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Vytautas Landsbergis 
dar nesutiko 
kandidatuoti 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, gruodžio 15 d. (Elta) 

— Vytautas Landsbergis spau
dos konferencijoje pasakė, kad 
jis dar nedavė oficialaus atsaky
mo į Sąjūdžio Seimo prašymą 
kandidatuoti į kitais metais 
vasario 14 dieną renkamo Lie
tuvos Respublikos prezidento 
postą. Tai jis padarysiąs vėliau. 

Vytautas Landsbergis suren
gė spaudos konferenciją kaip 
par lament inės opozicijos 
vadovas. Jis dar kartą patvir
tino, jog opozicija pasiruošusi 
dirbti konstruktyviai. Arti
miausiu metu ji pateiks Seimui 
kelis įstatymų projektus. Pir
mieji, ko gero, bus Pajamų dek
laravimo bei Labdaros įstatymų 
projektai. 

Parlamentinė opozicija, be 
kita ko, pastoviai rengs prane
šimus. Jos atstove spaudai pa
skirta buvusi Aukščiausiosios 
Tarybos narė Rasa Rastauskie-
nė. 

Lietuvoje mažėja Rusijos 
armijos kariškių 

Pirmadienį Krašto apsaugos 
ministerijos pareigūnai perėmė 
buvusios sovietų pasienio užkar
dos štabą Klaipėdoje. Iš Lietu
ves išsikėlė paskutiniai rusų 
pasieniečiai. Visą sieną pajūryje 
nuo šiol prižiūri Krašto ap
saugos ministerijos daliniai. 

Šią savaitę Krašto apsaugos 
ministerija perims didelį poli
goną Kazlų Rūdoje. Poligonas 
priklausė 7-ajai oro desantų 
divizijai, kuri taip pat baigia 
išsikelti. Ateinatį sekmadienį iš 
Vilniaus išvyks paskutiniai čia 
buvusios 107-os motošaulių divi
zijos kariškiai. 

Krašto apsaugos ministerijos 
duomenimis, dabar Lietuvoje 
yra apie 19 tūkstančių Rusijos 
jurisdikcijai priklausančios bu
vusios sovietų armijos karinin
kų ir kareivių. Ministras Aud
rius Butkevičius ELTOS kores
pondentui pasakė, kad iki 
Naujųjų metų jų liks ne daugiau 
kaip 15,000. 

Dėl Andrejaus Kozyrevo 
kalbos Stockholme 

Pirmadienį Stockholme prasi
dėjusiame Europos Tarybos po
sėdyje bendradarbiavimo konfe
rencijos (ESBK) Ministrų Tary
bos posėdyje Rusijos užsienio 
reikalų ministras Andrejus Ko-
zyrevas pareiškė, kad buvusios 
SSRS erdvė negali būti traktuo
jama kaip visiško ESBK normų 
veikimo zona. Jis teigė, kad tai 
iš esmės poimperinė erdvė, 
kur Rusijai reikės kovoti dėl 
savo interesų, naudojant visas 
įmanomas priemones, tarp jų ir 
karines bei ekonomines. „Mes 
tvirtai reikalausime, kad buvu
sios SSRS respublikos nedel
siant įstotų į naują federaciją ar
ba konfederaciją", pasakė mi
nistras. 

Ryšium su tuo Vytautas 
Landsbergis, be kita ko, pareiš
kė: 

„Po valandos Andrejus Kozy-
revas jau komentavo savo 
pareiškimą kaip ne dabartinės, 
tačiau labai galimos, Rusijos 
politikos išraišką, jeigu ten į 
valdžią ateis neokomunistinė 
opozicija. Savo net ikėtu 
pareiškimu Rusijos ministras 
atliko eksperimentą, tirdamas 

Vakarų šalių galimą reagavi
mą. Vakariečių reagavimo 
analizė bus labai reikšminga 
Baltijos valstybėms, į kurias vėl 
pretenduoja Rusijos imperia
lizmas. Ar užtars mus kas nors, 
jeigu vėl gausim ultimatumą 
jungtis į naują federaciją, kar
tu su karinės ir ekonominės 
prievartos grasymais? O gal 
esame stumiami ieškoti sąjun
gininkų kitur, kad būtume ap
kaltinti , kaip įprasta, anti-
rusiškais veiksmais?" 

Algirdas Brazauskas apie 
Lietuvos ekonomiką 

Pagal ekonominius rodiklius 
Lietuva užima 33-37 vietą Euro
poje, konstatavo laikinai einan
tis prezidento pareigas Algirdas 
Brazauskas, pirmadienį kalbė
damas konferencijoje „Lietuvos 
ūkio vystymo nacionalinės prog
ramos". Jis sakė, kad prieš du 
metus pradėjus ekonomines re
formas, sunaikinta nemažai 
ūkinių sistemų, o alternatyvų 
joms neparengta. Dėl to labai 
smuko gamyba ir nukentėjo 
žmonių gerovė. 

Tačiau Algirdas Brazauskas 
kvietė neardyti pradėtų refor
mų. Jis sakė, kad reikia bend 
ram tikslui suvienyti daugelio 
Lietuvos įstaigų pastangas. Sei
mas ir vyriausybė, A. Brazaus
ko nuomone, turi daug dėmesio 
skirti valstybės programoms. To
kios programos — pirmiausiai 
energetikos, transporto sistemų 
bei žemės ūkio srityje ir ap
tariamos konferencijoje. 

Aiškėja avarijos 
geležinkelyje kaltininkai 

Ekspertai linkę manyti, kad 
prieš dešimt dienų Vil-
niaus-Kauno geležinkelio ruože 
įvykusios avarijos, kurios metu 
nuo bėgių nuvirto 20 cisternų su 
naftos produktais, kaltininkai 
yra Samaros (miestas Rusijoje 
prie Volgos) geležinkelininkai. 

Avarijos vietoje rasta vieno 
vagono lūžusi sija. Dėl to jis 
nuvirto nuo bėgių, nutempda
mas ir kitus. Samaros gele
žinkelininkai, juo siuntę kro
vinį, pažeidė riedmenų eks
ploatacijos taisykles. Jeigu 
kaltė bus įrodyta, Kuibyševo 
geležinkelis privalės atlyginti 
nuostolius. 

Lietuvos geležinkelių techni
kos direktorius Albinas Rudzi-
kas teigia, kad dėl avarijos pa
t i r t i nuostoliai sudaro 50 
milijonų talonų. Tačiau ši suma 
padvigubės, kai bus paskaičiuo
ta žala aplinkai ir užmokestis 
organizacijoms, kurios likviduo
ja avarijos padarinius. 

JAV ir Rusija nesutaria 
dėl ginklų mažinimo 

Rusijos Užsienio reikalų ministras Andrei V. Kozyrev (pirmas iš kairės) kalbasi su kitų kraštų 
atstovais Stockholme įvykusioje Europos saugumo ir savitarpes pagalbos konferencijoje. 

VYRIAUSYBĖ, KOMUNISTAI IR 
PRAEITIS 

Generalinis prokuroras 
sako, kad Lietuvoje didėja 

organizuotas 
nusikalstamumas 

Generalinis prokuroras Artū
ras Paulauskas per televiziją pa
reiškė turįs daug informacijos 
kategoriškai tvirtinti, kad Lie
tuvoje veikia gerai organizuotos 
nusikaltėlių grupės. Šios orga
nizacijos turi savo infrastruk
tūrą, apsaugos sistemą, ryšius 
su užsieniu ir valdžios struk
tūromis pačioje Lietuvoje. 

Šią vasarą po bendrų įmonių 
oriedanga į Lietuvą pradėjo 

Po Sovietų Sąjungos žlugimo 
ir buvusių tos Sąjungos respub
likų išsilaisvinimo tarp 1989 ir 
1992 metų imtasi įvairių prie
monių, kad buvę komunistai ne
grįžtų į valdžią ir neužimtų 
svarbių pareigų demokratinėje 
santvarkoje. Ne visoms valsty
bėms tai pavyko, tačiau dauge
lis savo nusistatymo laikosi ir 
komunistų į valdžią neįsileidžia. 

Po Vokietijos susijungimo 
1989 metais buvo atskleisti 
Rytų Vokietijos slaptosios 
policijos dokumentai, kuriuose 
rasta kaltinimų buvusiems val
džios pareigūnams. Jų tarpe ir 
Rytų Vokietijos diktatoriui 
Erich Honecker. Jis apkaltintas 
įsakęs nušauti 13 vokiečių, mė
ginusių pasprukti į Vakarus per 
Berlyno sieną. Šiuo metu tebe
vyksta jo teismas. 

Čekoslovakijoje 1991 m. pra
vestas įstatymas, draudžiąs bu
vusiems komunistų partijos 
pareigūnams, vadams ir ap
skritai aršiems komunistams 
užimti atsakingas vyriausybės 
pozicijas bent penkerius metus. 
Įstatymas galioja 140,000 asme
nų, kurių pavardės rastos slap
tosios policijos dokumentuose. 

Vengrijoje 1991 m. vėl įgyven
dintas parlamento nutarimas, 
kad valstybės išdavikai, žmog
žudžiai arba asmenys, kurie yra 
įvykdę sunkius nusikaltimus ir 
nebuvo komunistinės sistemos 
patraukti atsakomybėn dėl 
ryšių su partija, dabar gali būti 
teisiami. Iki šiol šis nutarimas 
dar nepradėtas vykdyti. 

Kol kas buvusieji komunistai 
nėra persekiojami Lenkijoje, 
bet, kaip ir Vengrijoje, bijomasi, 
kad netrukus gali prasidėti „ra
ganų medžioklė" ir nukentės 
daug žmonių, buvusių komu
nistų. 

Bulgarijoje taip pat stropiai 
peržiūrimi slaptosios policijos 

plūsti dideli pinigų kiekiai iš 
Rusijos, Čečėnijos. Sumos 
sudarė nuo 90 iki 800 milijonų 
rublių. Pinigai naudojami nusi
kalstamiems tikslams sakė Ar
tūras Paulauskas, kad vis dau
giau užfiksuojama nusikaltėlių 
ryšių su aukštais valstybės 
pareigūnais ir parlamento na
riais. Generalinė prokuratūra 
turi žinių, kokio dydžio kyšius 
iš mafijos gauna Ekonomikos, 
Krašto apsaugos ministerijų, 
muitinės pareigūnai. 

Generalinio prokuroro nuo
mone, didėjantys organizuoto 
nusikalstamumo mastai ir 
aukštųjų valdininkų ryšiai su 
nusikaltėliais kelia dideli 
pavojų valstybei. 

dokumentai, ieškant išdavikų ir 
nusikaltėlių, ypač persekiojusių 
turkus. Buvęs valstybės dikta
torius Todor Zhivkov buvo nu
teistas 7 metams kalėjimo už 
iždo pinigų išeikvojimą. Jis dar 
bus teisiamas ir už kitus nusi
kaltimus. 

Buvęs Rumunijos diktatorius 
Nicoloe Ceausescu, nuvertus 
komunistų valdžią, buvo pa
smerktas mirti ir nužudytas 
1989 metais. Tačiau kiti buvę 
komunistų partijos pagrindiniai 
vadai, į skai tant*dabarl i . i į 
prezidentą Ion Iliescu, tebėra 
veiklūs vyriausybėje. 

Prie šių valdžios pasikeitimų 
ir įvairių metodų, tvarkantis su 
buvusiais partiečiais, galima 
paminėti ir Lietuvos Respubli
ką, kuri po nepriklausomybės 
atgavimo 1991 m. vėl su didele 
persvara rinkimuose susikvietę 
į valdžią buvusius komunistus. 

v 

Žiaurumai ir 
televizija 

Krašto gyventojams vis gar
siau protestuojant dėl nepatei
sinamų ir per dažnų žiaurumų 
bei smurto veiksmų, kasdien 
per televizijos ekranus pasie
kiančių vaikus ir jaunuolius, 
kurie paskui patys mėgina tuos 
žiaurumus pakartoti, pagrin
diniai televizijos IABC, NBC, 
CBS) kanalai pažadėjo savano-

Audra nusiaubė 
rytines JAV 

Praėjusios savaitės penkta
dienį ir šeštadienį stipri žiemos 
pradžios audra nusiaubė Atlan
to pakraščių valstijas Amerikos 
rytuose. Naujosios Anglijos vie
tovės užverstos beveik keturių 
pėdų gylio sniego sluoksniu; 
New Yorko ir New Jersey vals
tijose dėl smarkaus lietaus iš 
krantų išsiliejo upės, užtvindy
damos gatves, požeminių trau
kinių tunelius. Su audra atlėkęs 
smarkus vėjas išlaužė medžius, 
nutraukė elektros laidus, nuver
tė stogus ir išstūmė dangoraižių 
langus. Pajūrio ruože potvyniai 
dar buvo didesni, nes vėjo sukel
tos milžiniškos Atlanto bangos 
užpylė kelius, nugriovė ap
saugos užtvankas ir padarė 
daug kitokių nuostolių. 

Įjungtas antras 
Černobilio reaktorius 

Kijevas. — Darbininkai praė
jusį sekmadienį įjungė antrąjį 
Černobilio jėgainės reaktorių, 
nes Ukrainai labai trūksta 
elektros energijos. Tvirtinama, 
kad tas pateisina galimą pavojų 
iš jėgainės. Černobilio atominės 
jėgainės reaktoriaus sprogimas 
įvyko 1986 metais ir atkreipė 
pasaulio dėmesį į buvusios So
vietų Sąjungos atominių jėgai
nių nesaugumą. Sprogimo metu 
žuvo bent 32 žmonės, o dešimtys 
tūkstančių turėjo palikti savo 
gyvenvietes dėl radiacijos pa-

riškai programų turinį reguliuo- vojaus. Nuo to laiko tebevyksta 
ti. Ypač bus tikrinamos progra
mos, rodomos vaikams arba jų 
žiūrėjimo laiku. Taip pat bus 
vengiama nusikaltėlius rodyti 
patraukliai, iš jų daryti herojus, 
ar žiaurumus bet kokiu būdu 
pateisinti. Kadangi televizijos 
programų reguliavimas palieka
mas jų leidėjų nuožiūrai, tik 
ateitis parodys, ar jie laikysis 
savo pažado ir bent kiek suma
žins smurto veiksmus populia
riosiose TV programose. 

— La Coruna, Ispanija. — 
Sekmadienį paskelbtais duome
nimis, graikų prekinis laivas 
Egėjaus jūroje paliejo bent 21.5 
mil. galionų nevalvtos alyvos. 
Tai beveik dukart daugiau, 
kaip papilta Exxon Valdez ne
laimėje prie Alaskos 1989 me
tais. Graikų laive įvykęs spro
gimas gruodžio 3. audros me
tu. Laivas po to dar degęs 24 
vai., todėl nežinoma, kiek 
alyvos sudegė. Gamtosaugos or
ganizacijos apskaičiavo, kad 
alyva užterštas 125 mylių ilgio 
pajūrio ruožas. 

ginčai tarp Ukrainos elektros 
energija besirūpinančios vyriau
sybės, kuri nori, kad jėgainė 
veiktų, ir Vakarų gamtosaugos 
įstaigų, kurios baiminasi, kad 
jėgainė pavojinga ir turėtų būti 
uždaryta visiems laikams. 

INDONEZIJOJE DREBĖJO 
ŽEMĖ 

Jakarta , Indonezija. — 
Šeštadienį Indoneziją supurtė 
stiprus žemės drebėjimas, kurio 
metu žuvo art i pusantro 
tūkstančio žmonių, o sužeistieji 
net neskaičiuojami — jų buvę 
tiek daug. Buvo sugriauti ištisi 
miestai, o pajūrio gyventojai dar 
nukentėjo ir nuo staigių potvy
nių, sukeltų žemės drebėjimo. 
Pagal Richter lentelę, drebėji
mas buvęs 7.5 stiprumo. Dau
giausia aukų ir nuostolių buvę 
Maumere mieste, turėjusiame 
apie 40.000 gyventojų. Beveik 
80^ miesto sunaikinta. Kai 
kurie kiti kaimai ir miesteliai 
visiškai nušluoti nuo žemės 
paviršiaus. 

Stockholm, Švedija, gruodžio 
13 d. (NYT) - Viltys, kad JAV 
prezidento George Bush admi
nistracija galės pasirašyti toli 
siekiančią branduolinių ginklų 
apribojimo sutartį su Rusija, 
šiandien pradėjo blėsti, JAV 
valstybės sekretoriui Lawrence 
Eagleburger ir Rusijos užsienio 
reikalų ministrui Andrei Kozy
rev negalint sutarti dėl svarbių 
techninių klausimų, kuriuos 
iškėlė Rusija. 

Spaudos konferencijoje, po tris 
valandas trukusio susitikimo, 
šių šalių užsienio pareigūnai 
pasakė, jog abiejų pusių skir
tumus dar būtų įmanoma iš
spręsti per likusias 37 dienas 
prezidento Bush administracijos, 
ir jie leido suprasti, kad gal dar 
susitiks tuo klausimu. Bet nei 
viena pusė nenorėjo pasakyti, ar 
buvo išspręstas klausimas dėl 
Rusijos techninių problemų, iš
keltų rugsėjo mėnesį. 

Lieka skirtumų trijose srity
se. Birželio mėnesį Rusija buvo 
sutikusi sunaikinti likusias 
daugiakrūves raketas, bet da
bar ji nori pakeisti sudarytą 
sutartį, kad galėtų pasilaikyti 
visas SS-19 daugiakrūves rake
tas, jei nuo jų nuims penkis iš 
šešių jose esančių branduolinių 
krūvių. Pagaliau abi pusės ne
sutaria, ar Amerika gali laisvai 
spręsti, kiek turimų B-l bombo
nešių gali būti perremontuoja-
mi, kad galėtų nešti branduoli
nes bombas. 

Eagelburger sakė, kad abi pu
sės pateikusios naujų siūlymų, 
kuriuos reiktų išstudijuoti, bet 
išreiškė vos paslėptą pesimiz
mą, sakydamas: „Mano suprati
mu, būtų įmanoma, bet jokiu 
būdu neužtikrinta, sudaryti 
sutartį, kuri galėtų būti pasi
rašyta prieš Bush administra
cijos pasitraukimą". 

Aiškiausias ženklas, kad su
tartis nenumatoma, tai — mi
nistro Kozyrev sugrįžimas 
Maskvon. 

Tad atrodo, kad tolimesnius 
ėjimus turės spręsti būsimo pre
zidento Bill Clinton admi
nistracija, o tai greičiausiai 

AUKSO KASYKLOS -
MASINIAI KAPAI 

La Paz, Bolivija. — Maždaug 
125 mylios nuo Bolivijos sosti
nės La Paz įvykusioje nelaimėje. 
kur lietaus išjudintos kalnų 
griūtys praėjusią savaitę palaido
jo Llipi Limitada aukso kasyk
las, pagaliau atsisakyta toliau 
ieškoti galimų išlikusių gyvų 
auksakalių. Manoma, kad ka
syklos tapusios masiniu kapu, 
kuriame visiems laikams palai
dota šimtai darbininkų. Savano
riai, susirinkę į nelaimės vietą, 
mėgino nuversti akmenis ir 
dumblą, bet visos pastangos 
buvo nesėkmingos — atrasti tik 
48 lavonai. Nors vyriausybė 
tvirtina, kad kasyklose ne
laimės metu dirbę tik 153 
darbininkai. Kitų apskaičia
vimu, auksakasių tuo metu 
buvę per 500. Tai pati di
džiausia kasyklų nelaimė viso
je Bolivijos istorijoje. 

užtruks bent kelis mėnesius. 
Senatorius Sam Nunn, demo
kratas iš Georgia valstijos, 
pirmininkaujantis Senato Gink
luotų tarnybų komisijai, bandė 
įtikinti prezidentą Bush, kaip 
svarbu išspręsti sk i r tumus 
dabar, nes Clintono ginklų 
kontrolės derybų kadrui gali 
trukti nemažą ateinančių dalį 
metų susiorganizuoti. 

Pernai JAV ir Rusija pasirašė 
strateginių ginklų sumažinimo 
sutartį, vadinamą START, kuri 
žymiai sumažino abiejų šalių 
laikomų branduolinių raketų 
skaičių. Paskui birželio mėnesį 
viršūnių konferencijoje Wa-
shingtone prezidentai Bush ir 
Jelcinas sutiko dar žymiai dau
giau ginklų sumažinti sutar
timi, vadinama START II. Da
bar ginčijamasi dėl šios antros 
sutarties. Netrukus po tos 
viršūnių konferencijos tuome
tinis Valstybės sekretor ius 
James A. Baker pareiškė, kad 
sutartis bus pasirašyta kelių sa
vaičių laikotarpyje, vėliausiai 
iki rugsėjo 1 d. Kai J. Baker 
perėjo iš Valstybės departamen
to į Baltuosius rūmus, JAV įsi
bėgėjimas dėl tos sutart ies 
sustojo. 

Paskui finansinius t rūkumus 
išgyvenanti Rusija pasiūlė tech
niškus pakeitimus, kurie jai 
sumažintų nusiginklavimo kai
nas. Nors JAV derybininkai ne
laiko šių problemų neišspren
džiamomis, jos sukomplikavo 
derybas ir kelia klausimus 
JAV-ėms, kaip galima bus pa
tikrinti, kad sutartis vykdoma. 

Nuo Padėkos dienos savaitga
lio prez. Bush ir Jelcinas as
meniškai telefonu bando 
derėtis dėl šių kliūčių. 

— Lichtenšteino gyventojai 
sekmadienį nubalsavo jungtis į 
Europos ekonomijos sąjungą, 
kurią tik prieš savaitę atmetė jų 
artimi kaimynai, šveicarai. Už 
įsijungimą balsavo 55.8^ prieš 
- 44.2%. 

Rusijos karių algos — 
išmokamos talonais 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(RFE/RL) — Rusijos kariuome
nės vadai ir Lietuvos valdžios 
atstovai gruodžio 8 d. priėjo 
susitarimą, kaip bus išmokamos 
algos Lietuvoje tebesantiems 
Rusijos kariams. Rusijos karei
viams algos bus išmokamos Lie
tuvos provizoriniais pinigais — 
talonais iš Rusijos Gynybos mi
nisterijos lėšų. Lietuvos gyny
bos ministras Audrius Butkevi
čius taip pat davė suprasti, kad 
gali būti įmanoma Lietuvoje 
esantiems Rusijos karininkams 
parduoti savo butus ir iš tų 
pajamų pirkti sau butus kitur. 
Baltijos žinių agentūra gruodžio 
10 d. pranešė, kad šiuo metu 
Lietuvoje yra 15,000 Rusijos 
karių. 1992 m. pradžioje jų buvo 
apie 36.000. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 16 d.: Albina, 
Euzebijus iš Vercelli, Vin-
gaudas. 

Gruodžio 17 d.: Lozorius, 
Olimpija, Mantgailas, Drovydė. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 7:12, 
leisis 4:21. Temperatūra dieną 
42 F (7 C), lietus vėliau gali 
pavirsti ledo ar sniego kritu
liais; temperatūra naktį 25 F (-9 
C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
7:13. Temperatūra apie 32 F (-1 
C), snigs. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 *W. 65th St., Chicago, IL 60629 

BENDRAVIMAS SU LIETUVOS 
SKAUTAIS,-ĖMIS IR JUBILIEJINĖ 

STOVYKLA 

Lietuvių Skautų sąjungos va
dovybė lankymosi metu Lietu
voje užmezgė tiesioginius ryšius 
su įvairių miestų draugovėmis. 
Stengėmės susitikti ar gauti 
draugininkų adresus iš visų 
grupių. Grįžę susumavome re
zultatus ir paaiškėjo, kad parsi
vežėme 25-rių draugovių vado
vų pavardes su adresais. Broli
jos ir Seserijos Vyriausi Skau
tininkai suderino Lietuvių 
Skautų sąjungos vienetus iš vi
sų rajonų su Lietuvos draugovė
mis bendram skautiškam pokal
biui, darbui ir visapusiškai tal
kai. Raštu pranešė 50-čiai va
dovų apie bendravimą ir kas iš 

jų laukiama, bei tikimasi. Vy
riausi Skautininkai jau gauna 
šių įsipareigojimų vykdymo pra
nešimus. 

Lietuvoje ruošiama Jubiliejinė 
stovykla Kunigiškėse prie Pa
langos, 1993 m. liepos 3-11 die
nomis. Šiuo metu tariamės Pir-
mijoje dėl išvykų skatinimo for
mos. Netrukus raginsime pilna
mečius Lietuvių Skautų sąjun
gos narius, visuose šešiuose LSS 
rajonuose, stengtis nuvykti į 
Lietuvos skautų Jubiliejinę sto
vyklą prie Palangos. 

vs. fil. S. Miknaitis, 
LSS Tarybos pirmininkas 

PASIRUOŠIMAI LSS 
JUBILIEJINEI STOVYKLAI 

LSS Jubiliejinė stovykla 
Šiaurės Amerikoje vyks 1993 m. 
liepos 31 - rugpjūčio 11 die
nomis, Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI. 

Stovyklos rengimo komitetas 
vykdo įvairius paruošiamuosius 
darbus, kad viskas laiku ir 
pagal planą būtų paruošta ir 
įvykdyta. Nepoilsiauja ir LS 
Brolijos bei LS Seserijos va
dovybės, teikdamos Brolijos ir 
Seserijos stovykloms prityrusius 
vadovus,-es, ruošdamos stovyk
loms programas, dienotvarkes ir 
kt. Šiuo metu jau žinomi pagrin
diniai stovyklų vadovai,-ės. 

LS Brolijos stovykla vadin
sis DARIAUS ir GIRĖNO var
du. Jos vadiją sudarys: 

Viršininkas — s. fil. Gintautas 
Taoras 

Virš. pavaduotojas — s. Romas 
Otto 

Adjutantas — s. Vytautas 
Dilba 

Komendantas — s.fil. dr. Min
daugas Griauzdė 

Laužavedys — sk. vytis 
Karolis Žukauskas 

Vilkiukų past. virš. — ps. 
fil. Vytautas Januškis. 

Skautų past. virš. — ps. 
Viktoras Puodžiūnas 

Prit. skautų past. virš. — 
vs.fil. Gintaras Plačas 

Sk. Vyčių past. virš. — ps. fil. 
Paulius Mickus 

Jūrų skautų past. virš. — v.v. 
Petras Jakubauskas 

Skautininkų past. virš. — vs. 
fil. Antanas Paužuolis 

Broliai skautai Marijampolėje pasiruošę aprūpinti savo tautiečius religiniais paveikslais ir 
devocionalijomis. 

Nuotr. Nidos Tijūnėlytės 

„AUŠROS VARTŲ" TUNTE 

LS Seserijos stovykla vadin
sis „SESERIJA 75". Jos vadiją 
sudarys: 

Viršininkė — vs. Birutė Ba
naitienė 

Pavaduotoja ir programos ko
ordinatorė — vs. fil. Laima Ki-
liulienė 

Jūrų skaučių programos koor
dinatorė — js. Milda Arlaus
kienė 

Adjutante — vs. fil. Meilė 
Mickienė 

Komendante — ps. Ina Balsy
tė 

Laužavedė — ps. Julytė Žu
kauskienė 

Pionerijos vadovė — vs. fil. 
Gilanda Matonienė 

Korespondentė — vs. Alė 
Namikienė 

Specialių reikalų vadovė — ps. 
Valentina Čepienė 

Ūkio sk. vedėja — vs. Irena 
Markevičienė 

Fotografė — ps. Dana Dil-
bienė 
Pastovyklių viršininkės: 

Skautininkių past. virš. — s. 
Vida Jankauskienė 

Vyr. skaučių ir gintarių past. 
virš. — ps. Daina Kasputienė 

Skaučių ir jūrų skaučių past. 
virš. — ps. Jūratė Neimanienė 

Prityrusių skaučių ir jūrų 
skaučių past. viršininkė ir 
Paukštyčių-ūdryčių past. vir
šininkė dar nepaskelbtos. 

Daugiau informacijos apie 
pasiruošimus Jubiliejinei sto
vyklai pateiksime ateinančioje 
„Skautybės kelio" laidoje. 

Lapkričio mėn. gavome tun-
tininkės ps. fil. Renatos Borucki 
gražiai paruoštą aplinkraštį 
naujų — Jubiliejinių metų 
proga. 

' Labai smagu yra stebėti mūsų 
jaunųjų veiklą, džiaugti jų skau-
tybe ir retkarčiais prisidėti, nes 
sesė tuntininkė dar vis neleidžia 
išeiti iš rikiuotės. „Važiuojam į 
sueigą, sese, aš nuvešiu. Ruoš
kimės važiuoti į Raką — tvarky-
sim stovyklą Jubiliejinei ...„ir 
t.t.. Gi pati tuntininkė Renata 
su savo tėveliu, stovyklos admi
nistratorium v.s.fil. Liudu Ra
manausku, jau porą kartų šį ru
denį spėjo stovyklon nuvažiuoti, 
tvarkyti palapines, dažyti pa
status. 

Kai „Aušros Vartų" tuntas 
rengė rajoną Tautinei stovyklai 
1968 metais, dabartinė tunti
ninkė dar net paukštytė nebu
vo, o dabar savo aplinkraštyje 
mums rašo: „Sunku tikėti, kad 
Lietuvių Skautų sąjunga gyvuo
ja jau 75 metus! Mums, Chica-
gos skautų tuntams, tenka 
garbė priimti LSS šią vasarą 
mūsų Rako stovyklavietėje Ju
biliejinei stovyklai..." 

terės, svarbiomis progomis 
sugrįžta kartu švęsti, džiaugtis, 
o kai reikia — ir stipriai dirbti. 
Praėjusi vasara joms tikrai 
buvo darbinga. Vilija Januškytė 
dalyvavo vyr. skaučių suvažia
vime Dainavoje. Pirmoje skau
tiškoj jamboretėje, Lemonte, dir
bo ir padėjo L. Rupinskienė, J . 
Antanaitytė, V. Januškytė, A. 
Reitnerytė, J. Dzidolikienė, Z. 
Kuliešytė. Vasarą Rako stovyk
lavietėje vadovių pare igas 
turėjo L Rupinskienė, J. Anta
naitytė, K. Antanaitytė, V. 
Januškytė, D. Parakininkaitė. 

Vyriausia Skautininke vėlia
vos žymeniu apdovanojo tunti-

ninkės pavaduotoją v.sl. Aušrą 
Jasaitytę ir v.sl.t.n. Daivą Pa-
rakininkaitę. Būdama pavyz
dinga medicinos studente, sesė 
Daiva lygiai tokiu pat stropumu 
šią vasarą Rako stovykloje dir
bo su jaunimu bei tvarkė tunto 
rajoną. 

Kaip buvusi „Aušros Vartų" 
tunto tuntininkė šių svarbiųjų 
skautybės metų proga, linkiu 
mano vyresnei (ji gali būti mano 
dukraitė) Sesei Renatai, ir labai 
jos darbą remiančiam vyrui 
Clint Borucki, džiaugsmingo at
pildo. 

A. Namikienė 
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Laisvė yra gal ingas, su 
užtvaromis kovojantis gaivalas, 
kuris kartais verčia žmones 
norėti aukštesnių tvorų. 

Lance Morrouv 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Te l . (1-312) 767-7S7S 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

V©]|r#**/t* 
•321 Avondale, Sto. 

T«4. 312-774-0042 
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Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Blanco, M.D. 
Bozena VVKak, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms:, 
2434 W. 71 St., Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roberte Rd., Palos Hills, IL 

Tel . 708-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm . ant r , ketv. penkt. 4 v.p.p—7 v.v. 

Tunto sueigoje, vykusioje lap- ) A u š r o s V a r t u - t u n t e užaugusios veiklios sesės aptaria pasiruošimus Jubilie-
kricio 14 d., dalyvavo ir gražus j i n e i atovyklai. Iš k. - „Gabijos" vyr. skaučių draugovės draugininke ps. 
būrelis vyresniųjų skaučių. Tos Julija Dzidolikienė, vyr. skautė Zita Kuliešytė ir dabartinė tuntininkė ps. 
sosės, jau studentės ar net filis- fil- Renata Borucki. 

ASS CHICAGOJE VALDYBOS 
1992/93 METAMS 

Skautiška šeima Californijoje. Aldoną Kudirkienę, stovykloje davusią skau 
t ininkės įžodį, sveikina dukra Andrea ir sūnūs Andr ius ir Romas 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
metinėje šventėje spalio 10 d. 
buvo paskelbtos naujos akade
mikų valdybos Chicagoje ir Ur-
banoje. 

Korp! Vytis Chicagoje 
valdyba: 

Pirm. — senj. Dainius Bra 
zaitis, 9201 South Moody, Oak 
Lawn, IL 60453. Tel. (708) 
598-8331. 

Vicepirm. - senj. Andrius 
Utz. 

Tėvūnai: - fil. Ričardas Chia-
petta ir fil. Jonas Variakojis 

Iždininkas — senj. Andrius 
Panaras 

Vėliavininkas — senj. Tadas 
Misiūnas 

Dainavimo koordinatorius — 
fil. Vytenis Kirvelaitis. 
Champaign - Urbana ASS 

vienetas: 
Pirm. — senj. Linas Buntinas, 

106 South Gregory, Apt. 32, 
Champaign, LL 61801. Tel. (217) 
344 5469. 

Vicepirm. — senj. Aleksas 
Tamulis. 
ASD Chicagos skyr. valdyba: 

Pirm. — tn Kristina Biels-
kutė, 5654 South Washington, 
Hinsdale, IL 60621. Tel. (708) 

789-8248. 
Vicepirm. — fil. Judita Urbai

tė 
Globėja — fil. Ramoną Stepo

navičiūtė 
Iždininkė — fil. Julija Izokai-

tytė 
Sekretorė — tn Vida Damijo-

naitytė 
Vėliavininke — tn Jūra tė 

Jankauskaitė 
Dainavimo koordinatorius — 

fil. Vytenis Kirvelaitis. 

ŽINUTES IŠ TORONTO 

Gausėja vyr. skaučių b ū r y s 

Vyr. skaučių . , B i r u t ė s " 
draugovės draugininke v.sl. K. 
Dambaraitė Janovvicz praneša, 
kad „Romuvos" 30-mečio sto
vykloje, vykusioje rugpjūčio 
1-15 dienomis, virtuvėje, dirbda
mos kelios jaunos mamytės su
artėjo su skautėmis ir pačios 
pareiškė norą jungtis j jų eiles. 
Kandidatėmis užsirašė: D. Gu
delytė. Ž. Ignatavičienė, L. 
Kaminskienė, J. Ruslienė, V. 
Tiriliene ir R. Yčienė. 
Pasikeitė beb r iukų vadova i 

Toronto bebriukų vadovas jps 
Audrius S tundžia , vasarą 

Toronto universitete gavęs 
fizikos mokslų daktaro laipsnį, 
dėl kitų svarbių įsipareigojimų 
laikinai pasitraukė iš skautiš
kos veiklos. Bebriukų vadovo 
pareigoms įsipareigojo jūrų 
budys dr. E. Birgiolas. 

JUBILIEJINES 
STOVYKLOS KUR IR 

KADA 

Aus t ra l i jos ra jono jubi
liejinė stovykla vyks 1993 m. 
sausio 2-10 dienomis netoli 
Sydney, Australijoje. 

Lietuvoje Jubiliejinė sto
vykla vyks 1993 m. liepos 1-10 
dienomis. 

Š i au rė s Amer ikos Jubi
liejinė stovykla vyks Rako 
stovyklavietėje, Custer, MI, 
1993 m. liepos 31 - rugpjūčio 11 
dienomis. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Chicagoje 

S a u s i o 24 d. Tradicinė 
Klaipėdos dienos jūrų skau-
tų,-čių sueiga Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 25 d. - „Skautų 
Aido" 70 metų sukakties minė
jimas 3 v. p.p. Jaunimo centro 
didž. salėje. Rengia Chicagos 
skautininkų,-ių Ramovė. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
R u . (708)248-0067; arba (708)2484581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p.p -7 v.v . antrd. 12:30-3 v.p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p , penktd. 

ir sestd. 9 v.r.-12 v.p.p. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEl l lgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W*st Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, NaparvtUa 
708-355-8776 

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

Kab. tai. (1-312) 585-0346; 
Raz . (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

K a b . t a i . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kadžio A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (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 

6132 S. KEDZIE Ava. , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
. ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGUUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr, penkt. 12-3v.p.p , ketv 2-7v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

6132 S. Kedzie. Chicago. IK. 
Ta i . (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ava . , EJgtn, I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tai. (706) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir bato: (708)652-4189 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Sa. 50th Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Mllla. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Ta i . (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chlcego 

312-685-1955 
172 Sehlller St., Elmnurst. IL 80128 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71st Street 
(1-312)434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

Vai: antr 1-4 v p.p ir ketv. 2-5 v p.p. 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto te l . (1-312) 776-2860. 
Rez. (708) 446-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ C H I R U R G U A 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

NapervHte C imput 
102O e . Ogden Ave., Sutte 310, 

Naperville IL 60883 
Tel. 1.708-627-0080 

Valandos pagal susitarimą 

* ' I 



Adventinį ilgesį išsakančios 

O" ANTIFONOS 99 

Su gruodžio 17-tąja prasideda : 

paskutinis Advento septyndie-
nis. Daugeliui mūsų šios dienos 
nedaug kuo skiriasi nuo kitų 
Advento dienų, nebent tik di
desniu skubėjimu, jei dar reikia 
namų puošimo darbus atlikti, 
kelias dovanėles nupirkti, 
kalėdinius sveikinimus išsiųsti 
ar pradėti Kūčių valgius gamin
t i—ir tiems, kurie dar augina 
šeimas — prie to prisideda dar 
ir vežiojimas vaikučių į Kalė
dų eglutes. Iš tiesų tą paskutinę 
savaitę adventinė nuotaika mū
sų gyvenime gali net visai iš
nykti. 

Tačiau vienuolynai, kuriuose 
septynis kart per parą gregori-
niu stiliumi giedama valandų 
liturgija, to paskutinio septyn-
dienio vakaro pamaldose — miš
paruose ypatingu būdu išreiškia 
Dievo ilgesį specialiomis gies
mėmis — vadinamomis „O anti
fonomis", kurių po vieną yra 
paskirtos kiekvienai tų septy
nių dienų. Kiekvienos dienos 
mišparuose per visus metus 
būna giedama Marijos giesmė iš 
šv. Luko evengelijos (Lk 2:47-
55), vadinamoji Magnificat. Ta
čiau šiuo metu prieš ir po Mari
jos giesmės yra itin iškilmingai 
giedama tai dienai skirtoji an- i 
tifoną, kuri būtinai prasideda su į 
„O" ir kviečia Dievą kuo sku- ! 

biau ateiti, kiekvieną dieną jį 
vadindama kitu Dievo įvaiz
džiu, paimtu iš Senojo Testa
mento. Gruodžio 17 d. Dievas 
šaukiamas „O Išmintie!", gruo
džio 18 - „O Adonai!" (tai Iz
raelio tautos senovinis Dievo 
vardas), gruodžio 19 — „O Jesės 
atžalos žiede!", gruodžio 20 — 
„O Dovydo Rakte!", gruodžio 21 
— „O švytinti Aušrine!", gruo
džio 22 - „O tautų Karaliau!" 
ir gruodžio 23 — „O Imanueli!". 

Šių antifonų prasmę, pade
dant mums suvokti mūsų krikš
čionišką pašaukimą, aprašo 
anglas domininkonas vienuolis 
Geoffrey Preston knygoje Hal-
lowing the Time (Paulist, 1980). 
Anot kunigo Preston, šiose anti
fonose išreiškiamas visas žmo
nijos ilgesys, bet ilgisi ne tik 
žmogus, ilgisi ir pats Kristus, 
garbėje „sėdėdamas Tėvo deši
nėje". Kristus, būdamas ir Vieš
pats, ir Karalius, tebemeldžia 
Tėvą, kad į žemę ateitų Tėvo ka
ralystė, kad žemė būtų perkeis
ta. Ir mes, kalbėdami Kristaus 
išmokytą „Tėve mūsų", mel
džiame, kad jo karalystė ateitų. 
Ir visai nesvarbu, ar meldžiame 
„teateinie tavo karalystė", su
sakome: „Viešpatie, ateik!" — 
prašome to paties. Tik „Tėve 
mūsų" maldoje prašome kasdie
ninių dalykų, kad fiziniai ir 
dvasiniai galėtume kasdien dar
buotis dėl jo karalystės atėjimo. 
Tų dalykų turime prašyti kas
dien ir dirbti, būdami Advento 
žmonėmis, kurie visu savo gyve
nimu ilgisi Dievo atėjimo, jam 
ruošia kelią. 

Advento didžiosiose antifono
se, rašo kun. Preston, mes į 
Kristų kreipiame visą savo 
ilgesį, net ir vien tik tų antifonų 
„O" garsu. Šis ilgesys yra 
Šventosios Dvasios dūsavimas 
mumyse, kai maldai nebeturi
me žodžių. Tas „O" yra mūsų 
dejonė kartu su visa kūrinija, 
laukiant išvadavimo iš pragaiš
ties vergovės, kol įgysime Dievo 
vaikų garbės laisvę (plg. Rom. 8: 
23). 

Šios „O" antifonos buvo gie
damos Vakarų Bažnyčioje bent 
nuo 8-to šimtmečio, nuo tų am
žių, kuriuos istorija vadina 
„Tamsiaisiais amžiais". Bet ir 
mes šias antifonas giedame iš 
tamsiųjų amžių, nes tik tikė
jimu suvokiame savo pašauki
mą, patys tematydami aplink 
mus, kaip labai visur reikia Die
vo karalystės, ir nekantraudami, 
kodėl Viešpats taip delsia ateiti. 

Mes Šaukiame, kad jis ateitų, 
nors ir žinodami, jog jis per Ma-

KNYGA APIE STALINO 
TRIUMFĄ IR TRAGEDIJĄ 

riją jau yra atėjęs. Tad mes jo 
šaukiamės ne kaip nepažįsta
mojo, bet kaip du tūkstančius 
metų esančio mūsų tarpe. Todėl 
šiomis antifonomis giedame pra
džioje ir pabaigoje Marijos 
giesmės „Magnificat", kurioje ji 
išreiškė Dievo nuolatinį, ištiki
mą atėjimą pas savo žmones 
juos išgelbėti per visą istoriją — 
ne vien tik gelbstint savo tautą, 
bet ir individualiai — kiekvie
ną Dievo tarnaitę ir tarną, kiek
vieną varguolį, kiekvieną, įtikė
jusį Dievo pažadais. 

„Į tą maldą, — rašo kun. Pres
ton, — mes kaip vienuolių 
būrys, įjungiame visa, kas 
esame. Vienuoliškoje tradicijo
je mes šią maldą apsupame visa 
ceremonija bei viskuo, ką mes, 
kaip vienuolynas turime gra
žiausia, ir visa tai tik labiau 
išryškina tą tuštumą, iš kurios 
šaukiamės". Vienuolyne pats 
abatas, apsirengęs iškilmin
giausiais savo abatiškos vysku
pystės drabužiais, ateina ir at
sistoja prie didžiojo pulto 
vienuolių choro tarpe ir iškil
mingai užgieda: „O Sapientia" 
(O Išmintie) pirmąjį paskutinio 
Advento septyndienio vakarą. 
Kiekvieną tų vakarų vyriausie
ji būrio vienuoliai, iškilmingai 
liturgiškai apsirengę, ateina 
įsijungti į tą užgiedotą šaukimą-
si Mesijo-Išgelbėtojo. Per visą 
Magnificat giedojimą, kuriam 
parinktas iškilmingiausias gre-
gorinio giedojimo tonas, skam
ba visi vienuolyno varpai. Toje 
„O ateik!" giesmėje skamba ve
lykinis džiūgavimas ir linksmi-
nimasis, pratęsiant ir žais
mingai „rai tant" paskutinį 
„aleliuja" skiemenį taip, kad 
tas džiaugsmas virsta tik be-
žodžiu džiaugsmu, nes iš tikrų
jų gyvename pažado išsipildymo 
laikotarpyje. 

Bet tas „O", rašo kun. Pres
ton, iš tikrųjų yra tuštuma. 
Mums svarbu jos neužpildyti sa-

: vo tuščiomis kalbomis, rūpestė
liais, savo kompromisais ir pa
togumais. Adventinis , , 0 " 

i kviečia mus padaryti vietą vien 
tik Dievui. Tai vieta, kurią 
Dievas užpildys savimi. Mes pa
darome Dievui vietą savo šir
dyje, kad jis į ją ateitų ir ten atė
jęs ją šiek tiek praplėstų, kad 
mes galėtume geriau mylėti ir 
priimti meilę. Pagaliau, mūsų 
„O" tėra tik Dievo amžinojo 
„O" aidesys. Šv. Grigalius Na-

i zianzus (m. 390) rašė, kad mes 
trokštame Dievo tik dėl to, kad 
jis mūsų trokšta. 

Mūsų vis kartojamas „ateik!" 
tėra tik atsiliepimas į Dievo 
tartą „ateik", užrašytą įvairiose 
vietose Šventajame Rašte: Ab
raomai, ateik j žemę, kurią tau 
parodysiu; Lozoriau, išeik! Pet
rai, Andriau, Jonai, Jokūbai, 
ateikite ir sekite mane; ateikite 
pas mane visi, kurie vargstate 
ir esate prislėgti. ... Visa Dievo 
bendravimo su žmonėmis istori
ja gali būti suprasta kaip nuo
latinių Dievo kvietimų istorija 
ir žmonių žengimo tai kelių 
žingsnių pirmyn, tai vėl žings
nio atgal. Mes tad galime pasi
tikėti, kad pats Dievas greitai 
užpildys mūsų „O" šauksmo tuš
tumą, kai tik mes jam šiek tiek 
erdvės padarysime. 

Mes galime ne tik viltis 
ateitimi, bet tuo pačiu metu 
džiaugstis ir dabartimi, kurioje 
jau yra užmegztas ateities vai
sius taip, kaip Jėzus buvo Mari
joje, kai ji giedojo Magnificat 
giesmę. Ryt diena jau yra dabar
tyje. Ateities pažadas išsipildo 

" jau pačiame mūsų Mesijo šauki-
mesi. Tik leiskime jam ateiti, 
tik neužpildykime kiekvienos 
vietelės savo širdyje savo troš
kimais, norais, rūpesčiais. Bū
kime jam ta „O", laukianti, kad 
Dievas ją užpildytų naujomis, 
mūsų dar neįsivaizduotomis sa
vo atmainomis. 

a. j . z. 

1991 m. Vilniaus „Minties" 
leidykla išleido Dmitrijaus A. 
Volkogonovo veikalo „Triumfas 
ir tragedija" lietuvišką vertimą. 
Tai stambus, dviejų tomų, be
veik 1300 puslapių veikalas. 
Gal jis nebūtų vertas didesnio 
mūsų dėmesio, jeigu jo autorius 
tebūtų eilinis rusų istorikas. 
Tačiau D. A. Volkogonovas 
(gimęs 1928 m.) yra tapęs prez. 
Boris Jelcino patarėju. Taip 
bent tvirtina kai kurie JAV 
laikraščiai. Pastaruoju metu, 
kaip prez. Jelcino pasiuntinys, 
jis liudijo JAV Senato rinktinia
me belaisvių ir dingusių karių 
komitete Washingtone. Be to, 
jis yra Rusijos karo archyvų 
direktorius, kuriam, be abejo, 
prieinami visi NKVD ir KGB 
dokumentai. Jis net bandė 
įrodyti, kad buvęs aukštas 
Valstybės departamento parei
gūnas Alger Hiss nebuvęs 
Sovietų Sąjungos šnipas, nors 
kai kurie JAV istorikai (prof. 
Richard Pipes) abejoja, ar poros 
mėnesių paieškų pakaktų to
kiam įrodymui. 

Be abejo, D. Volkogonovas 
daug daugiau laiko pašventė 
savo studijai apie ba is ius 
Stalino nuskaltimus ne t ik 
žmogui, bet ir ištisoms tautoms. 
Nors, jo apskaičiavimu, Stalino 
kalėjimuose ir gulaguose žuvo 
apie 19.5-22 milijonus žmonių 
(tie skaičiai, be abejo, daug 
didesni), D. Volkogonovui dar ir 
šiandien neaišku, „kaip jam 
(Sta l inui) pavyko l iaudies 
tragediją paversti savo triumfu? 
(ir) Kodėl juo (Stalinu) tikėjo 
milijonai žmonių, ir ne tik mūsų 
(Sovietų Sąjungos) šalyje?" (H t. 
447 p.). 

Mūsų žmonėms, atrodo, paka
ko vieną1 metų sovietinės okupa
cijos ir Jt e lėto 1941 m. birželio 
dienų tai tragedijai suprasti. O 
tariamas 1944-45 m. Stalino 
triumfas, apie kurį tiek daug 
kalba D. Volkogonovas, mūsų 
žmonėms nebuvo joks triumfas, 
o greičiau baisi tragedija. At
s imenu, mano mama, at
sisveikindama su manim, iš
vykstančiu į Vakarus, pro 
ašaras kalbėję: „Raudonasis 
pragaras vėl grįžta". 

Žinoma, tą tragediją buvo 
daug sunkiau suprasti Vaka
rams, kuriems Stalino pagalba 
buvo reikalinga nugalėti, jų 
akimis žiūrint, dar didesnį 
pasaulio „baubą", kuris buvo 
Adolfas Hitleris. Jie negalėjo 
netriumfuoti dėl didžiosios 
pergalės prieš hitlerinę Vokie
tiją. Stalino triumfas buvo ir jų 
triumfas. Ir ne tik tada, bet ir 
gerokai vėliau, ir po garsiosios 

V. TRUMPA 

Churchill Fultono kalbos 1946.-
III.6 d. Kaip tik toji geležinė 
uždanga, apie kurią kalbėjo 
Churchill, ir tarnavo Stalinui, 
nuslepiant teroristinę valdymo 
sistemą. 

Ar vertėjo leisti lietuviškai? 

To;i knyga nuostabiai greitai 
buvo išversta ir išleista Lietuvo
je. Berods, dar nėr jos vertimo 
nei į anglų kalbą. Trumputėje, 
II tomo gale pridėtoje, užsklan
doje vertimo leidėjai teisinasi 
dėl tiesiog nepaprasto Lenino ir 
visos jo sukurtos sistemos gar
binimo toje knygoje. „Nepaisy
dami to, — sakoma toje užsklan
doje, — šią knygą vis dėlto 
ryžomės išleisti, nes iki šiol nėra 
leidinio, kuris išsamiai nušvies
tų J. Stalino ir stalinizmo nu
sikaltimus žmonijai" (II t. 694 
p.). Esą, jos autorius ruošias 
veikalą „Nepažįstamas Leni
nas", kuriame, tikimasi, ir 
Leninas bus kritiškai įvertintas. 
Iš tikrųjų Leninas su savo pro
letariato diktatūra bei Deržins-
kio vadovaujamais čekistais ir 
padėjo pagrindus būsimam 
Stalino teroristiniam režimui. 
Deja, iš jo knygos „Triumfas ir 
tragedija" visiškai to nematyti. 

Tačiau ne vien Lenino „garb
stymas" krenta į akis, skaitant 
D. Volkogonovo knygą. Joje yra 
nemažai ir paties Stalino garb
stymo, ypač kalbant apie jo 
vaidmenį II pasauliniame kare 
ir po jo. D. Volkogonovas labai 
negailestingas visiems tiems, 
kurie dar karo metu bandė 
priešint is Stalino-Berijos 
valdžiai ir svajojo apie kitokią 
ateities Rusiją. Pavyzdžiui, apie 
gen. A. VlasovCir vlasovinin-
kus jis rašo: „Vlasovo formuotė
se daugiausia buvo ne idėjinių 
kovotojų, o kriminalistų, nacio
nalistų, silpnų, bevalių žmonių, 
tesiekiančių išgyventi" (H t. 273 
p.). Lyg, rodos, ir karo metu 
noras išlikti gyvam būtų nusi
kaltimas, arba lyg tarp naciona
listų ir kriminalistų nebūtų 
jokio skirtumo. Taip galvojo 
Stalinas apie visokius, jo vadi
namus , buržuazinius na
cionalistus. Tik keista, kad 
panašiai galvoja ir šios knygos 
autorius. Kažin ar pats Stalinas 
anuo metu, kai jis grobė vieną 
kraštą po kito, nebuvo pats 
didžiausisa rusų nacionalistas? 
Ar ne dėl to kai kurie ir dabar
tiniai rusų nacionalistai neat
sisako Stalino garbstymo. 

Dėl tų gen. Vlasovo „formuo
čių" turiu kai kurių asmeniškų 

prisiminimų. Jie visiškai nesu
tampa su Volkogonovo charak
teristika. Karui baigiantis ir 
tuojau po karo, gyvenau netoli 
Landau prie Izaro upės Bavari
joje. Amerikiečiams atėjus, at
sirado ten nemažas, kelių 
šimtų, o gal ir tūkstančių, 
vlasovininkų lageris. Dirbau 
tuomet kaip vertėjas su prancū
zų karine misija, kuri rūpinosi 
prancūzų ir kitų tautų, buvusių 
Vokietijos karo belaisvių ir 
darbininkų, repatriacija. Toji 
misija artimai bendradarbiavo 
su Landau amerikiečių karo ko
mendantūra, kuriai priklausė ir 
vlasovininkų stovykla. Komen
dantas buvo labai simpatingas 
pulkininkas iš Pietinės ar 
Siaurinės Carolinos. Netrukus 
Landau pasirodė ir Raudonosios 
armijos vyr. Įeit. Bachmatovas, 
kurio uždavinys buvo prikalbin
t i vlasovininkus savanoriškai 
grįžti į Sovietų Sąjungą. 

Keletą kartų ir man teko ly
dėti tą vyr. leitinentą į vlasovin-
kų stovyklą. Komendantas no
rėjo žinoti, kaip jam sekėsi. 
Stovyklą saugojo amerikiečių 
kariai. Ir aš tuomet dėvėjau 
karišką amerikiečių uniformą. 
Vyr. Įeit. Bachmatovo kalba į 
vlasovininkus buvo tik viena: 
„Tėvynė jums atleido, ir jūs be 
jokios baimės galite grįžti 
namo". Vlasovininkai gerai 
suprato, kad tai grynas melas. 
Ypač piktai ir įtikinančiai 
kalbėjo vienas jų aukštesnis 
karininkas, sovietų-suomių 
karo dalyvis. Jis sakė, kad ir 
tada Raudonosios armijos ka
riams, pakliuvusiems į Suomi
jos nelaisvę, buvo sakoma, kad 
„tėvynė dovanojo", o kai jie 
grįžo, visi atsidūrė Sibire. „Man 
gėda, — sakė jis, — kad rusų ar
mijoje atsiranda tokių karinin
kų, kurie, gelbėdami savo kailį, 
skelbia tokį melą". Gerai, kad 
mus saugojo amerikiečių kariai, 
kitaip tam Bachtanovui, o gal 
ir man būtų buvę riesta. Taip 
įsiutusi buvo vlasovininkų 
minia. 

Kai papasakojau apie tai ko
mendantui, jis nustebęs klausė 
vyr. Įeit. Bachmatovo, kodėl jis 
taip stengiasi juos susigrąžinti 
namo, juk mato, kad jie to ne
nori. Nerasdamas geresnio at
sakymo, vyr. Įeit. Bachmatovas 
perbraukė ranka sau po kaklu, 
sakydamas: jeigu aš jų neprikal
binsiu, man taip bus. Ir čia jis 
neklydo: netrukus buvo atstaty
tas iš savo pareigų ir dingo. 

Amerikiečiui pulkininkui, ku
ris matė, kaip skubėjo namo 
prancūzų, belgų ir kitų kraštų 
belaisviai, buvo sunku suprasti 

tokį vlasovininkų f 'gesj Čia 
dar reikia pridurt , kad ir 
amerikiečiai su jais elgėsi ne 
per daug humaniškai. Stovykla 
buvo įrengta pažliugusiose Izaro 
upės pievose, kur ypač daug 
buvo gyvačių. Taip blogai buvo 
vlasovininkai maitinami, kad 
jie kepdavo tas gyvates ir 
valgydavo. Pagal repatriacijos 
sutartį tarp JAV ir Sov. Sąjun
gos, visi karo belaisviai turėjo 
būti grąžinami į savo kraštus, 
nevengiant, jeigu reikalas, pa
vartoti jėgą. Reikia atiduoti 
pagarbą Landau komendantui, 
kad atėjus priverstinės repatria
cijos laikui, jis pats, turbūt nu
jausdamas jų tragišką likimą, 
sudarė sąlygas, kad vlasovinin
kai galėtų pasprukti. Daugelis 
taip ir padarė, kiti bandė žudy
tis, persipjaudami gyslas skuti
mosi peiliukais ir kitaip. Žinia, 
pats gen. A. Vlasovas ir kiti 
aukštesni karininkai buvo nu
teisti mirties bausme ir pakar
ti Maskvoje 1946 m., kiti atsi
dūrė Šiaurės Rusijos ir Sibiro 
gulaguose. 

D. Volkogonovas apie 
Lietuvą 

Didžiuliame jo veikale Pabal
tijo ir Lietuvos dalykai paliečia
mi tik labai prabėgomis ir daž
niausiai tepakartojant „sovieti
nę tiesą". Štai kaip jis bando 
aiškinti visą Sovietų Sąjungos-
Pabaltijo santykių kompleksą: 
„Pilietinio karo ir intervencijos 
metais tarptautinė reakcija ir 
vidaus kontrrevoliucijos jėgos 
prievarta atplėšė tarybinį 
Pabaltijį nuo jaunos Tarybų 
respublikos — tai buvo neteisėtas 
aktas" (mano pabraukta) . 
Toliau jis rašo: „Iškilus ne
išvengiamai Vokietijos įsiverži
mo grėsmei TSRS pagalba ir 
1940 metais Pabaltijo valstybių 
priėmimas į Sovietų Sąjungą 
Stalino, ir ne tik jo, nuomone 
visiškai atitiko tiek Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, tiek visos 
Tarybų Sąjungos interesus" (H 
t. 118-9 p. Mano pabraukta). 
Knygos leidėjai (ar vertėjai) prie 
panašių teiginių daro pastabą, 
kad tai esanti autoriaus „sub
jektyvi traktuotė" (H t., 41 p.). 
Aišku, kad ką tik pacituotos ir 
ypač mano pabrauktos vietos 
nėra tik subjektyvi autoriaus 
nuomonė, bet grynas ir begėdiš
kas melas. Ne kažkokia tarp
tautinė reakcija ar kontr
revoliucinės jėgos sprendė Bal
tijos valstybių likimą po I 
pasaulinio karo, o patys tų 
kraštų žmonės, aiškiai pasisa
kydami už laisvę ir nepriklau
somybę. 

Dar kvailiau skamba D. 
Volkogonovo kalbos apie Balti
jos valstybių „priėmimą į 
Sovietų Sąjungą" ir apie to 

žiauraus smurto akto atitikimą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos in
teresams. Tai jau yra, kaip rusai 
mėgsta sakyti, iš piršto iš
laužtas melas. Gal Stalinui, 
kaip ir visiems imperialistams, 
tokie veiksmai ir teisėti, ir 
malonūs! Jau Liudvikas XTV, 
moderniškojo imperializmo 
pradininkas, sakė, kad „ekspan
sija yra kilniausias ir maloniau
sias kiekvieno valdovo užsiėmi
mas". Matėme, kaip smagiai 
Hitleris pasitiko Prancūzijos 
kapituliaciją, arba Austrijos ir 
Čekoslovakijos aneksiją. Ir jam 
tai buvo kilniausias ir molo-
niausias užsiėmimas. 

Keista tačiau, kad tokiu melu 
patiki M. Gorbačiovas ir jo 
dvaro istorikas Dmitrijus Volko
gonovas. Jie jau, rodos, turėjo 
progos įsitikinti, kad Sovietinės 
imperijos ekspansija į Pabaltijį 
ir į visą Rytų ir Vidurio Europą 
ne tik nebuvo joks Stalino ir 
Sovietų Sąjungos triumfas, bet 
buvo baisiausia tragedija ir 
tiems pavergtiems kraštams, ir 
Rusijai. Truputį baugu, kad tas 
pats D. Volkogonovas, tapęs 
prez. B. Jelcino patarėju, neįkal
bėtų ir jam panašų melą. Juo
lab, kad ir Rusijoje dar yra 
nemažai galvojančių, jog ek
spansija yra „kilniausias ir 
maloniausias užsiėmimas". 

D. Volkogonovo neobjektyvu
mas matyti ir kitose jo veikalo 
vietose. Pvz., rašydamas apie 
1941 m. vokiečių invaziją į 
Sovietų Sąjungą, jis nei žodeliu 
neprisimena sukilimo Lietuvo
je, kuris kaip tik aiškiai parodė, 
kodėl 1940 m. okupacija neati
tiko Lietuvos žmonių in
teresams. Jis visiškai nemini 
nei antinacinės rezistencijos 
karo metu, kuri taip pat liūdi-

i ja, kad Lietuvos žmonės lygiai 
i griežtai pasisakė prieš vokišką-
Į jį, kaip ir prieš rusiškąjį, 
i imperializmą. 

Keletas kitų įdomių dalykų 

Savo veikale D. Volkogonovas 
paskelbė porą įdomių dokumen
tų apie partizanini karą Vakarų 
Ukrainoje ir Lietuvoje 1946 
metų pradžioje. Adresuodamas 
savo pranešimus tiesiog Josefui 
Stalinui, ano meto Vidaus 
reikalų ministras S. Kruglovas 
rašė, kad per tų metų kovo 
mėnesį V. Ukrainoje žuvo arba 
pasidavė 8,360 „banditų" ir 
žuvo 200 tarybinių karių. Tuo 
tarpu Lietuvoje per tą patį 1946 
m. kovo m. buvo sunaikinti 145 
„bandi ta i" , pasidavė 75, 
areštuota 1,500 žmonių, likvi
duotos A. Juodapūkio, J. Norei-
kio ir kai kurios kitos „banditų 
grupės" ir žuvo 215 Vidaus reik. 
ministerijos ir Raudonosios ar
mijos karių. Esą, Stalinas buvęs 

(Nukelta į 5 pel.) 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

48 
— O kas mums nemelavo? Tai kodėl amerikietis 

turėtų būti kitoks. Jam liepė pameluoti, kad neišlaks-
tytumėm, ir primelavo. Atvažiuos čia tau kokios 
komisijos. Matysi jas kaip savo ausis. Belaukdamas 
komisijos, sulauksi rusų. Rytą praversi akis ir pama
tysi prie durų sargybą su automatais. 

— Jeigu būtų melavęs, tai būtų tylėjęs. Būtų 
nesakęs, kad ligi Elbės užleis rusams. Tada tai 
būtumėm ramiausiai miegoję. Jam nereikėjo meluo
ti, reikėjo tik patylėti. Būtumėm ramiausiai krepšinį 
žaidę, ar ne? Manai, kad melavo mums nerimą sukelti? 
Nepulk į paniką. Jeigu jau atėjom ligi čia, rasim kelią 
ir toliau. Dvi savaitės daug laiko. Labai norėčiau pama
tyti, kokių nacių amerikiečiai čia ieškos. Norėčiau ir 
pats pasišnekėti, bet negaliu. Man reikia iš čia anksčiau 
išnykti. Niekam nesakiau, niekam nerodžiau, bet tau 
ir pasakysiu ir parodysiu. Atsimeni tą prancūzę. Ilgą 
tamsiaodę tą, kur anam, netekusiam sąmonės, šonus 
kramtė. Ji ir mane apkramtė. Žiūrėk. 

Atsisegiau marškinius ir parodžiau šašu aptekusią 
pažastį. Jis žvilgterėjo. 

— Įkando? 
— Su nagais išplėšė. 
— Tada prie sunkvežimio? 
— Iš kur žinai? — nustebau. 
— Iš kur? Visi matėm. Matėm ir kaip čiupinėjai 

pažastį. Juokėmės. Sakėm, prancūzei taip patikai, kad 
norėjo į sunkvežimį įsitempti ir išsivežti. Bet koks čia 
ryšys su nacių ieškotojais? 

— 0 kaip jiems įrodysiu, kad ne kraujo grupę 
norėjau kaip nors išpjauti. 

Mikas susimąstė. 
— Tai einam, pasiimam kuprines ir traukiam. Čia 

ne kalėjimas, niekas mūsų nesulaikys. 
— Sulaikyti nesulaikys, bet neklausinėję irgi 

nepaleis. Kur, ko, kodėl? Ligi šiol niekas neišėjo, ir 
staiga mudu. Aš jau praeitą naktį būčiau išėjęs, bet 
nenorėjau tavęs palikti. Ir pirmininkui nenorėjau 
nemalonumo padaryti. Bet šiandien galvoju kitaip. 
Reikia pasiruošti. Plentu vis dar tebevažinėja patruliai. 
Sustabdys, paklaus dokumentų, ir velniai žino, kas iš 
to gali išeiti. Geriausiu atveju vėl čia atvarys, o blo
giausiu — su mano ranka pats galėtum nujausti. Tada 
prancūzė pasakė, kad iš kalėjimo šaukčiaus jos. Ji 
žinojo daugiau, negu mes nujautėm. Prancūzai gal jau 
tada žinojo, kad čia bus rusai. Rūmuose yra daugybė 
visokių knygų. Nueisiu, gal rasiu smulkų Meklembur-
go žemėlapį. Patrauksim mažais keliukais. Turiu ci
garų, pirmininko dar paprašysiu, lengviau susi-
šnekėsim su vokiečiais. 

Po pusryčių Živilė pasakė: 
— Neprapulk. 
— Kodėl? 
— Būsi reikalingas. 
— Einu pasidairyti po knygų kambarį- Einam 

kartu. 
— Dabar negaliu, — pasakė ir nubėgo į daržinę. 
Rūmuose radau abi vokietukes ir komendantą. Jis 

stovėjo prie lango ir žiūrėjo į sužydusį sodą. Mane iš
girdęs, atsisuko. 

— Labas rytas. Kaip krepšinis? 
— Nežinau. Po vakarykščių naujienų nebe 

krepšinis galvoj. 

— Juk ne nacis. 
— Ne, ne. Tokiem darbam buvau per jaunas. Rusai 

nedavė ramybės. 
— Rusai? Kokie rusai? — susidomėjo. 
— Tie, kuriems amerikiečiai atiduoda Meklenbur

gą, — ir dar pridėjau: — O su Meklenburgu ir mus 
kartu. 

— Nesirūpink. Jeigu ras nacių, tai juos gal ir ati
duos. Ką mes veiksim su naciais. Gerus žmones gal ati
duos anglams. Bet su kuriais tik šnekėjau, visi sako, 
kad geri žmonės ramiai galėtų grįžti į namus. 

Man toptelėjo kvaila mintis. 
— O jeigu tuo tarpu japonai būtų užėmę Ameriką, 

ar jie, kurie taip šneka, norėtų grįžti namo? 
— Bet japonai neužėmė. 
— Žinau. Aš tik klausiu tariamą klausimą. Tik 

jeigu. 
— Nežinau, gal ir ne. Aš tai tikrai ne. 
— Užtat ir aš ne. Ir visi, kurie čia yra. Ir tik todėl, 

kad mes namų nebeturim. Kad mūsų namuose sėdi 
rusai. 

— Gera mintis. Kai atvažiuos slaptosios karo 
žvalgybos žmonės, taip jiems ir pasakykit. Pasakykit, 
ar jie norėtų grįžti namo, jeigu jų namuose jau sėdėtų 
japonai. Tikrai čia gera mintis. 

— Bet aš atsiprašysiu. Noriu dar pasidairyti po 
knygas. 

— Gerai. O aš einu pas krepšininkus. 
Ir, bakstelėjęs kumštimi į petį, pridėjo: 
— Kodol iš karto nepasakei, kad jūs tokie geri 

krepšininkai, — ir dar pridėjo: 
— Trude, kaip tu manai, ką rusai darys su tom 

knygom. 
(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
ATSISVEIKINOM SU 

MILDA NORKŪNIENE 
ĮSPŪDINGAS P . GENIUŠO 

REČITALIS 

S. 

Mirties Angelas spalio 19 d. 
užsklendė varganos mūsų že
mės vartai, ir a.a. Milda Norkū-
nienė atsistojo Dievo akivaiz
doje. Skausmai, kuriuos ji iš
kentėjo, vargai ir rūpesčiai, ku
riuos išgyveno — liko šiapus, že
mėje. Dievas ją paklausė: 

— Mildute, kiek kartų tu ėjai 
tautiniais drabužiais ar šaulių 
uniforma pasipuošusi įvairiose 
tautinėse eisenose? Kiek dirbai 
tos organizacijos renginiuose? 

— Aš nežinau, Viešpatie. 
— Būdama Moterų federacijos 

sekretore kiek išsiuntei 
pakvietimų, kiek kartų daly-

^ vavai šios organizacijos rengi-
^•.MJiiuose? Kaip dažnai tu giedojai 
..ato-. Šv. Petro parapijos chore ir lan

kei choro repeticijas? 
— Ar tai svarbu dabar, Vieš

patie? 
Milda Norkūnienė buvo įvai

rių organizacijų rėmėja darbu ir 
savo kukliais ištekliais, todėl su 
ja atsisveikinti susirinko gausus 
būrys tautiečių. Lietuvių Bend
ruomenės vardu kalbėjo Brute-
nis Veitas, kelis žodžius tarė 
Elena Vasyliūnienė, o Okūnis 

•*"•-—atsisveikino Šaulių vardu. 
__, Milda Norkūnienė buvo viena 

iš tų kultūrinių akmenėlių, iš 
kurių sudaryti įvairūs mūsų 
kultūriniai vienetai, tautinių 
šokių šokėjų būreliai, chorai, 
įvairios organizacijos. Jei ne 
darbininkai kaip Milda, nebūtų 
nei tų kultūrinių vienetų. Jos ir 
jie, tos mažos kultūrinės žvaigž
dutės, sudarė ir tebesudaro mū
sų kultūrinius centrus. Nebūtų 
tų tylių, kuklių savanorių — 
Mūsų kultūrinis gyvenimas 
Amerikoje žlugtų. 

Milda gimė Lietuvoje. Ten 
užaugo, baigė mokslus ir 
ištekėjo. 1949 metais su savo 
vyru atvyko į Ameriką ir 

=— apsigyveno Bostone. 1972 m. 
mirė jos vyras. Likusi viena, 

p — Milda visa širdimi ir jėgomis 
Z- dirbo religinį, tautinį ir kul

tūrinį darbą, aukodama jį tėvy
nei Lietuvai. 

Išeidama amžinybėn. Milda 
Lietuvoje paliko liūdinčią 

>» seserį, o Amerikoje pusseseres 
Česlavą Aleksonienę ir Oną Ra-

y - domskienę Bostone, o taip pat 
ir kitus tolimesnius gimines. 

Spalio 19 d. už Velionę Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios, konceleb-
ruojant tos parapijos klebonui 
kun. A. Baltrušūnui ir Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebonui 
kun. S. Saulėnui. Vargonavo ir 
chorui vadovavo komp. Jeroni
mas Kačinskas. Solo giedojo 
Onutė Aleksaitė Patch ir Bene
diktas Povilavičius. Laidotu
vėmis rūpinosi pusseserė Cesla-
va Aleksonienė. Milda buvo 
palydėta ir palaidota Forest Hill 
kapinėse. 

Ilsėkis ramybėje, mieloji Mil
da! 

Elena Vasyliūnienė 

Pianisto Petro Geniušo reči
talis lapkričio 8 d. vyko First & 
Second Church Bostone. Pa
baltiečių serijos klausytojams 
teko puiki proga išgirsti ir iš 
arčiau susipažinti su tarp
tautinių konkursų nugalėtoju. 
P. Geniušas žavėjo meistriš
kumu, atlikimo technika bei 
improvizacija, išjausdamas ir 
perteikdamas antroje dalyje 
taip skirtingai Broniaus Kuta
vičiaus „Sonatą" ir Franzo Lisz-
to „Isoldes Liebestod" bei 
pašėlusieji energingą „Užsispy
rusį čardašą". Pirmoje dalyje 
skambėjo L. Bėrio (g. 1925) 
ženklų — žemės, vandens, oro, 
ugnies — ciklas ir J. Brahmso 
Sonata no. 1, kuriuose atsisklei
dė P. Geniušo virtuoziškumas, 
apjungęs jo meninius suge
bėjimus ir kūrybinį origi
nalumą. Po koncerto salės 
patalpose Pabaltiečių draugijos 
valdyba suruošė vaišes. Viešė
damas Bostone, P. Geniušas 
aplankė įžymybes. Kartu su 
komp. prof. J. Kačinsku lankė-
siu Berklee muzikos kolegijoje, 
o lydimas dr. S. Cibo — NE 
konservatorijoje. 

L Veitienė, T. Ashmanskas, A. Eikinaitė-LeBlanck ir I. Galinienė talkino lietuviško maisto pa
tiekalų pardavimui lapkričio 12 d. Bostono World Trade Center vykusioje tarptautinėje mugėje, 
kurioje buvo atstovaujama 65 tautybėms. 

Nuotr. L. Žiaugrienės 

RINKIMAI LIETUVOJE 
BOSTONIEČIŲ AKIMIS 

antspaudas ant rankos, kad 
išmoktų lietuviškųi sveikintis: 
„Labas". 

Per amatų ir rankdarbių 
demonstracijas Laima Ki-
liulienė mokė, kaip neriami 
šiaudinukai, o norintieji papuoš
ti savo eglutes galėjo suvenyrų 
skyriuje įsigyti Danutės 
Augienės pagamintus šiau
dinukus. Jūra Strimaitytė rodė 
margučių skutinėjimo meną, o 
Stefa Subatienė juostų audimą. 
LTI nariai Norbertas Lingertai-
tis, Ina Nenortienė ir Regina 
Petrutienė atstovavo lietuviš

kiems suvenyrams Mugės 
prekiavietėje. Dovanų kioską 
turėjo taip pat Gintaras Karosas 
su Baltic Associates. Karščiau
sia Mugės vieta, per visas 4 
dienas, buvo prie maisto stalų. 
Visi lankytojai — maži ir dideli 
norėjo paragauti egzotiškai kve
piančių įvairių tautų 
skanumynų. Lietuviškas mais
tas: dešros su kopūstais, 
kugelis, raguolis, žagarėliai, 
tortai ir arbata su medumi ir 
citrina turėjo didelį pasisekimą. 
Maisto gaminimu ir tiekimu 
daugiausiai rūpinosi Birutė 

Skabeikienė (Lietuvių Piliečių 
klubas) Tomas Ashmanskas ir 
Irena Veitienė (Lietuvos Vaikų 
globos nariai). Prekystalį puošė 
Marytės Goštautienės deko
racijos. Prekybai talkino Globos 
narės ir jų giminės bei draugai. 
Darbščių Bostono lietuvių dėka 
Naujosios Anglijos gyventojai 
galėjo susipažinti su Lietuvos 
kultūra, papročiais ir valgiais, 
apie ką buvo aprašyta „The Bos
ton Globė". Tokia pat mugė 
numatoma ateinančiais metais 
Boston Bay Side Expo pastate. 

L. Ž. 

Gintaras Čepas, ALB Krašto 
valdybos vicepirm., Stasys 
Zikas ir inž. Romas Bričkus 
lankėsi Lietuvoje pirmojo 
rinkimų rato metu. Lapkričio 
10 d. vakare jie maloniai sutiko 
pasidalinti dar šviežiais savo 
įspūdžiais su Bostono ir 
apylinkių lietuviais So. Bostono 
Lietuvių Piliečių klubo 
užkandinėje. G. Čepas vyko ste
bėti rinkimų eigą kartu su ALB 
krašto valdybos pirm. V. 
Maciūnu ir kitais atstovais. Jis 
išsamiai papasakojo apie prieš
rinkiminę kampaniją ir pačius 
rinkimus atskirose apylinkėse, 
kur jam teko lankytis rinkimų 
dieną. S. Zikas papildė kai ku
riais savo asmeniniais įspū
džiais, pokalbiais su giminėmis. 
R. Bričkaus pranešime, šalia 
politinių pasiekimų ir 
laimėjimų Lietuvoje, daug 
dėmesio ski r ta ekonominės 
situacijos analizei, privedusiai 
prie žinomo rinkimų rezultato. 
Visi kalbėtojai naudojosi gausia 
vaizdine medžiaga: žemėlapiais, 
agitaciniais leidiniais, tų dienų 
spauda, schemom ir brėžiniais. 
Pranešimai buvo su dėmesiu 
išklausyti, iškelta ir diskutuota 
daug klausimų, kurie rūpėjo 
susir inkusiems išgirsti iš 
žmonių, tiesiogiai stebėjusiu 
rinkimus Lietuvoje. 

LIETUVIAI 
TARPTAUTINĖJE 

MUGĖJE 

World Trade Center Bostone, 
lapkričio 12-15 dienomis vyko 
Tarptautinė mugė, sutraukusi 
65 įvairių tautų pasirodymą iš 
daugiau nei 50 viso pasaulio 
šalių. Džiugu, kad Bostono lie
tuviai atstovavo laisvai Lietu
vai visuose mugės baruose: 
kultūrinių ir tradicijų parodoje 
ir suvenyrų bei maisto prekybo
je. Tautodailės instituto Bostono 
skyrius, vadovaujamas pirm. 

lapkričio 7-8 d. dalyvavo su Saulės Šatienės, parengė lėlių 
pranešimu Washingtone vyku- r į n kin ių ekspoziciją, vaiz-
sioje Lietuvos ambasados ir LB duojančią tautinių ansamblių, 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS j T l u f a j " 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9525 South 79th Avenus 
Hlckory MI I , Illinois 50457 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Uotuva 
Taisfonas 350-115 Ir 778-392 

PRADEKITE NAUJUS METUS TAUPIAI: 
Žemesnes kainos telefoniniams skambinimams i -

į 

* Lietuvą 
* bet kur Amerikoje 
* daugiau kaip .j 180 pasaulio kraštu 

-
Jūsų ypatinga parama įgalino mus patrigubinti linijas \ Lietuvą. Norėdami 
atsidėkoti esamiems ir būsimiems klijentams, mes suteikiame papildoma, 
puolaida - 10% - telefonavimui į Lietuva gruodžio ir sausio mėnesiais. 

BOSTONO ATSTOVĖS 
WASHINGTONE 

VYKUSIOJE 
KONFERENCIJOJE 

Lietuvos Vaikų Globos pirm. 
Daiva Veitaitė-Neidhardt 

From 

Palyginimas 10-ties minučių pokalbio 

To ACC AT&T SPRINT MCI 

Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 

New York 
Washington D.C. 
St. Petersburg. FL 
Los Angeles, CA 
Lithuania* Mrfl 

1.90 
1.90 
2.00 
2.00 

14.60** 

2.30 
2.30 
2.40 
2.40 

17.33 

2.30 
2.30 
2.46 
2.46 

16.65 

2.30 
2.30 
2.36 
2.36 

17.32 

* Rates based on daytime calls betvveen 7:00 a.m. and 1:00 p.m. 
even lovver rates for your night and weekend calling. 

ACC offers 

* * Special discount rate for December and January 

ACC Long Distance skiria 3% Jūsų telefoniniu išlaidų Lietuvos Respublikos 
Ryšių Ministerijai. 

Nuo 1981 metų, ACC Long Distance Corp. teikia telefoninį aptarnavimą 
gyvenantiems šiose valstijose: Illinois, Massachusetts, Nevv York, Connecticut ir 
Kanadoje. 

konferencijoje dėl huma
nitarinės pagalbos Lietuvai. 
Simpoziumuose ir diskusijose 
t a ip pat dalyvavo Globos 
vicepirm. Marija Tovares-Ash 
manskas ir direktorė Rėdą 
Veitienė. Vyko įdomūs susi-

vestuvių. amatų ir vakaronių 
papročius. Sienas puošė juostų, 
audiniu deriniai , Lietuvos 
audinių deriniai. Lietuvos žemė
lapis. JAV ir Lietuvos vėlia
is tautinių šokių šventės. Tau
tiniai drabužiai, kitų tautybių 

tikimai, pažintys, išryškėjo, kiek drabužių tarpe buvo ekspo-
daug naudingo darbo įdėta. n u o jami ant manekenų ir juos 
numatytos bendradarbiavimo demonstravo modeliuotojos, 
perspektyvos, teikiant humani Visiems besidomintiems Lie-
tarinę pagalbą Lietuvai ateity t u v a buvo dovanojamos brošiū-

TAUPYKITE! TAUPYKITE! TAUPYKITE! 

Nėra jokiu mėnesinių ar kokiu, 
nors kitų papildomų mokesčiu. 

Prašome skambinti: 
Romai Česonienei 1-800-388-3414 

arba 
Colleen McNair 1-800-456-6006 

CLASSIFIED GUIDE 
— \ 

REAL ESTATE į REAL £S ATE 

GRerr 
PARDUODA 

. HE/MAX 
REALTORS ^ 

(3 12) 586-5959 M 
(708)425-7161 ^ m 

RIMAS U STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

' • MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida/ .: . 

HH! -ii 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6526 8. Kedzle Av«., 
CNcag* NL 80626 

(312) 7*8-2233 
IMCOtME TAK^NSUBANCa 

• Namų pirkimas ir pardavknas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba* 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
. Visi agentai kalba Hetuvttttil 
• Nuolaida pensininkams • . ] 

MISCELLANEOUS -1 
A V I L I M A S 

FOR RENT 

FOR RENT 
Išnuomojamas 4Vi kamb. 2 
mieg. modernus butas pirmame 
a. Oro vėsinimas, moderni virykla, 
skalbykla su mašinomis. Kreiptis: 
708-361-5594. 

Išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas Marquette Pk. apyl. 
Šiluma, oro vėsinimas, virykla, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinom. 
Kreiptis; 708-361-5594. 

M O V I N G 
Tol. 376-1882 W 376-5996 

i io%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automot)*^ 

,-oas mus. 
FRANKZAPOUS 

3208Vt West 95th Str«t 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
antrame aukšte, Brighton Pk. apyl. 
Suaugusiems, vienam arba dviem 
asmenims. Tel . 312-247-3838. 

E L E K T R O S ..-
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ* 

Turiu Chtc-tgos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

313-779-3313 
KLAUDIJŲ* PUMPUTIS 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LAISVĖS BYLA 1990-1991. Vytautas Lands
bergis. 349 psl $15.00 

MIKAS J. ŠILEIKIS, monografija. 238 psl- $30.00 
DAIL. MIKO ŠILEIKIO 48 spalvotos reprodukcijos. $10.00 
ĄŽUOLŲ BANDAI, Sibiran tremtinių atsiminimai. 

Antanina Garmutė. 127 psl $7 00 
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi

minimai. 303 psl $ 1 0 0 0 

LIETUVIAI TAUTININKAI — KOMUNSTŲ KAN
KINIAI. L. Kerulis, J. Prunskis, M. Valiu
kėnas. 191 psl S6-00 

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKI
NIAI. L. Kerulis, P. Narutis, J . Prunskis. 246 
psl * 1 0 0 0 

VILKAS i š GALŲ, romanas. Vyt. Volertas. 304 
psl $ 1 2 0 0 

RINKTINIAI RAŠTAI I d. Ig. Šeinius. 652 psl. $10.00 
RINKTINIAI RAŠTAI II d. Ig. Šeinius. 466 psl.. $10.00 
UŽUOVĖJA — IŠĖJUSIEMS NEGR7ŽTI, 

romanai. Marius Katiliškis. 575 psl $10.00 
RAŠTAI, I d. Jonas Aistis. 450 psl $15.00 
ATSIMINIMAI II d. Vai. Šimkus. 253 psl $1000 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 

370 psl * 7 0 ° 
TAI JUMS KALBĖJAU. Šventės ir šventieji. La-

das Tulaba. 453 psl $10.00 
LITHUANIAN CHRISTMAS TREE ORNAMENTS. 

Helen Pius, Frank Zapolis. 11 psl $2.00 

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

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti ..Draugo" adresu. 



ATEISTAI KIMBA 
PRIE PINIGŲ 

Atrodo, kad pagrindinis šio 
krašto ateistų organizacijų 
uždavinys yra žūt būt „apsau
goti" JAV konstituciją, ypač tas 
vietas, kur kalbama apie vals
tybės ir Bažnyčios atskyrimą. 
Siekdami savo tikslo, ateistai 
kovoja prieš kiekvieną Dievo 
paminėjimą ar religinį simbolį 
viešoje vietoje. Nesvarbu, ar tai 
prakartėlė prie miesto savival
dybės įstaigos, ar kryžius ant-

APIE STALINO... 
(Atkelta iš 3 psl.) 
labai nepatenkintas neefekty
viais reguliarios Raudonosios 
armijos karių ir naikintojų 
batalionų (turbūt, stribų) veiks
mais (II t. 509 p.). 

Atrodo, NKVD buvo įpareigo
ta teikti tokius mėnesinius pra
nešimus apie partizaninį karą 
Lietuvoje, kuris tęsėsi beveik 
ligi Stalino mirties. Tie doku
mentai dabar turėtų būti pri
einami ir Lietuvos istorikams, 
tyrinėjantiems tą karą, juo 
labiau, kad tas pats Volkogono-
vas tiems archyvams vadovauja. 

D. Volokogonovas cituoja Dos
tojevskio „Didįjį inkvizitorių", 
kuris aiškino, kad, norint žmo
nes padaryti laimingais, reikia 
leisti jiems nusidėti. 

Bedievis Stalinas nuodėmę 
pakeitė paprastu nusikaltimu 
arba piktadarybe. Ką nors pikta 
padaręs dėl idėjos, žmogus 
lengviau pasil iks j a i visą 
gyvenimą ištikimas. Stalinas ir 
pats praktikavo panašius nusi
kaltimus, žinoma, jų nei nelai
kydamas nusikaltimais. Nusi
kaltėlis arba banditas yra tik 
tas, kuris tokiai idėjai neprita
ria. Užtat kovai su tokiais „ban
ditais" visos priemonės yra ge
ros. Tik tokiu būdu idėjos drau
gas gali įrodyti savo ištikimybę 
partijai ir jos vadui. 

D. Vologonovas spėja, kad 
Stalinas maždaug kas trečią 
žmogų laikė įtartinu (II t., 565 
p.). Nežinia, kuo pasiremdamas, 
autorius priėjo tokios išvados. 
Kažin ar ne teisingesnis buvo 
Nikita Chruščiovas, kuris 
manė, kad Stalinas nepasitikėjo 
absoliučiai nei vienu žmogumi. 
Savo garsiojoje kalboje XX par
tijos suvažiavime Chruščiovas 
viešai prisipažino, kad eidamas 
pas Staliną, jis niekados nebuvo 
tikras, jog išeis sveikas ir gyvas. 
Jis, Chruščiovas, artimiausias 
Stalino bendradarbis II pasau
liniame kare, partijos Politbiuro 
narys. Stebėtina, kad Volkogo-
novas neatkreipė dėmesio į tą 
Chruščiovo kalbos vietą. Volko-
gonovas tik tvi. tina, kad net ir 
Laurentijus Berija tarpais dre
bėjo dėl savo kailio. 

Štai taip ir kūrėsi toji Stalino 
imperija, apie kurios „triumfą" 
kalba D. Volkogonovas. Anglų 
filosofas Thomas Hobbes būtų 
galėjęs ją pavadinti „Tamsybės 
karalyste", o kurią prez. Rea-
gan pavadino „Pikto imperija". 
Tarp kita ko, tam pačiam Tho
mas Hobbes kartais priskiria
mas posakis ..homo homini lu
pus est" (žmogus žmogui vilkas). 
Iš tikrųjų bene pirmą kartą tą 
posakį pavartojo romėnų rašy
tojas Plautas (254-184 prieš 
Kristų) savo komedijoje „Asi
lai". Parafrazuojant Plautą, 
Stalino imperiją būtų galima 
pavadinti Asilų karalyste, jeigu 
ji nebūtų tapusi, ne paties Sta
lino, kaip teigia Volkogonovas, 
bet visos žmonijos tragedija. 

Turbūt sunkiausia bent kiek 
patyrusiam stalininio rėžimo 
žiaurumus būtų suprasti pa
skutinį D. Volkogonovo teiginį, 
kad po Stalino mirties Sovietų 
Sąjungos gyventojų „sielvartas 
buvo nuoširdus" (II t., 622 p). 
Nors tas teiginys gal ir tei
singas: Stalino portretai dar ir 
šiandien nešiojami Maskvos 
gatvėse. 
. Pačią Stalino mirtį šis istori
kas aprašo labai dramatiškai ir 
vaizdingai. 

spaude ir vėliavoje, ateistai 
šiems „nusikaltimams" tuoj pa
skelbia karą. 

Iki šiol kažkaip nebuvo užsi
kabinti Amerikos pinigai, ku
riuose lengva pastebėti užrašą: 
„Mes pasitikime Dievu". Tai 
oficialus valstybės motto, kas
dien plačiai paskleidžiamas ne 
tik jos viduje, bet ir visame 
pasaulyje, kur tik pasimaišo 
žalieji doleriai ir monetos. 

Užrašas p radė ta s naudoti 
1957 metais. Šie žodžiai paimti 
iš JAV himno „Star-Spangled 
Banner" originalo. Kai kuriose 
valstijose, y p a č Floridoje, 
užrašas labai populiarus ir ra
šomas dažnai. 

Ateistai pareikalavo, kad už
rašas „Mes pasitikime Dievu" 
būtų nedelsiant nuimtas nuo 
popierinių pinigų ir monetų. 
Tvirtinama, kad pirminė to 
nuėmimo ka ina nebūtų labai 
didelė, t ik apie 2.5 mil. dolerių, 
nes valstybės iždas kasmet vis 
tiek keičia pinigų spausdinimo 
bei kalimo metus. Nebūtų sun

ku išimti ir užrašą. Kur kas 
sunkiau surinkti visus kursuo
jančius pinigus ne tik Ameri
koje, bet ir pasaulyje. Manoma, 
kad toks procesas užtruktų 
daug metų, o gal ir niekuomet 
nebūtų visiškai įgyvendintas. 

Motto „Mes pasitikime Die
vu" kontraversija nėra nauja. 
Sio šimtmečio pradžioje užrašas 
buvo panaikintas auksinėse ir 
sidabrinėse monetose, kur jis 
buvo įspaudžiamas nuo Pilie
tinio Amerikos karo laikų. 1908 
m. prieš panaikinimą sukilo 
krašto gyventojai, ir kongresas 
vėl įsakė užrašą grąžinti. Nuo 
1957 m. „Mes pasitikime Die
vu" paskelbtas oficialiu 
valstybės motto ir įsakytąjį var
toti visuose popieriniuose do
leriuose bei monetose. Šis motto 
nebelaikomas religiniu, bet is
toriniu įrašu, nors ateistai tvir
tina, kad tai prievarta brukama 
religija vyriausybės lėšomis. Ar 
jiems pavyks užrašą pakeisti, 
tai jau kitas reikalas. (D.B.) 

A.tA. 
POVILAS RAMAS 

Gyveno Hickory Hills, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. gruodžio 13 d. 9:30 vai. ryto, sulaukęs 73 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Tauragėje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Ona Šteineraitė, dukros: Angelą 

Dikinis, žentas Jonas, Rimgailė Ladas, žentas Jim; brolis An
tanas su šeima Lietuvoje; pusseserės Aldona, Larisa ir Bronė 
bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Liet. Bendruomenės Marąuette Parko ir Lemon-
to apylinkėms ir Lietuvių Fondui. 

Kūnas pašarvotos trečiadienį, gruodžio 16 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 17 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukros, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 
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Mylimai Motinai 

A.tA. 
EUGENIJAI KEZIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums — 
mielam ALGIMANTUI, ROMUI, dukroms - ALDO
NAI ir DANUTEI, vaikaičiams, giminėms ir artimie
siems. Giliame liūdesyje esame kartu su jumis. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
Alė ir Jurgis Daugvilos 
Vanda ir Gediminas Balukai 

• 

Lietuvoje mirus 
A.tA. 

PETRUI VALANČIUI, 
jo broliui, mielam mūsų LIUDUI VALANČIUI ir jo 
visai šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Stasys ir Elena Strasevičiai 

, 

Lietuvos kraš to apsaugos min. A. Butkevičius, spalio pabaigoje viešėdamas 
Chicagoje ka lbas i su Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio pirm., Alg iu 
Regiu. Nuotr. Ed. Š u l a i č i o 

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv . Katodų motu — 

gruodžio 25 d., Iki sausio 1 d. imtinai 
Marijonų koplyčioj prls „Draugo" 

Prašau įjungti m a n o atžymėtas intencija* į kalėdinės oktavos ftv. Midias 
ir maldas: 

G Padėka Dievui ui aiuos metua 
O Padėka Marijai ui globa 
[Z Padėka ui gautas malones 
C Padėka ui taika pasauly 
C Ui lietuvius Sibire 
G Ui šeimos mirusius 
G Ui vaikus 

Mano kalėdine auka Oktavai 

G Prašant laiming. ateinančiu metų 
G Prašant sveikatos 
O Prašant ramybės šeimoje 
G Prašant santūrumo malonės 
G Prašant Lietuvai lsisvės 
G Prašant pašaukimu i dvasini luomą 
G Ypatinga intencija 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ 1993 METŲ! 

Visiems tautiečiams ir visiems 
Lietuvių Tautinių Kavinių 
sklypų savininkams linki 

C H I C A G O S LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ 
VADOVYBĖ — DIREKTORIAI: 

Pirmininkas Julius R. Kuzas, vicepirm. Gražvydas Lazauskas, 
sekr. Motiejus Batutis, ižd. Robert Sebastian, direktoriai: 

Peter Dapser, dr. Vytautas Jankus, Bruno Matelis, 
Ema Petraitis, Hildė Kuzas, Rūta Šimėnas. 

Administratorius Saulius Balsys. 
(Kapinės įsteigtos 1911 metais) 

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 
8201 South Kean Avenue 

Justice, Illinois 60458-1720 

A.tA. 
JUOZUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai EVAI, dukterims REGINAI ir 
ALDONAI, sūnui JUOZUI ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Henrikas ir Dana Novickai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

-

Vardas, pavardė 

Ad 

MARIAN FATHER8, 6336 8. Kllbourn Ave. 
Chlcego, IL 60629 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
•439 8. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 . 
TEL. (706) 422-3000 , 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., an
tra*. , ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tredd. 9 v.r.-7 v.v. 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

NEVY JERSEY, NEVY YORK - „Lietuvos AtelrmotmeT, 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. Ii Seton HaH Unlvsral-
tato stoties, 89.5 FM banga. „Music of Utnuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 11ki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunttt Dr., VYatchung. 
N. J . 07060. Tai. 908-753-5636. 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 

HAGEN 
AlRt^ST 

^e" 

Skriskite SAS iš š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persest į kitą lėktuvą, čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

.Mileage Plūs" ir ,,OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

JOT 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

70S-43O-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

J 
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x K u n . P r a n a s G a r š v a , 
MIC, dėl ligos negalėdamas visų 
pasveikinti šv. Kalėdose, dėkoja 
visiems už sveikinimus ir linkė
jimus. Ta pačia proga sveikina 
„Draugo" redakciją, gimines, 
bendradarbius ir draugus, lin
kėdamas linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų ateinančių metų. 

x Žiemos kur sa i mokslei
v i a m s vyks Dainavoje nuo 
gruodžio 26 d. iki sausio 1 die
nos. Programą koordinuoja dr. 
Vytautas Vygantas ir Vėjas 
Liulevičius. Registracijos mo
kestis pakils po gruodžio 20 die
nos. Dėl informacijos ir registra
cijos prašome skambinti Moni
kai Vygantaitei - 708-383-3465. 

x Lietuvių Ope ra linki vi
siems savo mecenatams, rėmė
jams, vadovams, solistams ir 
choristams malonių Kalėdų 
švenčių ir sveikų bei turtinges
nių Naujųjų 1993 Metų! Kartu 
reiškia gilią padėką tiems tūks
tančiams asmenų, kurie savo 
aukomis prisidėjo prie mūsų 
Operos vieneto išlaikymo, kai 
vyko laimingųjų bilietėlių pla
tinimo vajus. Opera šiuo metu 
nebeturi skolų, tačiau nebeturi 
ir su kuo tęsti naujo sezono dar
bus ir naujos operos pastastymą 
atvesti į sceną. 

x Motiejaus ir Pet ronėlės 
Dumčių atminimui įprasminti 
dukterys Ona Rugelienė ir Mag-
delena Rudaitienė Sintautų 
bažnyčios atstatymui paaukojo 
200 dol. 

Geraširdžiai susidomėjusieji 
ištiesti pagalbos ranką Sintau
tų, Perlojos. Lentvario ar Pal. J. 
Matulaičio bažnyčioms, skam
binkite Juozui Kregždžiui (815) 
838-2447 '1068 Ashley Ct. N3B, 
Lockport, IL 60441). 

x Felicija ir J u o z a s Gure-
viai , Chicago. III., sveikina vi
sus gimines, draugus ir pažįsta
mus šv. Kalėdų proga, linki 
sveikatos ir sėkmės Naujuose 
Metuose. Vietoj kalėdinių svei
kinimų kortelių aukoja 25 dol. 
„Draugo" paramai. 

x Lietuvių Moterų Federa
cijos VVaterbury. Connecticut 
klubas per kasininkę Albiną Pa-
liulienę sveikina „Draugą" 
švenčių proga su 30 dol. auka. 

x V- A. Udrienė, Northville, 
Mich.. linki malonių šv. Kalėdų 
ir sėkmingų ir laimingų Naujų
jų Metų visiems „Drauge" dir
bantiems. Ta proga aukoja 
„Draugui" 40 dol. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 w . 63 St., ChicJgo, 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 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! rak 
^c-štad 9 v r. iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. St*. 18-2 
Hirtsdade. IL 60521 
Tel. (706)325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

Alto suvažiavimo Chicagoje trys buvę pirmininkai: dr. Jonas Valaitis, inž. 
Eugenijus Bartkus ir Teodoras Blinstrubas. 

Nuotr. Vytauto Kasniūno 

x Domicėlė Vizgirdienė, 
Aurora, 111., sveikina savo visus 
gimines ir draugus bei pažįsta
mus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga, linkėdama visiems 
džiaugsmo, laimės ir sveikatos. 
Vietoj siuntinėjimo Kalėdų at
viručių aukoja 50 dol. „Drau
gui" paremti. 

x Ignas Venckus, Chicago, 
111., šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, linki vi
siems stiprios sveikatos, ilgų 
gyvenimo metų. 

x Gabrielė ir Albinas Dzir-
vonai Kalėdų švenčių proga 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus ir linki visiems Aukš
čiausiojo palaimos Naujuose 
Metuose. Vietoj kalėdinių kor
telių aukoja „Draugui". 

x Vytautas Šeštokas iš Los 
Angeles, Cal. rašo: „Sveikinu 
,Draugo' štabą ir visus bendra
darbius Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų proga su geriausiais 
linkėjimais. 0 svarbiausia, 
linkiu .Draugui' nepavirsti į ki
tą formą ir palikti toliau mūsų 
išeivijos vieninteliu dienraščiu". 

x Halina ir Zigmas Moliejai 
savo giminėms ir draugams 
linki palaimintų ir giedrių Ka
lėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų. Vietoj kalėdinių kor
telių skiria auką „Draugui". 

x NIDA Delikatesų par
duotuvė , 2617 W. 71 St., tel. 
476-7675 praneša, kad dar nevė
lu užsisakyti maistą Kalėdų ir 
Kūčių stalui. Turėsime įvairių 
mėsos gaminių, silkių, žuvų, 
kimštų lydekų ir vinegretų. Be 
to turėsime daug saldumynų: 
tortų, pyragų, eglučių, grybelių, 
šližikų bei šližikų pieno ir įvai
rių kitų skanumynų. Kalėdų sa
vaitę NIDA bus atidaryta nuo 
pirm., gruodžio 21 d. iki ketv., 
gruodžio 24 d. Darbo valandos 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Ket
virtadienį iki 4 vai. p.p. Links
mų švenčių! 

Savininkai 
(sk.) 

x Kun. A. Saulaitis neseniai 
sugrįžo iš Lietuvos. Susitikimas 
su juo įvyks gruodžio 18 d., 7 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Bus rodomos skaidrės. Pasikal
bėjime dalyvaus ir jį praves 
adv. P. Žumbakis. Susitikimą 
organizuoja Amerikos Lietu
vių radijas, vadovaujamas A. 
Šluto. 

(sk.) 

x Pigiausios kainos iš Pa
baltijo į Chicagą. Tik $840 į 
abi puses. Iš Chicagos į vieną 
puse tik $550. Kreipkitės į Tra-
vel Advisers, Inc. 708-524-2244. 

(sk.) 
x Baltia Express praneša, 

kad visi kalėdiniai siuntiniai, 
surinkti Chicagoje bei Bostone, 
siųsti laivu, jau išdalinti. Tel. 
l^OO-SP ARNAI. 'sk.) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus , 540 Amhassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x Lietuvos generalinio kon
sulato deimantinio Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo ren
gimo komitetui pirmininkauja 
Birutė Augaitienė ir Alė Kėže-
lienė. Minėjimas — iškilmingas 
banketas — bus 1993 metų va
sario 20 d. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Faustina ir Mečys Mac-
kevičiai, Lockport, 111., Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų 1993 Metų 
proga sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus. Vietoj kalė
dinių atviručių siuntinėjimo, 
aukoja 100 dol. „Draugo" para
mai. 

x Vladas ir Marija Židžiū-
nai švenčių proga sveikiname 
gimines, draugus bei pažįsta
mus ir linkime visiems Dievo 
palaimos. Vietoje rašymo asme
niškų kortelių, skiriame auką 
lietuviškai spaudai paremti. 

x Vaikų žurnalas „Eglutė" 
pradės 43-uosius gyvavimo 
metus su nauja redaktore. Žur
nalo nauja prižiūrėtoja, JAV LB 
Švietimo taryba, pakvietė Nijolę 
Nausėdienę naująja redaktore. 
Ilgametė redaktorė ses. Ona Mi-
kailaitė užsitarnavo poilsio. 
Atrodo, kad jos laukia nauji pro
jektai bei užsiangažavimai. Rei
kia tikėtis, kad ji neapleis ir 
„Eglutės", parašys karts nuo 
karto kokį straipsnelį. Žurnalo 
leidėjomis liks Nekaltai Pradė
tosios Marijos sesrys Putname. 

flfck ŽVAIGŽDUTE 
••^•fltejL. 3™ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Redaguoja J. Pi*&»s. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th PJace, Chicago, IL 60629 

x Geriausia dovana Kalėdų 
švenčių proga — meno kūrinys. 
Turiu šimtus paveikslų iš Lietu
vos visiems prieinamomis kai
nomis. Skambinti po 7 v.v. 
708-257-5958. (sk.) 

x Pr ieš Kalėdas dienos 
prabėga, kaip sekundės. Tiek 
daug reikia padaryti! Paleng
vink sau darbo krūvį, susitark 
su Talman Delicatessen. Viską 
skaniai padarys Kūčių stalui ir 
Kalėdų dienos pietums pagal jū
sų norą. Patariame susitarti iš 

t anksto. Užsakymams paskam
bint 312-434-9766 arba užeiti į 
Talman Deli, 2624 W. 69-ta 
gatvė, Lithuanian Plaza Court. 
Sav. Bernardas ir Kazė Kaz
lauskai sveikina visus švenčių 
proga. (sk.) 

x Tradicinės ateitininkų 
kūčios gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. 
ruošiamos Jaunimo centre. Visi 
kviečiami nedelsiant registuo-
tis pas V. Žadeikienę, tel. 
708424-4150. (sk.) 

ŽIEMOS KAILINĖLIAI 

Jau vėjuotas rudenėlis 
Ir žiema su kailinėliais, 
Kepurėlė jos balta, 
Šąla rankos u-ta-ta. 

Nebešalsiu aš daugiau, 
Bėgsiu į trobą tuojau. 
Paprašysiu, — duok, 

mamyte, 
Su avietėm arbatytės. 

Nerimą Narutė 

RAROTAI 

Tai ankstyvos Mišios Adven
to metu, aukojamos Svč. M. 
Marijos garbei. Rarotai yra 
senas lietuvių, lenkų ir kai 
kurių vokiečių provincijų papro
tys. Pirmosios rarotų Mišios jau 
buvusios aukojamos 1501 m. 
Vilniaus katedroje. Tais metais 
Romoje lankėsi Vilniaus klebo
nas Erazmas Ciolek, kuris gavo 
iš popiežiaus Aleksandro VI 
privilegiją Vilniaus katedroje 
per Adventą aukoti vienas 
Mišias anksti, dar prieš aušrą. 
Tai bus rarotų pradžia Lietuvo
je. Rarotai greit paplito ir po 
kitas Lietuvos parapijas. Žodis 
kilęs iš lotynų kalbos „rorate 
caeli", kas reiškia „rasokite 
dangūs". Lietuvos kaimo žmo
nės, kurie gyveno toli nuo 
bažnyčios, keldavosi anksti, po 
12 vai. nakties, ir grupėmis 
keliaudavo per laukus, miškus 
į bažnyčią. Tose kelionėse būda
vo visokių atsitikimų, gąsdini
mų, sutikdavo vilkų ir t.t. Kai 
kurie rašytojai yra savo knygose 
apie tai rašę. 

Adventas primena Kristaus 
laukimo laikotarpį. Nors 
žmonės ir sulaukė Kristų, 
tačiau Advento reikšmė nepase
no. Dabar žmonės Jo laukia 
paskutinį kartą ateinant, į 
galutinį teismą. Jis pažadėjo 
ateiti, ir visi turim tikėti, kad 
ateis. Kada tas bus — nepasakė. 
Todėl turime dorai gyventi 
pagal Kristaus mokslą, kad tas 
laukimas būtų sėkmingas ir 
sulauktume atpildo, kurį Kris
tus žmonėms yra pažadėjęs. 
Kristus savo pažadus vykdo, 
todėl savęs apgaudinėti nėra 
prasmės. 

SAULĖS SOSTO PILIS -
PIETŲ AMERIKA 
(Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 

Kalno viršus siekė aukščiau 
debesų. Lera pažiūrėjo aplinkui, 
visur matė po savo kojomis pil
kus ir baltus debesis. Visa tai 
atrodė lyg didžiulė jūra. Pas
kiau jo akis patraukė rausvas 
auksinis debesėlis, kuris kilo 
aukštyn. Sekė jį akimis ir Lera 
pamatė prieš save apsuptą švie
sos spinduliais, įvairiausių 

Tarp eglučių man smagu miške 
Piešė Adelė Ročyte, 

4 Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. mokinė 

spalvų, dar nematytą žemėje, 
neapsakomo gražumo karalie
nę. Jos veide buvo maloni šypse
na. Ji laikė rankose mažą 
vaikelį su vainiku ant galvos. 
Vaikelis ištiesė Lerai savo 
mažas rankeles ir prakalbėjo jo 
tikru vardu. Lera pabudo. 
Gražus regėjimas išnyko iš 
akių, bet neišnyko iš Leros 
galvos. 

Jis dabar tvirtai tikėjo, kad ta 
karalienė buvo iš Saulės sosto 
pilies, o tas vaikelis, tai jos 
sūnus. Tas regėjimas neap
sakomai pralinksmino Leros 
širdį. Jis mąstė, kad tas vaikelis 
geriau jį suprastų, daugiau jo 
pasigailėtų ir būtų malonus, 
kaip bet koks žmogus. Žmonės, 
kuriuos Lera pažinojo, buvo 
išdidūs, nekantrūs, visuomet 
linkę pyktis , ginčytis ir 
neturėjo užuojautos net ma
žiems. Karalienė atrodė labai 
maloni. Lera neabejojo, kad jam 
jos mieste būtų gera. Be to, 
mažas vaikelis ištiesė į jį rankas 
ir vadino jį jo vardu. 

Lera darėsi vis labiau ir 
labiau nuliūdęs. Jam daugiau 
nerūpėjo žaidimai su vaikais, 
medžioklės ir jodinėjimai tėvo 
draugystėje. Pagaliau jis nu
sprendė keliauti į Saulės mies
tą. Jo manymu jis turi keliauti 
į kalnus, kurie yra matomi 
tolumoje. Tenai ant tų kalnų 
viršūnių turi susisiekti dangus 
su žeme, taip jis svajojo. 

Vieną vakarą, kai vyrai, mo
terys ir vaikai buvo susirinkę į 
maldos namus, kur jie garbino 
saulę, jis sumanė tą naktį iške
liauti. Kada garbintojai ištiesė 
savo rankas į vakarus, kur lei
dosi saulė, giedodami giesmes, 
jaunas Lera tarė sau pamažu: 

— Dabar, brangioji saulele, aš 
eisiu pas tave. O mieloji saule, 
palengvink kelionę vargšui vai
kui, kuris ilgiau be tavęs gyven
ti negali. Brangioji Ponia, leisk 
man dar kartą pamatyti tave ir 
tavo vaikelį. 

(Bus daugiau) 

x 55 SVARŲ MAISTO 
ŠVENTĖMS: įvairių produktų 
rinkinys — $98; 22 šv. mažesnis 
paketas — $65; 22 sv. mėsos 
produktų ir aliejaus - $98. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Siuntiniai i Lietuvą — 
skubiai ir patikimai! Air cargo 
— antradieniais kas savaitę per 
savaitę. Laivo konteineris iš
vyks gruodžio 21 d. Skambinti: 
Baltia Express, tel. 312-284-
6449 a rba 1-800-SPARNAI. 

(sk.) 

LIGOS NIEKAM 
NEPATINKA 

Mano močiutei prie akies at
sirado vėžio karpa. Ji turėjo eiti 
į ligoninę, kad karpą pašalintų. 
Senelis gavo širdies smūgį, vos 
vos nemirė. Man ir niekam 
nebuvo smagūs tokie įvykiai. 

Lina Beržinskaitė 
(JAS Universiteto laikraštėlis) 

JEIGU AŠ RASČIAU DAUG 
PINIGŲ 

Jeigu aš surasčiau 100,000 
dolerių, praneščiau policijai. 
Jeigu niekas neprisipažins 
pametęs ir policija man juos 
atiduos, tuojau 50,000 įdėčiau į 
banko sąskaitą. Kitus 50,000 
išleisčiau. Mamai nupirkčiau 
naują automobilį, sumokėčiau 
už gimnazijos ir universiteto 
mokslą. 

Antanas Bulota, 
Detroito „Žiburio" aukšt.-lit 

m-los mokinys . 
(„Lietuvos prisikėlimas") 

GALVOSŪKIO NR. 31 
ATSAKYMAS 

Nors ir trumpam laikui mes 
galime sulaikyti savo kvė
pavimą. 

GALVOSŪKIO NR. 32 
ATSAKYMAS 

Laivai susi t iko po 10,5 
valandų plaukimo. 

GALVOSŪKIO NR. 35 
ATSAKYMAS 

Piešinėliai pagal veiksmus 
turėtų būti sustatyti šia tvarka: 
m, iv, į ir n. 

GALVOSŪKIS NR. 51 
(Žiūrėkite piešinį) 

Pozuojame fotografei... (ii kairės): Krista Weir, Aras Alekna ir Ina Saliklyte 
„Žiburėlio" mokyklėlėje. 

Nuotr D. Čyvienės 

Berniukas klausosi varpo 
skambėjimo. Jis norėtų pereiti 
į antrąją varpo pusę, padėkite 
jam. Jau greitai skambės kalė
diniai bažnyčių varpai, kviesda
mi tikinčiuosius į Kristaus 
gimimo prisiminimo šventę. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 52 
(Žiūrėkite brėžinį) 
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Į nupieštus langelius įrašysite 
7 žodžius. Iš tų žodžių raidžių, 
tarp tamsesnių linijų, turės su
sidaryti žodis, reiškiąs netoli
mos šventės pavadinimą. Štai 
žodžių reikšmės: (1.) Ramybė 
pakeisti kitu žodžiu. (2.) Žodis 
vartojamas laiko skaičiavimui. 
(3.) Gyvuliai išreikšti ki tu 
žodžiu. (4.) Lopšys, kuriame 
Jėzus gulėjo. (5.) Prietaisas į 
kurį yra dedamas gyvulių paša
ras (maistas). (6.) Ankstyvosios 
Mišios per Adventą. (7.) Kas 
pasirodė danguje tą naktį, kai 
Jėzus gimė. 

(5 taškai) 

GALSŪKIS NR. 53 

Už kiekvieno berniuko stovi 
viena mergaitė, o už vienos 
mergaitės, stovi vienas ber
niukas. Kiek vaikų reikalinga 
šiai kombinacijai sudaryti? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 54 

Kuris yra antrasis didžiausias 
prancūziškai kalbantis miestas 
pasaulyje fl>e Prancūzijos)? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 55 
(Žiūrėkite brėžinį) 
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I šio kvadrato langelius įrašy

kite raides, iš kurių susidarys 
žodžiai. Gulsčiai viršuje — nami
nis gyvulys. Apačioje — Rusijos 
šiaurinė dalis. Žemyn pirmoje 
eilutėje — žmogus, kuris neturi 
laisvės. Žemyn antroje eilutėje 
— berniuko vardas. Įstrižai iš 
pirmo kampo — indelis vande
niui nešti. Įstrižai iš antro kam
po — gatvių susikirtimai. 

(5 taškai) 

Pasileido kaip ubago botagas. 
(Silpnos valios žmogus). 

Dėl biškelio (trupučio) - ne iš 
kelio. (Šiluva) (Taupumas) 

Ilgas kaip smilga. (Taikoma 
aukšto ūgio žmonėms). 


