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Patvirtinti Seimo 
komitetų pirmininkai 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, gruodžio 18 d. (Elta) 
— Aštuoniems Seimo komitetams 
iš vienuolikos vadovaus rinki
mus laimėjusios Lietuvos Demo
kratinės Darbo Partijos atsto
vai. Tačiau vieno svarbiausių — 
ekonomikos komiteto — pirmi
ninku patvirtintas socialde
mokratas Kazimieras Antana
vičius. 

Ekonomikos profesorius Kazi
mieras Antanavičius žinomas 
kaip laisvosios rinkos šali
ninkas, tačiau griežtai pasisako 
už tvirtas socialines garantijas. 
Jis laikinai atsisakė tėvams pri
klausiusios 80 hektarų žemės, 
kuri buvo nacionalizuota šeimą 
ištrėmus į Sibirą. Šią savaitę 
Kazimieras Antanavičius pa
siekė, kad laikinai būtų sustab
dyta privatizavimo varžytinių 
veikla, primygtinai siūlo 
Seimui peržiūrėti žemės refor
mos įstatymus. 

Užsienio reikalų komisijai 
vadovaus Krikščionių Demo
kratų Sąjungos atstovas Seime 
Kazys Bobelis. Nacionalinio 
saugumo komiteto pirmininku 
paskirtas LDDP pirmininko pir
masis pavaduotojas Gediminas 
Kirkilas. 

Seimas patvirtino 
vyriausybės programą 

Vakar Seimas pritarė mi
nistro pirmininko Bronislovo 
Lubio pateiktai vyriausybės 
programai. Už ją balsavo 80 
Seimo narių. Opozciciją suda
rančių dešiniųjų partijų atstovai 
balsuojant susilaikė. 

Vyriausybės įgaliojimai nu
matyti iki prezidento rinkimų, 
kurie įvyks vasario 14 d. Kabi
netą sudaro 17 narių, iš kurių 
septyni įėjo į anktyvesnes vy
riausybes. 

Algirdo Brazausko vizitas 
j Baltarusiją 

Laikinai einantis prezidento 
pareigas Algirdas Brazauskas 
šiandien su darbo vizitu išvyks
ta į Minską. Jis susitiks su Bal
tarusijos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku Stanislav Šuš-
kevič ir ministru pirmininku 
Viačeslav Kebič. 

Inauguracinėje kalboje prieš 
dvi savaites Algirdas Brazaus
kas pareiškė sieksiąs intensy
vesnių politinių ir ypač ekono
minių ryšių su artimiausiais 
kaimynais, tarp jų pirmiausiai 
įvardijęs Baltarusiją. Jis ap
gailestavo, kad iki šiol su ja 
neužmegzti diplomatiniai san
tykiai. 

Tikimasi, kad vieną dieną 
truksiančio vizito metu bus 
pasirašyta tarpvalstybinė su
tartis. 

Pasiūlyta kelti atlyginimus 

Vakar baigusi įgaliojimus 
Aleksandro Abišalos vadovau
jama vyriausybė paskutiniame 
savo posėdyje nutarė 20% padi
dinti atlyginimus biudžetinių 
įstaigų ir organizacijų darbuo
tojams. Tiek pat didinamos ir 
išmokos nedirbantiems pensi
ninkams. Nuo 10% iki 20% ža
dama padidinti laikinojo nedar
bingumo, bedarbystės pašalpas 
ir kompensacijas daugiavai
kėms šeimoms. 

Už šį projektą pasisakė visi 
buvusios vyriausybės nariai. 
Neoficialiomis žiniomis, jam 

neprieštarauja ir naujasis mi
nistras pirmininkas Bronislovas 
Lubys, tačiau galutinis sprendi
mas bus priimtas kitą savaitę. 

Nuteistas sovietinis 
kolaborantas 

Aukščiausiasis Teismas nutei
sė 2 metus kalėjimo buvusios 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos (SSKP) dalinio Lietu
voje funkcionierių Petrą Alek
navičių. 1991 m. sausio mėnesį, 
kada sovietų desantininkai Vil
niuje puolė televizijos bokštą ir 
televizijos bei radijo rūmus 
(šturmo metu žuvo 16 žmonių), 
Petras Aleknavičius Prienuose 
koleboravo su ten dislokuoto 
karinio dalinio vadovais, trukdė 
vietos valstybinių įstaigų dar
bui. 

Petras Aleknavičius tuo metu 
buvo SSKP lietuviškosios orga
nizacijos pirmasis sekretorius 
Prienuose. Maskvos komunistų 
satelitams Vilniuje vadovavo 
Mykolas Burokevičius, vienas iš 
sausyje vykdyto perversmo Lie
tuvoje organizatorių. Rugpjūčio 
mėnesį jis pabėgo į Rusiją, gy
vena kariniame dalinyje prie 
Maskvos. 

Prieš tai daugelį metų Petras 
Aleknavičius buvo vietinių 
kolūkių pirmininkas.. 

Petras Aleknavičius buvo 
kaltinamas veiksmais, kuriais 
siekiama sutrukdyti Lietuvos 
valstybinę ir visuomeninę tvar
ką. Lietuvos Respublikos Bau
džiamasis kodeksas už toicį nu
sikaltimą numato laisvės atė
mimą nuo 3 iki 8 metų. Tačiau 
teismas atsižvelgė į tai, kad 
kaltinamasis serga cukriniu 
diabetu. 

Išklausyti teismo nuospren
džio Petras Aleknavičius neat
vyko. Posėdyje dalyvavęs jo 
sūnus pranešė, kad tėvas pasi
juto blogai ir nuvežtas į 
ligoninę. Bausmė nuteistajam 
bus pradėta skaičiuoti nuo to 
momento, kai jis bus nugaben
tas į kalinimo įstaigą. 

Stasys Lozoraitis dar 
neapsisprendė 

Lietuvos Respublikos amba
sadorius JAV Stasys Lozoraitis 
tebesvarsto galimybę kandida
tuoti prezidento rinkimuose. 

Susitikęs Varšuvoje su Lietu
vos Demokratinės Darbo Parti
jos frakcijos Seime pirmininku 
Justinu Karosu ir Socialdemo
kratų Partijos bei atitinkamos 
frakcijos pirminininku Aloyzu 
Sakalu, jis pasakė, kad laikosi 
ankstesnės pozicijos — prezi
dento rinkimuose nekandida
tuoti su Algirdu Brazaus
ku. Tačiau Stasys Lozoraitis, 
t ikriausiai , sutiktų kandi
datuoti, jeigu LDDP nedraustų 
savo nariams balsuoti už jo kan
didatūrą. 

Kiek anksčiau Stasys Lozo
raitis oficialiai pareiškė, kad 
pasiūlymą kandidatuoti jis 
galėtų priimti tiktai konsta
tavęs, kad tam pritaria politinės 
partijos bei visuomeniniai 
judėjimai. „Be jų pritarimo", 
pasakė jis, „mano kandidatūra 
neturėtų tos prasmės, kurią jai 
norėčiau suteikti ir todėl nebūtų 
naudinga kraštui". 

Manoma, kad Stasys Lozorai
tis galutinai apsispręs po ap
silankymo Lietuvoje netrukus 
po Kalėdų. 
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Iš Izraelio okupuotų žemių deportuojamus 400 palestiniečių į Libaną vežantys autobusai sustoja 
Izraelio-Libano pasienio punkte. 

Izraelis deportuoja 
400 palestiniečių 

Je ruza lė , gruodžio 17 d. 
(NYT) — Bausdamas palesti
niečius už Izraelio policininko ir 
keturių karių nužudymą, Izra
elis iš okupuotų žemių ir Gazos 
autobusais į Libaną deportavo 
400 palestiniečių. Izraelio 
kariuomenė, vykdydama val
džios įsakymą ir po ilgų argu
mentų leidžiant Izraelio Aukš
čiausiajam teismui, surišę 
palestiniečių rankas ir užrišę 
jiems akis, susodino juos į 
autobusus, kiekvienam davę po 
50 dol. ir dar pridėję šiek tiek 
maisto, švarkų ir antklodžių. 

Autobusai pervažiavo Izraelio 
sieną su Libanu ketvirtadienio 
naktį ir į šaltą, lietingą orą 

Byla dėl Lietuvos ambasados 
pastato Paryžiuje 

Lietuvos ambasadorius Pran
cūzijoje Osvaldas Balakauskas 
sako, kad Lietuva turi galimy
bių atgauti jai priklausantį am
basados pastatą Paryžiuje. 
Namą Paryžiaus centre Lietuva 
įsigijo 1925 metais. Okupavusi 
Lietuvą, 1940 metais pastatą 
pasisavino Sovietų Sąjunga. 
Vėliau pastate įsikūrė Sovietų 
Informacijos Biuras (SIB), kuris 
šiuo metu yra Rusijos valstybi
nė įstaiga. 

Pernai Lietuva kreipėsi į 
Paryžiaus instancijos teismą dėl 
pastato grąžinimo Lietuvai. Šią 
savaitę paskelbtas teismo spren
dimas. Pagal jį SIB nėra juridi
nis asmuo, todėl negali būti 
teisiamas. Be to, biuro šefas yra 
diplomatas. 

Tačiau Prancūzijos Teisin
gumo ministerija specialiu do
kumentu konstatavo, kad SIB 
negali būti laikomas Rusijos 
diplomatinės misijos patalpų 
dalimi ir todėl negali naudotis 
diplomatinės neliečiamybės 
privilegija. 

Osvaldo Balakausko nuomo
ne, politiniu požiūriu Rusijai 
nenaudinga laikyti pastatą, 
kuris, kaip ir visa Lietuva, So
vietų Sąjungai atiteko kaip Mo-
lotovo-Ribbentropo pakto pasek
mė. Šį paktą Rusija pripažino 
niekiniu. Lietuvai, atkūrusiai 
savo teritorijos suverenitetą, 
turės būti grąžinti ir šios te
ritorijos dalelytė Paryžiuje, sako 
Osvaldas Balakauskas. 

išvarė deportuotuosius į Izrae 
lio nustatytą „saugumo zoną" 
pietiniame Libane, uždrausda-
mi jiems grįžti į Izraelio pusę ir 
varydami juos į Libano valdomą 
žemę. 

Tokios skalės^uc^oitavirnų 
nėra buvę nuo to laiko, kai 
Izraelis užėmė Vakarinio kran
to ir Gazos ruožo žemes po 1967 
m. Vidurinių Rytų karo. 

Libanas, kuris praeityje yra 
priėmęs deportuotus palesti
niečius, pareiškė, kad šįkart 
jiems uždarys savo perėjimo 
punktus. 

Beirute Libano saugumo 
pareigūnai pasakė, kad valdžia 
pasiuntė stipriai ginkluotus 
kareivius užblokuoti kelius iš 
Izraelio į Libaną, kad depor
tuotieji neįeitų į Libano kont
roliuojamą teritoriją. Gavę 
įsakymą žvalgytis palestiniečių, 
Libano kareiviai pervažiavimo 
punktuose šiauriniame saugumo 
zonos pasienyje stabdė ir tikrino 
automobilius ir vežimus. 

Izraelio ministras pirminin
kas Yitzhak Rabin pateisino 
deportacijas, kaip reikalingas, 
kovojant su fundamentalistais 
musulmonais, paskutiniuoju metu 
nužudžiusiais keturis Izraelio 
kareivius ir vieną policininką ir 
kurie, jis sakė, sugriaus Viduri
nių Rytų taikos derybas. 

Bet ši masinė bausmė, kaip Iz
raelio pareigūnai ir tikėjosi, 
iššaukė tarptautinius žmogaus 
teisių pažeidimo protestus ir 
perspėjimus iš palestiniečių 
vadų, kad šiuo veiksmu Izraelis 
pats galbūt jau sudavė mirtiną 
smūgį taikos deryboms. Pales
tiniečių delegatai derybose 
VVashingtone ketvirtadienį jas 
boikotavo protesto ženklan. 
Tunizijoje esant: Palestinos Iš
laisvinimo Organizacija pareiš
kė, kad taikos derybos bus 
suspenduotos, kol deportuotie-
siem bus leista sugrįžti į namus. 

Žmogaus teisia organizacijos, 
kaip Amnesty International ir 
kai kurios valstybės, jų tarpe ir 
Britanija, kalbanti Europos 
Bendrijos vardu, prašė, kad 
Izraelis nevykdytų numatytų 
deportacijų, primindami, kad 
1949 m. Ketvirtoji Genevos 
sutartis draudžia tokius depor 
tavimus iš okupuotų teritorijų. 

JAV Valstybes departamen
tas pareiškė, kad JAV „stipriai 

pasmerkia deportacijos veiks
mą". Marlin Fitzwater, kalbė
damas už prez. George Bush, 
prašė, kad Vidurinių Rytų kraš
tai „sudarytų vieningą balsą, 
šaukiantis užbaigti visas smur
to formas, kad būtų išvengta 
tokių reakcijų, kaip šios depor
tacijos, dėl kurių gali susikom
plikuoti taikos siekimo pro
cesas". 

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Boutros Boutros-
Ghali p r a š ė , kad Izraelis 
atšauktų deportavimo įsakymą 
ir leistų palestiniečiams sugrįžti 
į savo gyvenamas teritorijas. 
Net kai kurie iš 16 narių 
Izraelio kabinete, kuris su tei
singumo ministro išimtim vie
ningai pritarė deportavimui, 
prisipažino, kad jie nevisai 
patenkinti savo nutarimu. Dau
gumas jų per visą savo karjerą 
būdami opozicijoje, visada pro
testavo palestiniečių deporta
cijas. 

Bet jie sakė, kad jie neturėjo 
pasirinkimo — buvo būtina 
duoti s t ip rų smūgį, ypač 
kar ingų fundamental is tų 
musulmonų grupei Hamas, kuri 
besąlyginiai priešinasi taikos 
deryboms ir kuri prisiėmė at
sakomybę už paskutiniuosius 
nužudymus. 

— Indijoje, bandydama su
tramdyti karingai nusiteikusius 
indusų religijos indus, valdžia 
atstatydino trijų šiaurinių vals
tijų valdžias. Ketvirtos valstijos 
valdžia buvo atstatydinta prieš 
13 dienų, kai toje valstijoje ka
ringi indusai nugriovė 16-to 
šimtmečio mečetę. 

— Paryžiuje valdžia paskelbė 
atsišaukimą, kad 1912 m. 
nuskendusio laivo Titaniko 
žuvusiųjų palikuonys turi 30 
dienų įrodyti nuosavybę 1,800 
daiktams, paimtiems iš nusken
dusio laivo griaučių, atrastų 
prieš septynerius metus. 

— Austral i jos valdžia prane 
šė, kad iš Australijos Ištikimy
bės priesaikos bus pašalintos 
visos užuominos į Anglijos ka
ralienę Elzbietą II. Australijos 
min. pirm. Paul Keating nori, 
kad Australija taptų respublika. 

— Rusijai norint pagerinti 
ryšius su Kinija, prez. Boris 
Jelcin atvyko trijų dienų vizitui 
j Kiniją. Svarbiausias jo tikslas 
— pagerinti ekonominius ryšius 
su Kinija. 

Kanc. Kohl nori siųsti 1,500 
Vokietijos karių į Somaliją 

Bona, gruodžio 17 d. (NYT) — 
Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl šiandien pareisi i, kad jis 
nori siųsti 1,500 vokieč ų karių 
į Somaliją ateinančių metų pra
džioje, kad jie prisidėtų prie 
tarptautinių pastangų sustab
dyti badą tame krašte. Tai 
būtų pirmas kar tas po II 
Pasaulinio karo pabaigos, kad 
Vokietijos daliniai būtų pasiųsti 
už NATO teritorinės jurisdikci
jos ribų. 

Apgailestaudamas begalines 
teisinių smulkmenų diskusijas, 
ar Vokietijos 1949 m. Konsti
tucija leidžia siųsti Vokietijos 
dalinius už NATO ribų (dėl ko 
Vokietija negalėjo dalyvauti 
Persų įlankos kare), H. Kohl 
šiandien paparašė savo koali
cinės vyriausybės imtis veiklos 
tuo klausimu. 

„Tai yra be galo svarbu Vokie
tijos pasaulinei reputacijai", 
pareiškė kanc. Kohl spaudos 
konferencijoje. „Aš asmeniškai 
reikalausiu, kad koalicija 
greitai išaiškintų kaip turime 
toliau eiti šiuo lemtingu reikalu 
mūsų krašto reputacijai ir efek
tyvumui", jis sakė. 

Vienas jo pavaduotojas pasa
kė, kad Vokietijos pagalba bus 
pasiūlyta Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Bout-
ros-Ghali, kai jis lankysis Bono
je sausio mėnesio pradžioje ir 
kad Vokietijos daliniai būtų 
gatavi vykti 6-8 savaites nuo da
bar. 

Opozicinė Socialdemokratų 
partija tuojau pareiškė, kad ji 
kanclerio Kohl sprendimą dėl 
Somalijos trauks į Federalinį 
Konstitucinį teismą. Opozicijos 
vadas Bj6rn Engholm pasakė. 

kad šis valdžios planas prie
šinasi Konstituticijai, nes jis 
Vokietijos dalinius išstatytų į 
pavojų. 

Konstitucijos 87-me straips
nyje pažymėta: „ i šskyrus 
apsigynimo tikslams, gink
luotosios pajėgos tegali būti 
siunčiamos tik Konstitucijos 
aiškiai leidžiamiems tikslams". 
Kituose straipsniuose nuro
doma, kaip kariniai daliniai 
gali būti naudojami, jei Vokie
tija būtų užpulta. Konstituticjos 
24-asis straipsnis leidžia Vokie
tijai įsijungti į kolektyvinę 
saugumo sistemą; 26 straipsnis 
draudžia ruoštis agresijos ka
rams. 

Šie nurodymai ligšiol buvo 
interpretuojami kaip uždraudi
mas siųsti Vokietijos dalinius į 
užsienį, ir šios interpretacijos 
laikėsi visos valdžioje buvusios 
partijos nu to laiko, kai po II Pa
saulinio karo Vokietija vėl 
atkūrė savo kariuomenę. 

Kanc. Kohl sakė, kad sieks 
opozicijos pritarimo sukurti 
mažiau pasyvią saugumo poli
tiką. Bet jei jis to pritarimo 
negautų, jo dauguma parla
mente galėtų nugalėti bet kokį 
pasipriešinimą jo planui Somali-
joje. O nemanoma, kad Konsti
tucinis teismas prieitų spren
dimo anksčiau, negu pirmieji 
Vokietijos daliniai išvyks į 
Somaliją. 

Tačiau Kohl *ėl pabrėžė, kad 
Vokietija nėra pasiruošusi ir 
neturi noro siųsti dalinius į 
Bosniją ir Herzegoviną. „Vo
kietijos istorija tame regione 
turi savą reikšmę", jis pasakė, 
tuo užsimindamas nacių siautė
jimą tuose kraštuose II Pasau
linio karo metu. 

Irakas koncentruoja 
kariuomenę šiaurėje 

Washington, DC, gruodžio 
17 d. (NYT) - Pentagono analis
ta i yra susirūpinę, Irakui 
sugabenus apie šešias divizijas 
savo kariuomenės į savo šiauri
nę teritoriją, visai netoli kurdų 
gyvenamų žemių. Irakas paaiš
kino, jog divizijos ten nuvežtos 
kariniams manevrams, bet da
bar Irako pajėgos gali bet 
kuriuo momentu užpulti kur
dus, nedavę jokio laiko reaguoti, 
pasakė Pentagono pareigūnas. 

Vienas aukštas Pentagono 
pareigūnas pasakė, kad Irako 
daliniai ten jau yra kelias sa
vaites ir daugumos nuomonė 
JAV administracijoje yra, kad 
jų tikslas ten yra bauginti kur
dus. Vienok, visi dar atsimena 
prez. Saddam Hussein'o staigų 
Kuwait'o užpuolimą 1990 m. 
rugpjūty ir todėl negali atmesti 
kurdų užpuolimo galimybės. 

JAV administracijos pareigū
nai nurodo, kad yra ir kitų 
neramumą keliančių ženklų, 
kad Irakas darosi karingesnis. 
Paskutiniuoju metu Irakas 
pradėjo trukdyti Jungtinių 
Tautų kurdams vežamas reik
menų siuntas, jėga perimdami 
sunkvežimius ir juos susprog
dindami. Neseniai pasakytoje 
kalboje JAV Centrinės žvalgy
bos CIA direktorius Robert 
Gatės pasakė, kad Irakas 
stengėsi išsaugoti savo įrengi
mus branduolinių, cheminių ir 
biologinių ginklų gamybai, o 
taip ir raketas tiems ginklams 
šauti. 

Kai kurie JAV pareigūnai 
išreiškė nuomonę, kad S. Hus-
sein gal tiki, kad JAV dalyva

vimas Somalijoje ir galimybė, 
kad reikės turėti vaidmenį ir 
Bosnijoje ir Herzegovinoje 
nutraukė VVashingtono dėmesį 
nuo Irako ir tad Irakui atsiveria 
nauja proga. Jie taip pat sako, 
jog Irako vadas galbūt mano, 
kad prezidentui Bush baigus ka
denciją, bus mažiau galimybės, 
kad JAV naudos jėgą užtikrinti, 
kad Irakas laikytųsi Jungtinių 
Tautų rezoliucijos sąlygų,nors 
ateinanti Clintono administra
cija jau pareiškė laikysianti 
kietą liniją, tramdant Irako 
galią. 

Jei Irakas imtųsi žygio prieš 
kurdus, JAV iš oro pultų Irako 
dalinius ir karo vadovybės 
centrus. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 19 d.: Urbonas. Da
rijus, Fausta, Rimantė. 

Gruodžio 20 d.: Teofilis, 
Atala, Sigitas. Gražvilė. 

Gruodžio 21 d.: Šv. Petras 
Kanizijus, Romas, Edburga. 
Norgaudas, Girenė. 

Gruodž io 22 d.: Flora, 
Demetrijus, Gedvidas, Dobile. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 7:14, 
leisis 4:21. Temperatūra dieną 
36 F (2 C), apsiniaukę, lyja ir 
sninga, naktį 20 F (- 6C). 

Sekmadienį saulė tekės 7:15, 
oras panašus į šeštadienio, tik 
šalčiau. Pirmadienį šilčiau, 
dalinai saulėta. 
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SVEIKINAME 
Jėzaus Gimimo šventės proga siunčiu visai ateitininkijos šeimai 

nuoširdžių sveikinimų puokštę ir linkiu nepalaužiama energija 
pasitikti Naujuosius 1993 Metus ir visas pastangas, maldas ir meilę 
skirti Lietuvos dvasiniam prisikėlimui, o savo ranką ištiesti visiems 
idėjos broliams ir sesėms ten jau tiesiantiems naujus kelius į ateitį. 

kun. dr. V. M. Cukuras 
Federacijos kapelionas 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiausiai sveikiname 
ateitininkiškąją šeimą visuose pasaulio kraštuose ir tėvynėje 
Lietuvoje. 

„Ateitis" 

Mieliems „Iš Ateitininkų Gyvenimo" skyriaus bendradarbiams, 
skaitytojams, Jūsų šeimoms, „Draugo" redakcijai ir administraci
jai džiaugsmingų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų' 

Broliai ir Seserys Lietuvoje, teužgimsta Kūdikėlis Jūsų širdyse, 
teatneša daug vilčių šviesesnei ir gražesnei Lietuvos ateičiai. 

Jonas Žadeikis 
Skyriaus redaktorius 

ŠVENTŲ KALĖDŲ ryto šviesa tenušviečia iš naujo mūsų 
kelius, tesuteikia naujų pasiryžimų ir nenuilstančio optimizmo 
gyventi, dirbti ir kovoti, visa ir visur atnaujinant Kristuje. Lietuvos 
ir išeivijos ateitininkams nuoširdžiai to linkt 

Ateitininkų Federacijos valdyba 

„Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus 
Sieloje šviesųjį džiaugsmą sukels. 
Lai Metai atėję Naujieji 
Jums į širdį viltim pasibels". 

Sveikiname sulaukus šv. Kalėdų. Šventosios nakties ramybė 
telydi Jus visus. Linkime laimingų Naujųjų Metų. Tebūna jie 
kupini džiaugsmo, sėkmės ir sveikatos gerojo Dievulio apvaizdoje. 

Garbė Kristui! 
Jaunųjų moksleivių ateitininkų 

Centro valdyba 

Moksleivių ateitininkų sąjunga sveikina visus ateitininkų 
sąjūdžio narius, ypač moksleivių ateitininkų šeimą, linkėdama 
visiems džiaugsmingų Kalėdų švenčių. Teatneša naujieji 1993 
metai gimusio Jėzuito meilę į mūsų širdis, o šviesioji Betliejaus 
žvaigždė teapšviečia mums tiesųjį gyvenimo kelią 

MASCV 

Rudens derliui pasibaigus, laukai apsidengia žiemos baltu 
patalu ir laukia pavasario. Kartu su laukais laukiame ir mes, šios 
žemės žiemkentėliai, o tą pavasarį mums atneša žiemą gimstantis 
Kristus. 

Sveikiname ateitininkus ir visus geros valios žmones Kalėdų 
proga — lai kiekvienas iš mūsų patiria Kristaus gimimo siunčiamą 
laisvę ir ramybę, kurios mus lydės žengiant į Naujuosius metus. 

Studentų ateitininkų sąjunga 

STUDENTAI KVIEČIAMI Į SAS 
.ŽIEMOS AKADEMIJĄ' >> 

»»* 

Kas? Ateitininkiškas gyvenimas 
nesibaigia po Žiemos kursų — 
būtinai susitikime SAS „Žiemos 
akademijoje", kuri Dainavoje 
vyks 1993 sausio 1-4 dienomis. 
Moksleiviams apleidus Daina
vą, studentiškai pradėsime nau
jus metus, kreipdami dėmesį 
mokslui, menui ir literatūrai. 
Tarp numatytų užsiėmimų po
ezijos rašymas, astronomijos 
žinių pagilinimas, atnaujinimas 
žmogaus ryšio su gamta, doku
mentiniai filmai, ateitininkiš-
kos ideologijos apmąstymai, ka
vos gėrimas, politinės apžval
gos. Taip pat išgirsite Loros 
Krumplytės paskaitų ciklą 
„Chemija, religija, ir tauta"." 

Kaip? Nedelsiant registruo
tis, skambinant 217-367-2914, 
dieną arba naktį — SAS veikia 

ištisą parą. Į parsiajuostę 
įkalbėkite savo vardą, pavardę, 
atvykimo būdą ir laiką bei savo 
mėgstamiausią lietuvišką žodį. 

Kiek kainuos? Akademijos 
mokslapinigiai : 35 J A V 
doleriai , jei užsiregistruosite 
prieš Kalėdų dieną. (Jei ne, teks 
su žiauriom pasekmėm skaity
tis: po Kalėdų užsiregistravu
siems reikės 45 JAV dolerius 
sumokėti. Tad nepraleiskite ne
paprastą progą susitaupyti 10 
dolerių, prieš į Bernelių Mišias 
išeidami, paskambinkite aukš
čiau nurodytu numeriu.) 

O jei negalėsiu dalyvauti? 
Nenusiminkite — sausio mėnesį 
bus dar įmanoma studentiškai 
susitikti SAS Supersavaitgaly-
je sausio 29-31 dienomis toje 
pačioje numylėtoje Dainavoje. 

Sveikas, Jėzau, gimusis! 

ATEITININKAI CLEVELANDE 
Ateitininkai Clevelande savo 

metinę veiklą pradėjo spalio 17 
d. bendru suėjimu — vakarone 
Dievo Motinos parapijos svetai
nėje, dalyvaujant visiems — nuo 
pačių jauniausių iki vyriausių. 

Sendraugių pirm. R. Bridžius, 
sveikindamas gausiai susirin
kusius bendraminčius, supažin
dino su sendraugių valdyba (jau 
3-čius metus savanoriškai suti
kusia tęsti pareigas) ir kvietė 
visus bendram darbui. Valdybo
je taip pat yra S. Kazlauskienė, 
R. Šilgalienė, Dž. ir D. Staniš-
kiai, R. Čepulienė, K. Vaičeliū-
nienė ir D. Balčiūnas. 

Dvasios vadas kun. G. Ki-
jauskas sujungė visus bendra 
malda. Šio vakaro ypatingi sve
čiai buvo du studentai iš Lietu
vos — Justinas Milušauskas ir 
Aušrelė Danieliūtė, šiuo metu 
studijuojantys teologiją Steu-
benville kolegijoj, Ohio. Jie su 
mumis dalinosi savo dvasiniais 
turtais, savo pergyvenimais ir 
užsidegimu skleisti Kristaus 
tiesą ir jo karalystę žemėje. 
Aušrelė kalbėjosi atskirai su 
jaunučiais, o šie, sugrįžę į būrį, 
padainavo išmoktą dainelę, 
į traukdami visus. Just inas 
pasidalino mintimis apie savo 
gyvenimo kelionę, papasakojo 
savo nuostabią atsivertimo isto
riją. Jų pavyzdys ir tikėjimas — 
didelis paskatas mums visiems. 
Po pokalbių, sendraugių suruoš
tų vaišių metu, dalinomės įspū
džiais ir džiaugėmės vieni kitų 
artumu. Gera buvo matyti 
gražų būrį jaunučių — mūsų 
organizacijos ateities, kuriems 
ir toliau sėkmingai vadovauja 
dr. Marius Laniauskas su talki
ninkėmis. Džiugu, kad su 
jaunučiais gražiai darbuojasi ir 
jaunimas — Ina ir Danius 
Šilgaliai. 

Spalio 18, sekmadienio rytą, 
visi organizuotai dalyvavome 
šv. Mišiose Dievo Motinos baž
nyčioje, prašydami Aukščiausio
jo palaimos mūsų veiklai ir pa
stangoms. Po Mišių ir paben
dravimo parapijos kavinėje Jus
tinas ir Aušrelė kalbėjo visuo
menei, plačiau papasakodami 
apie dabartinę tikėjimo padėtį 
Lietuvoje ir apie dvasinio atgi
mimo prošvaistes, ypač jaunimo 
tarpe. Džiugu, kad ateinančiais 
metais Lietuvon vyks FIRE (ka
talikiška evangelizacijos grupė) 
su būriu stiprių amerikiečių 
katalikų veikėjų. Su jais, kaip 
vertėjas, vyks ir Justinas. 

Pozityviai pradėję rudens 
veiklą, lapkričio 24 d. tęsėme 
sendraugių ruošiamų vakaro
nių ciklą visuomenei. Šioje 
vakaronėje savo įspūdžiais iš 

viešnagės Lietuvoje pasidalino 
du sendraugių nariai — V. Ro-
ciūnas ir dr. A. Čepulis, abu 
Lietuvoj praleidę arti mėnesį 
laiko. Jie iškėlė dabartines 
Lietuvos problemas, pasidalino 
mintimis apie įvykusius balsa
vimus, atsakinėjo į klausimus. t 
Dr. Čepulio rodomos skaidrės 
dar labiau pailiustravo jų 
mintis. 

Gruodžio 5 d. sendraugių val
dyba suruošė jau tradicija 
tapusią Advento Susikaupimo 
dieną — rekolekcijas, kurias 
šiais metais sėkmingai pravedė 
Vincas Kolyčius iš Toronto, Ka
nados. V. Kolyčius yra vysk. 
Baltakio Sielovados taryboj su
augusių švietimo sekcijos vado- . 
vas, aktyviai darbuojasi Prisikė
limo parapijoj, Toronte, ruošiant 
įvairius dvasinius seminarus, 
praveda rekolekcijų savaitga
lius ir kanadiečių tarpe, gi šiuo 
metu yapč intensyviai talkina 
įvairiais būdais Lietuvos evan
gelizacijos judėjime. 

Nors oras pasitaikė labai 
nepalankus, arti 50 dalyvių 
džiaugėsi turėję progos praleisti 
dieną drauge ir pasisemti daug 
dvasinio peno bei pilniau pasi
ruošti Kristaus Gimimo šventei. 
Rekolekcijos vyko jaukiose ir 
svetingose Dievo Motinos para
pijos patalpose. 

Susikaupimo dienos temą — 
SAKRAMENTAI - SUSITIKI
MAS SU -JĖZUMI - pravedėjas 
pristatė, kalbėdamas apie 
sakramentų šaknis šv. Rašte, jų 
istorinį išsivystymą, bei sakra
mentų reikšmę mums šiandien. 
Sakramentai — didžiausia Kris
taus dovana mums. Tačiau kiek 
ta dovana naudojamės, priklau
so nuo mūsų:,,Dievas tiek savęs 
duoda žmogui, kiek žmogus Jam 
atsiveria."... 

Dienos slinktyje gerte gėrėme 
kiekvieną pravedėjo žodį, nuo
širdų atsivėrimą, savų išgyveni
mų pasidalinimą... Jautėme ra
mybę ir dvasinį pakilimą. Nuo 
ryto iki vakaro dalinomės ne 
vien kūnišku maistu (skaniai ir 
skoningai patiektu šeimininkės 
St. Stasienės, talkinant O. 
Silėnienei bei jaunuolėms mer
gaitėms); dalinomės taip pat 
Kryžiaus kelių malda, Susitai
kymo sakramento malonėmis 
(ačiū kun. G. Kijauskui bei kun. 
K. Žemaičiui), ir savo pačių 
pergyvenimais ir patirtimi kely
je į Dievą. Dienos kulminacinis 
taškas — šv. Mišios, aukotos 
kun. G. Kijausko, kurios ap
vainikavo ir įprasmino visos 
dienos pastangas. Po jų - aga-
pė, kurios metu dar kartą džiau
gėmės vieni kitų artumu. Reko-

ATEITININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

LIETUVOJE 

Šventomis Mišiomis arkika
tedroje bazilikoje prasidėjo 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
antrasis suvažiavimas. 

Federacija atkurta 1989 metų 
rudenj. Dabar jos nariais yra 
keli tūkstančiai jaunų žmonių, 
daugiausia studentų ir mokslei
vių. Per trejus metus pro
fesoriaus Arvydo Žygo vadovau-
jama federacija sustiprėjo, 
nuveikė nemažai reikšmingų 
darbų. Remiama geros valios 
Lietuvos žmonių ir užsienyje 
gyvenančių tautiečių, federaci
ja organizavo keliaujančias 
ateitininkų stovyklas visose 
Lietuvos vyskupijose, ruošė 
studijų dienas, vasaros stovyk
las moksleiviams, Bažnyčiai ir 
tautai nusipelniusių žmonių ir 
reikšmingų datų minėjimus. 

Suvažiavime aptarta,kaip or
ganizuoti federacijos darbą 
pasikeitus Lietuvoje politinei 
situacijai, kaip naujomis 
sąlygomis skleisti katalikybės ir 
tautiškumo idėjas. Programoje 
— ateitininkų tėvo, Sibiro kan
kinio profesoriaus Prano Dovy
daičio mirties 50-ųjų metinių 
minėjimas Vytauto Didžiojo 
universiteto didžioje salėje. 

lekcijų dalyviai dėkingi prave-
dėjui V. Kolyčiui, taip šiltai ir 
nuoširdžiai padėjusiam mums 
atsiverti šv. Dvasios dovanoms. 

Garbiname Kristų pirmųjų 
krikščionių maldos žodžiais: 
„ATEIK, VIEŠPATIE JĖZAU!" 

(Apr. 22,20) 
Dalia Staniškienė 

DR 

DRAUGAS 
(USP8-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Publiahed daily except Sundaya and Mondaya, Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second claas postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subaaiptkra Rates: 80-00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Paito išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
neaiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
U.S.A *80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U S A . dol) savaitinis $50 $30 $25 

. Administracija dirba kasdien - Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotu straips
n i , ^ mų nesaugo Juos grąžina tik iš 
. Redakcija dirba kasdien nuo •nksto susitarus. Redakcija už 
8.304:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turim neatsako Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthaimologas/Akių Chirurgas 

2636 W . 71at t t . 
312-436-6666 

414* W. 63rd S t 
312-736-7700 

H. 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak R d . 
Weetchee tor , IL 6 0 1 5 3 

Tai . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncotn Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields. m. 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Raz. (1-312)778-7878 
Kab. (1-312)582-0221 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlam, tai. 708-594-0400 
Brldgvlew, IL 80455 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Maly Cro»». 2701 w 68 St.. Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S RKJgetand. Chicago Ridge. IL 

Tai. (708) 423-0313, 425-6353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd Si 
Tai. 312-738-7708 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tai. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarta Road 

•321 Avondala, St*. 102 
'••'<•• >*«* Chicago, IL 60631 

Tai. 312-774-0042 

Tomas Ktaialius, M.D. 
Stavan Sandior, M.D. 
Adrlan Blanco, M.D. 
Bozana VVrtak, 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. 7 1 St., Chicago 

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

Tal . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv. penkt. 4 v p.p—7 v.v. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

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

Kab. tai . (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 778-5533 

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. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)248-0087; arba (708)248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

8448 S o . Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A7 B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šešid 9 v r.-12 v.p.p 

K a b . t o l . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadžio Ava., 

Chicago, III. 60652 

6132 8. KEDZIE Ava. , Chicago 
(1-312) 778-8989 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
, ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 

Hlckory Mills 
Tai. (708) 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FiiTtlty M#cNcBjl CHntc 
217 C. 127 t t . — Lamont, IL 60436 
Priklauso Jalos Community Hospital ir 

S' ver Cross Hospital 
Vaiardos pagal susitarimą 

Tai (706) 267-2286 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7875 
§780 Arehor Ava. 

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

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

Gydyto ai ir chirurgai 
. I r i 

IL 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 586-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, M. 80120 
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. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

IL 

Sherman ligoninė. Elgm 
Tai. 706-688-8976 

DR. KENNrTH J . VERKĘS 
DR. MAODALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

4007 W 59 Si 
Tai. (312) 738-8688 

807 6. GMba-t. LeOrange 
Tai. (708) 382-4487 

IL. 

Tai. kaMnato k buto: (766)682-4169 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla. 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Paloe Vieton Center, 7152 W. 1271h St. 
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v v. 

Tel. (708) 448-1777 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
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Žmogus ir gamta: 

KAS KĄ VALDO? 
Dvidešimtojo amžiaus pabai

gos žmogus mėgsta didžiuotis 
savo pasiekimais. Jis jau išmai
šęs visus planetos kampelius, 
nusileidęs į tamsiausias vande
nyno gelmes, iškilęs į neaprė
piamas erdves. Prieš 20 metų 
žmogus net pirmą kartą pastatė 
koją kitoje planetoje, o jo paleisti 
instrumentai nuskriejo iki to
liausių mūsų Saulės sistemos 
pakraščių, atsiųsdami ryškias 
nuotraukas per tūkstančių 
tūkstančius mylių, tarytum jos 
būtų fotografuotos čia pat, sava
me kieme. 

Dvidešimtojo amžiaus pabai
gos žmogus gali keliauti grei
čiau už garsą, suskaldyti mažytį 
atomą, sėkmingai įdėti naują 
širdį ligoniui, elektroninio mik
roskopo pagalba matyti tai, ko 
niekas nuo žmonijos pradžios 
nevuvo matęs. 

Dvidešimtojo amžiaus pabai
gos žmogus moka keliauti 
vandeniu, oru ir žeme, gali 
pasiųsti mintį, žodį ar raštą iš 
vieno žemyno j kitą, sugeba per
duoti vaizdą bet kur erdvių 
satelitų pagalba. Jis pastatė . 
aukščiausius dangoraižius ir 
išmoko vartoti visus žemės tur
tus. Galima sakyti, kad šio 
amžiaus pabaigos žmogus yra 
savo planetos viešpats. Jis ją 
valdo, ji jam tarnauja — tai yra 
modernaus gyvenimo kasdie
nybė. Žemė duota žmogui, kad 
jis ją užpildytų ir elgtųsi su ta 
dovana, kaip tinkamas. Kas ga
lėtų tam moderniam, visažinan
čiam, galingam dvidešimtojo 
amžiaus pabaigos žmogui 
pastoti kelią? 

O vis dėlto daug kartų žmogus 
pasijunta visiškai bejėgis ir at
siduria situacijose, kurių negali 
pakeisti; pavojuose, nuo kurių 
neįmanoma apsisaugoti. Įvyks
ta tai, kas vyko nuo šios plane
tos atsiradimo, kas vyks ir po to, 
kai žmogaus nė pėdsakų joje 
nebeliks. Ir ta jėga, prieš kurią 
žmogus turi nusilenkti, yra 
gamta. 

Kasdien kur nors pasaulyje 
gamta „pajudina savo mažąjį 
pirštelį", ir visi žmonių išra
dimai, visas jų gyvenimas su
byra lyg kortų namelis, neat
sargiai mostelėjus ranka. Štai 
keli pavyzdžiai. 

Rugpjūčio pabaigoje smar
kaus lietaus sukelti potvyniai 
padarė daug nuostolio Europo
je. Ypač nukentėjo šiaurinė Ita
lija, pietinė Prancūzija, šiaurės 
rytų Ispanija. Nuo potvynio nu
kentėjo ir Bengladešas, o Taiwa-
ne ir pietinėje Japonijos dalyje 
tuo metu stipriai drebėjo žemė. 

Rugsėjo pirmomis dienomis į 
Floridos ir Louisianos pakran
tes „išlipo" uraganas Andrew, ir 
iš viso gražiojo, prabangaus pa
jūrio ruožo liko tik keistai 
suverstų šiukšlių krūvos. 

Kai Amerika su pasibaisėjimu 
stebėjo uragano padarinius ir 
skubėjo į pagalbą nukentėju
siems, kituose pasaulio kraš
tuose gamta taip pat nesnaudė: 
Nicaraguos pakrantės nukentė
jo nuo staigaus potvynio, sukel
to jūros dugno drebėjimo; dėl 
smarkių liūčių patvino upės In
dijoje, užliedamos namus ir 
pasėlius; taifūnas, pavadintas 
Polly vardu, praūžė per Taiwa-

MARIJA DIEVO 
KŪRYBOS KELYJE 

ną ir kai kurias Kinijos dalis; 
tos pačios audros sukelti lietūs 
purvo upėmis pavertė Filipinų 
Pinatubo ugniakalnio pelenus, 
kurie nuslinko kalno šlaitais, 
užvertė kaimus, miestus ir jų 
gyventojus. 

Kalbant apie Pinatubo ugnia-
kalnį, reikia paminėti, kad jo 
pakartotinis išsiveržimas išme
tė į atmosferą tiek daug dulkių, 
pelenų ir garų, jog praėjusios va
saros klimatas visame pasaulyje 
atvėso keliais laipsniais. 

Apskritai rugsėjo mėnuo pasi
žymėjo „šlapiomis" audromis, 
dėl to nuo potvynių nukentėjo 
beveik visi žemynai, o ypač 
Europa. Be pagarsėjusio And-
rew uragano, dar pasižymėjo ir 
įniki, padaręs per 1.6 bil. dole
rių žalos Havajuose. 

Nereikia manyti, kad potvy
niai buvo didžiausia žmonijos 
nelaimė. Kai vienoje planetos 
vietoje vandens buvo ne tik iki 
kaklo, bet ir virš stogo, kitoje 
visa gamta kentėjo nuo sausros. 
Labiausiai sausros kamavo (ir 
tebekamuoja) Afriką. Zimbabwe 
valstybėj siautė žiauriausia šio 
šimtmečio sausra; Sri Lankoje 
sausra jau antri metai iš eilės 
sunaikino arbatos derlių; Bulga
rijoje dėl sausros upių vendens 
lygis nukrito žemiau, negu bet 
kada per pastaruosius 114 me
tų; Somalijoje dėl sausros su
kelto bado kilo tarpusavio ko
vos. 

Kadangi visas didžiąsias gam
tos nelaimes tuoj pat galime 
pamatyti savo televizijos ekra
ne, stebint tuos šiurpius vaiz
dus, labiausiai akin krinta žmo
gaus bejėgiškumas. Taip, to pa
ties išdidaus, galingo, moder
naus, dvidešimtojo amžiaus 
pabaigos žmogaus! Jis toks pa
simetęs, išsigandęs ir mažas ša
lia rūkstančių griuvėsių. Jis ne
bežino, ko griebtis, kai iš čiaupo 
nebėga vanduo, neveikia elekt
ra, o prabangus automobilis 
kėpso ratais aukštyn iš po ga
ražo laužyno. Žmogus trokšta, 
alksta, dreba nuo šalčio ir 
baimės, kai visi modernieji jo 
išradimai bei patogumai palai
doti po plytų kauburiais. 

Niekas nemėgsta galvoti apie 
baisius įvykius, ypač artėjant 
šventėms. Smagu įsilieti į nerū
pestingą, linksmą pasiruošimą 
Kalėdoms ir užmiršti nemalo
nius dalykus. Bet ne visuomet 
įmanoma užmiršti: vos prieš ke
lias dienas gamta parodė savo 
galybę rytinėse JAV vietovėse, 
vienur užpildama ištisas apy
linkes potvynių vandenimis, ki
tur užversdama neišbrendamo
mis pusnimis, dar kitur pra
švilpdama viesulu, griaunančiu 
viską, kas ant kelio pasitaikė. 

Ir vėl mes, kurių tos nelaimės 
nepalietė, šiurpuliu nusipurto-
me — ir gailimės nukentėjusių, 
ir džiaugiamės, kad tai ne 
mums kliuvo... Tačiau gamtos 
nelaimės gali įkvėpti ir šiek tiek 
nusižeminimo, apkarpyti per 
didelį pasitikėjimą savimi, savo 
modernia technika. Gamtos 
siautimas gali mums padėti vis 
dažniau mintimis pakilti į 
Visatos — taigi ir gamtos — 
Viešpatį, kurio Sūnaus gimimo 
dieną netrukus švęsime. 

D. B. 

KUN. VIKTORAS 
(Tęsinys) 

Visa žmonija dalyvauja 
dieviškoje dramoje 

Iš dieviškos dramos, kuri 
prasidėjo su įsikūnijimo paslap
timi, niekas negali pasitraukti. 
Jeigu mums nepatinka ta die
viška tvarka pasaulyje, kurią 
pavadinome dieviška drama, 
mes negalime pasakyti: Viešpa
tie, grąžinu Tau bilietą ir išeinu 
nuo Tavo scenos. Patinka ar 
nepatinka mes negalime išeiti 
iš mūsų Kūrėjo Dievo. „Mes 
Jame gyvename, judame ir esa
m e " (Jn. 10,18). Mes Jam 
priklausome su viskuo, kas mes 
esame ir ką veikiame. Žmogaus 
protas negali suderinti pasauly
je esančios kančios, blogio ir 
mirties tikrovės su Dievybe, 
kuri yra begalinė meilė. Mes ne
galime suprasti, kaip Dievas 
galėjo regimą ir neregimą pa
saulį iš nieko pašaukti į būties 
tikrovę, panašiai negalime su
prasti, kodėl Dievo Sūnus, tapęs 
žmogumi, turėjo tiek daug iš
kentėti ir numirti prikaltas prie 
kryžiaus, nes mums dar nėra 
atskleistas visoje pilnybėje Kris
taus iš numirusiųjų prisikėlimo 
didingumas. Kristaus kančia, 
mirtis ir prisikėlimas iš numi
rusiųjų yra nauja Dievo kūryba 
mūsų žemėje. Ta kūryba buvo 
atlikta su nusidėjusių, nuodė
mingų žmonių pagalba dėl jų 
pačių atpirkimo ir jų sudievi
nimo. 

Šitai suprato tik viena moteris. 
Ta moteris yra Jėzaus Motina, 
kurią mes vadiname Išminties 
sostu. Ji netrukdė savo Sūnui 
eiti kryžiaus keliu, nors visa 
savo būtimi troško Jam padėti. 
J i viską iškentėjo, kaip ir 
Kristus, ir suprato, jog di
džiausias -ir —svarbiausias 
žmogaus gyverfrmo uždavinys 
yra, kad jis įvykdytų dangaus 
Tėvo valią šioje žemėje. 

Apaštalai niekaip negalėjo su
prasti, kodėl Kristus, būdamas 
Dievas, negali apsiginti nuo 
savo priešų. Jie manė, kad jie 
tur i apginti savo mokytoją. 
Alyvų darže, kai kareivių būrys 
ir aukštųjų kunigų bei parizie-
jų tarnai atėjo suimti Viešpatį 
Jėzų, Petras su kalaviju sutiko 
vyriausiojo kunigo tarną Malkų 
ir nukirto jam dešinę ausį. Tada 
Kristus sudraudė Petrą: „Kišk 
savo kalaviją į makštį! Nejaugi 
aš negersiu tos taurės, kurią 
Tėvas man yra davęs?" (Apd. 
17,28). Tą dieną, kai Kristus 
buvo prisikėlęs iš numirusiųjų, 
du jo mokiniai keliavo iš Jeru-

RIMŠELIS, MIC 
žalės į Emausą ir pakeliui prisi
jungė prie jų pats gyvas Vieš
pats Jėzus, kurio jie neatpažino. 
Jis aiškino jiems, primindamas 
visus pranašus, kas Raštuose 
apie Jį pasakyta, ir jiems tarė: 
„O jūs, neišmanėliai! Kokios 
nerangios jūsų širdys tikėti tuo, 
ką yra skelbę pranšai! Argi 
Mesijas neturėjo viso to išken
tėti ir įžengti į savo garbę!" (Jn. 
18,11). 

Buvo daug kitų galimybių, 
kad Mesijas sutaikytų žmoniją 
su Dievu, bet buvo tokia Dievo 
valia, kad Jis iškentėtų bai
siausias kančias, kad numirtų 
ir prisikeltų iš numirusiųjų 
ir įžengtų į savo garbę. Tik 
vienas Dievas gali tai pada
ryti, kad Viešpats Jėzus savo 
mirtimi nugalėtų mirtį ir su
kurtų žmogaus sieloje dievišką 
gyvybę. Argi čia nėra panašu į 
dievišką kūrybą, kurioje per Jo 
išmintį viskas atsirado iš nieko? 

Dievo valios vykdytoja ir 
Kris taus mokytoja 

Per 30 metų Marija svarstė su 
savo Sūnumi apie Dievo valios 
vykdymą ir įvykius, kurių juo
du laukė. Marija visiškai supra
to, ką reiškia būti Mesijo ir 
Dievo Motina. Būti Dievo Moti
na yra garbė ne iš šio pasaulio, 
o būti Mesijo Motina yra tokia 
kančia, už kurią didesnės kan
čios nėra šiame pasaulyje. Po 
Viešpaties užgimimo, kai Jėzus 
buvo paaukotas šventykloje, 
Marija išgirdo pranašingus Si
meono žodžius: „Štai šis skirtas 
daugelio Izraelyje nupuolimui ir 
atsikėlimui. Jis bus prieštaravi
mo ženklas, — ir tavo pačios 
sielą pervers kalavijas, — kad 
būtų atskleistos daugelio širdžių 
mintys" (Lk. 24,25-26). Niekas 
nei danguje, nei žemėje nebuvo 
taip Dievo mylimi kaip Jėzus ir 
Jo Motina. Bet jie turėjo tiek 
iškentėti, kaip niekas dar nėra 
kentėjęs, nes tokia buvo dangiš
kojo Tėvo valia. 

Simeono žodžių Marija nenus
lėpė nuo savo Sūnaus. Vėliau, 
kai Jėzus augo ir brendo, Mari
ja viena sau ir su Kristumi kar
tu svarstė Simeono pranašystės 
prasmę. Šv. Šeimos kasdienos 
pokalbių mėgstamiausia tema 
buvo dangiškojo Tėvo valios 
vykdymo klausimas. Apie tai 
gražiai liudija įvykis, kai Jėzus, 
12 metų berniukas, buvo rastas 
šventykloje po trijų dienų 
ieškojimo. Šis įvykis gali mums 
daug pasakyti. Iš čia galime 
suprasti, kad Jėzaus prigimtis 
yra dvilypė ir kad Jo gyvenimas 

atskleidžia dievišką ir žmogišką 
charakterį. Marija yra žmogiš
kosios prigimties auklėtoja. 
Marija padėjo vaikeliui Jėzui 
žengti pirmuosius žingsnius, 
kaip ir visos mūsų motinos. 
Jėzaus pirmasis žodis buvo: 
mama. Marija taip pat pamokė 
Jėzų Juozapą, šeimos globėją, 
vadinti tėvu, nes Juozapas šioje 
žemėje atstovavo Jėzui Tėvą. 
Dieviškasis asmuo ir du žmogiš
kieji asmenys, jie visi trys 
ieškojo savo gyvenime vien tik 
dangiškojo Tėvo valios įvykdy
mo. Apie tai jie kasdien tarp 
savęs kalbėjo. Marija ir Juoza
pas, atradę Jėzų šventykloje, 
sėdintį tarp mokytojų, besiklau
santį ir besiklausinėjantį, labai 
nustebo. Marija Jėzui tarė: 
„Vaikeli, kam mums taip pada
rei?! Štai tavo tėvas ir aš su 
sielvartu ieškome tavęs". O Jis 
atsakė: „Kam gi manęs ieškojo
te? Argi nežinojote, kad man 
reikia būti savo Tėvo reikaluo
se" (Lk. 2, 34-35). Atseit, kad 
Jėzus pasiliko šventykloje, tokia 
buvo Jo Tėvo valia. 

Evangelijos nieko nesako, 
apie ką ėjo pokalbis su Rašto 
žinovais, bet, reikia manyti, kad 
tai buvo klausimai ir atsakymai 
apie Mesijo atėjimo laiką. Nuo 
Kristaus užgimimo buvo praėję 
tik 12 metų. Rašto žinovai bei 
aiškintojai žinojo, kas tuo metu 
buvo atsitikę Betliejaus ir 
Jeruzalės apylinkėje. Žmonės 
vis dar kalbėjo apie išminčių 
atvykimą iš Rytų į Jeruzalę ir 
apie vaikų žudymą. Erodas „iš
žudė Betliejuje ir jo apylinkėse 
visus berniukus, dvejų metų ir 
jaunesnius, pagal laiką, kurį 
buvo patyręs iš išminčių" (Lk. 
2,48-49). Erodos buvo sukvietęs 
„visus tautos aukštuosius kuni
gus bei Rašto aiškintojus ir 
teiravosi, kur turėjęs gimti 
Mesijas" (Mt. - 1,4). Tie jam 
atsakė, kad Betliejuje, kaip 
pranašystės skelbia. Gal tie 
patys aukštieji kunigai ir Rašto 
aiškintojai kalbino Jėzų, 12 
metų berniuką, ir pradėjo disku
sijas, stebėdamiesi Jo išmintin
gumu. Jeigu Jėzus prisipažino, 
kad Jis yra tasai Dievo siųsta
sis, kurio laukia visa tauta ir 
žmonija, tai Rašto žinovai ir 
kunigai dar labiau susidomėjo 
tuo ypatingu berniuku. Diskusi
jos užtruko tris dienas, ir Rašto 
mokytojai priėjo išvadą, kad 
Mesijas, tiesa, turėjo gimti 
Betliejuje, bet jau yra žuvęs su 
kitais berniukais. O ką pasakojo 
Betliejaus piemenys, atrodė, 
kad tai tik pasaka. Žydų kara
lius turėjo gimti ne kokioje 
užuovėjoje prie gyvylių, bet 
puikiuose Dovydo kilmės na
muose. Kai pasirodė Juozapas ir 
Marija, ieškodami savo vaiko, 
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DU DOVYDO PALIKUONYS 
Ketvirtą Advento sekmadienį 

girdime pasakojimus iš Šv. Raš
to apie du vyrus ir kaip jie pa
sielgė, atsidūrę labai sunkioje 
padėtyje ir suvokę, kad Dievas 
jiems rodo išeitį, nors ne tą, 
kurios jie būtų norėję. 

Pi rmame skaitinyje (Izaijo 
7:10-14) girdime, kaip per 
pranašą Izaiją, Dievo atsiųstą 
pas Judo karalių Achazą, Die
vas net siūlosi duoti karaliui 
ženklą, kad tik jis patikėtų Izai
jo j am duodamu patarimu dėl 
politinės laikysenos Asirijos bei 
kitų kaimyninių kraštų atžvil
giu. (Nenuostabu, kad Dievas 
siunčia pranašą pas karalių, 
nesgi Dievas buvo žadėjęs 
Dovydui sergėti jo palikuonis.) 
Achazas tačiau nenori tikėti 
nekviestam, pas jį atėjusiam, 
Izaijui, juolab kad šiuo atveju 
Izaijo duodamas patarimas prie
šinasi Achazo ir jo patarėjų 
nuomonei. Izaijui primygtinai 
raginant Achazą prašyti ženklo 
iš Dievo, kaip patvirtinimo, kad 
Izaijas ir jo patarimas tikrai yra 
iš Dievo, Achazas, nenorėdamas 
ženklo iš Dievo, nes nenori da
ryti, kaip Dievas nurodo, atsako: 
„Aš nieko neprašysiu ir Vieš
paties nebandysiu", lyg Dievo
baimingumo vedamas, jis neno
ri Dievo bandyti. 

Bet tas „diplomatiškas" at
sakymas neapgavo Izaijo, kuris 
tada jau Dievo vardu barė kara
lių, vadindamas jį epitetu „Do
vydo namai", nes karalius atsto
vauja visai dinastijai. Užsimin
damas karaliaus užkrautus ant 
savo gyventojų mokesčius, Izai
jas jį bara: „Ar jums per maža 
varginti žmones, kad jūs įkyrite 
ir mano Dievui?" Būtent, to
kiais veidmainiškais išsisuke-
liojimais. 

Bet Achazas taip lengvai neiš
sisuks. J is gi atsakingas ne tik 
už save, bet už visą tautą, kuri 
yra Dievo pasirinktoji. Tad Die
vas vis vien jam duoda ženklą, 
nors ir neprašytą. O tas ženklas 
bus toks: „Štai mergelė pradės 
ir pagimdys sūnų: ji duos jam 
vardą Emanuelis, tai reiškia: 
Dievas su mumis". Tas ženklas, 
matyt, išsipildė Achazui (hebra-
iškas žodis, kurį mes verčiame 
„mergelė", gali reikšti tik jauną 
moterį* greičiausiai vieną Acha
zo žmonų), nors jis vis vien Izai
jo patarimo nepriėmė. Ši pra
našystė įgijo lemtingiausią 
prasmę ne Achazo laikais, ku
rio istoriją užnešė laiko smiltys, 
o 800 metų po jo, kai gimė jau 
ne Achazui neprašytas Dievo 
ženklas, o Juozapui — žadėtasis 
žmonijos Išganytojas, kuris iš 
tikrųjų tapo Emanueliu — „Die

vas su mumis" visoms tautoms. 
Evangelijoje (Mato 1:18-24) 

girdime apie kitą Dovydo namų 
palikuonį — Jėzaus žemiškąjį 
tėvą šventą Juozapą, kuriam 
Dievas taip pat siuntė pasiun
tinį — angelą, nurodyti, kaip 
elgtis keblioje padėtyje. Ir 
Achazui, ir Juozapui Dievo pa
siuntinys patarė laikytis savo 
ligšiolinio plano ir jo nekeisti, 
nežiūrint, kad jiems grėsė karo 
pavojus (Achazui) ar socialiniai 
nemalonumai (Juozapui). Nėš
čia nuotaka gi pažeidžia Juoza
po, kaip doro žmogaus, orumą. 
Tačiau Juozapas, suvokęs, kad 
angelo užtikrinimas per sapną 
tikrai yra ženklas iš Dievo, pa
kluso Dievui ir atsikėlęs padarė, 
kaip buvo Dievo įsakyta, nežiū
rint, kad šis Dievo užtikrinimas 
jam nesuprantamas ir priešina
si jo padarytam sprendimui. 

Nors nuo mūsų atsiliepimo į 
Dievo kvietimus dažnai nelabai 
aiškiose situacijose, kurios 
gali mus išstatyti kritikai ar 
pajuokai, nepriklausys visos 
tautos ar net žmonijos išgelbė
jimas ar pražūtis, nuo jo gali pri
klausyti mūsų pačių amžinasis 
gyvenimas. 

Jei iš Achazo ir Juozapo 
pavyzdžių pasimokytume nieko 
neveikti, negavę antgamtinio 
ženklo, piktnaudotume šiuos 
skaitinius. Nei vienas, nei kitas 
neprašė ženklų, o buvo savo 
sveika nuovoka nusistatę, ką 
darys. Bet abiems kamuojantis, 
ar jie teisingai žada elgtis, 
Dievas atsiuntė patarėjus jiems 
padėti, ir abu aiškiai žinojo, kad 
turi reikalą su tikru Dievo pa
siuntiniu. Bet vienas, atsidūręs 
sunkioje padėtyje, iš kurios ne
matė geros išeities, pasitikėjo 
Dievo apreiškimu, kitas bandė 
Dievo pagalbą atstumti, nes ji 
neatitiko jo planui. 

Achazo ir Juozapo pamoka — 
ne kad reikia prašyti ženklų, — 
bet kad reikia prašyti pagalbos 
ir nenustebti, kai toji pagalba 
pasirodo visai nesi t ikėta 
žemiška forma ir kviečia mus į 
neįsivaizduotą, gal net baugi
nantį kelią. 

Tokiais, žmonėms nesupran
tamais, keliais pasižymi Dievo 
karalystė. Ir galime tikėtis, kad 
tie keliai į džiaugsmą mus nu
ves tuo pačiu keliu kaip mūsų 
Viešpats ir Mesijas atėjo į 
prisikėlimą ir amžiną garbę — 
per žemišką kasdienybę, gausiai 
perpintą ir rožių žiedais, ir 
erškėčiais, kaip ir Juozapo ir 
Marijos kelias. Bet jie tuo keliu 
niekuomet nėjo vieni, o prašė 
Dievo pagalbos ir ją gavo. 

a. j . z. 

„Mes vyrai, kaip pipirai..." (iš kairės): Jokūbas Vodicka, Paulius Ambutas, 
Paulius Riškus, Viktoras Mikus ir Adomas Daugirdas ..Žiburėlio" 
mokyklėlėje. N u o t r n C y v i e n ė s 
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— Ar judu su Miku seniai pažįstami? — netikėtai 

paklausia ji. 
Iš daugelio svarbių klausimų tik tą labai paprastą, 

į kurį jaučiu, deda gilesnę prasmę, o gal toji prasmė yra 
net daugiašakė. 

Pasuku akis į ją. Ji žiūri į žemę ir kairės rankos dailiai 
ilgais pirštais pešioja žoleles. Jos pirštai iš kelerių (gal 
šešerių septynerių) metų praeities iškelia klasės drau
gą Edmundą ir muzikos mokytoją, kuris, pasižiūrėjęs 
j Edmundo pirštus, pasakydavo: „Dievas davė pianisto 
pirštus, kodėl nesimokai muzikos". „Nemėgstu", atsaky
davo Edmundas. Jis buvo geriausias klasės matematikas, 
ir to, atrodė, jam visiškai užteko. Mokyklos chore dainavo, 
bet ar jame kas nors galėjo pažadinti tikros muzikos 
troškimą, kas galėjo žinoti. Nebebuvo kada. Po poros 
metų, einantį iš mokyklos namo, pasiėmė du vyrai, pasi
sodino į automobilį, ir tiek mes jį tematėm. Nesužinojo, 
nei kodėl, nei kam. Šnekų buvo visokių, bet kas ras jose 
tikrą teisybę, lygiai, kas atvertų tą vienintelę teisybę, kur 
jis ir ką veikia šiandien. Kilo didelis noras paklausti, ar 
ji mokėsi pianino, bet nubraukiau norą į šalį kartu su 
klasės draugo prisiminimu ir sugrįžau prie jos klausimo: 

— Truputį senesni, negu mudu. Tiek senesni, kiek 
yra laiko nuo priešpiečių ligi pavakarių. 

— Tiktai? 
— Tiktai. Pirmą sykį susitikom tos pačios dienos 

priešpiečiais. 
— Ir sutapo neperskiriamai? 
Pasuko galvą į mano pusę ir žiūrėjo tiesiai į akis. 

Gyvas akių mėlynumo spindesys sruvo ligi pat širdies. 

— Neperskiriamai, bet, atrodo, kad su juo eiti gali 
būti tvirčiau, negu vienam. 

Ir papasakojau jai, kaip susitikom ir, savim pa
traukusį, tylų, bet tvirtą tikrumą, nors jokie kiti gilesni, 
net išsilavinimo, net ilgesnės pažinties ryšiai neriša. 

— Ar negeriau būtų kartu su mumis važiuoti? 
Žinojau, kad būtų geriau. Važiuotumėm kaip į atlai

dus, bet nuo nutarto žodžio atsimesti buvo sunku. Toks 
netikęs jau buvo mano būdas. Kartą pasakiau, taip ir 
turiu padaryti. Ir dabar. Negalėjau įsivaizduoti Miko 
vieno, mėginančio atsekti tuos kelius ir kelučius, kuriais 
buvom suplanavę pasiekti kanalą, o paskum kur nors 
Hamburge ir Elbę. Mums atrodė, kai ten abiejose pusėse 
anglai, nebus sunku kaip nors persiskverbti į kitą pusę. 

— Būtų geriau, — pasakiau. — Važiuotumėm kaip į 
atlaidus, bet kad mudviejų jau nutarta. Susitiksim anoj 
pusėj. 

— Kaip dvi adatos šieno kupetoj. 
— O susitikom dabar. 
— Dabar... Dabar nesusitikom. Dabar taip atsitiko. 

Du kartu tas pat labai retai teatsitinka. 
— Ne tas pat. Dabar tavęs neieškojau. Net nežinojau, 

kad esi, o dabar ieškosiu. Tai nebus tas pat. 
— O ar nežinai, kad ieškant sunku rausti. 
— Žinau, bet irgi žinau, kas ieško ir žino, ko ieško, 

tas visada rnda. 
— Ne visada. 
Nustojo pešioti žoleles, paslėpė veidą tarp abiejų 

delnų, valandėlę tylėjo. Abu tylėjom. Labai norėjau ką 
pasakyti, bet jokio tikro žodžio negalėjau rasti. Kas buvo 
jos galvoj, kas galėtų mėginti pasakyti, ką tuo tarpu ji 
mąstė, bet staiga pakėlė galvą ir ėmė skaityti jau kuris 
laikas atskleistus angliškus sakinius, net ir persakinėti 
juos kitais laikais ir kitais asmenmis. Ir taip tvirtai, kad 
retai kada teteko pataisyti. Vienam sakiny buvo „kas 

nors kitas". Ir anksčiau turėjom panašių išsireiškimų, bet 
šį sykį ji sustojo, kelis kartus pakartojo, atgręžė veidą į 
mane ir paklausė: 

— Ar tu komendanto kalbą tikrai išvertei. 
— Žinoma. O kaip kitaip galima versti. 
— Visą laiką, kai jūs kalbate angliškai, aš labai klau

sau. Kai ką net suprantu. Bent pagalvojau, kad supran
tu. Kodėl, kai šnekėjo apie mergaites, pasakė: „kas nors 
kitas". Gal aš nesupratau, gal man taip pasirodė? 

Jutau, kad pradedu rausti ir noriu tikėti, kad man 
tik taip atrodo. 

— Nežinau, — pasakau. — Negaliu įderinti, kur galėjo 
taip pasakyti. Visos kalbos, visų žodžių negalėjau versti, 
persakiau tik mintį. Ir taip, kaip supratau. Juk ir man 
pačiam dar toli gražu ligi gero angliškai mokėjimo. Kai 
juodu kalba su Čaku, neretai daug žodžių nepagaunu. 

Ji daugiau nieko nebesakė ir nebeklausė. Pradėjom 
toliau skaityti. 

Išgirdau žingsnius. Iš daržinės grįžo tėvas. Vienoj 
rankoj nešėsi kepaliuką duonos, ant kitos persisvėręs kokį 
drabužį. 

— Tai jau į kelią, — pasakiau pakėlęs galvą. 
— O kaipgi, rytoj irgi reikės valgyti. Pirmininkas 

sakė, kad tuoj ateitum. 
— Tuoj dabar? 
— Sakė, tuoj. Nuėjo j raštinę. 
Nuėjau. Radau žiūrinėjantį sąrašą. 
— Atvažiavo, — pasakė, kilsterėjęs galvą nuo sąrašo. 

— Komendantas liepė ateiti. Einam abu. 
— Sakė, kad jie vokiškai kalba. 
— Sakė, bet dviem bus geriau. Jeigu kur nesusipra-

sim vokiškai, padėsi angliškai. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gruodžio r 

HORIZONTAI 
MARIJA DIEVO KELYJE 

(Atkelta iš 3 psl.) drauge su Kristumi ten, kur 
t a i baigėsi mesijinės kalbos. vyko atpirkimo drama. Visi 

Mar i ja , t iesa, labai graži apaštalai , išskyrus Joną, išbė-
moter is , o Juozapas, jos vyras — giojo. kai Viešpatį suėmė Alyvų 

žemėje visą laiką kartojasi ne
kruvinu būdu, pagal Jo įsaky
mą daryti Jo atminimui. Tai yra 
mūsų šv. Mišios, Kris taus pra
dėtos per paskut inę vakarienę, 
kai Jis pavertė duoną savo kū-

s t a l ius , kuklus darbo žmogus, darže. Apaštalai ir kiti Kristaus n u ' ° v y n a krauju. Šitoji atna-

SVETIMŲJŲ V A R P Ų 
PASIKLAUSIUS 

Išeivijos l ie tuvių spaudos 
puslapiuose dažnai min imas 
Lietuvos Valstybės muziejus ir 
jos direktorius Henr ikas Pau
lauskas bei spausdinami jo 
straipsniai. Žinau, kad jis pra
eitą vasarą, gal jau nebe pirmą 
kartą, lankėsi JAV, čia susirado 
gerų draugų, kuriems, paskui 
nuvykus į Lietuvą, jis nemažai 
padėjo. Tačiau pačių art imiau
sių ypač poetų, kaip L. Žitke
vičiaus Brooklyne, apie kurį jie 
tenykštėje spaudoje išdrįso ne
blogai parašyti dar tais laikais, 
kai buvo rizikinga, deja, neap
lankė, nors buvo žadėjęs. 

„Tėviškės Žiburių" š.m. nr. 48 
H. Paulauskas rašo: „Vos pūste
lėjo LDDP vėjas, ir kai kur ie 
valdžios vyrai suka bures. Daug 
ka r tų t e i s inga i k r i t i k u o t a s 
Kultūros ir Švietimo ministras 
Darius Kuolys, norėdamas įsi
teikti naujiems vėjams, nu
sprendė panaikint i Valstybės 
muziejų, vieną iš tautos atgi
mimo ir kovos prieš komunizmą 
simbolių..." 

A. Balaša i t ienė „Draugo" 
1992.12.05 nr. jau pranešė, „kad 
Lietuvos Valstybės muziejaus 
direktorius y ra pašalintas iš 
pareigų, nuo jo at imti įgalio
jimai ir antspaudas. . ." Gaila, 
bet ta ip yra. Į mano rankas 
neseniai pateko nedidelė, tam
siai žalios spalvos viršeliu, 1975 
m. „Minties" leidyklos Vilniu
je išleista knygelė vardu „Sve
timųjų varpų pasiklausius", su 
antrine antraštėle „Ateistinės 
pastabos". Jos autorius H. Pau
lauskas. Tas pats, apie kurį ne 
per seniausiai „TZ" laiške nei
giamai atsiliepė poetas H. Na-
gys, apie kurį ir aš iš giminių 
esu girdėjęs, kai l ankiaus i 
Montrealyje, kad tai tas pats as
muo, kur is neseniai buvo paša
lintas iš Valstybinio muziejaus 
direktoriaus pareigų. 

Iš tos H. Paulausko „Ateisti
nių pastabų" brošiūros nusi
rašiau kai kurias vietas. Rašy
damas apie Kupiškio apylinkes 
(25 psl.), jis taip svaisčioja: „Jau 
minėtas kun. S. Bal tr imas (se
niau buvęs Kupiškio klebonu — 
VR), 1941 metais buvęs Zarasų 
klebonu, pirmosiomis karo die
nomis kar tu su buržuazinių 
nacional is tų g rupe į s i t a i sė 
bažnyčios bokšte ir iš kulkosvai
džio apšaudė Raudonosios armi
jos kar ius ir besi traukiančius 
gyventojus. Susišaudymo metu 
jis buvo nukautas . . . " 

Tačiau bostoniškės Lietuvių 
Enciklopedijos 35 tome pa
skelbtas daugeliui vyresnio am
žiaus lietuvių gerai žinomas 
faktas, kad bolševikams 1941 
m. birželio pabaigoje bėgant, Za
rasuose vietos komunistai nu
kankino 12 žmonių, jų tarpe ir 
kleboną St. Baltrimą. O tary
binis žurnalistas, kaip jam tada 
iš aukščiau buvo įsakyta, klas
todamas istoriją, rašė, kad kun. 
Baltr imas „susišaudymo metu 
buvo nukautas . . ." Taip prieš 17 
m. rašė tas asmuo, pagal kurio 
straipsnį „TŽ", jo vadovautam 
muziejuje „yra visos parlamen
to gynybos relikvijos... .Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos', 
pogrindinės spaustuvės ,AB', 
dešimt metų veikusios ir KGB 
nesugautos muziejinės verty
bės..." Tikrai tai stebėtinas 
pažiūrų pasikeitimas į gerąją 
pusę. Ir jei jis nuoširdus, tai 
tikrai sveikintinas. 

„Tėviškės Žiburiai", kurie pir
mieji išeivijoje pradėjo spausdin
ti H. Paulausko rašinius, jo 
1975 m. išleistoje brošiūroje, 
rašant apie Kanados lietuvius 
katalikus, taip sakoma: „Kuni
gai ta ip pat nutarė nenusileisti 
- 1950 metais Toronte jie pra

dėjo spausdinti klerikalinį an

t i tarybinį laikraštį .Tėviškės 
Žiburiai ' . Neapykanta Tarybų 
Są junga i , a n t i k o m u n i z m a s , 
neišsipildžiusios viltys restau
ruoti Lietuvoje išnaudotoji 
klasių viešpatavimą ir klerika
lų privilegijas atvedė dešir 
s ius Kanados lietuvius į t 
t a u t i n i o komunizmo pr 
eiles.. ." (psl. 42) 

Taip, Kanados ir kitų kraš t i 

abudu iš Nazareto. O iš Nazare- mokiniai nusivylė Juo. Jie pasi-
to , visi žinojo, kad nieko gero juto labai apgauti, nes jų moky-
r.egalėjo būt i <Mt. 1,4). Taigi tojas nepajėgė apsiginti nuo 
pr ieš Rašto žinovų akis stovėjo savo priešų. Atrodė, kad žadėtoji 
t r y s pasaul io didžiausios asme- karalystė pasibaigs su Kristaus 
nybės , Dievo akivaizdoje šven- mirt imi. Toji karalystė betgi 
t e snės už angelus, bet Rašto kaip t ik visu pilnumu buvo 
mokytojai jų neatpažino. Dievas įkurta, kai ant Kryžiaus mirė 
betgi su pamėgimu žiūri į tuos, Marijos Sūnus. 
ku r i e y ra kuklūs, nusižeminę, Viešpats Jėzus visa širdimi 
n o r s pasau l io n e p r i i m t i 

pokario ateivius į „tarptaut ne įver t in t i 
ir troško apsaugoti savo Motiną 

nuo kančios ir mirties agonijos 
komunizmo priešų eiles'* atvedt 
t a s siaubas ir baimė, kuris 
j iems teko išgyventi 1940-41 
m. okupacijoje. Tačiau H. Pau 
lauskas, jei nuoširdžiai, tuo įsiti
k ino t ik 40 ar daugiau metu 
praėjus. 

Tikrai ir man gaila to žmo
gaus , kur is , priešingai Dariui 
Kuoliui, nenorėdamas „įsiteikti 
naujiems vėjams", tapo atleis 
t a s iš Lietuvos Valstybės muzie
j a u s direktoriaus pareigų, nes 
j is kilęs iš gretimos mano tėviš 
kės parapijos, ir kaip rašė A. Ba 
lašai t ienė šį rudenį „Tėviškės 
Žiburiuose", ja praeitą vasarą 
ne t vežiojęs ir po Biržų kraštą, 
kur , pasak straipsnio autorės : 
„važiuojant kaimo vieškeliu, 
staiga pastebėjau puikų grin
dinį. ,Dabar važiuojam per 
Klausučius ' — nusijuokė Pau
lauskas . .Sovietinė valdžia per 
Klausučius specialiai išasfalta
vo nedidelę kelio dalį, kad 
nebūtų dainuojama apie gilų 
purvynėlį ' . . ." 

Paulausko pasakojimu sek
dama ir juo t ikėdama, tai nuo
širdžiai užrašė A. Balašai t ienė 
savo įspūdžiuose. O aš tuo keliu 
dar nepriklausomybės laikais 
esu ne sykį dviračiu važinėjęs. 
Tada jau buvo ne „gilus purvy-
nėlis", bet smulkiais akmeni
mis grįstas plentas iš Biržų į 
Vabalninką per Klausučius be
einąs, kurį ir H. Paulauskas 
turė tų pris imint i . Tik vėliau, 
j au bolševikų laikais, jis buvo 
išasfaltuotas. 

Vienas šviesiųjų asmenyb 
t iek Montrealyje, t iek ir C ; 

goję buvo jėzuitas kun. J Kubi
lius, Montrealio lietu 
statęs Aušros Vartų bažnyčią, o 
Chicagos l ie tuviams — buvęs 
pirmuoju Jaunimo centro 
torium ir po to padidir 
tu r imus rūmus. Apie lietu 
j ė z u i t u s , jų t a r p e ir 
Kubilių, dalyvavusį prancūzų 
t a u t o s rezis tenci joje 
okupantus nacius ir už tai 
gestapo kalintą. H. Pau lauskas 
rašo: 

„Palankios sąlygos lietuvių 
kunigams susidarė po Antrojo 
pasaulinio karo, kai plūstelėjo 
,dipukų" banga. Matydami nau
jųjų emigrantu energingumą, 
didelj buržuazinį nacionalizmą 
jų sąmonėje, sujudo jėzuitai , 
1950 metais iš Chicagos atvyko 
kun. J. Kubilius ir ėmė ,apašta
lauti". JAV lietuvių klerikalinė 
vadovybė nu ta rė jkurt: je . 
kongregaciją ir jos pagr 
steigti parapiją... (psl. S I ; 

Tiek Aušros Vartų parapijos 
bažnyčia Montrealyje, t iek ir 
Jaunimo centras Chicagoje, per 
tuos dešimtmečius at l ikę labai 
svarbų uždavinį dvasiniame ir 
taut iniame išeivių gyvenime, ir 
dabar dar skleidžia savąja švie
są, neišsipildžius H. Pau lauske 
knyge lės epilogo žodžiam.-., 
kuriais jis ateitį taip pranašavo: 
„Bažnyčios varpu muzika — 
specifinė. Man ji kažkodėl visad 
liūdna, praeit in nue inant iems 
skirta. Ateis diena, kada sus 
kambės varpai, o paskut inis ti
kėjęs žmogus pagalvos: ką šau
kia t as varpas?"" (psl. 110 ' 

Taip varpai — Lietuvos 1 
vės ir nepriklausomybes varpai 
— jau skamba nuo 1990 m. kovo 
11 d. Tik klausimas, a r tokių 
varpų tikėjosi kad ir H. 
lauskas, prieš 17 m. pa: -v 
šlykščią a t e i s t i n ę k 

Marija buvo nepaprastai kuk- išgyvenimo ant Kalvarijos kai
li ir nusižeminusi Dievo tarnai- no. J i galėjo per tas Velykas 
tė . J i viešai n iekam nesigyrė, pasilikti Nazarete. Bet dangaus 
kad jos Sūnus yra patsai Dievas. Tėvo valia buvo, k a d at
j o s motiniškas rūpestis buvo pirkimo aukos būtų dvi, nes 
nukre ip tas į Viešpatį Jėzų, kad nuodėmė ir mirtis atėjo į pasaulį 
J i3 bū tų išpažintas Mesiju. Ji per du žmones — vyrą ir moterį, 
labai kentėjo, kai Sūnaus moks- Marija buvo labai ar t i , kai 
!as ir l inksma naujiena tautoje Jėzų budeliai išrengė. Ji matė, 
nerado p r i t a r imo . Dėl savo kaip Jo visas kūnas sukapotas, 
- uklumo ir nusižeminimo Mari- visas žaizduotas, galva erškė-

n iekur viešai nesirodė su čiais vainikuota. Ji matė, kaip 
Sūnumi kaip laimėtoja dėl Jėzų budeliai ant kryžiaus pa-

• didelių darbų ir stebuklų, guldė, matė, kaip Jo r ankas ir 
Todėl Evangelijų dėmesys yra kojas kalė prie kryžiaus, girdėjo 
r. ' .kreipats į patį Jėzų, o ne į Jo širdį veriančius dūžius ir Jėzaus 
Motiną. vaitojimus. Paskui Viešpats, 

Kai Viešpats Jėzus išėjo į pakibęs ant kryžiaus, ant savo 
ešą gyvenimą su savo nauju žaizdų, pažvelgė į savo Motiną 

r.okslu ir didžiais darbais, Ji ir Joną, savo ištikimą apaštalą, 
abai skaudžiai išgyveno prie- ir t a rė Motinai: „Moterie, štai 

ka i s tu s iš savo giminių ir tavo sūnus! Paskui tarė moki-
a r t imųjų . Par iz ie ja i , Rašto niui: „Štai tavo Motina!" <X,k. 1, 
aiškintojai, kunigai ir visos 48-49). Tuo būdu ir mums Jėzus 
tautos aukštoji klasė pasidarė tarė , kad Jo Motina yra ir mūsų 
didžiausi Jėzaus priešai. Toks Motina. 
tautos nus i s ta tymas neigiamai Atpirkimas atėjo per Kristaus 
veikė į Marijos ir Jėzaus gimi- pralietą kraują ir mirtį, kurios 

Mariją giminės kaltino, kad agoniją išgyveno Marija, pati 
j i nepajėgia suvaldyt i savo būdama Nekaltai Pradėtoji ir be 
Sūnaus . J ie manė , kad J i s jau nuodėmės. O Kristaus kraujas 
beveik išprotėjęs, save vadina y ra kilęs iš Marijos Nekalčiau-
Dievo Sūnumi. Čia pat Nazare- šios Širdies. Taigi Marija daly
t e Marijos kaimynai Jėzų išsi- vavo žmonijos atpirkime su visa 
vedė iš sinagogos ir bandė savo buitimi. Todėl ji yra at-
nus tumt i nuo kalno pakriūtės pirkimo dalininkė. Ji yra, kaip 
žemyn, kad užsimuštų (Jn. teologai sako, Coredernptrix. 
IA6\ aes Jis pasakė , kad Kristaus kančia ir mirtis viso-
ba isaus bado metu Elijas buvo je amžinybėje yra pats didžiau 
s iųs tas t ik pas našlę Sirijoje š ias įvykis dieviškoje dramoje. 
Sidonijos mieste, nors daug kur i prasidėjo su įsikūnijimo 
našlių buvo tuo metu Izraelyje, paslaptimi. Įsikūnijimo paslap 

Je i Kris tui , kaip žmogui, t i s pasiekė kulminacinį etapą, 
reikėjo mokslo, ta i Jis jo gavo iš kai Viešpats garbingai prisikėlė 
savo Motinos Marija buvo bai- iš numirusiųjų ir įžengė į 
gusi ntraščio mokslus Jeru- dangų ir kai Jo Motina buvo 
žalės šventovės mokykloje. Iš paimta į dangų. Didesnio žmo-
Marijos lūpų Jėzus nuo pat gaus išaukštinimo dieviškoje 
mažens girdėjo pasakojimus kūryboje nė pats Dievas negali 
apie gimines, apie pranašus, o atrast i . 
Jėzus pasakojo jai apie dangiš
kojo Tėvo valią ir Jo paslaptis. 
Pavyzdy-. Kristui kalbant apie 
atnaujintą žmoniją ir dangaus 
kara lys te , buvo Jo Motinos gy
venimas. J is matė joje visus 
Dievo palaiminimus. Nuo kalno 
paskelbti palaiminimai yra Ma
rijos gyvenimo vaizdas, kurį 
Jėzus savo mintyje turėjo, ka 
skelbė ir laimino vargdienius 
romiuosius, gailestinguosius 
t a ikdar ius , persekiojamus (Lk. 
4, 28-29). Marija su Jėzumi buvo 
Dievo mintyse, kai J i s kūrė 
pasaulį . O Evangelijoje galima 
a t ras t i , kad Marija buvo Vieš
pačiui Jėzui vaizdas, ka i Jis 

ibė linksmą naujieną apie 
dangaus karalystę. Marija, pa
jutusi apsilankymo metu pas 

ieta Dievo palaiminimu pil
nybę, iš džiaugsmo prabilo: 
.Štai nuo dabar palaiminta 
nane vadins visos kartos, nes 

didžių dalykų padare man Visa
ga l i s" (Mt. 5.3-12). 

M a r i j o s p a s i u n t i n y b ė 

Marijos paskirt is ir pasiunti
nybė buvo ta pati ka ip ir 
Kr is taus — išgelbėti žmonija 
amžinybei. Todėl ją matome 

Kr i s t au s ir J o Motinos ryš ia i 
su žmonija iki p a s a u l i o 

p a b a i g o s 

šaujama auka tęsis iki mūsų 
žemė pripildys dangui šventųjų 
skaičių. Iš šios pat inkamos 
dangaus Tėvui aukos niekad 
nebus išskirta Mergelė Marija 
iš Nazareto. J u k Kris taus kū
nas yra kilęs t ik ta i iš Marijos, 
kurioje J is buvo pradėtas Šv. 
Dvasios veikimu, ir Kristaus 
kraujas yra pa imtas iš Nekal
čiausios Marijos Širdies. Taigi, 
dieviško gyvenimo įvedimu į 
mūsų sielą, mes esame su Kris
tumi ir Marija surišt i giminys
tės ryšiais. Marija yra mūsų 
Motina, Jos Sūnus pirmagimis 
mūsų brolis, o dangaus ir žemės 
Kūrėjas yra mūsų mylimiausias 
Tėvas. 

Kristaus kentėjimų ir mirties 
ženklai — perdurtų kojų, rankų 
ir širdies žaizdos — pasilieka 
visai amžinybei dangaus Tėvo 
akivaizdoje Jo pagarbinimui ir 
meilės pareiškimui. Visa mūsų 
žemė su Kristaus auka, su ne
kaltų vaikų kančiomis, tauto
mis, kurios persekiojamos už 
tikėjimą ir Kris taus išpažinimą 
Dievu, yra visatoje didingas 
altorius pagarbint i Visagalį 
Kūrėją. 

Marija su motinišku rūpestin
gumu veikia visose tautose, kad 
Kristaus įsikūnijimo, kančios, 
mirties ir prisikėlimo iš numi
rusiųjų malonės j as suvestų į 
sudievintos, didingos dangaus 
karalystės tautą. 

Mūsų gi žemelė, jau nuo krau
jo soti, yra taip pat Marijos 
ypatingoje globoje ir nepamiršta 
dėl tautos kankinių . Dabar jai 
atėjo la ikas bū t i laisvai ir 
laisvai garbinti su Marija mūsų 
visų Tėvą, dangaus ir žemės 
Kūrėją. 

VIETOJE LENINO 
AIKŠTĖS 

Klaipėdos miesto valdyba ir 
Lietuvos archi tektų sąjungos 
uostamiesčio organizacija pa
skelbė Klaipėdos buvusios Le
nino aikštės sutvarkymo pro
jektų konkursą. Konkurso orga
nizatoriai ieško geriausios urba
nistinės idėjos, siekia nustatyti 
naujosios miesto aišktės paskirtį. 
Konkurso laimėtojams bus pa
skirtos trys premijos: 500, 300 
ir 200 JAV dolerių. Vertinimo 
komisija laukia projektų iki 
ateinančių me tų gegužės 3 
dienos. (ELta) 

UNIVERS.TY OF MARYLAND UNIVERSTTY COLLEGE 
Schvvabisch Gmūnd, Germany 

A MAJOR AMERICAN UNIVERSITY 
IN THE HEART OF EUROPE 

A RANGE OF PROGRAMS TO MEET YOUR ACADEMIC GOALS 

Degree Programs 
• Bachelor of Arts (B.A.) 
• Bachelor of Science (B.S.) 

A Comprehensive Curriculum 
• Contemporary German & European Studies 
• International Business & Management 
• International Studies 
• Computer Studies 

Study ln Europe Programs 
• Academic Year Abroad 
• Semester Abroad 
• Summer Abroad 

For additional information please contact 
one of the following addresses: 

Admissions Office 
Umversitatspark 
7070 Schvvabisch GmOnd, Germany 
Tetephooe: 07171-18070 
Fax:07171-37525 

International Programs 
University Blvd. at Adeiphi Road 
College Park. MD, 20742-1644, USA 
Tetephooe: (301)985-7442 
Fax:(301)985-7678 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Tel. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Willow Springs, IL. 60480. 

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

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
943© S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 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-
trad., ketvtrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
Mcatessen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago, IL 60629 

. ,Svetimųjų varpų pasiklau
s ius? ' T ikėk ime.kad , tapęs 
Lietuvos Valstybinio muziejaus 
direktor iumi, jis nuoširdžiai 
atsižadėjo praei t ies , paklus-
numo okupantams ir liko lie
tuviu patriotu. Jei taip, tai mes 
jo t ikrai gailim. 

VL.R. 

Dieviškoji drama dar nėra 
užbaigta. Mūsų pasaulyje ir 
* liau vyksta kova dėl žmogaus 
mielos. Dangiškoji karalystė 
^iame pasaulyje yra jau įkurta, 
ir visi mes esame jos piliečiai ir 
t u r i m e joje tiesą, kelią ir 
gyvenimą iš paties Kristaus. 
Antgamtinis pasaulis yra apsu
pęs mūsų regimą pasaulį ir yra 
taip arti mūsų kaip pats Dievas, 
kur iam" mes esame, judame ir 
gyvename. Antgamtinis pasau
lis yra prisitaikęs prie mūsų 
regimojo pasaulio, kuris visą 
laiką yra ženklu pasaulis, kelias 
su ženklais į amžinybe. Mes 
turime Kristaus įsteigtus sakra
mentus, ženklus iš mūsų pasau
lio, bet su dieviškomis galiomis. 
J ie yra Dievo Sūnaus įsikūni
jimo ir išganymo dieviškos ga
lios ženklai. Pažindami ir nau
dodami šiuos ženklus , mes 
esame ijungti j naują Dievo 
kūryba — viską atnaujinti Kris
tuje. Su įsikūnijimo paslaptimi 
pats Dievas asmeniškai įsijungė 
į savo karybos atnaujinimą taip. 
kad Ji <rjmė antra kartą. Pirmą 
karta Jis gimsta nuo amžių, 
antra kartą Jis gimė laiku pil 
nybeje iš Marijos. Po Viešpaties 
užgimimo įsikūnijimo paslaptis 
visą laiką veikia mūsų pasauly
je. O kur reiškiasi įsikūnijimo 
paslaptis, ten veikia ir Marija, 
Dievo Motina 

Kristaus kančia ir mirtis šioje 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS Za\l>eiS* 
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. 
223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Lietuva 
Tatofonas 350-115 Ir 778-392 

9525 South 79th Avanua 
Hickory HIII, llltnots 60457 

^ midlcind FcclGral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

FSUC tai 
LENOER 

/ -



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 19 d. 

Švenčių proga visai „Draugo" redakcijai, visiems skaitytojams 
ir rėmėjams, o ypač lietuviškam jaunimui, linkiu gražiai ir 
šeimyniškai praleisti Kūčias, Kalėdas ir entuziastiškai sulaukti 
Naujų Metų. Tikiuosi, kad su Dievo palaima ateinantieji metai 
visus gausiai apdovanos sveikata, ramybe, gražiu sugyvenimu 
šeimose, sėkme darbuose, kad gera nuotaika ir atnaujintu 
pasiryžimu galėtumėm semtis įkvėpimo siekti savo gyvenimo 
tikslų. Linkiu sėkmės ir „Draugui" savo pastangomis išsilaikyti, 
bei vilties ir ištvermės visiems jo darbuotojams. Linksmų 
švenčių visiems! 

Rasa Miliauskaitė 

Red. Rasa Miliauskaitė, tel. (312) 376-9286 Rašinius siųsti „Draugo"' adresu. 

JUNGTINIU AMERIKOS 
VALSTIJŲ LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA 

JAV Lie tuvių J a u n i m o 
sąjungos valdyba lapkričio 
mėnesį išleido aplinkraštį. Šį 
aplinkraštį išsiuntė visiems 
JAV LJS nariams, kurių adre
sai yra valdybos sąrašuose, 
išskyrus jaunimui, Chicagoje, 
kuris galėjo įsigyti aplinkraštį 
Padėkos dienos šokiuose. Jei yra 
jaunimo, kuris negavo šio ap
linkraščio, prašome kreiptis į 
JAV LJS valdybą. 

JAV LB XIII Tarybos sesijo
je, rugsėjo 26-27 d. buvo priim
ti keli Jaunimo komisijos pasiū
lymai. JAV LB Taryba pritarė 
JAV LJS suvažiavimo organiza
vimui ir sutiko, kad LB Krašto 
valdyba skirs atitinkamą lėšų 
sumą suvažiavimo ruošai. Įpa
reigojo LB apylinkes morališkai 
ir finansiškai remti VIII PLJ 
Kongreso ruošą ir iš apylinkės 
į Kongresą vykstančius atsto
vus. Įpareigojo Tarybą ir Krašto 
valdybą pasinaudoti jaunimo 
jėgomis LB darbams, kurie 
liečia jaunimą. Priėmė siūlymą, 
inkorporuoti į biudžetą, 3000 
dol. sumą, paskirtą jaunimo 
(LJS) reikalams. 

JAV LJS valdyba ieško jaunų 
menininkų, kurie domėtųsi 
sukūrimu JAV LJS emblemos. 
Šiuo reikalu susidomėjusieji 
prašomi valdybai atsiųsti savo 
idėjas. 

JAV LJS valdyba bando at
naujinti savo adresų sąrašą. 
Prašome valdybai s iųs t i 
lietuvių kilmės jaunimo (nuo 18 
iki 35 m. amžiaus) adresus. 

Valdyba prašo visus narius 
kreipti dėmesį į svarbą Raudo
nosios Armijos išvedimo iš Lie
tuvos. Prašome, kad jaunimas 
rašytų laiškus JAV kongreso 
nariams, senatoriams, ir laik
raščiams, prašant, kad JAV 
vyriausybė skatintų Raudonos 
Armijos išvedimą iš Lietuvos. 

JAV LJS valdyboje galima 
įsigyti Lietuvos Olimpinės 

Krepšinio rinktinės spalvingus 
marškinėlius. Norintieji juos 
įsigyti, prašomi JAV LJS val
dybai atsiųsti 33 dol. čekį. 

JAV LJS valdyba planuoja su
ruošti jaunimo suvažiavimą 
vakariniame Amerikos pakraš
tyje, tikriausiai Los Angeles 
mieste, 1993 m. gegužes mėnesį. 
Kviečiame lietuvių jaunimą 
(tarp 18 ir 35 metų amžiaus) 
dalyvauti šiame suvažiavime, 
šio suvažiavimo tema — „Kaip 
Amerikos Lietuvių Jaunimas 
gali padėti Lietuvai". 

JAV LJS valdybos adresas: 
2412 Canyon Oak Dr., Los An
geles, CA 90068. 

Gailė R. 

J A V LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA RUOŠIASI 

SUVAŽIAVIMUI 

JAV LJS vaidyba š.m. spalio 
4 d. susirinko Los Angeles, 
Californijoje. Posėdyje dalyvavo 
JAV LJS valdybos pirmininkė 
Gailė Radvenytė, sekretorius 
Linas Venckus, iždininkė Rūta 
Predkelytė, narės Rūta Kveda-
raitė ir Rita Starinskaitė, LJS 
Chicagos skyriaus pirmininkė 
Nida Bichnevičiūtė ir Monika 
Šernaitė iš New Jersey. 

Pirmininkė papasakojo kas 
įvyko LB Tarybos sesijoje, 
Clevelande, š.m. rugsėjo 26 ir 27 
dienomis. Posėdyje dalyvaujan
tys diskutavo tinkamą laiką ir 
vietą JAV LJS suvažiavimui. 
Nutarė ruošti suvažiavimą 1993 
m. gegužės 28-31 dienomis Los 
Angeles mieste. Ateinančiame 
suvažiavime bus diskutuojama 
būdai kaip jaunimas gali padėti 
Lietuvai. Suvažiavimo tema: 
„JAV Jaunimas ir Lietuva". 
Visi Amerikos lietuviai, 18 iki 
35 metų amžiaus, yra kviečiami 
šiame suvažiavime dalyvauti. 

Gailė R. 

AKADEMINIO 
JAUNIMO 
DĖMESIUI 

PLJS valdyba paruošė naujos 
ekonomikos komisijos projektą. 
Komisijos struktūra yra nesudė
tinga. Jos tikslai — bendri. Pir
miausia norime pasinaudoti ko
misijos struktūra informacijos 
skleidimui. Besidomintieji gali 
per komisiją gauti žinias apie 
Lietuvos ūkio dabartinę padėtį. 
Kraštų specialistai gali suruošti 
pokalbius, seminarus, susirinki
mus, parodas ir kt., kad suinte
resuoti asmenys galėtų giliau 
susipažinti su būsimais kolego
mis Lietuvoje. 

Pasak to, galime taip pat 
kreipti dėmesį į būsimus ekono
mistus, verslininkus tarp PLJS 
narių. Galime susiburti ir toliau 
tobulinti mūsų specialybes. Su
sipažinkime su mūsų gyvenamų 
kraštų ekonominiais ūkiais. Ta
da būsime geriau pasiruošę atei
tyje sudaryti ryšius su kolego
mis Lietuvoje. 

Dabar eikime mažais žings
niais. Susistatysime pagrindą — 
reikra vėl surinkti sąrašą suin
teresuotų žmonių. Stenkimės 
tai padaryti per nustatytą laiko
tarpį. Turėdami sąrašą galime 
nuspręsti kas galima ir ko 
neįmanoma daryti ateityje. Taip 
pat sužinosime kas tarp mūsų 
kuo interesuojasi: ar tai būtų 
apie Lietuvą ar apie Lietuvos 
ekonomiką. Rinkime straips
nius iš lietuviškų laikraščių. 
Reikalui esant, galite santrau
ką padaryti vietine kalba. 

Pažiūrėkime kas galima. Tu
rėkime omenyje, kad ši struktū
ra buvo sustatyta žvelgiant į 
ateitį. Kaip su visais naujais 
dalykais, yra išbandymo laikas. 
O, Ekonomikos komisijai toks 
laikas jau atėjo. 

Ar tai būtų komisija ar ne, 
reikia susipažinti su pasikeitu
sia Lietuva ir su jos socia
line, kultūrine ar ekonomine 
padėtimi. 

Paulius Mickus, 
PLJS Valdybos pirmininkas 

PLJS - PASAULIO JAUNIMO 
SĄJUNGOS PIRMININKAI 

JAV — Gailė Radvenytė, 
pirm. 2412 Canyon Oak Drive, 
Los Angeles, C A. 90068, tel. 
213-463-4663. 

KANADA - Ona Stanevičiū
tė, pirm., 1324 2 Concession Rd., 
West Lynden, Ontario. LOR-
1TO., tel. 416-627-0624. 
AUSTRALIJA - Jonas Ruk

šėnas, pirm., 26 Pheonix Street, 
South Yarra, 3141. Melbourne, 
Australija, tel. 613-827-3641. 

VOKIETIJA - Dalia Baliuly-
tė, pirm., Muehlenhofvveg 164., 
2900 Oldenburg. Fed. Rep. og 
Germany, tel. 0441-383496. 

ŠVEICARIJA - Simonas 
Žmuidzinas, Chemin d Par-
ąuerettes 1, 1004 Lausanne, 
Switzerland, tel. 4121-376591. 

PRANCŪZIJA - Rimvydas 
Bačkis, Rysin., 55, Rue des 
Sablons, 78750 Mariel, Marly. 
France. 

DIDŽ. BRITANIJA - Paul 
Markevičius, pirm., 23 Pier 
Head, Wapping Head, London, 
E19Pn. tel. 71 480-7716. 

BRAZILIJA - Marius Šinkū
nas, pirm., P. Amer. Ryšiu Cen
tras, Obligado 2702 30B, 1428 
Buenos Aires, Argentina, tel. 
786-8321. — 

URUGVAJUS - Albertas 
Kaluševičius, Austria 1658 
Cerro, Montevideo Uruguay, 
tel. 598 231-0306 

ARGENTINA - Luciana 
Gaidimauskaitė, Asamblea 74, 
1609, Boulogne Sur Mer, Bue

nos Aires, Argentina, tel. 
54-1-766-1730. 

P. AMER. RYŠININKĖ -
Daniela Rastauskaitė, V. de 
Obligado 2702 30B, 1428 
Buenos Aires, Argentina, tel. 
786-8321. 

KOLUMBIJA - Audra Slot-
kutė-Mockus, Ryšin, Carrera 12 
#78-71, Apto. 402, Bogato Co-
lumbia. tel. 211-5075. 

VENEZUELA - Saulius Ro-
sales-Statkus, C. Falcon, QTA, 
Kaunas Prados del Este, Cara-
cas 1080. tel. 5-82-9'78-3907. 

Kanados Lietuviu Jaunimo 
Sąjungos Kanadoje *Taldyba 

Pirmininkė — Ona Stane
vičiūtė 

Vice-pirm. — Raimundas Lau
rinavičius 

Iždininkė — Daiva Baršaus-
kaitė 

Sekretorė — Vika Ross 
Narė — Audra Paulionytė 
Narys — Vytas Ciuplinskas 
Tarybos rinkimo komisija — 

Julija Šukytė ir Lina Celtoriūtė 

Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdyba 

Vokietijoje 

Pirmininkė — Dalia Baliulytė 
Vice-pirm. ir iždininkė — 

Ankė Lepaitė 
Sekretoriai — Vilija Bijūnaitė 

ir Klaus Žulys. 
Narės — Rita Bartusevičiūtė 

ir Tanja Griunvaldaitė 

VU-je Lietuviu Tautinių šokių šventėje Chicagoje susitikę šnekučiuojasi 
Lietuviu Jaun-mo sąjungos valdybų nariai. Iš k. — Nida Bichnevičiūtė, Chica
gos skyriaus pirmininkė, Paulius Mickus, Pasaulio Lietuvių Jaunimo s-gos 
pirm., Vytenį Kirvelaitis Chicagos skyr. iždininkas, Gailė Radvenytė, JAV 
LJS pirminir'- -ė ir Audrius Remeikis, Chicagos skyriaus narys. 

PATIKSLINIMAS 

I tikrąsias nares pakeltoms Akademinės Skaučių draugovės sesėms — Jūra
tei Jankauskaitei, Gailei Sabaliauskaitei ir T girnai Pauliūtei ženklelius pri
sega fil. Judita Urbaitė. Dešinėje matoma fil. Ramoną Ste'ponavičiūtė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

SKAUTAI RUOŠIASI 
JUBILIEJINEI 

STOVYKLAI 

1993 metais Lietuviškoji 
skautija švęs savo gyvavimo 75 
metų sukaktį. Ta proga ruošia
mos Jubiliejinės stovyklos 
Lietuvoje, Šiaurės Amerikoje ir 
Australijoje. 

Pirmoji Jubiliejinė stovykla 
bus Australijoje, pačioje 1993-jų 
metų pradžioje. Ji vyks sausio 
2-10 dienomis netoli Sydney 
miesto. Broliai ir sesės Australi
joje laukia svečių ir iš kitų 
kontinentų. Juos aplankyti ir 
stovykloje dalyvauti ruošiasi 
Lietuvių Skautų sąjungos Tary
bos pirmininkas vs. fil. Sigitas 
Miknaitis. 

Jubiliejinė stovykla Lietuvo
je 1993 m. liepos 3-11 dienomis 
ruošiama Kunigiškėse, netoli 
Palangos. LSS vadovybė žada 
netrukus raginti pilnamečius 
Lietuvių Skautų sąjungos na
rius (iš visų šešių LSS rajonų) to
je stovykloje dalyvauti. 

Šiaurės Amerikos lietuvių 
skautijos Jubiliejinė stovykla 
vyks Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan, 1993 m. 
liepos 31-rugpjūčio 11 dienomis. 
Stovyklavietė jau rudenį pradė
ta ruošti gausiam stovyklauto
jų skaičiui. 

Džiugu, kad stovykloms pasi
ruošimo darbuose ir jų vadovy
bėje yra ir nemažas būrys 
akademinės skautijos. 

STUDENTAI 
ATEITININKAI RUOŠIA 

KŪČIAS 
I 

Chicago ateitininkų tradici
nės Kūčių vakarienės ruošimą 
pernai perėmę studentai ateiti
ninkai šią tradiciją tęsia ir 
šįmet. Ateitininkų Kūčios, Chi
cagos studentų ateitininkų kuo
pos, talkinant kai kuriems sen
draugiams, ruošiamos sekma
dienį, gruodžio 20 d.. 2 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Šventė bus pra
dėta kun. Antano Saulaičio 
aukojamomis šv. Mišiomis. 
Vėliau moksleiviai ateitininkai 
atliks kalėdinę programėlę. Po 
to Kūčių vakarienė, šeimyniš
kas pabendravimas ir kalėdinių 
giesmių giedojimas. Visi ateiti
ninkai kviečiami dalyvauti ir 
lietuviškoje ųuotaikoje pasi
ruošti Kristaus gimimo šventei. 
Studentams ir moksleiviams da
lyvavimas vakarienėje — 7 dol. 
asmeniui. Suaugusiems'— 10 
dol. Apie dalyvavimą praneša
ma Valerijai Žadeikienei, tel. 
708-424-4150. 

LIETUVIU DIENOS 
SYDNĖJUJE 

Lietuvių Dienos Sydnėjuje 
vyks Kalėdų ir Naujų Metų lai
kotarpyje. Kviečiame visus at
silankyti. Tolimesnei informaci
jai kreiptis į Joną Rukšėną, tel. 
613-827-3641. 

,.Akademinių prošvaisčių" 
lapkričio 21 d. laidoje pastebėta 
klaida straipsnyje „Lietuvių 
Dienos Californijoje". Renginio 
programoje dainavo ,,Dvi sesy
tės" — Nijolė Sparkytė ir Sigu
tė Mikutaitytė, ne Nijolė Spar
kytė ir Valerija Sparkytė, kaip 
tame straipsnyje buvo parašyta. 
Už klaidą atsiprašome. 

JAUNIMUI 
RENGINIAI 

JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba Los Angrles Lietuvių dienose Iš k. — I eilė — Rūta 
Kvedaraitė, Gailė Radver--f*', Nida Bichnevičiūtė, Monika Sernnit*. ii eil. — Rita Starinskaitė. 
Linas Venckus. Rūta Predkelytė ir Paulius Kazlauskas. 

Gruodžir 
Kūčių vaka 
dentų ateit 
Jaunimo ce 

Gruodžio 
giamas Nat: 
pokylis.v 

centre. 
— Nauju 

vakarą? L;< 
Lemontc. 

20 d. — Tradicinė 
nenė, ruošiama stu-
įinkų. 2 vai. p.p., 

ntre. 
•'11 d. — Operos ren-
4Jų Metų sutikimo 

vakare. Jaunimo 

i Metų sutikimo 
uvių centre, Jaunimas mėgsta pabendrauti. Čia matomi draugai iš Chicagos. Los Angeles, New Jersey, Toronto, 

Argentinos, Australijos ir Anglijos. 

i 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 19 d. 

DŽIAUGSMAS IŠ BETLIEJAUS 

Niekas šiandien nežinotų apie Betliejų ir Nazaretą, jei Kristus 
nebūtų gimęs Betliejuje ir jei Jo Motina Marija nebūtų kilusi iš 
Nazareto. Kažin ar atrasime pasaulyje užgimimą, skurdesni už 
Kristaus gimimą. Pirmieji Kristaus užgimimo liudininkai šalia 
Jo Motinos Marijos ir Jo globėjo Juozapo buvo jautis ir asilas, su 
kuriuo šv. Šeima atkeliavo iš Nazareto. Paskui atbėgo piemenys, 
kurie nakvojo laukuose. Jiems apsireiškė angelas ir pasakė, kad 
gimė Išganytojas, laukiamas Mesijas. Angelas davė ir ženklą, kad 
jie atras kūdiki, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Tada 
atsirado daugybė angelų, kurie giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė Jo mylintiems žmonėms!" (Lk. 2,14). 

Koks nuostabus Dievo Sūnaus užgimimas mūsų pasaulyje' Apie 
Jį yra pasakyta, kad „visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, 
kas tik yra atsiradę" (Jn. 1,3). Šv. Povilas rašo kolosiečiams, kad 
visa yra sutverta per Jį ir Jam. Taigi tam neturtingam vaikeliui 
priklauso visi žvaigždynai ir visi turtai, bet Jis gimė didžiausia
me neturte. Atrodo, kad Jis yra visiškai bejėgis, kurį turi saugoti 
Juozapas ir Marija, Jo Motina Kad apsaugotų Jo gyvybę, Marija 
ir Juozapas su šventuoju Kūdikiu turėjo bėgti į Egiptą. Pats Dievo 
Sūnus, tapęs Marijos Sūnumi, turėjo bėgti nuo savo priešų. 

Iš čia labai ryškiai matome, jog visagalis Dievas tapo varganu 
žmogumi ir gyveno tarpe mūsų, kad būtų visiems prieinamas. Todėl 
ir džiaugiamės, kad po Kristaus užgimimo visą laiką Dievas yra 
su mumis, o dėl to ir visas pasaulis mums priklauso. Ir dar dau
giau: nes esame pašaukti į dievišką amžinybę. 

Kalėdų švenčių proga su nuoširdžiais linkėjimais sveikinu vi
sus lietuvius. Sveikinu „Draugo" skaitytojus, rėmėjus, redaktorius, 
visą administraciją ir visus jos darbuotojus. Nuoširdžiai sveikinu 
„Draugo" renginių komitetą, vajaus komitetą, linkėdamas Vieš
paties laiminamos sėkmės. Mūsų darbai ir vargai nėra lengvi. Juk 
ir pats Dievas, dalindamasis žmogaus prigimtimi, dalinasi su 
mumis vargais, laimėjimais ir pralaimėjimais. Atėjęs į šį pasaulį, 
Jis atnešė mums naują gyvenimą, naują šviesą ir viltį, kuri taip 
reikalinga visiems, kurie esame šiame pasaulyje tik piligrimai. 

Tegul angelų džiaugsmas iš Betliejaus pasiekia visų mūsų šir
dis, nes mums gimė Išganytojas. 

K u n . V. Rimšel is , MIC 
Marijonų Provinciolas 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu Lietuvos 
išlaisvinimui sėkmingai veikusias organizacijas, jų vadovus 
ir visus geros valios tautiečius. Šiandien Lietuva yra laisva 
ir pilnateisis Jungtinių Tautų narys, nors prieš jos akis dar 
stovi daug sunkių problemų, kurių nugalėjimui reikalingos 
visų geros valios brolių ir sesių jungtinės pastangos. 

Tegul mūsų visų aukščiausias tikslas — demokratinės 
ir ekonominiai klestinčios Lietuvos atkūrimas —jungia mus 
tam didžiam uždaviniui. 

Anicetas Simutis 
Ambasadorius ir Nuolatinis 

Lietuvos Atstovas Jungtinėms Tautoms. 

Mielos lietuvės, mieli lietuviai, 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu 
nuoširdžiai sveikinu Lietuvos žmones ir po pasaulį 
pasklidusius lietuvius, sulaukusius Kristaus gimimo 
šventės — Kalėdų — ir viltingai žengiančius į Naujuosius 
Metus. Kalėdos — krikščioniškajam pasauliui, taigi ir mūsų 
lietuviams, Taikos ir Ramybės šventė. Teatneša jos ramybę 
į išeivių namus, tesužydi ji ir pirmuosius žingsnius 
žengiančioje jaunutėje Nepriklausomoje Lietuvoje. Darna, 
susipratimas ir susiklausymas telydi mūsų darbus ir tepa
deda kurti šviesesnį, turtingesnį ir laimingesnį Lietuvos 
žmonių ir lietuvių išeivių gyvenimą ateinančiais metais. 

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų. 
Bronius Nainys, 

PLB valdybos pirmininkas 

GERBIAMIEJI, 

„Draugo" dienraštis puoselėja lietuviškų organizacijų 
veiklą. Čia skelbiami susirinkimai, jų eiga ir aprašomos 
veiklios valdybos bei asmenys. 

Lietuvių Skautų Sąjungos darbai plačiai atsispindi 
„Draugo" puslapiuose. Ypač „Skautybės Kelio" skyrius, 
redaguojamas mūsų pasišventusios skautininkės Irenos 
Regienės, įgalina mus pranešti skautišką veiklą 
skautams-ėms ir lietuviškai visuomenei. 

Esame labai dėkingi ..Draugo" redakcijai ir 
prisidedame mums prieinama finansine auka. 

Linkime sėkmės redakcijai, administracijai ir vajaus 
lėšų telkimo komitetui. 

Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos pirmininkas 

Mes žygiuojam ir dainuojam — tai „Žiburėlio" mokyklėlės auklėtiniai (iš 
kairės): Justinas Mikėnas, Laura Vaznelytė, Julius Kasniūnas ir Tomas 
Quinn Nuotr. D. Čyvienės 

VAIKAI, DOVANOS IK 
KALĖDOS 

Kalėdų metu Amerikoje labai 
daug dėmesio skiriama dovanų 
gavimui ir dovanojimui. Tačiau 
dovanų gausumas ir per didelis 
jomis džiaugimasis gali visiškai 
užgožti mažo vaiko sąmonę ir 
išmesti vaiką iš pusiausvyros. 
Vienas Tennessee universiteto 
psichologijos profesorius pasako
ja, kad jo pusantrų metų sūnelis 
per Kalėdas gavo tiek daug 
žaislų, jog nė su vienu nežaidė, 
o visą dėmesį nukreipė į dėžes, 
kuriose dovanos buvo supakuo
tos. Pagal tą profesorių, va ikui 
buvo lengviau pažįstamas dėžes 
įsirikiuoti į savo vaizduotės pa
saulį, negu gausybę naujų, ne
matytų žaislų. Tokią reakciją į 
dovanas teko girdėti iš daugelio 
tėvų. 

Vyresniesiems vaikams ne
mažiau traumatiškas yra pra
šytų ir pageidautų dovanų ne
gavimas Kalėdų rytą. Tėvai 
tvirtina, kad dovanas a tneša 
Kalėdų senis, o j is vaikui duos 
visko, jeigu vaikas bus paklus
nus, geras ir rūpestingas. Žino
ma, vaikas t ikrai nuoširdžiai 
stengiasi ir tikisi prašytų dova
nų. Kai po eglute neranda vi-
ko, ko norėjo, arba randa visiš
kai kitokias dovanas, laukia 
skaudus nusivylimas, praran
damas pasitikėjimas ne t ik su
augusiais žmonėmis, bet ir sa
vo tėvais. 

Kad būtų išvengta nusivylimo 
dovanomis, tėvams patar iama 
vaiką iš anksto paruošti visiems 

gal imiems nusivylimams. Pir
miaus ia siūloma visą švenčių 
džiaugsmą nukre ip t i ne į dova
n a s ir savanaudišką — „ką aš 
gaus iu ! " , „ a š nor iu , noriu, 
nor iu" , bet į tikrąją Kalėdų 
prasmę ir davimo sukeliamą pa
si tenkinimą. Reikia grąžinti į 
K a l d ė d a s tą, ku r io gimimo 
šventę švenčiame — Jėzų Kris
tų . Net labai maži vaikai gali 
paruošt i Adventų kalendorėlį, 
kur iame žymimi geri darbeliai, 
maldelės, kad Kalėdose viską 
bū tų gal ima padovanoti Jėzu-
l iui . Je igu j a u ki t i žmonės 
gauna dovanas Jėzaus gimta
dienio proga, t a i juo labiau jam 
reikia t i n k a m ų dovanų. 

Į aukų dėžutę bažnyčioje, prie 
parduotuvių a r k i tu r leisti vai
ku i mesti pinigėlius, paaiški
nant , kad už juos bus perkamos 
dovanėlės ar mais tas vargšams. 
Ka i kur ie tėva i paskutinę sa
vai tę pr ieš Kalėdas duoda vai
ku i vieną kitą dovaną, kad Ka
lėdų ryto į tampa bent kiek su
mažėtų, o dovanų gausumas ne
paskandintų vaiko. 

Mažam vaikui pinigų suma 
nedaug tereiškia, todėl pasaky
mas , kad pageidaujamoji dova
n a yra per brangi , vaikui nesu
p ran tamas . K ą dovanos ka ina 
tu r i bendra su tėvais? J u k visas 
dovanas a tneša Kalėdų senelis. 
Jeigu tėvai būt inai nori laikytis 
šios tradicijos ir leisti vaikui 
t ikėt i Kalėdų senio pasaka, ga
lima pasakyt i , kad tas gerasis 

Senelis turi pagalbininkus — tė
vus. Ka i kurias dovanas vaikui 
j is t ik ra i atneša, o ki tas nuper
ka tė tė ir mama. 

Nedera vaikui pirkti dovanas, 
kurios tik tėvui a r motinai 
pa t inka , kurių jie labai troško, 
būdami maži, ir niekuomet ne
gavo. Jeigu va ikas visiškai 
nesidomi sportu, o tėvelis mėgs
t a futbolą, nupi rk tas ša lmas ar 
sv ied inys va iku i per daug 
džiaugsmo nesuteiks. Je igu ma
ma norėtų dukrelei pirki lėlę, 
vežimėlį ar virtuvėlę, o dukrytė 
l ab iau domisi kompiu te r iu , 
reikia ir į tuos norus atsižvelgti. 

Retas mažas vaikas džiaugiasi 
praktiškomis dovanomis, ypač 
tokiomis, kur ias geraširdžiai 
giminės patys pagamino. Juo la
biau, kad prieššventinės rekla
mos pasiekia tiesiog isterišką 
įtampą, siūlydamos fantastiš
kiaus ius žaislus, žaidimus ir 
ki tas dovanas, kur ias „būt inai" 
t u r i tu rė t i vaikas (kitaip j is ne
sijaus mylimas). Jeigu vaikas 
dovanos negaus, t a i bus geriau
sias įrodymas, kad tėvams jis 
nebesvarbus... 

Todėl kiekvienais meta is psi
chologai perspėja tėvus, kad šie 
įvairiais būdais mėgintų at
sverti vis labiau įsibėgėjantį 
dovanų pirkimo azartą, kad pa
ruoštų vaikus galimiems nusi
vylimams ir daug daugiau dė
mesio kreiptų į Kr i s taus gimi
mo paminėjimą, o ne į dovanų 
ka lnus po eglute. 

D. B i n d o k i e n ė 

CLASSIFIED GUIDE 

Stasys ir Daniela lozoraičiai 
kartu su visais Lietuvos 
Ambasados Vašingtone 

bendradarbiais 
labai nuoširdžiai linki 
linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingu Naujų Metų 
ir labai dėkoja visiems 

moraliai bei materialiai 
parėmusiems Ambasadą. 

Vašingtonas 1992 

Nors negaliu pakeisti vėjo 
krypties, galiu taip nus ta ty t i 
savo bures, kad visuomet t ikslą 
pasiekčiau. 

Jimmy Dean 

^LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINES ŠALPOS 
DIREKTORIŲ TARYBA IR STABAS 

LINKI VISIEMS 
DŽIAUGSMINGŲ SV. KALĖDŲ 

IR 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ. 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South westėm • Chieago 

(312) 7374000 

• Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GMC 
Truck. Volkswagen. Oktemobite ir 
Dodge firmų autorrcbilius 

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

• Greitas tr efektyvus patarnavimas 

• Atsakome visus klausimus apie 
automobilius 

• Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

REAL ESTATE REAL ESTATE 
_ T . * 

"•9-

GREIT 
PARDUODA i 

'. HE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS U STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
• Apartmentus ir Žemę. * 
• Pensininkams Nuolaida.* .'. 

Onturfc 
-»% ^ 

21 
KMIECU REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Kauno centre parduodamas liuksu
sinis, piln. apstatytas 4 kamb. butas, 
o Vilniaus centre — 2 kamb. didelis, 
piln. apstatytas bt. Tel.: 310-475-8401 
(Los Angeles) arba 20-78-89 (Kau
nas), 65-10-22 (Vilnius). 

Prieš perkant namą, būkite tikras, ar 
gausite paskolą. Kreipkitės: 

UNAS C. LESECKAS, 
Loan officer 

Commonwealth-United Mortgage 
Tel. 708-403-2700 
Dirbame savaitgaliais 

ĮJB 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČ IUS 
6526 S. Kedzle Ave., 

Chieago, IL 60629 

(312) 7*8-2233 
INCOME TAX-INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų {vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi age nta I kalba I lėtu vii kUl 
• Nuolaida pensininkams • 

|te" 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 70S-S36-9400' 
Re*. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja [vairių nuosavybių pirkime 
ir pardaVime, mieste ir priemies-

.čiuose. 

FOR RENT 

"^T!. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chieago, U 60629 
312-585-6100 

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

I šnuomojamas pvt . k a m b a r y s 
1 a s m e n i u i ( g a r d e n ap t . ) 
šaldytuvas, virykla. 71 ir Richmond 
apyl . T a i . 3 1 2 - 7 7 8 - 8 6 4 5 . 

I šnuomojamas 4 k a m b . butas , 
antrame aukšte, Brighton Pk. apyl. 
Suaugusiems, v ienam arba dv iem 
asmenims. T e l . 3 1 2 - 2 4 7 - 3 8 3 8 . 

RACINE K E P Y K L A IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chieago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

_i 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S. Piriaskl R d . 

Phone (312) 581-4111 

' MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
i 

MO VI NG 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V* We»t 9 5 t h St re t 
T a i . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 581 -8654 

E L E K T R O S <• 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicngos mwsto leidimą. Dirbu <r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
I . KLAUDIJUS PUMPUTIS J 

FOR RENT 
Išnuomojamas 4Vi kamb. 2 
mleg. modemus 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 vesinim-s, virykla, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinom. 
Kreiptis; 708-361-5594. 

Išnuomojamas 1 mleg. kamb. su 
j virtuvės privilegija. Marguette Pk. apyl. 

Tel. 312-925-7612 

FOR SALE 

i 

MASTER PLUMBING 
COMPANY . 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonies kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-838-2980 

D e n g i a m i s t o g a i , ka lamas 
„ s i d i n g " , be i atl iekami namų 
vidaus remonto darbai . Skam
binti S ig i tu i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

Puikios kalėdinės dovanos! Tauti
nės juostos arba gintariniai karoliai — 
$25. Moteriški tautiniai rūbai — $175. 
Kreiptis: (312) 523-4465. 

Dėmesio! Iš Lietuvos parduodami 
gražiausi gintaro karoliai, sagės, 
žiedai. Gintariniai ir inkrustuoti pa
veikslai. Aušros Vartų Marija ir lino 
audiniai. 

Kreiptis: 708-656-6599 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.irtreciad susikalbėsit 
lietuviškai 

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

• » i 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 

Te l . 776-1486 

IEŠKO BUTO 

T A I S O M E " 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

- Kreiptis Į Hermis Deekys 
T«l 483 6624 Nuo S ryte Iki • v.V. 

Kalbėti lietuviškai 

v 55 

Simpatinga, dirbanti moteris ieško 
nebrangaus buto ar kambario vakarų 
arba šiaurės vakarų Chicagos prie
miesčiuose. Gali padėti namų ruošoje. 
Tel.: 708-422-4499 (palikite žinią 
..message"). 

U.S. SAVINOS BONDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

JERRY PLIENIS (708) 422-4130 

A-J MEATS, INC. 
Prime and Choice Meats 

Anksčiau 69 g-vė, Marquette Park 
Namie darytos skaniausios 

lietuviškos, lenkiškos, itališkos dešros 

3 5 4 1 W e s t 99th St . , Evergreen Park , IL 8 0 6 4 2 
An t rd -penk td . 9 v . r.—6 v.v., šeštd. 8 v.r.—5 p.p. 

Sekmd. Ir ptrmd. uždaryta. 



LAIŠKAI 

AR KAIŠIADORIŲ VYSKUPAS 
BALSAVO UŽ LDDP? 

Lapkričio 19 d. „Draugas" 
trečiame puslapyje išspausdino 
straipsnį „Ir pasikeitimai abie
jose pusėse". Gale straipsnio 
parašyta — „Kaišiadorių vysku
pas balsavo ir vėl ragina para-
piečius balsuoti už Brazauską, 
o ne už „poną Landsbergį". 

Jūs žinote, kaip yra išeiviai 
užsigavę už tuos seimo rinki
mus. Po šito straipsnio yra kal
tinama ir katalikų Bažnyčia 
parapijoje turėjau daugelį už
puol imų, ar te lefonu 
skambinimų dėl to. Ar galite, jei 
tai teisybė, plačiau parašyti 
„Drauge", jei ne te isybė, 
atitaisyti šį paskelbimą, taip pat 
„Drauge", kad visi skaitytojai 
turėtų progą pamatyti. Lauksiu 
jūsų pranešimo tuo reikalu! 

Kun. L. Kaknevič ius 
London, Ontario 

TAI NESĄMONĖ! 

...Daug kas kreipėsi į „Tėviš
kės Žiburių" redakciją, teirau
damiesi apie žinios tikrumą, kad 
Kaišiadorių vyskupas balsavęs 
už A. Brazauską. 1992.XII.7. te
lefonu paskambinau į Kaišiado-
rius vysk. T. Matulevičiui, per
skaičiau paskutines „Draugo" 
(lapkričio 19 d., 3 psl.) eilutes. 
Jo atsakymas buvo: „Tai nesą
monė. Nebuvo jokios agitacijos. 
Labai stebėjomės tokios žinios 
paskleidimu". 

Kun. Pr. Gaida 
Toronto, Ontario 

Redakcijos pastaba: Atsi
prašome, kad spausdinome savo 
labai sąžiningos korespondentės 
iš Los Angeles, CA (RKV) 
straipsnį, plačiau neištyrė šio 
teigimo šaltinių. Seimo rinki
mai Lietuvoje buvo tokia „para
ko statinė", kad kiekviena neat
sargi kibirkštėlė galėjo sukelti 
dar didesnį nepasitenkinimų 
gaisrą. Gaila, kad mes per savo 
neatsargumą į ją taip pat įme
tėme mažą žariją. 

BALSUOTOJŲ VALIA NE 
REVANŠAS 

Man liūdna buvo skaityti Vla
do Anelausko straipsnį „Mintys 
po komunistinio revanšo Lietu
voje" („Draugas", 1992-11-13 
d.). 

Po Antrojo pasaulinio karo 
sugrįžę į Lietuvą komunistai 
nužudė mano tėvelį, mano se
sers vyrą, kitą seserį ir jos šei
mą ištrėmė į Sibirą. Beveik visi 
artimesni mūsų giminės perėjo 
Sibiro kančias. 

Tos priespaudos, teroro i: var
go dienomis daug mūsų jaunų 
vyrų, kurstomi savųjų ir sveti
mųjų, išėjo su ginklu rankoje 
apginti žmonių teises. Ilgas, 
beviltis, giliau neapmąstytas 
pasipriešinimas, pasitarnavęs 

daugiau šaltajam karui nei sa
vai tautai, nebuvo vertas sudėtų 
aukų. Laukti desantai ir kita 
pagalba nepasirodė. Iš toli 
ateinantys pagalbos pažadai 
buvo be širdies mūsų tautos 
likimui. 

Atgavome laisvę, kai atsi
radus tam palankiom sąlygom, 
tiesa ir vienybė, stebuklinga 
jėga, buvo mūsų pusėje. Garbė 
priklauso tautai ir žuvusiems už 
jos laisvę. 

Dabar, jei nenorime, kad Lie
tuva taptų antra Jugoslavija, 
turime įsisąmoninti, kad tauta 
be tiesos ir vienybės yra tauta 
be ateities. 

Netiesa, kad „Lietuva nubal
savo už komunistus", nes LDD 
partijoje yra t i k apie 6% 
buvusių komunis tų , kurių 
daugumas jau „balti". 

Demokratiniai balsavimai yra 
tiesos žodis, vienijantis tautą. 

Nežiūrint to, Anelauskas įvy
kusius balsavimus laiko spjū
viais: „ — tai spjūvis į veidą 
visiems buvusiems mūsų disi
dentams — rezistentams, parti
zanams ir politiniams kali
niams, spjūvis ant tremtinių 
kapų Sibiro platybėse. Tai spjū
vis taip pat ir ant išeivijos... Bet 
svarbiausia — tai spjūvis ant 
pačios lietuvių tautinės savi
garbos..." 

Rinkimai buvo dorų žmonių 
pasisakymas, kad jie nenori nei 
diktakūros, nei tariamų „tautos 
priešų" kraujo, kad jie nori tik 
„prisikelti iš bedugnės, kurion 
Lietuva nesulaikomai ritasi". 
Ta bedugnė nėra naujos val
džios atsinešta pasoga, kaip 
Anelauskas stengiasi prileisti. 
Ji yra senosios valdžios paliki
mas. 

Landsbergis ir Brazauskas 
yra patriotai, didžiai nusipelnę 
Lietuvai. Balsavimai buvo jų ir 
jų partijom teismo diena. Nieko 
geresnio ir teisingesnio negalėjo 
būti. 

Tai gražus pavyzdys ir kitiem 
laisvę atgavusiem kraštam. 

Kazys Saudargas 
Hot Springs, Arkansas 

GENOCIDAS LIETUVOJE? 

Š. metų gruodžio 10 d. skai
čiau „Padėkime T.B. sergan
tiems vaikams". Nustebino 
sakinys: „Tabletės, injekcijos ir 
geležinė lova, — pasakoja vy
r iausia l i gon inės gydytoja 
Laima Daukienė, — „viskas ką 
turi 50 šios ligoninės pacientų! 
Labdara aplenkia šiuos namus, 
nors nemažai jos gauname Lie
tuvoje". 

Man kyla klausimas, ar nors 
kada ligoninės personalas krei
pėsi į labdaros įstaigas? Juk 
mes, gyvendami čia, negalime 
žinoti, kur tos pagalbos reikia. 
Nei Balfas, nei Lietuvos Dukte
rų d-ja, nei Caritas niekada ne
būtų atsisakę suteikti paramos 
rūbeliais, žaislais ar vitaminais. 
Peršasi mintis, kad dar vis ne
siimama iniciatyvos patiems 
veikti, bet laukiama nurodymų 
iš „aukščiau". 

Eugenija Barškėt ienė 
Chicago, IL 

LAIŠKAS VILNIEČIAMS 
AMERIKOJE IR KANADOJE 

I Vilniaus krašto Lietuvių 
draugijos rankas atėjo laiškas, 
rašytas „Lietuvos Mylėtojų 
klubo Lenkijoje" pirmininko. 
Šis klubas įsikūrė Varšuvoje jau 
1986 m., turbūt paskatintas 
mūsų tautos parodytos drąsos 
eiti prieš Sovietų imperiją. Tuo 
metu Lenkijoje jau tolokai bu
vo įsisiūbavusi „Solidarnosc" 
veikla, jiems buvo malonu ma
tyti savo kaimynus, sekančius 
jų pavyzdžiu. Ši organizacija 
pradžioje turėjo veikti slaptai, 
nes tuometinė vyriausybė jos 
nelegalizavo. Tas įvyko tik 1989 
m. vasario 6 d. Klubui dabar 
priklauso keli šimtai Lenkijos 
intelektualų, išbarstytų po visą 
kraštą. Pirmininkas pabrėžia, 
kad jų organizacija yra tęsinys 
tos, kuri buvo įsteigta dar 1883 
metais ir neva buvo lietuviško 
atgimimo pradininkė. Jai, be 
rods, priklausė mūsų studentai 
Varšuvoje: Čiurlionis, Kudirka 
ir kiti. L. Brodowski savo laiške 
atkreipia dėmesį, kad jų klubas 
nėra politinė organizacija ir re
miasi universalistine filosofija, 
pagrįsta tautų savigarba bei su
gyvenimu. 

Ji gerbia abiejų tautų patrio
tizmą ir norėtų, kad visos atsi
kūrusios valstybės jungtųsi į 
Vidįurio-Rytų Europos sąjungą, 
pagrįstą demokratiniais princi
pais bei glaudžiu ūkiniu bend
radarbiavimu. Klubo nariai yra 
priešingi ne tik komunizmui, 
bet ir visokiems nacionaliz
mams — lenkiškiems ir lietuviš
kiems. Organizacija nuo pra
džios „Sąjūdžio" veiklos rėmė jo 
veiklą dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo esamose teri
torinėse ribose, pripažindama 
Vilnių amžina Lietuvos sostine. 
Laiško autorius norėtų, kad 
Vilnius ir toliau būtų kul
tūr in iu židiniu Europos 
vidurinėse-rytinėse srityse. 
Aštriai kritikuoja Lenkijos 
elgseną XX amžiuje Lietuvos 
atžvilgiu. Atmetamos bet kokios 
svajonės apie abiejų tautų uni
jas ir siūlomas glaudus abiejų 
partnerių bendradarbiavimas 
ateityje. Kritiškai yra įvertina
mi dabartiniai santykiai tarp 
lietuvių ir lenkų Vilniaus kraš
te. Lenkiškoji mažuma yra kal
tinama, kad leidosi būti Mask
vos manipuliuojama ir trukdė 
Lietuvai tokiu kritišku momen
tu 1988-1992 metais. Lenkai, 
gyveną Lietuvos teritorijoje, yra 
kaltinami nelegaliomis pastan
gomis reikalauti teritorinių 
autonominių teisių. Iš kitos pu
sės, autorius reikalauja, kad 
kultūrinė autonomija būtų vys
toma tautiečiams, gyvenan
tiems abiejuose kraštuose be 
jokių suvaržymų. 

Klubas tris kartus per metus 
lenkų kalba leidžia žurnalą, 
kuris siunčiamas į Lietuvą. 
Susitaręs su Lietuvos intelek
tualais, klubas planuoja steigti 
Vilniuje institutą nagrinėti Vi
durio-Rytų Europos klausi

mams. Šiuo tikslu š.m. gegužės 
mėn. Varšuvoje sušauktas suva
žiavimas, kuriame dalyvavo at
stovai iš 10 kraštų. Pirmininkas 
norėtų, kad Amerikos ir Kana
dos lietuviai prisijungtų prie šio 
klubo veiklos dėl planuojamo 
instituto steigimo Vilniuje. Jie 
yra pasiruošę atsiųsti savo de
legaciją tolimesniems svarty-
mams. 

E. Ringus 

PALAIDOTOS TRYS 
KANKINĖS 

Trys Kristaus kraujo garbin
tojų vienuolyno narės, nužu
dytos Libijoje, buvo gruodžio 13 
d. palaidotos prie savo vienuo
lyno rūmų Rumoje, pietinėje Il
linois dalyje. Jos buvo nužudy
tos spalio 23 d. ties savo vienuo
lyno vartais Monrovijoje, Libi
joje. Tik po mėnesio, veikiant 
JAV diplomatinėms instituci
joms, buvo atgauti tų kankinių 
lavonai. Dar dvi seselės misijo-
nierės, tos pat vienuolijos narės, 
nužudytos spalio 20 d., bet jų 
lavonai dar vis neatgauti. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 19 d. 

Varnių Žemės ūkio mokyklos mokinės. Nuotr. Foto mėgėjų būrelio 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ELENUTĖ 

RAZMIENĖ 
KISIELIŪTĖ 

Ji Amžinybėn išėjo 1991 m. gruodžio 24 d. — Kūčių 
vakare. 

Užjos sielą šv. Mišias aukos provinciolas dr. Viktoras 
Rimšelis 1992 m. guodžio 27 d., sekmadieni, H vai. ryto 
Ateitininkų namuose, Lemonte, kurie buvo įsteigti a.a. 
Elenutės pastangomis. 

Maloniai kviečiami giminės, draugai, pažįstami daly
vauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: Razmų, Kisielių šeimos, gimines ir draugai. 

Tiek duota žiedeliams gražių pavardžių 
Iš margo gėlių sutvėrimo, 
O vis tik, man rodos, gražiausias iš jų 
Tai vardas — gėlė atminimo! 

Maironis 

P A D Ė K A 
Mūsų mylimas ir neužmirštamas Vyras, Tėvas, Snelis ir 

Prosenelis 

A.tA. 
ANTANAS DIRŽYS 

Ilgai nesveikavęs, spalio 13 d. visai netikėtai buvo 
pašauktas Aukščiausiojo ir išėjo Amžinybėn, palikęs mus 
giliame liūdesyje. Spalio 19 d., po gedulingų pamaldų 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje, velionis palaidotas Cypress 
Hill kapinėse. 

Nuoširdi padėka Tėvui Steponui Ropolai, OFM, už maldas 
laidotuvių namuose; kun. Bruno Kruzui ir kun. Jonui Pakal
niškiui už atnašautas šv. Mišias, už religines apeigas ir 
maldas kapinėse. Nuoširdi padėka vysk. Pauliui Baltakiui, 
OFM, atsilankiusiam į atsisveikinimą. Gili padėka vysk. An
tanui Deksniui už paguodos laišką ir šv. Mišias, aukotas 
Aušros Vartų koplyčioje, Bad-Woerishofen, Vokietijoj. Nuo
širdi padėka Lietuvos Respublikos Ambasadoriui Anicetui 
Simučiui už jautrų velionio veiklos apibūdinimo ir prisimi
nimo žodį. Nuoširdi padėka šermeninėje atsisveikinusiems su 
velioniu: Genovaitei Meiliūnienei, S.L.A. Pildomosios Tarybos 
sekretorei. Tautininkų, pirmojo skyriaus vardu kalbėjusiam, 
pirmininkui Apolinarui Vebeliūnui. Nuoširdi padėka Romui 
Keziui, taip gražiai paminėjusiam velionį Antaną „Laisvės 
Žiburio" radijo programos metu ir išsamiai kalbėjusiam atsi
sveikinime. Ypatinga padėka Korp! Neo-Lithuania. New 
Yorko vieneto pirmininkui dr. Jonui P. Lenktaičiui, rūpes
tingai suorganizavusiam ir vadovavusiam atsisveikinimui ir 
už rašinius spaudoje. Nuoširdžiai dėkui jaunesniesiems An
tano kolegoms: Aldonai Noakaitei— Pinch ir Rimui Bitėnui, 
stovėjusiems garbės sargyboje. Gili padėka Korp! Neo-
Lithuania. Vyr. Valdybos pirmininkei Vidai Janušienei už 
išsamų velionio visuomeninės veiklos apibūdinimą raštu ir 
už gėles. Dėkui labai mūsų mielam draugui Vytautui Alks-
niniui, jautriai ir įspūdingai giedojusiam bažnyčioje, ir parapi
jos vargonininkei H. Bukauskienei grojusiai ir giedojusiai 
gedulingų pamaldų metu. 

Dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems atsilankiu
siems į šermenine, dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems 
Velionį į kapines. Dėkui visiems už pareikštas užuojautas 
žodžiu, laiškais, telegramomis bei telefonu. Dėkui už pa
aukotas šv. Mišias, už gėles ir aukas radijo programai. Dė
koju lietuviškajai spaudai: „Darbininkui", „Dirvai", 
„Draugui" , „Laisvajai Lietuvai", „Lietuvių Balsui", 
„Tėvynei" ir „Tėviškės Žiburiams", Kanadoje už prisiminimą, 
suminėjimus ir įdėtus straipsnius. Dėkui brangiesiems gi
minėms, Milmantams, atvykusiems iš Detroito. Dėkui mie
liesiems draugams Eugenijai ir Algirdui Ruzgams nuoširdžiai 
užjautusiems ir globojusiems pasimetimo dienose. Dėkui Ge
rimantui Penikui už šviesajuostes Dėkui laidotuvių koply
čios savininkei Marytei Salinskienei už rūpestingą, nuošir
dų ir gražu patarnavimą. 

Esam visiems, visiems, iš visos širdies dėkingi ir prašom 
gerojo Dievo palaimos. 

Žmona Genovaitė ir 
sūnus Saulius Lietuvoje 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PETRONELA KULYS 

Waisnoras 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Motiną ir Seserį, kurios netekome 1991 
m. gruodžio 20 d. Ji buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse šalia savo vyro a.a. muz. Nikodemo J. Kulio, buv. 
Šv. Mykolo parapijos vargoninko. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekad negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybe. 

Už jos sielą šv. Mišios bus aukojamos gruodžio mėn. 19 
ir 20 d. Švč. M. Marijos Gimimo ir St. Adrian bažnyčiose Mar-
ųuette Parke, Šv. Antano bažnyčioje Cicero, IL ir Tėvų Mari
jonų bei Tėvų Jėzuitų koplyčiose Chicagoje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Pat savo maldose. 

Nuliūdę: sūnūs Joe ir Vincent Kulys, seserys Sally 
Voitkevitz, Loraine Novack su vyru Jim. 

- . V 
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A.tA. 
JUOZUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai IEVAI, dukterims REGINAI PAT-
LABIENEI, ALDONAI STASIULIENEI ir sūnui 
JUOZUI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Kazimieras ir Vladas Skripkai 

• 1 . 
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GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

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 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-130-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr iemiesč iuose . 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

I 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

I • • ?• 
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x „Draugas" jau įsigijo nau
jas dvi mašinas: dienraščio ad
resavimo, kuri buvo reikalinga 
ekspedicijos skyriuje ir kainuo
ja 24,050 dol., ir naują spausdi
nimo mašiną mažesnio pobūdžio 
spausdiniams (brošiūroms, laiš
kams, bilietams, vokų adre
sams, blankams, plakatams, 
programoms ir įvairiems ki
t iems spaudos darbams), kuri 
kainuoja 23,179 dol. Šių dviejų 
mašinų sąskaitos bus apmokė
tos i š „Draugo" vajaus surinktų 
lėšų. Šia proga „Draugo" ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja 
„Draugo" vajaus komitetui už 
didžias pastangas, prašant aukų 
ir lietuvių visuomenei už siun
čiamas aukas. O dabar mūsų 
organizacijos, draugijos, sam
būriai bei klubai turėtų savo 
spaudos mažesnius ar didesnius 
leidinius spausdinti „Drauge", 
nes ir mūsų dienraštis spaus
dina jų veiklos aprašymus. Vi
siems mūsų prenumeratoriams 
ir skaitytojams malonių Kalėdų 
švenčių! 

x Janina P o š k u s iš Oak 
Lawn, 111., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų pro
ga. „Draugo" paramai skiria 
100 dol. auką. 

x Alfonsas Gečas, Reeds 
burg, Wis., sveikina savo drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga, linkėdamas laimingų 
Naujųjų 1993 Metų. Vietoj pa
sveikinimo kortelių siunčia 
„Draugui" auką. 

x Naujų m e t ų sutikimo 
balius, kurį rengia Lietuvių 
Opera Jaunimo centre, prasidės 
8 vai. vak. kokteiliais ir užkan
dėliais. Į salę bus galima įeiti 
8:30 vai. vak. Kviečiame Jus su 
draugais dalyvauti. Stalus bei 
atskiras vietas prie jų užsisaky
ti prašome pas šio pokylio vado
vą Vaclovą Momkų šiuo tele 
fonu: 312-925-6193. Svečius 
pasitiks Ričardo Šoko orkest
ras, kuris pokylio metu gros ir 
šokiams. Mašinas saugos polici
ja. Sutikime Naujuosius metus 
su mūsų Opera! 

(sk.) 

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 Brangus lietuvi, ištiesk 
pagalbos ranką Lietuvoje gy
venančiai Stasio Miliaus šei
mai, kurio žmona mirė, palikda
ma septynis mažus vaikus: ma
žiausia dviejų metukų, o vyriau
sias sūnus devynerių. Šįmet šei
ma kenčia ne tik nuo šalčio, bet 
ir nuo maisto trūkumo. Pasiųs
kite, kas galite, maisto produk
tų ar rūbų adresu: Stasys Mi
l ius , Barčiūnų kaimas, Seiri
jų apylinkė, Lazdijų rajonas, 
Lithuania. r ^ . 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
v a i t i n ė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti' 

(sk) 

x L i e t u v o s G e n e r a l i n i s 
Konsulatas Chicagoje praneša, 
kad konsulato įstaiga bus užda
ryta nuo gruodžio 24 iki sausio 
4 dienos. Konsulato įstaiga pra
dės darbą po švenčių sausio 4 d. 
įprastu laiku, nuo 10 v.r. iki 1 
v. p.p. 

x Romas, Angelė ir Inga 
Nelsa i sveikina visus savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir 1993-jų Naujųjų 
metų proga, linkėdami Dievo 
palaimos, sveikatos ir sėkmės! 

x Felicija ir Lionginas Pliū-
rai, Racine, WI, sveikina savo 
gimines, draugus bei pažįsta
mus su šv. Kalėdom ir linki lai
mingų Naujųjų 1993 metų. 

x N. ir Z. Lirgameriai, Ke-
nosha, WI, šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus, lin
ki šviesaus džiaugsmo, ramybės 
ir vilties. 

x J A V LB Clevelando apy
l inkės valdyba, labai vertin-
ma lietuvišką spaudą, nes vie
nas būdas yra per ją palaikyti 
lietuvišką sąmonę, artėjančių 
švenčių Kalėdų proga sveikina 
..Draugą" ir linki darbingų 
1993 metų. Mečys Aukštuolis, 
iždininkas, valdybos vardu 
atsiuntė 50 dol. auką dienraš
čiui paremti. 

x Švč . M. Marijos Gimimo 
parapijoje Bernelių Mišios bus 
Kalėdų naktį, gruodžio 24 12 
vai. ir Kalėdų dieną, gruodžio 
25 d., 10:30 vai. ryto. Per Mišias 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas Antano Lino, taip pat 
solistai: Genovaitė Mažeikienė, 
Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Smuiku gros Linda Valecky-
tė-Kerpienė, fleita — Rima Po-
likaitytė, vargonuos Ričardas 
Šokas. 

x Nuo $675 iki $735 skry
džiai ten ir atgal "iš Chicagos 
į Vilnių, o Chicaga-Vilnius 
tik j vieną pusę n u o $539. Bi
l ietus reikia į s i g y t i i k i 
gruodžio 31 d., o juos panau
doti iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: American Travel 
Service, tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

Visų akis patraukia lietuviškais papuošalais eglutė O'Hare aerodrome. Ją 
papuošė Marija Krauchuniene ir Paulina Vaitaitienė. 

Nuotr. P. Vaitaitienės 

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

(sk) 

x JAV LB St. Petersburgo 
apylinkės valdyba sveikina vi
są „Draugo" kolektyvą švenčių 
proga ir linki darbingų ateinan
čių 1993 metų. Per valdybos iž
dininkę EI. Jasaitienę atsiuntė 
25 dol. „Draugui" paremti. 

x Danutė ir Jurg i s Bendi-
kai, Deerfield, 111., sveikina 
savo draugus ir pažįstamus šv 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Vietoj asmeniškų sveikinimų 
siunčia didesnę auką 
„Draugui". 

x „ŽAIBAS" ketvirti metai 
garantuotai ir patikimai ruo
šiasi užs ieniet i škas maisto 
prekes pristatyti Lietuvoje į na
mus. Dvylikos labiausiai mė
giamų ir norimų paketų pasi
rinkimas. D A R PRIIMAMI 
KALĖDINIAI UŽSAKYMAI. 
Kreiptis: „ŽAIBAS", 9525 SO. 
79th Ave., H ickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-8090. 

(sk.) 

x P a b a u d a $500 ir kalėji
mas, jei kas vairuoja automobilį 
be Illinois valstijos leidimo (IL. 
driver's license). Kreipkitės į E. 
Šumaną dėl vairavimo teisių, 
vizos ir „Sočiai Security" kor
telės. Tel. 708-246-8241 arba 
708-990-2148. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
s k a n i a u s i ų l i e t u v i š k ų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J. Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sag i lV' , 6814 W. 87 
St., Burbank. IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

x Pr ieš K a l ė d a s d i e n o s 
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 
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 
P r o * a (sk.) 

x Laima ir Petras Aleksai, 
Hickory Hills, 111., linki malonių 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
metų draugams ir pažįsta
miems. 

x Irena Garunkštienė iš Or-
land Park, 111., švenčių proga 
sveikina draugus ir pažįstamus, 
linki geros sveikatos ir Dievo 
palaimos. 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
P A T A R N A U J A : Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis, 
income tax, vertimai, notaria-
tas, naujų vairavimo teisių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(sk.) 

x At lanta Import-Export 
praneša , kad kiti laivo kontei
neriai (talpintuvai) išsiunčiami 
gruodžio 21 d. Primename, kad 
siunčiame ir oro kargo siunti
nius. Pristatoma per 10-14 die
nų. Atlanta Import-Export, 
tel. 312-434-2121; iš toliau tel. 
1-800-775-SEND. (sk.) 

x Siuntiniai į Lietuvą — 
skubiai ir patikimai! Air cargo 
— trečiadieniais kas savaitę per 
savaitę. Laivo konteineris iš
vyks gruodžio 21 d. ir 26 d. 
Skambinti: Baltia Express, 
tel. 312-284-6449 arba 1-800-
SPARNAI. (sk.) 

x Atlanta Import-Export 
viešės Lemonte Šį sekmadienį, 
gruodžio 20 d. paimti siuntinių 
į Lietuvą. Dėl informacijos 
skambinkite nemokamu telefo
nu: 1-800-775-7363. 

(sk.) 

x „Lietuvos Aidas", nepa
mainomas Lietuvos autentiškų 
žinių dienraštis Vilniuje, tvirtas 
Lietuvos nepriklausomybės iš
laikymo šulas, labai naudingas 
ir išeivijai, metams oro paštu 
kainuoja tik 85.00 US dolerius. 
Čekius rašyti „Lietuvos Aidas" 
vardu ir su adresu siųsti Bro
niui Juodeliui, 239 Brookside 
Lane, Willow brook, IL 60514. 
Dabar laikas užsakyti 1993 
metams. (sk.) 

x „Lietuva Barcelonoje" — 
vaizdajuostė, kurioje pamatysi
te unikalius, iki šiol niekur ne
rodytus, Lietuvos delegacijos 
olimpiadoje oficialiuosius ir pri
vačius momentus. Teiraukitės: 
708-79&4152, Arvydas Renec-
kis. (sk.) 

x Dar pigesni bilietai jūsų 
giminėms — Ryga-Cikaga, tik 
$799. Grižti galioja vieneriems 
metams. Skambinkite: 312-
523-4465 (sk.) 

x S t e f a G r i k ė n i e n ė i š 
Chicago, 111., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų pro
ga, linkėdama geriausios sėk
mės per visus ateinančius me
tus. Ta proga aukoja 25 dol. 
„Draugui". 

x Chicagos Lietuvių mote
rų klubas Kristaus atėjimo 
Šviesos proga, linki visiems sėk
mės ir ištvermės šv. Kalėdose, 
sveikatos ir džiaugsmo Naujuo
se metuose. „Draugui" atsiuntė 
100 dol. auką. 

x Genovaitė Viskantienė iš 
Chicago, 111., sveikina gimines, 
prietelius ir pažįstamus su šv. 
Kalėdom, linki laimingų ir 
sveikų Naujųjų 1993 metų. Vie
toj sveikinimo kortelių siunčia 
auką „Draugo" dienraščiui. 

x Juozas ir Agnė Kižiai 
švenčių proga sveikina gimines, 
draugus, pažįstamus ir visus be
sidarbuojančius Tėvynės gero
vei. Kalėdų Džiaugsmas teatne
ša ramybę, meilę, susiklausy
mą, gerą nuotaiką, sveikatą... 
Viešpaties palaima telydi visus 
per ateinančius metus. Auka 
„Draugui". 

x Genovaitė Viskanta, Chi
cago, 111., sveikina visus „Drau
go" darbuotojus, linki l inksmų 
šv. Kalėdų, laimingų ir sėkmin
gų Naujųjų Metų. Kad „Drau
gas" dar lankytų ne tik per atei
nančius 1993 metus, bet ir po jų 
daug metų, „Draugo" paramai 
atsiuntė 50 dol. 

x Petrė Kasperavičiutė, St. 
Petersburg, Fla., sveikina visą 
„Draugo" štabą su šv. Kalėdom 
ir linki laimingų Naujųjų Metų; 
kad Dievas laimintų mūsų dar
bus per visus 1993 ateinančius 
metus, „Draugo" paramai paau
kojo 20 dol. 

x Mokytojas (H. S.) K. A. Al-
kevičius, Grand Rapids, Mich., 
šv. Kalėdų ir Naujųjų 1993 Me
tų proga sveikina gimines , 
draugus ir pažįstamus ir linki 
darbingų ateinančių metų. Ta 
proga aukoja 20 dol. „Draugui". 

x Marius ir Katriutė Sodo
mai sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkėda
mi linksmų švenčių ir nuotai
kingų Naujų metų. 

x Birutė Jasait ienė šv. Ka
lėdų švenčių proga sveikina gi
mines, draugus, pažįstamus, vi
sus lietuviško darbo bendradar
bius ir ypač talkininkus, be ku
rių bet koks darbas būtų neįma
nomas. Vietoje asmeniškų svei
kinimo kortelių aukoja „Drau
go" dienraščiui 100 dol. 

x Lietuvos Vyčiai, įvertin
dami „Draugo" atliekamus pa
tarnavimus, skelbiant jų orga
nizacijos pranešimus ir veiklos 
aprašymus, per Vidurio vakarų 
distrikto pirm. Algirdą Brazį 
atsiuntė dienraščiui 100 dol. au
ką, padėką ir sveikinimus šven
čių proga. Esame dėkingi už 
gražius žodžius ir auką. 

x R i m v y d a s ir G e n ė Rim
kai , Western Springs, 111., svei
kina savo artimuosius ir pažįs
tamus su šv. Kalėdom ir Nau
jais metais, linkėdami visiems 
sėkmės ir sveikatos per visus 
ateinančius metus. Ta proga au
koja 100 dol. „Draugui". 

x A ldona Vasonienė , Chi
cago, 111., sveikina draugus ir 
pažįstamus su ateinančiomis 
šventėmis. Ta proga aukoja 
„Draugui". 

x Kai m ū s ų s p a u d a — laik
raščiai ir žurnalai — dažniausiai 
vėluoja, malonią išimtį sudaro 
„Viltis", tautinių šokių ir liau
dies kūrybos žurnalas, kurio 
ateinančių metų sausio-vasario 
numeris jau pasiekė mūsų re
dakciją. Tai yra seniausias, ii- I 
giausiai einantis Amerikos šios 
rūšies leidinys, redaguojamas 
Vytauto F. Beliajaus, leidžia
mas anglų kalba. Jame rašoma 
ne tik apie lietuvių tautinius šo
kius ar kūrybą, bet ir apie kitų 
tautų liaudies lobius bei su jais 
susijusią saviveiklą. 

x Stefa ir Motiejus Kruš
niai ir sūnūs sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir linki visiems geros 
sveikatos Naujuose 1993 metuo
se. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja „Draugui" 50 dol. 

x Chicagos Šakių apskri
t i e s klubas sveikina „Draugo" 
bendradarbius ir skaitytojus šv. 
Kalėdų ir Naujų metų proga ir 
siunčia „Draugui" per iždininką 
Vytautą Ramonį 75 dol. auką. 

x Pranė ir Otonas Kaptei-
n i a i , Chicago Ridge , 111., ! 

sveikina savo draugus ir pažįs
tamus su šv. Kalėdom ir Nau
jais 1993 metais. Ta proga au
koja „Draugui" 50 dol. 

x Juozas ir Sala Undraičiai 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus, linki linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų ateinančių 
Naujųjų Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių siuntinėjimo skiria 50 
dol. „Draugui". 

x Ona Ščas tn ienė , š.m. lap
kričio mėn. 24 sulaukusi 92 m. 
amžiaus, atsiuntė „Draugo" va
jaus proga 50 dol. auką. Ji mūsų 
dienraštį dar mielai skaito ir 
visuomet laukia (nors kartais jis 
ateina labai pavėlavęs). Linkė
dami O. Sčastnienei ilgiausių ir 
sveikų metų, už auką nuošir
džiai dėkojame. 

x Šv. Ka lėdų bei Naujųjų 
metų proga sveikiname visus 
savo klientus, gimines, draugus 
ir pažįstamus. Linkime visiems 
nuotaikingų švenčių bei geros 
sveikatos 1993-čiaisiais metais. 
„Šaltinėlis" sav. — Teresė ir Po
vilas Urbonai. 

x Dukra i tės Eglės Stelmo-
kai tės -Novak namuose buvo 
paminėtas mamytės, senelės ir 
prosenelės Onos Ščastnienės 
92-tasis gimtadienis. Eglė No-
vak yra Maironio lituanistinės 
mokyklos Lemonte vedėja. 

Švenčiant mamytės, močiutės ir promočiutės 92-rą gimtadienį. Sėdi iš kai
rės: provaikaičiai Andriukas ir Justinas, jų viduryje sukaktuvininkė Ona 
Ščastnienė; stovi (ii kairės): Martyno ir Dalios Trakių dukrelė Viktutė, Ele
na Wasilewski ir Eglė Stelmokaitė-Novak. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

N A U J A S VIDEO FILMAS 
„LIETUVA BARCELONOJE" 

Gruodžio 5 d. Algimanto Ke-
zio „Galerijoje" įvyko naujo do
kumentinio video filmo „Lietu
va Barcelonoje" premjera. Šį fil
mą susuko National Film Board 
of Canada studijos kino opera
torė Rita Dirsė-Mykoliūnienė ir 
Arvydas Reneckis. Trumpame 
dokumentiniame video filme 
įamžinti unikalus, iki šiol nei 
sporto sirgaliams, nei karštiems 
patriotams nematyti, šią vasa
rą praėjusios olimpiados mo
mentai. Rita Dirsė- Mykoliūnie-
nė vyko į Barceloną drauge su 
mūsų sportininkais, vedina vie
nintelio tikslo — įamžinti tai, 
kas paprastai nepatenka į šaltų 
ir „objektyvių" pasaulio televi
zijos kompanijų akiratį. Filme 
matome pirmojo Lietuvos olim
pinėje istorijoje aukso medalio 
iškovojimą; vėliau Romas Ubar
tas stovi garbės pakyloje, o dau
giatūkstantinės minios akyse, 
skambant Lietuvos himnui, ky
la mūsų vėliava. Šio momento, 
kiek žinome „nepastebėjo" nė 
viena JAV televizija. „Lietuva 
Barcelonoje" tarsi susideda iš 
dviejų pagrindinių pasakojimo 
linijų: sportas ir valstybė. Šėls
tant olimpinėms aistroms, ma
tome buvusį Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininką Vy
tautą Landsbergį, bendraujantį 
su senųjų Europos valstybių ka
raliais, karalienėmis, vyriausy
bių vadovais ir... čia pat dirbantį 
— berašantį laišką pasaulio in
formacinėms agentūroms dėl 
svetimos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos. Filmas istoriškai 
svarbus tuo, kad jame gausu 
unikalių, „privačių" momentų, 
o bene svarbiausias — krepši
ninkų pergalės šventimas, mau
dymasis šampanu ir Lietuvos 
himno giedojimas, diriguojant, 
drauge su visais „išsimaudžiu-
siam", Vytautui Landsbergiui. 
Kaip Barcelonoje prabėgę įvy
kiai, taip ir filmas trumpas, tik
rai šventiškas. Tos šventės mū
sų tauta laukė net 64 metus. 

Filmą redagavo ir tekstą 
paraše Arvydas Reneckis, įkal
bėjo Leonas Narbutis. 

A lg imantas Kezys 

Šventų Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga sveikiname mielus 
Lietuvių Fondo narius ir visuo
menę. Dėkojame už Jūsų teikia
mą paramą ir pritarimą mūsų 
darbams, remiant išeivijoje ir 
Lietuvoje mums taip svarbų tau
tinį išlikimą. 

Asmeniniame gyvenime linki
me sėkmės ir sveikatos. 

LIETUVIŲ FONDO 
VADOVYBĖ 

MARATONO LAIMĖJIMAS 

V/BBM-FM radijo stoty, Chi
cagoje, Ed Volkman pravedė 
aukų rinkimo maratoną, laimė
damas 54,000 dol. labdarai. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60624 

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 
Te l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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


