžiasi 
nugaros skausmais . Daktaras 
jiems duoda tablečių, ką j ie 
labai mėgsta daryti, bet ir liepia 
daryt paprastą mankštą. Visi 
numoja r a n k a į mankštą ir t ik 
tabletėmis gydosi. O reikėtų at
bulai. Mankš ta ne t ik st iprina 
r a u m e n i s , be t ir k a u l u s , 
sumažina reumato skausmus, 
pagyvina kraujo cirkuliaciją, 
sunormalina kraujo spaudimą ir 
t.t. O ką jau bekalbėti apie pačia 
savijautos būseną? Pradėkite 
stebėti ir analizuoti žmones. 
Patys savęs klauskite, ar ir aš 
taip atrodau? Neužsimerkite 
prieš blogį, bet sau užsibrėžkite, 
kad aš iki to neisiu. Jeigu dar 
jaunys tė je žmogus ak tyvia i 
sportavo, t a i jo ir raurhenys il
giau išsilaiko. O tie žmonės, 
kurie niekad neskyrė dėmesio 
sportui, t a i ir po 20 metų 
pradeda darytis subliuškę. Kiek 
problemų tur i tokios merginos 
nėštumo metu. Kiek daug jų, 
i švengus pers i le idimo, visą 
nėštumo laikotarpį praguli lovo
se, nes netur i išvystytų pilvo 
raumenų. Mankš ta s t ipr ina 
kvėpavimo takų diagramą, t ik 
reikia nedaryti mankštos su 
uždaryta burna, bet reguliariai 
įkvėpti ir iškvėpti. Vakariniai 
pasivaikščiojimai yra patart ini , 
nes j ie teigiamai veikia nervų 
sistemą ir geriau miegoti. Pen
sininkui nereikėtų bėgti pa
galbos p a s d a k t a r ą dėl jo 

Kaip hiacintos ir žibuoklės, 
smydrai pirmieji pavasario 
šaukliai ir kartu vertinga gam
tos dovana mūsų mitybai. Pir
miausia jie buvo žinomi, kaip 
vaistiniai augalai, o vėliau buvo 
auginami kaip daržovė. Juos 
žinojo jau romėnai ir kitos 
Viduržemio jūros tautos. Vidur
amžiais buvo !abai paplitę 
arabų kraštuose. XV to amžiaus 
pabaigoje ir XVI to amž. pra
džioje juos pradėjo auginti Pran
cūzijoj, o vėliau paplito po visą 
Europą. Ypač Vokietijoje pava
sarį gausiai naudojami, kur jų 
auginimo centras yra Schvvezin-
gene. Čia juos išpopuliarino ku
nigaikštis Karolis Theodoras. 

Lietuvoje smydrai buvo augi
nami daugiausia darželiuose; 
juos naudodavo gėlių puokščių 
paįvairinimui. Kaip daržovė jie 
buvo retai vartojami. 

Nors šiandien smydrai dau
giau naudojami kaip daržove, 
tačiau jų vaistingumas nepa
neigiamas; jie rekomenduotini 
ypač inks ta i s sergantiems. 
Žemas jų koloringumas ir nedi
delis angliavandenių kiekis 
labai t inka norintiems suma
žinti savo svorį. Priklausomai 
nuo paruošimo, jie tinka ir dia
betikams. 

Smydrai yra dviejų rūšių: 
balti ir žali. Balti auginami 
Europoje, o žali — Amerikoje. 
Žalieji skaitomi vertingesni, nes 
t u r i intensyvesnį skonį ir 
daugiau vitaminų. Šalia vita
minų smydruose yra daug mine
ralų: natrijaus, kalio, kalcijo, 
fosforo, geležies ir kt. 

Valgiui smydrus kiekviena 
tauta paruošia pagal savo skonį 
ir paprotį . Prancūzai juos 
nulupa, suriša ; pundelius ir 
verda pasūdytame vandenyje. 
Išvirtus valgo karštus arba šal
tus. Italai tiekia į stalą smydrus 
su virtu kiaušiniu ir parmazao 
sūriu. Olandai išvirtus smydrus 
padengia padažu ir smulkiai su
kapotu kietai virtu kiaušiniu, 
ar lydytu sviestu parūkštytu cit
rinos sultimis. Vokiečiai verda 
mineraliniame vandenyje su 
šiek tiek sviesto, druskos, cuk
raus ir citrinos rūgšties. O gar
susis smydrų mėgėjas kuni
gaikštis Karolis Theodoras juos 
virdavo šampane. 

Smydrus galima valgyti ir 
nevirtus. Jaunų smydrų sup
jaustytos viršūnėlės paįvairina 
salotas. Galima jas tiekti ir su 
mėgiamu padažu. Nupjautas, 
labiau sumedėjusias smydrų 
dalis, galima naudoti sriubai. Iš 
tikrųjų smydrai yra tikras ska
nėstas, tad ir jų paruošimo 
būdai yra labai įvairūs. 

Kepti smydrai (šparagai) 

Imti: 2 sv. smydrų, 1 valg. 
šaukšt. aliejaus. 2 valg. šauktš. 
labai smulkiai supjaustytų svo
gūnų, 2 valg šaukšt. lengvai pa-

vyriškumo sumažėjimo, bet pap
rasčiausia mankšta ištaisytų 
visas tas negeroves. 

Dieta yra neveiksminga ir 
ne tg i žalinga pr iemonė. 
Nėra blogiau kaip šokinėti nuo 
vieno svorio prie kito. Tik 
reguliariai darant mankštą, 
neturėsite tos problemos. Ar 
taip yra sunku ryte paskirti 
bent 15 min." Nereikia tik jos 
atidėlioti vėlesniam laikui, nes 
bus sunku prisiversti, tad tuoj 
pat daryti atsikėlus. Pajusite 
tada kaip į jūsų kūną prisipildo 
energijos, visas mieguistumas 
praeina ir nuotaika pagyvėja. 
Jeigu ir iš vakaro daugiau 
prisivalgėte, tad ryte padvi
gubinkite mankštą ir viską 
sudeginsite. Tiktai miegant 
organizmas pasiskirsto maistą, 
tad nereikia prisivalgius eiti 
gulti. Tik protingai tvarkant 
savo mitybą, atsisakius visokių 
dirbtinų šiukšhu ir sportuojant, 
išlaikysime save sveikais ir 
jaunais. 

Nijolė Nausėdienė 

gruzdintų sezamo sėklų, citrinos 
sulčių, druskos. 

Smydrus nuplauti, nusausinti, 
nupjauti sumedėjusias dalis. 
Keptuvėje, įkaitintame aliejuje, 
t rumpai smydrus pavolioti. 
Sudėti į karščiui atsparų indą ir 
kepti orkaitėje prie 400 L F. 
maždaug 6-8 minutes, kas dvi 
minutes su visu indu pakratant. 
Kai beveik iškepę, pabarstyti 
svogūnais ir sezamo sėklom. 
Dar kepti dvi minutes. 

Tiekiant į stalą, sudėti į lėkštę 
eilėmis ir truputį pašlakstyti 
citrinos sultim ir pagal skonį 
druska. 6 asmenims. 

Tinka prie žuvies patiekalų. 

Virti smydrai 

Smydrus galima virti pasūdy
tame vandenyje arba garais. 
Išvirtus smydrus sudėti eilėmis 
į lėkštę, truputį pašlakstyti 
citrinos sultimis ir juosteles, 
užberti tokiu mišiniu: 

Keptuvėje įkaitintame svieste 
pakepinti norimą kiekį pyrago 
džiūvėsių. Kietai virto kiaušinio 
baltymą smulkiai sukapoti, 
sumaišyti su pyrago džiūvėsiais. 
Įberti pipirų, druskos pagal sko
nį. 

Stefanija Stas ienė 

* O'Hare aerouosto kelei
vius ir praeivius žavi lietu
viškais šiaudinukais papuošta 
daugiau negu 12 pėdų aukščio 
eglė — Paulinos Vaitaitienės ir 
Marijos Krauchūnienės darbas. 
Tai yra pirmas Chicagos Aviaci
jos Departamento bandymas 
paįvairinti aerouosto aplinką, 
pakviečiant įvairius Chicagos 
miesto muziejus puošti eglutes. 
Šįmet atsiliepė 10 muziejų, jų 
t a rpe ir Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejus. 

PASKUTINIS SUDIEU 
A.A. ELENAI RAZMIENEI 

Gedulo varpas plačiai nuskambėjo 
Jo aidas sustingo mūsų širdyse — 
Viešpatie. Tu persodinai dar žydinčią gėlę 
į Amžiną Sodą - žydėti pas Save... 

Šiandieną susirinkom, brangi mūsų Sese, 
Paskutinį kartą pabūt su Tavimi — 
Tau padėką išreikšti ir Dievą maldauti, 
Kad Amžinybės Vartai Tau būtų atkelti. 

Ausyse tebeskamba Tavo širdingas juokas, 
Ant veido t ik nudžiūvus ašara tyra — 
Kada vargšams pagalbos ranką ištiesus sielojais, 
Kodėl šioj laisvoj žemėj tiek vargo yra... 

Mes esame našlaičiai — be pėdos gimtosios žemės. 
Mes esame benamiai — be gimtų namų. — 
Viešpatie, meldžiame, priglauski mūsų sesę. 
Kaip Tėvas tikrą dukrą po dievišku sparnu... 

Drauge dirbom ir svajojome Tėvynėn sugrįžti 
Ir amžiais pailsėti po ošiančiais klevais, 
Kur protėvių, senelių, kur partizano kapas. 
Kur Laisvės Rytojus visus mus priglaus... 

Gimtoji Žemelė Tavęs grįžtant laukia; 
Laukia giminės, gentys ir mokslo draugai — 
O mes melšime Dievą, kad Anapus Saulės 
Išauštų Tau Ramybės ir Gėrio Diena. 

Nulenktų galveles Tau Tėviškės ramunės, 
Pravirktų ir akmenėlis prie kelio plataus, 
Bažnyčios varpai skambėtų gimtajam sodžiuj iš džiaugsmo, 
Kad amžiams ilsėtis pas juos sugrįžai. 

Mes Tave lankysim, brangi mūsų Sese. 
Apsodinsim kapą, palaistysim gėles, 
Kiekvienas praeivis iš jų margų raštų — supras: 
Čia ilsis LIETUVOS DUKRA .. 

Lietuvos Dukterų draugi ja 

Šiais žodžiais ir rožinio malda Lietuvos Dukterų draugijos 
atstovės gruodžio 26 d. laidotuvių koplyčioje atsisveikino savo 
ilgametę narę a.a. Eleną Razmienę. 

Chicagos lietuvės visuomenininkės ..Vaiku viltis" organizacijos veiklai remti pobūvyje. Iš k. — 
Birutė Briediene. Stase Semėnienė, Gene Rimkiene ir Vida Rimienė 

Nuotr . I. T. 

Terese Soliūnienė. dr. R Kuliene ir Silvija Foti rūpinasi Lietuvon vaiku gerove, dirbdamos ..Vaikų 
viltis" organizacijoje, sudarant sajygas Lietuvos vaikus fcydyti JAV ligoninėse Shnners organizaci 
jos teikiama parama Nuotr I. T. 
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ADVENTINE 
ATVIRUTĖ IŠ 

RHODE ISLAND 
Neramus rytine? Rhode Is-

land pakraštys Vėlyvo rudens 
smarkus vejai plačius ir gausius 
jos vandenis taško, blaško, po
tvyniu bangos užlieja takus ir 
kelius. Kaip rasos lašelis prisi
geria sau - - sj dūliu, taip ir 
mes pe-- D ame apl inkos 
nerimu, ilgesiu, ieškojimu 
Advento dienos, kurių trumpo
se valandose maža šviesos ir dar 
mažiau saules, kalba apie atei
nant} Išganytoją. Ir mūsų siela, 
kartu su pranašu Izaiju maldau
ja: i asok dangau!.. Mes ilgimės 
Kristaus Gimimo Švenčių. 
Kalėdų. Xe tik atskiros tautos, 
bet ir atskiri individai skir
t ingai i gyvena apl inką, 
įvykius, idėjas. Skir t ingai , 
savaip švenčiamos ir šventes. 
Jau advento pradžioje mūsų 
valstija puošė eglę. Kvietė et
nines grupes papuošti savąsias 
ir paruošti stalų parodėles vals
tijos rūmuose. Atsiliepė apie 
dvidešimt tautų. Ne visos krikš
čioniškos, ne visos švenčia Kalė 
das. Nemaža jų ypatingu būdu 
švenčia Naujuosius Metus. 
Gaila, nesuspėjau aplankyti 
kiekvienos tautybės renginio, 
giliau susipažinti, tad negaliu 
pateikti pilno vaizdo. 

Mūsų lietuviškoji eglutė 
puošėsi unikaliais šiaudinukais. 
Ant stalo lino audiniai, juostos, 
lietuviškas pakelės kryžius. Čia 
ir liaudies medžio drožiniai, 
pučiamos dūdelės, keramika ir 
didžiulis natūralus gintaro ga
balas. Keletas moterų, vilkinčių 
tautiniais drabužiais, aiškinc 
besidomintiems mūsų ekspona
tais. 

Prie mūsų „valdos" — korė
jiečiai. Apie 2.000 jų jaunų pro
fesionalų gyvena Rhode Island 
valstijoje. „Mes prie savo namų 
turime atvirus vartus. Juose iš
rašytas kvietimas užeiti. Tuo 
išreiškiame svetingumą gi
minėms ir draugams" — aiškina 
jauna motina. Ji ir jos penkme-
tė dukrelė dėvi raudono šilko, 
elegantiškai paprastus tau
tinius drabužius. Prieš keletą 
metų jie gyveno Houston. 
Texas. Pasakojo, kad apsidžiau
gė sužinoję, kad teatre bus sta
toma drama „Dėdė Vania", nes 
labai norėjo pamatyi rusišką 
dramą. Pasirodo tai buvo 

Lietuvos „Jaunimo teatras" 
Nuo tada jie susidomėjo ir gė
rėjosi Lietuva, jos kultūra, poli
tiniu gyvenimu. „Mums buvo 
džiaugsmo šventė, kai Lietuva 
buvo pripažinta nepriklausoma 
valstybe", kalbėjo korėjietė. 

Norvegiškais raštais išpuoštu 
megztuku vilkis vyras stovi prie 
kviečiu pėdo. kurį aptūpę lyg 
gyvi maži paukštel ia i . Tai 
paukšteliams „eglutė" šaltos, 
sniegingos žiemos vargams 
mažinti. Šalia eglutė išpuošta 
mažučių Norvegijos vėliavėlių 
vėriniais, miniatiūrinėmis šir
dies formos pintinėlėmis su rie
šutais, saldainėliais, razinkom 
— vaikučiams pasivaišinti. Ir 
javu varpų puokštelės prisegio-
tos. kad į vidų įsprukęs pauk
štelis turėtų ko užlesti. Nor
vegai, kaip ir Lietuvos lietuviai, 
Kalėdas pradeda švęsti tik joms 
atėjus, — ne taip kaip Amerikoj, 
kur visą gruodį jau skamba 
kalėdinės giesmės ir dainos. 

Ar Lenkijoje smarkiai išpli
tusi kalėdinių stiklo papuošalų 
pramonė? — klausiu tautiniais 
drabužiais išsipuošusią lenkę 
moterį, kuri pasakoja, kad kalė
diniai trapaus stiklo, rankomis 
dažyti papuošala i pradėti 
gaminti Lenkijoje. Apie stiklo 
pramonės išsivystymą ji neži
nanti. Eglutės papuošimui 
naudoja ir šiaudelių trikampius 
nuo kurių kabo suverti marga
spalviai s t ik lo gabalėl ia i . 
Popierinės grandinės, žvaigž
dutės ir mezginėliai taip pat yra 
kalėdiniai simboliai. 

Japonai švenčia Naujus 
Metus. Elegantiška..ikebana" iš 
bambuko lazdelių ir pušų šakų. 
tai laimės ir ilgo gyvenimo sim
bolis. Ji puošia ir užpildo erdvę, 
didesnę negu jos konkreti apim
tis. Ji sukelia susimąstymą ir 
jauti, kad čia nieko nėra per 
daug ir nieko netrūksta. Šven
čiu valgiai — ryžių gaminiai. 

Indijoje — „Šviesos Festi
val iu" pradedami Naujieji 
metai. Didmiesčiai, miestai ir 
kaimeliai šviste nušvinta nesu
skaičiuojamomis švieselėmis. 
Švyti lydyto sviesto žvakelytės. 
kurios nubaido blogas dvasias 
nuo žmonių, blyksi ir alyvinės 
žvakelės, skaisč ia i šviečia 

elektrinės lemputės. 
Žaliojo Galo — Cape Verde 

salynas kadaise buvo vakarinio 
Afrikos kranto iškyšulys — šiek 
tiek įpiečiu nuo Saharos dyku
mos. J parodėlę atgabentas 
didžiulis miuralas. Jame matyti 
virš horizonto iškilę kalnai. Jų 
atšlaitėse ir slėnyje išsimėtę 
molio namel ia i . Paveikslo 
kampe piemuo gena didžiulę 
ožkų kaimenę. 

Mažos, keleto metukų keip-
verdietės patapšnoja man ranką 
atkreipti jų dėmesį. Jos ant savo 
viršutinių marškinėlių nori pa
rodyti Žaliojo Rago žemėlapį. 
Šešetą šimtmečių portugalai 
buvo kolonizavę šį saiyną (gal 
anuomet j is dar Afrikos iškyšu
lys?!. Afrikos vergų pirkliai čia 
buvo įsteigę pagrobtų ar pirktų 
vergų stovyklą. Kai kuriems 
vergams pavykdavo išsprukti ir 
pasislėpti kalnuose. Laikui bė
gant afrikiečiai susimaišė su 
portugalais — gimė keipverdie-
čių tauta, kuri 1976 m. tapo 
nepriklausoma valstybe. 

Cape Verde gyventojai, kaip ir 
daugel i s JAV imigran tų , 
atsivežė ta i , kas jiems sava ir 
brangu — tėvynės prisimi
nimus. Todėl jie ir puošia eglu
t ę kokuso r iešuto lapa is , 
cukrinių švendrių stiebais. 
Dabar jau ir spalvoti balionai 
bei sviedinėliai pradeda „įsitei
sinti". 

Miuralo tapytojas, su kuriuo 
kalbėjomės džiaugėsi , k a d 
Lietuva pirmoji prastume tautu 

kalėjimo duris. Ir pridūrė: „Mes 
esam dvasiniai giminingi — ir 
jūs ir mes pažinome vergiją, o 
dalar ir laisvę. Tik jūsų laisvė 
jaunesnė" 

Būrys tautiniais drabužiais 
pasipuošusių ukrainiečių 
moterų ruošia dvylikos 
patiekalų Kūčių vakarienės 
stalą. Pinta triaukštė „Kolach" 
— duona, primenanti mūsų 
„bobą" — stalo puošmena. Virti-
nukai kimšti rūgščiais kopūs
tais ir visi kiti pasnykiniai pa
tiekalai. Kviečiai su medumi ir 
aguonomis kvėpėte kvepia, ne 
tik aromatu, bet ir prisimi
nimais. Tokiais kviečiais ir mes 
vaikystėje gardžiuodavomės. 
Ukrainiečiai iki šių dienų pa
ruošia juos ir vadina „kutia". 
Su j a i s atlieka simbolines 
ceremonijas nešdami kutia apie 
namą. Ar turi kokį tarpusavio 
ryšį kutia. kviečiai ir kūčia? Ką 
reiškia ukrainietiškasis žodis 
kutia lietuviškai? Vaikystėje ne 
tik deklamuodavome, bet ir iš-
vaidindavome iš kažkur 
išmoktą dzūkuojančia tarme po
kalbį! Kas čia eina? — Ponas 
Dievas. Ka čia neša? — Šventą 
kūčią. Kas čia puolė? — šėtonas 
su ragais. 

Arabų krikščionys sudaro 
apie 10% visų arabų gyvenančių 
įvairiuose kraštuose. Krikščio
nybė ypač giliai įsišaknijusi į jų 
kultūrą. Ne eglutė, ne medis ir 
ne stalas, o ikona yra inte
gra l inė Atpirkėjo gimimo 
šventės daiis. Ikonos detalėse 

daugybė simbolių, kalbančių 
apie Kristaus esimą. Nuostabu, 
kad jau ir labai senose ikonose 
nerasi jokių liudijimų apie 
gimdymų s k a u s m u s . Iko-
nografai į tai žiūri kaip į 
pripažinimą Mergelės-Motinos. 
Viduriniuose Rytuose Kris taus 
gimimo šventę daugelis pradeda 
švęsti gruodžio 4 — šv. Barboros 
kankinės šventėje su žvakėmis 
ir giesmėmis. Mišparų him
nuose ka lbama: , ,Ką m e s 
dovanosime Tau, Kristau, kuris 
gimei dėl mūsų žemėje ka ip 
žmogus? Kiekvienas kūrinys iš
reiškia Tau padėką. Angelai 
— giesmėmis, dangus — žvaigž
de, išminčiai — dovanomis, 
piemenėliai — nuostaba, žemė 
— urvu, dykumos — tvartel iu, 
o mes — Mergele Motina". 

Konstancija V a l i u š k i e n ė 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL tSTATE REALESIATE 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436*6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimą1; 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Naikus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

m 
. 

BEI L BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kadzta Ava., 
CMcafO, U 66629 

(312)778-2233 
INCOME TAX - - IN8URAHCE 

• Nam'j pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąž"iingas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Hatuviškal 
• Nuolaida pensininkams 

IGzntuifc 

Atlieku namų 
remonto darbus. 

Tel. 312-247-283J7 

I BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBS1DIARY OF AMBER GROUP 
INTERNATIONAL AND DOMECTlC FREIGHT ?CRWARDING 

PRES VIDMANTAS RAPŠYS 

TIK 90 CENTŲ UŽ SV. VIRŠ 80 SV. 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ SU PRISTATYMU Į NAMUS 

BE MUITO 

TIK $1.00 UŽ SV., JEI SIUNTINYS 
LENGVESNIS, KAIP 80 SV. 

— SIUSKITE VISKĄ: NAUJUS IR NAUDOTUS 
DRABUŽIUS, VAISTUS. MAISTĄ. RADUO 
APARATŪRĄ. BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS 

— MES (PAKUOJAME IR APDRAUDŽiAME S'UNTiNIUS 
— PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME 

DOKUMENTUS 
— ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMŲ 
— MINIMALI SIUNTINIO KAINA $25.00 

GALIMI EXPRESS CARGO SIUNTINIAI 
PER 12 DIENŲ 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 79TH St. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 
1-800-772-7624 

1-312-284-6449 

S T A S Y S S A K I N I S 
Dažytojas 

iš v idaus ir iš l auko ; 
popieriuoja kambarių s ienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S . Paulina, C h l c a g o 

T a i . 3 1 2 - 9 2 7 - 9 1 0 7 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

Ar Jūs patsnklntl savo drauda Ir Inves
tavimais? Paskambinkite k palyginkite. 
Gal mes galėsime sutaupyti jums pinigų. 

Angelė Kavakas 
(708) 579-5585 arba (708) 257-8652 

ThePrudential 

t 
T A I S O M E 

SKALBIMO IB DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. SM-M24. MM* • ryte Iki % * * : 

' Kalbėti *etuv!s*at 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius v 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

LIETUVIAI, KURIE TURI 
LIETUVOJE TURTĄ 

IR NORĖTŲ VĖL ATGAUTI SAVO SODYBAS, ŪKIO 
ŽEMES, KAIMUS, MIŠKUS, DVARUS NAMUS MIESTE, IR 
NAMUS KUR KITUR. 

PRAŠAU KREIPTIS I 
KAZIMIERĄ RAMANAUSKĄ 
LOS ANGELES (213) 662-3963 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS 

J . BUBNYS 
737-5168 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Puteafcl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

Illinois senatore Judy Bar Topinka su lietuviais I>emonte. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

HOLY CROSS HOSPITAL 

Linki Jums ir Jūsų Šeimai 
palaimintų ir saugių Švenčių! 

Holy Cross Hospital: "VV> give a special 
meaning to Healthcare." 

Holy Cross Hospital is ovvned and op* rated 
by the Sisters of St. Casimir of Chica^o 

HOLY CROSS 
HOSPITAL ~ 
2701 M M 68td Slrett ihtcaqo 
(JI?) «7i S0M 

KMIECIK REAUORS 
Vyt 7922 S. Polasl i Rd. 
dSm\ 4 565 S. A r c h t r Av< 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei no r i t e p a r d u o t i ar p i r k t i na
m u s , k r e i p k i t e - ; Danutę M a y e r . j i 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i i r 
a s m e n i š k a i pa ta rnaus . |k<: in , iv inu i -
v e l t u i . 

mr_m ^LS 
ŠIMAITIS REALTY 

V I H t o r u Š i m a i t i * , R e a l t c 
I r e n a Bl lnstrublenė, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Ta*. 

5 9 5 3 S. K a d z l e Ava . 
Tai . 4 3 6 - 7 8 7 8 

Parduodamas mūrinis, 2-jj aukštu 
vasarnamis Palangoje. Su sklypu 
Kreiptis: 
N. HoNywood M M 8 - 7 6 1 -7262; 
Klaipėda tai. 9-7552. 

^ • % , . R E A I M A R I , INC. 
V ^ n t U l J ^ y - 6602 S. Pulaski, 

~J\ CHic ago, IL 60629 
312-767-0600 

E MIS 

„ B U D " BUDRAITIS 
Asmen i ška i pa tarnau ja į va i r ių nuosa
v y b i ų p i r k i m e b e i p a r d a v i m e , mies
t e ir p r i e m i e s č i u o s e . Su in te resuo t i 
s k a m b i n k i t e B U D R A I Č I U I 

B u s . 3 1 2 - J 8 5 - 6 1 0 0 

res. 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 

nP*^R Qntu!£j 
A C C E N T R E A L T Y , INC. 

5265 West 95 th Street 
O a k Lawn. I l l inois 69453 

B u s . 7 0 8 - 6 3 6 - 9 4 0 0 
R a s . 7 0 8 - 4 2 3 - 0 4 6 8 

ASTA T . M IKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir piemies-
čiuose. 

HELr VVANTED 

RalkaHnga moteris Iki 50 m. amžiaus 
padėti vyresnei moteriai namų ruošoje 
maisto gaminime ir gyventi kar tu VVestches 
ter . IL $125 į sav . (6 dienos) Kreiptis. 11 
v . r y t o M 4 v a i . p .p . , tat. 7 0 6 - 5 6 2 - 5 5 6 3 

RACINE KEPYKLA IR 
DEL IKATESAI 

Aticaryta 7 dienas savaitėj? Dide-
lis pasirinkimas Įvairiausių kepircj 
ir namuose gaminto maisto 

Catering 
6216 S. Archer Ava. 

Chicago, IL 60638 
Tai. 581-8500 

G O L D VVINGS TRAVEL. I N C . 
Pigiausios kelionės į Lietuvą! 

Chicaga-Vilmus-Ch.cagn $803 
Chicaga-Vilmus 

(Į vieną pusę) $573 
Vilnius-Chicaga 

(į vieną pusę) $599 
Chicaga-Ryga (ten ir atgal) $S?n 

Mes padedame Sutvarkyti vi 
zas. pasus, dokumentus emig 
racijai. Darome dokumentų ver 
timus. Notarizuojame 

5346 N. MHaraukee Ava 
Chlcago. IL 60630 
Tai. 312-775-5700 

Dirbame 7 d. savaitėje 

FLORIDA 
ST. FETEPSBURG BEACH 

Apsigyvenkite tarp draugų Belle 
Vista apyl. Žavus namas tik 1 mylia 
nuo ilankos: 3 mieg . ? vonios 
kamb didelis kampinis sklypas 
Nauji namų apyvokos reikmenys ir 
centr. šaldymas: prijungtas 2 auto 
garaias Viskas naujai atremon
tuota Tikras svajonių namas pietų 
sauiėje' Kaina ne per aukšta 

Detal'?.i informacijai kreiptis: 

Chicagoje Diek Inman 
tai. 708-251-9587 

Floridoje, Paul Trax'er. 
tel. 813-867-3100 
Kalbėti angliškai 

FIRST RATE R E A L ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų piikimo ii pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, ang.ų ir 

oanų kalbom i 
• Nemokam: namų 

ĮveMmimPS 
" Perkame ir 
parduodame m-tius Į 

" Apartmentus ir femę 
' Pensminl'ams 

nuolaida 
' G'eitas ir sai''"r>gas I 

p3ia-n?.vimas 

Mator.ėkite r̂%.[.,:is šiuo telefonu 
(312) 7 6 7 - 2 4 0 0 

4545 W. 6 7th Street, Chicago. IL 60629 

MISrELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20% 30°,e pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilo 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W a » t 95th Stret 
Tol. — (708 ) 424-8654 

(31?) 5 8 1 8654 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I — PATAISYMĄ. 

t u n u ' h " KJ'.S miesto leidimą D'iOo.r 
u imies 'y O-'bu g 'e i fs t . garantuotai ir s^Ji-
rri-Ofl' 

312-77 ' * 3313 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

MAROUETTE 

PHOTO SUPPLY 
REIKMENIS EOIOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Dtaug suiaupy i", rakdami čia \ų 
reikni'-ni^ Pasinaudokite patogiu 
ola" i > '•' ' '"t i ivnriMus reik 
•nonis vpntmgai progai Pilna-
užbaigtu t 'o m* IrautaĮ aplama 
yimas A! iryta 'pfffnadkfnj ir 
ketvirtadieni v.ikarais rVi 8 valan 
dos Antrad T trečiad sustkalbesit 
į i e t u v - i 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

i i * 



MŪSŲ KOLONIJOSE 

Racine, WI 
KŪČIOS 

Lietuvių Moterų klubas, tęs 
damas vertingą tradiciją, gruo
džio 15 d. vėl suruošė vietiniams 
lietuviams ir jų draugams Kū
čias. Jos pradėtos lietuviškomis 
pamaldomis Sv. Kazimiero baž
nyčioje Racine, WI. Pamaldas 
laikė ir pamokslą pasakė kun . 
Stanley Saplis, MIC. Skaitinius 
skaitė Viktoras Kežemėkait is , 
Juozas Plečkaitis ir Petras Nek
rošius. Auką nešė Rėdą Ardie-
nė ir Lionginas Pliūra. Giedojo 
Šv. Kazimiero parapijos choras, 
vedamas muziko J. Grimskio. 

Po pamaldų dalyviai persikėlė 
į parapijos svetainę. Ten jų 
laukė vaišių stalas ir programa. 
Klubo vicepirmininkė perskaitė 
klubo pirmininkės Rėdos Ardys 
Pliūrienės laišką ir sveikinimą, 
nes ji pat i kūčiose negalėjo 
dalyvauti. Programą pravesti 
pakviesta Marytė Mažonytė 
Happ. 

Šį kartą scenoje vietoj eglutės 
buvo įrengta prakartėlė. Prie jos 
vaidino visas būrys vaikučių. 
Vaikai iš Lietuvos buvo atvykę 
su g in taro d o v a n o m i s 
pasveikinti Kūdikėlį Jėzų. Trys 
karaliai atvyko su vė l iava 
dėkoti u ž laisvę L ie tuva i . 
Montažą paruošė ir vaikučius 
išmokė vaidinti Viktorija Pro-
chaska. Vaidino Audrytė Kivė-
naitė, Nicholas Kivėnas, Myko
las Prochaska, Alisa Prochaska, 
Kristina Prochaska, Jennifer 
Meekma ir Juozas Petkūnas, jr. 
Ramoną Meekma akompanavo 
pianinu. Toliau, susėdę prie 
stalų, visi kartu pagiedojo kalė
dinių giesmių. Prieš valgant, 
kun. St. Saplis, MIC, perskaitė 
Kūčių evangeliją ir sukalbėjo 
poterius už mirusius l ietuvius. 

Po maldų visi laužė plotkeles 
ir linkėjo vieni ki t iems laimin
gų ir sveikatingų švenčių. 

Yra linksmų dalykų, yra ir 
l i ū d n e s n i ų . B u v u s i k l u b o 
pirmininkė Stasė Paukštelienė, 
sužeista auto avarijoje, vis dar 
gydosi marčios Aurelijos ir sū
naus Vytauto priežiūroje. 

Buvusi ilgametė klubo iž
dininkė Ida Tamulėnienė taip 
pat sužeista auto avarijoje vis 
dar gydosi specialios priežiūros 
institucijoje. Linkime ligonėms 
greitai pasveikti. 

J u r g i s M i l a s 

SUSALO M I R T I N A I 

Chicagos šiaurvakarių daly 
rasta nekūrenamame bute mir
tinai sušalusi Becky Taylor, 20 
m., tesverianti 70 svarų, gulin
ti šalia peršalusios savo mo
tinos. Seimą nebuvo sumokėjusi 
219 dol. šildymo skolų ir šildy
mas buvo nutrauktas. Velionė 
buvo dalina invalidė. 

MICHIGANO V A N D U O Į 
WILL APSKRITĮ 

Numatoma, kad 1992 metais 
jau bus nutiesti vamzdžiai, ku
riais Michigano ežero vandenį 
galės gauti jau kai kurios vie
tovės Will apskrity. 

Ž U V O U G N I A G E S Y S 

Ugniagesys Fred Biedron, 44 
m., tarnavęs Hammond koman
doje, žuvo gruodžio 16 d. naktį 
gesinant gaisrą. Prieš 20 metų 
taipgi gaisre buvo žuvęs jo 
tėvas. 

P A B R A N G S T O L I M E S N I 
ŠAUKIMAI 

ATT telefonų bendrovė nuo 
sausio 2 d. pakels mokestį už 
telefoninius paskambinimus į 
kitą valstiją, bet pabrangimas 
bus mažesnis kaip 1%. 

LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS 

Trumpas pranešimas iš VII 
Pasau l io L i e t u v i ų jaunimo 
kongreso, kuris prasidėjo Bue
nos Aires, Argentinoje, gruodžio 
18 d. l i e tuv ių susipažinimo 
vakaru ir šokiais . Gruodžio 19 
d. 12:30 vai . p.p. Buenos Aires 
mies to katedroje buvo ati
darymo Mišios, kurias laikė 
kun. Ant. Saulaitis iš JAV, kun. 
Ed. Putrimas iš Kanados ir kun. 
Aug. Steigvi las iš Argentinos. 
Po Mišių vis i dalyviai nuėjo į 
Argentinos valstybės centrą, 
kur buvo atidarymas. Jį pradėjo 
Argentinos l ietuvaitė Silvija 
Ruplėnaitė. 

Buvo sve ikinimai , kuriuos 
pradėjo Ju l ius Mičiūdas, Ar
gentinos Lietuvių Centro ir 
k o n g r e s o p r i ė m i m o pirmi
ninkas, Alvydas Saplys, PLJ 
sąjungos pirmininkas, Jim Gui-
to, Argentinos užsienio reikalų 
ministerio Di Gailo atstovas, dr. 
Vytautas Bieliauskas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, Henrikas Antanaitis, 
šešto PLJ kongreso rengimo pir
min inkas , į t e ikęs simbolinį 
kongreso plaktuką Arianai Ras-
tauskaitei, septinto PLJ kongre
so pirmininkei, kuri oficialiai ir 
atidarė šį kongresą. Taip pat 
buvo sveikinimai raštu iš Vy
tauto Landsbergio, A. Saudargo 

ir D. Kuolio. 
Meninę programą atliko „Žil

vitis", Argentinos moterų dainų 
būrelis, padainavęs ispaniškai 
ir lietuviškai liaudies dainas, ir 
Venancija Krauzaitė paskam
binusi tris Čiurlionio kūrinius 
pianinu. Vakare buvo balius 
Buenos Aires miesto centre. 

Gruodžio 20 d. visi atstovai 
važiavo autobusu apie 70 km už 
Buenos Aires miesto ribų į IM-
CA stovyklą, kur vyko studijų 
diena. Per atidarymą sveiki
nimo žodžius tarė Gintaras Gru
šas, akademinės programos pa
ruošimo komiteto talkininkas, 
Vytautas Biel iauskas, PLB 
pirmininkas, ir Alvydas Saplys, 
PLJS pirmininkas. Buvo iš
rinktas prezidiumas, kurin įėjo 
Romas Garbaliauskas iš Kana
dos, Daneta Rastauskaitė iš Ar
gentinos, Romas Bartusevičius 
iš Vokietijos ir Paulius Mickus 
iš JAV — iŠ įvairių kontinentų 
nariai. 

Pagrindiniai diskusijų klau
simai šiai studijų dienai nusta
tyt i : k a s mes — iše iv i jos 
jaunimas; kokie mūsų ateities 
tikslai. 

Nors šie klausimai nėra leng
vi, jaunimas yra pasiryžęs juos 
kaip galima geriau išspręsti. 

Z. Dres l iūtė 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mirus , r e i šk iame užuojautą jos vyru i J O N U I DAI-
N A U S K U I , sūnui dr. RIMUI su še ima, dukrai JŪRAI 
J A C O B S s u še ima. 

Romanas Vadopalas 
Šarūnas Vadopalas 

Myl imai žmonai 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
J O N U I ir sūnui dr. J O N U I su še ima. 

Vytautas ir Vanda Šliūpai 

"TORVIL" m>. 
FORMEItLY JJU C»>'OH>-n.»Cfl»>' tX?-tM?. CO 

NEW LOWE$T PRICES 
DOOR TO DOOR DCUVERY 

\ i w ::: \ ik < \KM> 

P> PARCELS PACKED BY CUSTOMER <New and Used Clothing) 
(mm. 5kg,'12Lbs., no mm. įima) 

P- STANDARD FOOD PARCELS 
'regula- delivery) 

+> EXPRESS FOOD PARCELS <1<L days delivery) 
^ MONEY 'hand to lumd delivery - 4 \veeki 
p> MEDICAL INSURANCE FOR VTSITORS 'Cmoda only) 
^ SAJLE OF RLSSIAN C ARS Ix>*estprices - 3 monrks delivery 

fWolga, Lodą, Samara = Sputn-k. Modmch, lama, Niva). 
C O M I N G S O O N Ag. Farm Rquipment for sale 

(tracior, plough. sctd sov;in% markine, eic.) 

CALL TOLL FREE 1 -800-932-7995 
> e w dea l er s welcooae 

H e a d O f f i c e 
63 Oalaacv R'.vd . Unit #7. 
Rcx<Jale. Omano M9W 5P1 
Tel: (416) 798 3320 
Mc(fM) /9S-33/.i 
B r a n o h 
TORVIL PARCELS 
404 Roncr.svalies A v?.. 
Toreoto. Omano M6R 2M9 
Tel; (416) 534-3860 
Fax: (416) 53 -̂4910 

LI IHLAM\ 
L \ IM5 

! M O \ | \ 

•\\ I I i >KI SSl \ 
MOI 1 > \ M \ 
ARMF.MA 
i . t O R C U 

Si PMHM'.I !-'< 
MOSl.'O* 

H c a d O f f i c e 
2136 Wcst Chicago A ve.. 
Chicajo. Iii. 60622 
Tet(312)27So25S 
Fax.;3l2) 278-0875 
B r a n e h 
R&R CSTF.RPOSTMDi CO. 
1055 Broadway. Buffalo. 
S. Y. 14212 
Tcl./Fax: H16) 894-9880 
ACCEPT PARCELS BY UPS 

L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTĖ 

K sudie • nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos ii WCEV utoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Wuiow Sprin«a, II. 60480. 

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

A.tA. 
EMA PUŠNERAITIENĖ 

Gyveno Riverside, N.J., anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1991 m. gruodžio 25 d. 9:15 vai. ryto, sulaukusi 86 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Elena su vyru Artūru 

Veston, sūnėną: Fredas ir Viktoras, dukterėčia Ramoną, 
pusseserė Ema Preuss su šeimomis ir kiti giminės Ameriko
je ir Lietuvoje 

Velionė buvo žmona a.a. kapt. Juozo Pušneraičio. 
Priklausė DLK Birutės draugijai. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, gruodžio 29 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. Religinės 
apeigos koplyčioje 5 vai. p.p. 

Laidotuvės ;vyks pirmadienį, gruodžio 30 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietu
vių Tautines kapines. 

Nuoširdžia; kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo, svainis, dukterėčios, sūnėnai ir 
pusseserė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2C45. 

A.tA. 
VYTAUTUI TAMOŠAIČIUI 

mirus, dideliame n u l i ū d i m e l ikusiems: žmonai , 
v isuomenininkei LORETAI , dukrai NIJOLEI su 
šeima, sūnums A N T A N U I ir VTLIUI s u še imomis bei 
k i t i ems g iminėms ir ar t imies i ems r e i š k i a m e gi l ią 
užuojautą ir kartu l iūdime. 

Moterų ,,Seklyčia" ir dainos mylėtojos 

Arkansas 

Mūsų i lgameti dekoracijų m e n i n i n k ą 

A. .T**. . 

ALGĮ ŽALIŪNĄ 
palydėję į amž inybe l i ū d i m e ir re i šk iame gil ią 
užuojautą žmonai G E N E I , dukroms LAURAI ir 
DARIJAI, anūke i VILIJAI ir vel ionio tėvui CHAR-
LIUI Ž A L I Ū N U I . 

Los Angeles Dramos Sambūris 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. gruodžio mėn. 28 d. 

A.tA. 
VLADAS PETRAUSKAS 
Gyveno North Chicago, IL 
Mirė 1991 m. gruodžio 25 d., sulaukės 89 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Seirijų vaisč. 

Amerikoje išgyveo 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Juzė, duktė dr. 

Palmyra, žentas Vytautas Janušonis: anūkai: Rimas ir Gin
tas, bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, gruodžio 29 d. nuo 1 iki 6 
v. p.p. Petroshius Funeral Home koplyčioje, 315 —lOth St., 
North Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 30 d. Iš koplyčios 
bus atlydėtas į Šv. Baltramiejaus parapijos bažnyčią, kurioje 
10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Ascension kapines, Libertyville, DL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Petroshius Funeral Home. Tel 
708-473-3966. 

A.tA. 
LEOKADIJAI STRUPIENEI 

m i r u s , j o s bro l iu i p r e l a t u i k u n . J O N U I A. 
KUCTNGIUI, jos vyrui ir sūnui, ir v i s i ems artimie
s i ems Lietuvoje, su nuoširdžia užuojauta ir l iūdesiu 
jungiasi 

Lietuvos Dukterys Kalifornijoj. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

46054)7 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312)927-1741-1 

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

Myl imam Vyrui 

A.tA. 
JONUI KAKŠTEINUI 

mirus, re i šk iame g i l i ą užuojautą skausmo valandoje 
j o žmonai S A L O M Ė J A I , dukroms - ADE L E I 
VIZGIRDIENEI s u še ima, IRENAI MORITZ su šeima 
ir visiems g iminėms bei art imies iems. Kartu su jumis 
liūdi ne tekus a p y l i n k ė s n a r i o 

L.B. Auroros apylinkės valdyba ir nariai 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

A.tA. 
Į ALEKSANDRAI KORSAKIENEI 

mirus, liūdintį vyrą JUOZĄ, sūnus VYTAUTĄ ir 
EVALDĄ bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

0. Aleknienė 
L E. Andriai 
J. Antanaitienė 

S. Kamarauskienė 
L. Karpavičienė 
J. Kasulaitis 

V. D. Aukštinaičiai D. J. Kaunaitės 
J. Aušra 
H. R. Bacunas 
L. Bendoraitienė 
A. M. Bajerčiai 
O. Brauklienė 
A. Dapkūnas 
O. Dimšienė 
V. V. Dubauskai 
J. Gruzdąs 
G. Harrison 
P. M. Jakaičiai 
l V. Jokšai 
E. Jonušienė 

A. Kerberienė 
E. Kereševičienė 
K. K. Kodačiai 
R Kraus 
M. Miščikienė 
A. Mockus 
B. Popeliučkienė 
F. H. Sabai 
V. Saladžius 
J. G Salugos 
P. Skikūnas 
I. Stongvilaitė 
P. 0. Šilai 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 
-

O. Juodikienė V. Šukienė 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roperts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s la idotuvių n a m u s ga l i te p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l - (312) -476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///veeki
file:///larquette
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x Baigiasi Operos laimin
gųjų bilietų atsiuntimo laikas. 
Su jais dar savo auką atsiuntė 
Aniceta ir Antanas Januškos iš 
Milton, Ma., Jadvyga ir Alek
sandras Atučiai iš Pleasant 
Hills, Ca., Aurelija ir Kęstutis 
Kriaučiūnai iš Oak Lawn, II., 
M. Jagiella iš So. Holland, II., 
Izolda Vengelytė iš Dumont, 
N.J., dr. Dana ir Aleksas Vitkai 
iš Pa.os Heights, II., kun. Matas 
Čyvas iš St. Petersburg Beach, 
Fl., Joana ir Edvardas Stepai iš 
VVilloughby Hills, Ohio, Kazys 
Lietuvninkas iš Hickory Hills, 
II., Liucija ir R. J. Vedegys iš Ci
cero. II., Antanas Šeduikis iš 
Brockton, Ma., Valė Remienė iš 
Cicero. II.. Elena ir Kazimieras 
Pociai iš Beverly Shores, In. ir 
Regina ir Algirdas Dapkai iš 
Hinsdale. II. 

x Sol. Prudenci ja ir inž. 
Stasys J o k u b a u s k a L Palos 
Hills, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, nuoširdūs jo 
rėmėjai, atsiuntė mokestį už dvi 
prenumeratas ir dar pridėjo 40 
dol. dienraščio stiprinimui, 
linkėdami gražių švenčių ir su 
Dievo palaima ištesėti sunkų 
lietuviškos spaudos darbuotojų 
darbą. Nuoši rdus ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

x Liucija Puskepalai t ienė 
iš Dearbom, Mich., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dcl. ir palinkėjo gražių 
švenčių. Nuoširdus ačiū. 

x „ D r a u g a s " p i rmadien į , 
gruodžio 30 d., dirba kaip 
paprastomis dienomis ir išlei
džia paskutinį šių metų numerį 
— antradienio, gruodžio 31 d. 
Admin is t rac i j a an t r ad ien į . 
gruodžio 31 d., dirba iki 12 vai. 
Trečiadienį „Draugo'* redakcija, 
administracija ir spaustuvė ne
dirbs. Ketvirtadienį visa „Drau
go" įstaiga dirbs ištisą dieną ir 
išleis penktadienio, sausio 3 d., 
laidą. 

x , , D a r b i n i n k o * ' k a l e n 
d o r i u s išėjo iš spaudos ir jau 
pasiekė skaitytojus. Viršelis, 
ant kurio galima kalendorių ka
binti, papuoštas, kai Pabaltijo 
tautos yra priimamos į Jungti
nes Tautas. Nuplėšiami lapeliai 
su šventųjų ir tautiniais vardais 
y r a s k i r i a m i k i e k v i e n a m 
mėnesiui. 

x Operą, kuri mūsų išeivijoje 
atliko ir atlieka didelę kultu 
rinę veiklą, savo pinigine auka 
remia kun. T. Palis iš Pittsburg, 
Ca., Irena ir Albertas Kereliai 
iš Palos Park, II.. Ada Skučas iš 
West Palm Beach, FL, Erna ir 
Česlovas Ramanauskai iš Chi
cagos, Ona ir Edvardas Eitas iš 
W a r e h a m , Ma., Fe l ik sas 
Kriščiūnas iš O'Fallcn, II., 
Jonas Augutis iš Carol Stream, 
H., Birutė J. Čečkus iš Dearborn 
Heights, Mi., Gražina ir Bruno 
Mikėnai iš Woodridge, II., 
Aldona ir Liudas Kriaučiūnai iš 
Cicero, II., Marionas Ostrauskas 
iš Hinsdale, II., Teodora Ta-
mulienė iš Joliet, II., Aldona ir 
Aleksandras Rukuižos iš Oak 
Lawn, II. 

x Už a.a. kun . J o n ą Kubi
lių, S.J. bus aukojamos šv. Mi
šios Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
g ruodž io 29 d., sekmadienį, 
9:30 vai. ryto. 

(sk) 

x Dokumentini Arvydo Re-
n e c k i o filmą „Night Over 
Li thuania" galima įsigyti per 
Americans for Lithuania's Free-
dom, D. Meile, 10948 S. Lom-
bard A ve., Chicago Ridge, IL 
60415. Su persiuntimu kaina 
$25. Čekius rašyti: „SOS Lithu-
anian American Community, 
Inc." Filmas t inkamas ir sve
t imtaučiams. 

(sk) 

x Sen iaus ia ir vienintelė 
lietuviška tarptautinio tran
sporto kompani j a A m b e r 
G r o u p i r Ba l t i a E x p r e s s 
siunčia siuntinius į Lietuvą 
greičiausiai ir patikimiausiai. 
Žiūrėkite skelbimą ,,Draugo" 
viduje. Ba l t ia E x p r e s s Co., 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652, te l . 1-800-SPARNAI, 
1-800-772-7624. 

(sk) 

x Rad i j a s — s v a r b i a u s i a 
komunikac i jos p r i emonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
, , R y t m e č i o e k s p r e s a s " ! 
Klausykitės „Rytmečio ekspre
so" nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Ske lb imų r e i k a l a i s 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, O a k Pa rk , IL 60303 ar 
ba teL (708) 524-9762. Laida gir 
dima Illinois, Indiana bei Michi-
gan valstijose. Kartą išgirdę, 
tapsite nuolatiniais „Rytmečio 
ekspreso" klausytojais! 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* K M l 

Dengtam* Ir tatsom* 
visų rū»l«4 stogus 

T»l. 3 1 2 - 4 3 4 - M M arba 
312-737-1717 

x P o n a s Kazakaiti , jei jūs 
buvote Kauno našlaityno direk
torium 1943 m. jūs išgelbėjote 
mano brolio, pusseserės ir mano 
gyvybę. Prašau, jūs arba jūsų 
vaikai, paskambinkite man 
„col lect" į Denverį, t e l . 
303-758-6641. l i a n a Zevas 
Zandell. 

(sk) 

x F I R M A „ Ą Ž U O L A S " 
PRISTATO l LIETUVĄ AU
TOMOBILIUS. Visiems Fordo 
automobil iams Kaune ga
ran tuotas aptarnavimas ir 
didelis pasirinkimas atsarginių 
detalių. Greitai pristatome 
dolerius giminėms tik už 6%. 
Skambint i (312) 434-8618. 

(sk) 

x Ruoš iama knyga „Ame
r ikos l ietuviai gydytojai". 
Prašome gydytojus ir dantų 
gydytojus, kurie baigė Vytauto 
Didžiojo universitetą ir tuos, 
kurie karo metu baigė Vokie
tijos bei kitus universitetus ir po 
karo atvyko į JAV, atsiųsti sa
vo biografijas: Dr. M. Budrys, 
Lithuanian Museum of Me-
dicine, do Lithuanian Research 
& Studies Center, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. 

(sk) 
x Vytauto D. Šaulių Rink

tinė maloniai kviečia jus at
silankyti į Naujų 1992 metų su
tikimą Šaulių Rinktin na
muose 1991 m. gruodžio 31 d. 
7:30 v.v. Šalti užkandžiai, šilta 
vakarienė, .šampanas ir šokiai. 
Rezervacijoms skambin* 
312-376-0551. Rinktinės val
dyba. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161. 

lak) 
x Lietuviai p a s lietuvius! 

„Seklyčios" restorane sveikas, 
geras l ie tuviškas maistas. 
Restoranas atidarąs kiekvieną 
dieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Salė išnuomojama 
įvairiems šeimos ar lietuviškų 
organizacijų renginiams. Resto
rano pelnas skiriamas Vyres
niųjų Lietuvių centro išlaiky
mui SEKLYČIA, 2711 West 
71 st St., Chicago, IL 60629. 
Telef. 312-476-2655. 

(sk) 

x P r a n a s G l u o s n y s iš 
Calgary, Altą, Kanada, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auką su laiškučiu: „Sveikinu 
jus visus su šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais, tegul Jums 
padeda Dievas ir toliau dirbti 
lietuvišką darbą. .Draugas' 
mane lanko ir jis yra labai 
laukiamas". Ačiū už malonų 
laiškutį ir auką. 

x Vladas J u z ė n a s , South-
field, Mich., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 40 
dol. auką. Viktorija Adomai
tienė, Wisconsin Delis, Wisc. — 
35 dol., Ona Burzdžius, Chica
go, 111. - 30 dol. Visiems 
tariame nuoširdų ačiū už aukas. 

x I n a Kurauskienė iš Chica
go, 111., pratęsdama prenumera
tą atsiuntė ir 50 dol. dienraščio 
stiprinimui. Iną Kurauskienė 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už rėmimą savos spaudos 
labai dėkojame. 

x Kun . V. Pavalkis , Milpi-
tas, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumera tą pa
aukojo 70 dol. lietuviško žodžio 
palaikymui. Nuoširdus ir di
delis ačiū. 

x J . Rudzevičius, Los Ange
les, Cal., pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo ir 50 dol. savos 
spaudos palaikymui. J. Rudze
vičių įrašome į garbės prenu
meratorių sąrašą, o už auką la
bai dėkojame. 

x R i m a Navickai tė , Chi
cago, 111., Juozas Dzenkaitis, 
Glendale, Cal., Irene Okunis, 
Flushing, N.Y., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 30 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak R o a d -
TeL VI 7-7747. 

(sk) 
x P a r d u o d a m i bu ta i i r na

mai Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje. Kreiptis į A m e r i c a n 
Travel Service 9439 S. Kedzie 
Ave., Evergreen P a r k , IL 
60642, tel.: (708) 422-3000. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
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 rmad. i r antrd. 
uždaryta-

(sk) 

x Baltijos r e s to rane geras 
l ietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v.. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel. 708-458-1400. 

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

(sk.) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU 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
C H E R , AVE., CHICAGO, IL 
60609, TEL 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Vytautas Šišliauskas ir jo sesuo Virginija Kliknienė, atlikę dainų programa 
Lemonte. 

N'uotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
BALZEKO MUZIEJAUS 
KALĖDINIS POBŪVIS 

Kalėdų sezonas yra įvairių 
kalėdinių pobūvių ir renginių 
metas. Darbovietės, institucijos 
ir įvairios organizacijos rengia 
vaišes ir suėjimus. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejus turi 
daug talkininkų, kurie įvairias 
programas organizuoja i r 
prisideda prie !ešų telkimo. Tad 
norint kartu pabendrauti ir yra 
rengiamos kalėdinės vaišės. Šia 
proga norėcau pažymėti ir ati
taisyti vyraujančią nuomonę, 
kad muziejus yra privati in
stitucija. Tai to nebėra, o yra 

užregistruota: Baizekas Mu
seum of Lithuanian Culture, 
Inc., kaip pelno nesiekianti in
stitucija. Muziejus yra administ
ruojamas direktorių tarybos. 
Kaipo tokia institucija, ta i yra 
griežtoje valdžios kontrolėje. 
Tad kiekvienas doleris, mu
ziejui skirtas, t ik tam tikslui ir 
bus panaudotas. 

Visi, kurie jame apsilanko, 
supranta, kiek tokio muziejaus 
išlaikymas kainuoja. Mums yra 
reikalingas Jaunimo centras, 
Seklyčia ir kitos lietuviškos ins
titucijos, o Balzeko muziejus 
atlieka tas funkcijas, kur ių ki
tos institucijos neatlieka. J is yra 

x KASA Lietuvių Fed. Kre
dito unija, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio buhalterio/ės 
(accountanti pilnam laikui. 
Susidomėję prašomi kreiptis 
darbo valandomis: R i t a s 
Pavilionis, tel. 1-800-231-9611. 

(sk) 

x Jūsų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba VVashington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AER0FLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo Sutvarkysime jūsų 

' giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie-

. tus grįžti namo. ATLANTA 
IMP0RT EXPORT, 2719 W. 
71 St, Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x ATLANTA IMPORT EX-
PORT PRANEŠA, jog, pabai
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. už svarą; 
jei siuntinys sver ia virš 100 
svarų — 69 et . Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubu? 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 

i St., Chicago, IL 60629. Tel . 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x KASA Lietuvių Fed . Kre
dito unija, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio paskolų spe
cialisto (loan officer,1 pilnam 
laikui. Susidomėję prašomi 
kreipt is darbo valandomis: 
R i t a s P a v i l i o n i s , tel. 
1-800-231-9611. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
kelionių biuras siūlo pigiausius 
ir patogiausius skrydžius į 
LIETUVĄ; pers iunčia 
KARGO; pristato „ŽAIBĄ" į 
namus ir teikia visokeriopas ki
tas profesionalias paslaugas. 
Kreiptis GT INTERNATIO
NAL 9525 So. 79th AVE, 
HICKORY HILLS, IL. 60457. 
TeL: 708-430-7272. 

(sk) 

x Ieškomas Viktoras Anta
nai t is , gimęs 1926 m., sūnus 
Nikodemo. 1944 m. pasitraukęs 
iš Lietuvos iš Meškuičių, 
Šiaulių apskrities. Ieško brolis 
Juozapas. Jeigu kas ką nors 
apie jį gyvą ar mirusį žinotų, 
prašom rašyti: Sesuo M. Paulė, 
1450 rue de Seve, Montreal , 
Quebec, C a n a d a H4E 2A7. 

(sk) 

x P o n a s V i d m a n t a s Rap-
šys, Amber Broup i r Baltia 
Express prezidentas, sveikina 
visus savo klientus su N. Metais 
ir džiaugiasi, kad visi kalėdiniai 
siuntiniai, siųsti per Baltia Ex-
press.sėkmingai pasiekė Lietu
vą ir, nežiūrint didelių sunku
mų dėl benzino Lietuvoje, buvo 
pristatyti gavėjams prieš šv. 
Kalėdas. Kviečiame ir toliau 
naudotis Baltia Express paslau
gomis, kur jūs rasite geriausią 
patarnavimą už prieinamiau
sias kainas. Baltia Express 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60662, tel. 1-800-SPARNAI, 
772-7624. 

(sk) 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Philadelphi jos l ietuvių 

Šv. Andriejaus parapi jos pa
dėtis yra labai neaiški. Sune
galavus paskutiniam klebonui 
kun. K. Sakalauskui ir pasi
traukus iš pareigų, parapija liko 
be kunigo. Jei nepavyks surasti 
jokio lietuvio kunigo, kuris 
galėtų nuolat šiai parapijai tar
nauti, parapija bus uždaryta. 
Šiuo metu sekmadieniais šv. 
Mišias l i e tuv i ška i a u k o t i 
atvažiuoja tai vienas, tai kitas 
kunigas iš netolimų apylinkių. 
Tačiau tokia padėtis ilgai tęstis 
negalės. 

— Li tuanus Fundaci jos di
rektorių tarybon 1992 ir 1993 
metų laikotarpiui JAV LB 
krašto valdyba paskyrė šituos 
asmenis: dr. Violetą Kelertienę, 
dr. Antaną Klimą, Arvydą 
Tamulį, dr. Mindaugą Vygantą 
ir dr. Joną Zdanį. 

K A N A D O J E 
— S tasė ir Albinas Bar

šauska i Montrealy atšventė 
savųjų tarpe vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. Ją 
surengė jų vaikai. 

jungtis visų lietuviškų gene
racijų. Taip pat t i l tas į plačiąją 
Chicagą. Per jį ir amerikiečiai 
mus suranda. Šis muziejus ir į 
jį panašios institucijos, ir sudaro 
branduolį etninės Chicagos. 
Tai yra mūsų langas, per kurį 
kiti mus pamato. Ir turi progos 
susipažinti su lietuvišku menu, 
istorija, kovomis, pralaimėji
mais ir laimėjimais. Kita proga 
St. Baizekas yra pasakęs, kad 
Chicagoje „tautybės visuomet 
reiškė gerą poli t iką, bet 
nevisuomet kultūrą". 

Gruodžio 20 d. vidudienį į Gin
taro salę susirinko muziejaus 
darbuotojai ir talkininkai. Prieš 
einant prie maisto, kas norėjo 
pasivaišino vyno stiklu, o muz. 
J. Sodaitis paskambino keletą 
nuotaikai pritaikytų kūrinių. 
Visiems maistą pasiėmus, prie 
stalų susėdus ir kiek užkandus, 
V. Ramonis, muziejaus vykdo
masis direktorius, keliais saki
niais pasveikino susirinkusius. 
Po to žodį tarė pats šio muzie
jaus steigėjas St. Baizekas. Savo 
trumpoje kalboje jis peržvelgė 
besibaigiančius metus, kurie 
reiškia komunizmo sugriuvimą 
ir Lietuvos prisikėlimą. Jis aiš
kiai užakcentavo, kad imperijos 
subyrėj imas prasidėjo nuo 
Lietuvos. Lietuvai pradėjus 
nepriklausomybės keliu eiti ir 
kitos respublikos pradėjo ją 
sekti. Muziejus taip pat nuo 
gyvenimo neatsiliko ir į šį 
atgimimo sąjūdį jungėsi. Jis 
buvo vienas iš informacijos 
centrų. Įvairios amerikietiškos 
žinių tarnybos į jį kreipdavosi. 

Kaip j au buvau minėjęs, 
muziejus išsilaiko daugelio 
talkininkų dėka. Yra daug 
žmonių, kurie beveik visą savo 
laiką j a m aukoja. Tai St. 
Baizekas išvardino bent tuos, 
kurie įvairioms sekcijoms vado
vauja ir paprašė juos atsistoti. 
Žmonės, kurie dirba nusipelno 
dėmesio ir pagarbos. Taip pat 
paminėjo, kad muziejaus rūpes
čiu, šiemet O'Hare orauostyje 
yra lietuviškai papuošta eglutė. 
Paskui mojuodamas aukštai 
iškeltu voku, atkreipė visų 
dėmesį Tai Clearing Banko iš 
Evergreen Parko kasmetinė 
stambi dovana, kurią įteikė 
salėje dalyvaujantis banko 
viceprezidentas H. Juknaitis. 
Bankui ir Juknaičiui buvo 
paplota. Plojimams nesibaigus, 
audiovizijos programos vadovas 
E. Mankus pranešė, kad Clea
ring Bankas atsiuntė papildomą 
2500 dol. čekį, kurio pusė sumos 
yra skirta „video" reikalams. 
Pasibaigus dalyviai skirstėsi į 
namus, vieni kitiems linkėdami 
laimingų Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų Metų. 

J . Žygas 

— Elzb ie t a i K a r d e l i e n e i , 
Lie tuvos Operos sol is te i , 
sulaukusiai 91 metų amžiaus, 
Vilniaus opera jos garbei pa
s ta tė operą „Figaro vestuvės". 
Sol. E. Karde l i enė gyvena 
Montrealyje. 

— A. a Elzbieta Ruginienė, 
76 metų amžiaus, mirė lapkričio 
20 d. Palaidota iš Aušros Vartų 
parapijos bažnyčios Montrealy. 

— A.a. J u o z a s P u t e i k i s 
mirė lapkričio 14 d. Sault Ste. 
Marie, Ont., 84 metų amžiaus. 
Palaidotas iš Blessed Sacrament 
parapi jos bažnyč ios Holy 
Sepulchre kapinėse salia savo 
brolio a.a. Povilo. Nuliūdime 
liko seserys Lietuvoje. Velionis 
buvo gimęs 1907 m. gegužės 10 
d. Veseikių km., Užpalių valsč., 
Utenos apskr. Lietuvoje buvo 
pasiturintis ūkininkas. Kurį 
laiką gyveno Anglijoje, paskui 
Kanadoje. Visuomet dalyvau
davo lietuviškuose renginiuose. 

— Šv. O n o s d r aug i j a Mont
realyje gruodžio 1 d. surengė 
specialius pietus Aušros Vartų 
parapijos naudai. Pelno šiek 
tiek padarė. 

SVEČIAI LITUANISTIKOS 
S T U D I J Ų CENTRE 

Lietuvos Respublikos Kultū
ros ir šv ie t imo minis te r io 
Dariaus Kuolo patvarkymu bu
vo sudarytos sąlygos atvykti į 
Chicagą Lituanistikos tyrimo ir 
studijų cen t rą muzikologei 
Danutei Petrauskai te i rinkti 
medžiagą disertacijai apie Klai
pėdos konservatoriją ir mono
grafijai apie prof. J. Žilevičių. 

D. Petrauskaitė tris mėnesius 
centro archyvuose surado labai 
vertingos mokslinės medžiagos. 
Dalį jų paskelbė „Drauge", kal
bėjo per „Margučio" radijo, su
ruošė parodą J. Žilevičiaus 100 
gimimo metinių minėjimui, ja
me skaitė pagrindinį praneši
mą, kuris buvs paskelbtas lietu
vių spaudoje, ir parengė spaudai 
minėjimo leidinį. 

Grįžusi į Vilnių D. Petraus
kaitė visą surinktą medžiagą 
išleis atskira knyga „Mokslo" 
leidykloje. J i labai dėkinga 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro valdybos pirmininkui 
prof. dr. Jonui Račkauskui už 
i lga la ikę globą, d i rban t 
mokslinį darbą Chicagoje, kuri 
jai buvo suteikta iš kuklių cen
tro lėšų. 

Eilė mokslinių darbuotojų iš 
Lietuvos nori atvykti į Jaunimo 
centre esantį Lituanistikos ty
r imų ir studijų centrą, į jo tur
tingus archyvus JAV lietuvių ir 
visos išeivijos istorijoje. Svečių 
kvietimus ir jų globą suvaržo 
centro tyrimų lėšų stoka, nors 
jų apgyvendinimui prie centro 
yra tinkamos sąlygos. 

Cent ras art imoje ateityje 
kreipsis į lietuvių visuomenę, 
prašydamas finansinės paramos 
sąlygų sudarymui mokslinin
kams iš Lietuvos čia surinkti ar
chyvuose esančias mokslines ži
nias, kurių nėra Lietuvoje. 

Br . J u o d e l i s 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

f Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Sestad 9 v r iki 1 vai d 

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

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


