
2ND CLASS MAIL THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXIII Kaina 35 c. TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, GRUODIS - DECEMBER 30, 1992 Nr. 253 

Stasys Lozoraitis dar 
vis neapsisprendė, ar 

kandidatuos į 
prezidentus 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, gruodžio 29 d. (Elta) 

— Nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Washingtone Sta 
sys Lozoraitis dar neapsispren
dė, ar kandidatuos Lietuvos pre
zidento rinkimuose. „Atva
žiavau į Vilnių, norėdamas iš
aiškinti politinę situaciją ir 
nuspręsti, verta ar neverta kan
didatuoti prezidento rinkimuo
se", gruodžio 29 d. Seimo rū
muose įvykusioje spaudos kon
ferencijoje pasakė Stasys Lozo
raitis. Galutinį sprendimą am
basadorius paskelbs tik pasikal
bėjęs su Algirdu Brazausku ir 
Vytautu Landsbergiu, pasikon
sultavęs su visomis politinėmis 
jėgomis. Diplomatas nenori var
žytis nei su vienu iš šių politikų, 
todėl sutiktų dalyvauti rinki
muose tik įsitikinęs, kad jo kan
didatūra galėtų suvienyti Lietu
vą, sumažinti politinę įtampą. 
„Norėčiau būti tuo kandidatu, 
kuris garantuotų naują laiko
tarpį mūsų valstybės gyvenime, 
kai pozicija ir opozicija diskutuo
ja, bet kartu dirba", — kalbėjo 
Stasys Lozoraitis. 

Stasys Lozoraitis plačiai ne
komentavo, " kokios politinės 
jėgos jį remtų rinkimuose. Jis 
tik pasakė gavęs Lietuvos lais
vės lygos lyderio Antano Ter
lecko pasiūlymą, mano, kad jo 
kandidatūrai pritartų Centras. 
LDDP pusėje taip pat yra asme
nų, su simpatija žiūrinčių į 
tokią įšeiti, pasakė ambasado
rius. 

Stasys Lozoraitis atmetė prie
kaištus, esą jis nepakankamai 
gerai pažįsta padėtį Lietuvoje. 
Ambasadorius taip pat pabrėžė 
nesąs užsienio lietuvis. „Aš 
vienintelis, Amerikoje gyvenęs, 
Lietuvos teritorijoje", kalbėjo 
jis. 

Stasys Lozoraitis prisipažino, 
kad Seimo rinkimų rezultatai 
jam nebuvo didelė staigmena. 
Diplomato nuomone, jei nebus 
sprendimų prieš laisvąją rinką, 
ekonominių suvaržymų, 
Lietuva turėtų gauti pažadėtus 
kreditus. 

Į klausimą apie ginkluotą per
versmą Stasys Lozoraitis atsa
kė: „Jėgos panaudojimas Lie
tuvoje būtų didelė tragedija. 
Išgelbėti nebūtų galima nieko, 
prarasti — viską". 

Ar kandidatuos į Lietuvos 
prezidentus, Stasys Lozoraitis 
turėtų pranešti sausio pradžio
je. 

Ekonomikos ministras mano, 
kad sunkiausia bus įveikti 

psichologines kliūtis 

„Bandysime griežčiau regu
liuoti kainas" , — interviu 
Lietuvos radijui pasakė nauja
sis Ekonimikos ministras Julius 
Veselka. Jis teigia, kad tiek 
privačios, tiek valstybinės 
įmonės turi ieškoti būdų, kaip 
sumažinti prekių savikainą. 
Ekonomikos ministras pasisako 
prieš labai didelius prekybinius 
antkainius. 

Ministro nuomone, vienas 
sunkiausių vyriausybė? uždą 
vinių, — pervesti į rinkos 
sąlygas ne tik gamybines, bet ir 
buvusias biudžetines organiza
cijas. Daugelis buvo įpratę gy
venti iš dotacijų, todėl įveikti šį 

psichologinį barjerą bus neleng
va. 

Julius Veselka bandys per
tvarkyti mokesčių sistemą. Ji 
turėtų skatinti naujų darbo 
vietų kūrimą, darbuotojų per
kvalifikavimą. Ministras galvo
ja, kad perkvalifikavimo 
sistemą būtina decentralizuoti 
— taip galima geriau panaudoti 
šiam tikslui skirtas lėšas. Taip 
pat būtina mažinti mokesčius 
investicijoms. Jis pasisako už 
pajamų deklaravimo sistemos 
įvedimą, mokesčius nekilno
jamajam turtui. 

A. Brazauskas: greitai bus 
atnaujinti Lietuvos ir 
Baltarusijos santykiai 

Diplomatiniai santykiai tarp 
Lietuvos ir Baltarusijos greitai 
bus atnaujinti, liko tik forma
lumai, — pareiškė laikinai ei
nantis Lietuvos Respublikos 
prezidento pareigas Algirdas 
Brazauskas gruodžio 28 d. 
surengtoje spaudos konferenci
joje. Tai buvo vizito į Baltarusiją 
vienas svarbiausių tikslų. Kodėl 
buvo nutrauktos derybos, Algir
das Brazauskas nekomentavo. 

Aptartas kaimyninių šalių 
ekonominis bendradarbiavimas. 
Lietuvos ūkininkai artimiausiu 
metu gaus tūkstantį traktorių. 
Bobruisko padangų gamykloje 
susitarta dėl jų produkcijos tie
kimo. Baltarusija Lietuvoje 
norėtų pirkti elektros energijos, 
autokompresorių, kompresorių 
šaldytuvams, sintetinės dervos. 
Baltarusius domino ir politiniai 
procesai Lietuvoje, rinkimų į 
Seimą rezultatai, kaip rengia
masi prezidento rinkimams. 

T. Lapinas paskirtas Radijo 
ir televizijos generaliniu 

direktoriumi 

Lietuvos Radijo ir televizijos 
generaliniu direktoriumi Sei
mas paskyrė buvusį Radijo ir 
televizijos valdybos pirmininką 
Laimoną Tapiną. Jo kandida
tūrą Seimui pasiūlė Radijo ir 
televizijos valdyba. 

Laimonas Tapinas yra baigęs 
Vilniaus universitetą, nuo 1971 
metų jame dėsto, nuo 1984 metų 
— žurnalistikos katedros vedė
jas. Turi menotyros kandidato 
mokslinį laipsnį, kinotyrinin-
kas. Šiuo metu — Vilniaus uni
versiteto žurnalistikos instituto 
direktorius. Kelių menotyros ir 
publicistikos knygų autorius. 

Laimonas Tapinas pažymėjo, 
jog valstybinis radijas ir tele
vizija turėtų išreikšti visuome
nės interesus; nenormalu, kad 
sunkiomis Lietuvai sąlygomis 
dabar veikia keturi televizijos 
kanalai. Reikia sukurti vieną 
stiprią valstybinę televiziją, su 
kuria galėtų konkuruoti priva
čios televizijos kompanijos. 
Svarbiausi RTV darbo pincipai, 
pasak L. Tapino, — veiklos lais
vė, atsakomybė ir suinteresuo
tumas. 

Kalėdinės dovanėlės 
našlaičiams 

Lietuvos vyriausybė iš biudže
to paskyrė po 400 talonų vien
kartines kalėdines ir naujame-

Rusijos daliniai Pabaltijy 
skundžiasi persekiojimu 

Mohamed Farrah Aidid (kairėje) ir Ali Mahdi Mohamed — du Somalijos kariaujančių genčių vadai, 
pagaliau pareiškė, kad pilietinis karas krašte pasibaigęs. 

PUODAS KATILĄ VANOJA 
Pasirinkęs laiką prieš pat 

Kalėdų šventes — Kūčių dieną 
— kai žmonės užsiėmę kitais 
reikalais ir mažiau dėmesio 
kreipia į krašto vidaus politikos 
ėjimus, prez. George Bush do
vanojo bausmę buvusiam Kraš
to apsaugos sekretoriui Caspar 
Weinberger ir kitiems pen
kiems asmenims, kurie buvo 
nuteisti už įsivėlimą į Iran-
contra situaciją. 

Prezidentas tvirtino, kad visi 
šeši apkaltintieji elgėsi patrio
tinių motyvų skatinami, net ne
svarstydami, ar jų elgesys yra 
teisingas, todėl jie verti pasi
gailėjimo. Tačiau šiuo savo 
žygiu prezidentas, vos mėnesiui 
likus Baltuosiuose rūmuose, ri
zikavo sumenkinti savo vardą. 
Dar neseniai jis buvo giriamas 
už humanitar inės pagalbos 
siuntimą į Somaliją, o dabar 
kaltinamas valstybės įstatymų 
nepaisymu ir savo draugų išteis-
nimu. 

Vos tik buvo paskelbtas prezi
dento nuosprendis, prasidėjo 

NAKVYNES NAMAI 
JAUNIESIEMS SVEČIAMS 

IŠ UŽSIENIO 

Prieš pusę metų Lietuvoje 
susikūrusi nepelno organizacija 
„Lietuvos jaunimo nakvynės 
namai" jau tapo labai populia
rūs. Čia buvo apsistoję šimtai 
dviratininkų iš įvairių užsienio 
šalių. Jiems buvo rengiamos iš
vykos iš Vokietijos ir Anglijos. 
„Lietuvos jaunimo nakvynės 
namai" tvarko dokumentus 
stoti į tarptautinę nakvynės 
namų asociaciją, kurios centras 
yra Londone. (ELTA) 

tinęs išmokas našlaičiams, ku
rie auga kūdikių, vaikų namuo
se, specialiųjų mokyklų moki
niams su fiziniais bei protiniais 
trūkumais, auklėjamųjų darbų 
kolonijų auklėtiniams. Šie pini
gai skiriami dovanėlėms ir 
šventiniams renginiams organi
zuoti. Po 800 talonų pašalpos taip 
pat gaus vaikai, kuriuos augina 
tik vienas iš tėvų, daugiavaikių 
šeimų (keturi ir daugiau vaikų) 
atžalos, vaikai — invalidai. 

Tuo pačiu vyriausybės 
nutarimu nuo sausio 1 d. vaikai 
našlaičiai, gyvenantys inter
natuose ar pas globėjus, galės 
nemokamai važiuoti visomis vi
suomeninio transporto priemo
nėmis iki 100 kilometrų atstu
mu. Kaime gyvenantys mokslei
viai į mokyklą ir atgal nemoka
mai važiuos 20 kilometrų atstu
mu. Mokyklų bendrabučiuose 
gyvenantys kaimo vaikai, ne
priklausomai nuo atstumo, ga
lės veltui parvažiuoti namo. 

(J.V.) 

priekaištai ir kaltinimai ne tik 
Bushui, bet ypač Weinbergeriui. 
Geriausiai šiuos kaltinimus 
švaisto specialusis valstybės 
prokuroras Lawrence Walsh, 
pareiškęs, kad dabar jis teismo 
proceso dėmesį nukreipsiąs į 
patį prezidentą. Pastarasis tik
riausiai atleidęs visiems kaltes, 
kad išgelbėtų savo kailį. 
Weinbergerio teismas buvo nu
matytas sausio 5 d. ir jame 
būtų, be abejo, iškelta Busho 
rolė Iran-contra situacijoje. 
George Bush, nors tuo metu 
buvęs viceprezidentu, tvirtina 
nieko nežinojęs ar labai mažai 
žinojęs, apie ginklų tiekimo 
pažadą už įkaitų grąžinimą. 
Galimas dalykas, kad prez. 
Bush būtų šaukiamas atsisėsti 
į liudininko kėdę ir išsamiau at
skleisti savo rolę tuolaikinėse 
derybose. Juo labiau, kad Walsh 
gruodžio 11 d. sužinojęs apie 
prezidento vestą dienoraštį, 
pradedant 1986 m. (Iran-contra 
pradžioje) rudeniu ir rašyta iki 
savo paties išrinkimo preziden
tu 1988 metais. Kadangi Bu-
shas niekam apie tą dienoraštį 
anksčiau nėra užsiminęs, jis 
gali būti apkaltintas svarbių 
dokumentų nuslėpimu. 

— Jeruza lė , gruodžio 28 d. — 
Izraelio karinė vadovybė prane
šė, kad 10 iš 415 deportuotų pa
lestiniečių buvo ištremti „per 
klaidą" ir galės grįžti namo. 
Tačiau grįžusieji bus teisiami už 
įvairius nusikaltimus ir bau
džiami kalėjimo bausme. 

Tuo tarpu deportuotieji pales
tiniečiai kenčia šaltį, maisto, 
vandens ir mediciniškos pagal 
bos trūkumą, nes Libano ir Iz
raelio vyriausybė atsisako pra
leisti tarptautinių organizacijų 
siunčiamas pagalbos siuntas į 
„niekieno zoną". 

— Havana . — Indijos laivas, 
pakrautas 10,000 tonų grūdų, 
pasiekė Cubos uostą. Tai jau 
septintoji tokia maisto siunta iš 
Indijos. Fidel Castro pasidžiau 
gė, kad Indija Cubai parodžiusi 
solidarumą ir paskatinimą to
liau žengti marksizmo keliu. 

-Mogadishu . - Dviejų pa
grindinių tarpusavyje kovoju
sių Somalijos genčių vadai pir
madienį pareiškė, kad pilietinis 
karas jau pasibaigęs ir jų susi
taikymo procesas prasidėjęs. 

Gen. Mohammed Farrah Ai
did ir jo varžovas Ali Mahdi Mo
hamed, save vadinąs laikinuo
ju Somalijos prezidentu, suruošė 
„taikos šventę" ir simboliškai 
panaikino sostinėje vadinamąją 
Žaliąją liniją, kuri skyrė abiejų 
šių vadų teritorijas. 

Rusų Vilniuje 
nebeliko 

Pagal Baltfax pranešimą, pir
madienį, gruodžio 28 d., 107-toji 
rusų kariuomenės motošaulių 
divizija užbaigė«atsitraukimą iš 
savo bazių Vilniaus Šiaurės 
miestelyje. Dokumentai, per
duodantys bazę Lietuvai, pasi
rašyti gruodžio 29 d. rusų 
karinės valdžios pareigūnų ir 
Lietuvos vyriausybės atstovo 
rusų kariuomenės atitraukimo 
reikalams kpt. Stasio Knezio. 
(S. Girnius) 

— Gruodžio 29 d. prasidėjo 
Brazi ,ijos prezidento Fernando 
Colio) de Mello teismas. Jis š.m. 
rugsėjo 29 d. buvo pašalintas iš 
pareigų už įvairius sukčiavimus 
ir išeikvojimus. Tai pirmas at
vejis, kai kurios Pietų Amerikos 
valstybės prezidentas buvo pa
šalintas iš valdžios. Jeigu jis bus 
teismo rastas kaltu, Brazilijos 
prezidento pareigas likusiems 2 
metams perims Itamar Franko, 
kuris ir dabar Collor de Mello 
pavaduoja. 

— Washington, D.C. — Pra
ėjusį sekmadienį į Somaliją pra
dėtos siųsti Amerikos balso lai
dos. 15 minučių ilgio programa 
bus girdima Somalijoje sep
tynias dienas savaitėje, 5:45 vai. 
ryto vietiniu laiku. Programose 
numatoma pateikti tikslių žinių 
iš viso pasaulio ir informacijų, 
taikomų specialiai vietiniams 
gyventojams. Tai jau 49-toji 
Amerikos balso programa, siun
čiama svetima kalba. 

— Buenos Aires — Trijose 
Argentinos provincijose vėl 
pasireiškė susirgimai cholera. 
Sveikatos ministerija per 
penkias dienas užregistravo 44 
naujus susirgimus Jujuy, Salta 
ir Formosa provincijose, kurių 
sienos susisiekia su Bolivija. 
Prieš du mėnesius Sveikatos 
ministras Julio Cesar Araoz 
buvo paskelbęs, kad cholera 
Argentinoje jau sustabdyta. 

— Washington, D.C. — Prez. 
George Bush perspėjo serbus, 
kad JAV yra pasiruošusi įsi
terpti į Balkanų pilietinį karą. 
jeigu Serbija pradės pulti 
albanus, gyvenančius autono
minėje Kosovo provincijoje. 

— Geneva . — JAV sek 
retorius Lavvrence S. Eagle-
burger ir Rusijos Užsienio rei
kalų ministras Andrei A. Kozy-
rev pareiškė, kad pasitarimuose 
dėl branduolinių ginklų kontro
lės jie pažengę į priekį, bet jokio 
galutinio susitarimo nepadarė. 
Buvo stengtasi susitarti, kad 
Amerika ir Rusija savo bran
duolinių ginklų atsargas su
mažintų bent dviem trečdaliais. 

Ryga, Latvija (NYT) - Tūks
tančiai Rusijos karių, dar 
likusių Pabaltijo šalyse, skun
džiasi, kad jie yra erzinami ir 
pažeminami. Pabaltijo šalių va- i 
dai, ypač Estijoje ir Latvijoje 
įtaria, kad Rusijos kariuomenė 
nenori visų savo dalinių išvesti 
iš šių šalių, nes jie nenori at
sisakyti savo svarbių karinių 
bei žvalgybos įrengimų tuose 
regionuose, rašo New York 
Times korespondentas Stephen 
Erlanger straipsnyje gruodžio 
27 d. laidoje. 

Rusijos dalinių Pabaltijy 
vado pirmasis pavaduotojas Įeit. 
gen. Fyodor Melničiuk užtikri
na, kad dalinių išvedimai bus 
ištesėti. J is atmeta estų ir ypač 
latvių skundus dėl ten esančių 
Rusijos karių arogancijos ir 
sako, kad jo paties daliniai yra 
prastai traktuojami. Jis sakė 
žadąs pats garbingai išvykti, 
kaip paskutinis Rusijos kareivis 
iš Pabaltijo. 

Nors spalio mėnesį, Jelcin'ui 
įsakius suspenduoti Rusijos 
karių išvedimą, kilo abejonė dėl 
Rusijos intencijų, gen. Melni
čiuk sako, kad dalinių išvedi
mas iš Lietuvos ir Estijos tebe
vyksta. Rusija jau anksčiau turi 
sutartį su Lietuva išvesti savo 
dalinius iki 1993 m. rugsėjo. Iš 
dabar apskaičiuojamų 80,000 
Rusijos kareivių, likusių Pabal
tijo šalyse, daugiau negu pusė 
yra Latvijoje. Rygoje yra 
vadinamosios Šiaurvakarinės 
Grupės štabo centras. 

Rusijos pareigūnai sako, kad 
Jelciną spaudė Latvijoje ir Es
tijoje į pensijas išėjusieji Rusijos 
karininkai, nepatenkinti, kaip 
jie tuose kraštuose traktuojami 
ir negalintys gauti butų Rusijo
je. Pabaltiečių vadai teigia, kad 
iš tikrųjų Jelcinas tik norėjo 
nuraminti karininkus ir ultra-
nacionalistus Rusijoje. 

Bet ypač Latvijoje yra brangių 

karo įrengimų ir žiemą neuž-
šalantis uostas, kuriuos Rusija 
nori ir toliau naudoti. Pabalti-
jis buvo svarbus regionas Rusi
jos raketų rikiavimui, o Vent-
spils, Latvijoje, yra mikrobangų 
klausymosi stotis, kurioje rusai 
klausos: Europos telefoninių 
pasikalbėjimų. 

Pirmosios derybos dėl tokių 
įrengimų tolimesnio naudojimo 
užkliuvo, o Rusijos dalinių 
išvedimo suspendavimas dar 
labiau apsunkino reikalą.Gen. 
Melničiuk skundžiasi, kad nėra 
susitarimo, kaip Rusijos daliniai 
privalo laikytis ir kaip jie turi 
būti traktuojami, „o vienašališ
kai priimti įstatymai mums " 
kelia rūpesčių, ir mes dėl to 
esame labai nepatenkinti", — " 
pasakė gen. Melničiuk. 

Kadangi neleidžiama į kraš
tą atvežti naujų karių, kari
ninkams kartais tenka dirbti 
eilinių kareivių darbą, ir jie dėl 
to labai nepatenkinti. Jei jų 
automobiliai išvažiuoja į miestą, 
jie yra ant kiekvieno kampo 
kratomi ir tikrinami, nors jie iš 
anksto praneša, kad važiuos. 
Bet pabaltiečiai sako, kad 
dažnai nebūna pranešama, o kai 
kurie rusų kariai elgiasi kaip 
valdovai. Be to, jie skundžiasi, 
kad kai kurios vietovės jų pačių 
teritorijoje yra Rusijos tebelai
komos, kaip latviams ar estams 
neprieinamos zonos. Prie to 
prisideda ir nesustarimai, ką 
daryti su Rusijos cheminiais ir 
branduoliniais įrengimais ir 
ginklais. Rusija juos nori palikti 
Pabaltijy, pabaltiečiai nori. kad 
Rusija juos išsigabentų. 

NERIMSTA IRAKAS 
Washington, D .C , gruodžio 

28 d. — Praėjusį sekmadienį 
prasidėjęs naujas Irako „karinis 
žaidimas", kai jo lėktuvai pa
kartotinai įskrido į uždraustąją 
zoną, tebesitęsia. 

Sekmadienį, pirmą kartą po 
š.m. rugpjūčio 27 d., kai Jung
tinės Tautos uždraudė Irako 
lėktuvams perskirsti 32-ja pa
ralelę, kad nebūtų bombarduo
jamos sukilėlių kurdų stovyk
los, du irakiečių kariniai 
lėktuvai pasirodė uždraustoje 
zonoje. Po perspėjimo pirmieji 
du grįžo atgal į savo teritoriją, 
bet netrukus atskrido kiti du. 
Amerikiečiai jau buvo pasiruošę 
juos sutikti ir vieną numušė. 

Prezidentas George Bush pa
siuntė Irako vyriausybei griež
tą perspėjimą, kad jokie susita
rimų pažeidimai nebus toleruo
jami. Perspėjimą tuo pačiu metu 
paantrino ir naujai išrinktasis, 
bet prezidento pareigų dar ne-
perėmęs, Bill Clinton. Amerika 
pabrėžia, kad Saddam Hussein 
nemėgintų pasinaudoti krašto 
vyriausybės pasikeitimu ir 
užpulti kurdus ar kaip kitaip 
padidinti įtampą. Paskutiniu 
laiku irakiečių kariniai daliniai 
telkiami prie kurdų gyvenamų
jų vietovių, o prie JT sunkve
žimių, vežančių maisto bei 
vaistų siuntas kurdams, jau 
pasitaikė prisegtų bombų. 

Gruodžio 28 d. į Persijos įlan 
ką iš Somalijos pakrančių 
išplaukė didžiulis JAV lėktuv
nešis „Kitty Hawk". 

PIRMIEJI ALBANIJOS 
VYSKUPAI 

Vat ikanas. Po daugiau kaip 
50 metų popiežius Jonas Pau
lius II paskyrė Albanijai 4 nau
jus vyskupus. Albanijoje yra tik 
maždaug 10% katalikų. Di
džiausią religinę bendruomenę 
sudaro musulmonai: 70%. Dar 
yra apie 20% ortodoksų. Albani
ja turi šiek tiek daugiau kaip 3 
milijonus gyventojų ir save dar 
neseniai laikė ateistine vals
tybe. 

Trys iš naujųjų vyskupų yra 
buvę nubausti koncentracijos 
stovyklų arba sunkiųjų darbų 
kalėjimo bausme už tariamą 
šnipinėjimą Vatikano naudai ir 
atlikimą savo religinių pareigų. 
Monsin. Franco Illia, jau su
laukęs 74 m. amžiaus, buvo 
nubaustas mirties bausme 1968 
metais, bet vėliau bausmė pa
keista kalėjimu iki gyvos gal
vos. Jis yra iškalėjęs 20 metų. 
Mons. Robert Ahsta, taip pat 74 
m., 11 metų turėjo dirbti prie 
hidroelektrinės jėgainės sta
tybos, o mons. Zef Šimoni taip 
pat sėdėjo komunistų kalėjime 
net 12 metų. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 30 d.: Sabinas, 
Anyza, Augąs, Audronė. 

G r u o d ž i o 31 d.: Šv. 
Silvestras, Melanija, Gedgan-
tas, Mingailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 7.15, 
leisis 4:29. Temperatūra dieną 
42 F (7 C), debesuota, lietinga; 
naktį 35 F (2 C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
7:14, šalčiau, lietus gali pavirsti 
ledo krituliais ar net sniegu. 
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JŪRŲ SKAUČIŲ KŪČIOSE 
SKAMBĖJO VARPELIAI 

1992 metai, gruodžio 11 diena. 
Į Lemonto Lietuvių centrą sesę 
Vilę ir mane veža brolis Darius. 
Tamsu gatvėse, tamsu laukuo
se, nors dar t ik šešta valanda 
vakaro. Keliaujam pas Chicagos 
ir Lemonto jūrų skautes ka r tu 
švęsti Kūčias. 

Centre šviesu ir šilta. Apa
tinėje salėje baltomis staltie
sėmis užtiesti stalai, paruoštos 
tam vakarui lietuviškos vaišės. 
Yra ir silkes, ir žuvys, ir mišrai
nė, ir kisielius, ir aguonpienis, 
ir prėskučiai, ir rauginti kopūs
tai bei agurkai, duona, pyragai, 
pyragėliai. Kiekvienoje lėkštėje 
dar ir dovanėlė — kalėdinis 
saldainiukas. Salė kukliai, bet 
labai skoningai sidabrinėmis 
žva igždėmis ir s n a i g ė m i s 
papuošta . Šaunu. Gražu. 

Renkas i svečiai, tėvai, jūrų 
skau ta i ir žemės skautų atsto
vai. Visus pasitinka „Nerijos" 
tun to tunt in inkė j .s. Violeta 
Paul ienė , gintarės, j .ps. Ju rg i s 
Lendraitis, budys Romas Česas. 
Čia pat svarbius reikalus spren
džia LS Brolijos jūrų skautų 
skyr iaus vedėjas j.v.s. Algis 
Pau l ius su savo buriuotojais. 
Didžiausias bebras Vaciukas 
šmaikščiai filmuoja svečius, 
nespėjusius pozuoti... Aplink 
t r iūs ia gintarės, grupuojasi į 
savo ratelius ūdrytės ir beb-
riukai. Matome jūrų jaunes,-ius. 
jūrų skautes.-us ir vyriškus 
būdžius. 

Visi tokie malonūs, savi, 
t ikrai vienos šeimos nariai . 
Smagu susitikti ir su veteranais 
tėvais, kurių ne tik dukros, bet 
jau ir dukrai tės mikliai šeimi
n i n k a u j a ir sodina sus i 
r i n k u s i u s pr ie stalo. Sesės 
g intarės Lietuvos prisiminimui 
uždega žvakes, kurių švieselės 
dar didesnį jaukumą teikia. 

Sesė Alytė ( jp s- Aleksandra 
Gražy tė ' pasveikina svečius ir 
p r imena , kad čia stovinčios 
e g l u t ė s papuošimus pada rė 
pačios mažiausios sesės — ūdry
tės. Po eglute — gražiai suvynio
tos dovanėlės Lietuvos jūrų 
skau tėms ir skautams. 

Viešnia iš Lietuvos Jany tė 
Mykola i ty tė pasakoja ap ie 
Kūčių prasmę, apie ta i , kaip 
Kūčias šventė Lietuvoje. Mažie
siems įdomu girdėti, kad Kūčių 
naktį prakalba žvėrys, gyvu
l iukai ir paukščiai... 

Sesė Vija t a r ia nuoširdų ačiū 
visoms gintarėms už šio vakaro 
surengimą, ta ip pat dėkoja ma
mytėms , prisidėjusioms prie 
maisto pagaminimo. Ji džiau
giasi svečiais, nepatingėjusiais 
tą t amsią naktį atkeliauti į šią 

šventę. 
Sesė Alytė kviečia gintare 

Aldą Mikučiauskaitę sukalbėti 
maldą. Valgius laimina ir itin 
prasmingą žodį t a r ia v.s. An
t a n a s Saulai t is , SJ. Tėvas 
Saulaitis, ka lbėdamas apie 
dangų, apie žvaigždes, apie 
Dievo ir artimo meilę, priminė 
mums buvusį ir visų mylimą 
Lietuvių J ū r ų Skaut i jos 
kapelioną a.a. tėvą j.v.s. Joną 
Raibužį, kuris ta ip pat mums 
pasakodavo apie gamtą, žvaigž
dynus, linkėdamas santaikos ir 
tarpusavio meilės. 

Ne, valgyti dar nevalia! Sesė 
Alytė komanduoja giesmėms. 
Rūpestingos gintarės prie kiek
vieno lėkštės padėjo kalėdinių 
giesmių žodžius, t ad nėra kaip 
atsiprašyti, kad j i e jau primirš
ti... Giedame, susikaupiame. 

Štai įbėga su skambaliukais 
mažosios ūdrytės. Jos mums 
dainuoja „Jingle bells" lietu
viškai. Po jų — bebriukai, 
kuriems gitara pri tar ia didysis 
brolis budys Jonas Gražys. 

Dalinamės kalėdaičiais, linkė
dami vieni kitiems „gero vėjo", 
kuris reiškia ir laimę, ir sveika
tą, ir meilę, ir visų troškimų 
išsipildymą. Gintarės Jūratė , 
Taiyda. Aida ir kitos vikriai pa
tarnauja ir šypsosi šypsosi! O 
gintarių šį vakarą nedaug, nes 
daugelis jų dirba, mokosi, tačiau 
čia esamų šviesios šypsenos 
atstoja pasigestų sesių: Dalios, 
Dainos. A u š r i n ė s , Mildos, 
Laimos, Renatos , Gražinos. 
Audronės (išsikėlusios į tolimą 
miestą), vyresniųjų Aldonos, 
Danutės, Bronės , Nijolės, 
Marytės i r daug kitų... 

Sužinojom, kad sesė Laura 
visai neseniai susilaukė ūd
rytės, o sesė Vilytė iškeliavo su 
vaistų siunta Lietuvos mažie
siems ligoniams. Sveikiname 
jas ir tikimės kitų metų Kūčias 
kartu su jomis praioisti. 

Po vakarienės jūrų skautės ir 
jūrų jaunės suburia ūdrytės ir 
bebriukus žaidimams. Visų nuo
taika pakili, šventiška. 

„Nerijos" tun tas Cbicagoje 
nenuilstamai tęsia seną tra
diciją, kasmet suruošdamas 
bendrą sesėms, broliams, tė
veliams ir svečiams lietuvišką 
Kūčių vakarą. Ačiū tuntininkei 
sesei Violetai, vakaro vedėjai 
sesei Alytei, darbščioms gin
tarėms, ūdryčių vadovei sesei 
Virginijai Rimeikienei, bebrų — 
broliui Romui Česui. 

Teskamba šventiški Kūčių 
varpeliai „Nerijos" tunte dar il
gai ilgai! 

Sesė Dal ia 

Prie eglutės susispietusios „Nerijos" tunto ūdrytės laukia svečių atvykstančių 
į Kučiu švente. 

SKAUTIŠKOS 
KŪČIOS TORONTE 

„Šatri jos" ' ir „Rambyno" 
t u n t ų su reng tos Kūč ios 
gruodžio 6 d. Prisikėlimo par. 
salėje s u t r a u k ė a r t i 350 
dalyvių. Pradėta vyr. skaučių 
kandidačių būrelio kalėdinėmis 
giesmėmis ir sesių sveikinimais 
uždegus žvakes . Dvas io s 
vadovas s. kun. S. Simana
vičius, OFM, sukalbėjo maldą, 
po kurios buvo l a u ž o m o s 
plotkelės — visi vieni su kitais 
sveikinosi ir linkėjo gražių 
Kalėdų. Visiems sugrįžus į savo 
vietas, vaišintasi tradiciniais 
šeimų suneštais skaniais patie
kalais. 

Po vakarienės tunt ininkai s. 
Algis ir ps. Vida Senkai pa
sveikino susirinkusius; s. muz. 
D. Viskontienė visus sutelkė 
kalėdinių giesmių giedojimui. 
Sveikino čia dalyvavęs mielas 
svečias v.s. kun. A. Saulai t is , 
SJ. Draugovių pasirodymuose 
daugiausia reiškėsi sesės, bet 
neatsiliko nė vilkiukai. Pasi
rodymai buvo gerai paruošti ir 
originalūs. Karščiausių plojimų 
susilaukė v.sk. D. Petrauskie
nės vadovaujami mažieji — 
liepsnelės ir giliukai. Belau
kiant Kalėdų senelio gražiai 
praskambėjo „Gul šiandieną" ir 
„Sve ikas , J ė z a u " . K a l ė d ų 
senelis fsk.v. v.si. P a u l i u s 
Sukauskas) , e n t u z i a s t i n g a i 
sutiktas, išdalino mažiesiems po 
didelį krepšį į v a i r i a u s i ų 
dovanų. Ši kalėdinė sueiga 
taipgi baigta skautiška malda 
„Ateina naktis" . Jai vadovavo 
v.sk. Inga Pivoriūtė. 

S. 
„Tėviškės žiburiai" 

NUOŠIRDUS 
MECENATAS 

Kalėdų šventėms artėjant , 
skaut ininkas prelatas Juozas 
P r u n s k i s , s v e i k i n d a m a s 
Vydūno fondą, jo veiklai at
siuntė ir 500 dol. auką. Dos
nusis prelatas ta proga rašo: 

„Brangieji, 

labai branginu skautybę, kuri 
man yra daug davusi. Myliu 
skautus, kurie parodo tiek daug 
Dievo ir Lietuvos meilės bei pasi
šventimo artimui. Man daro 
didelį įspūdį toks puikus 
Vydūno fondo tvarkymas ir ve
dimas. Todėl siunčiu ir savo 
aukelę skautams — 500 dol. 
Su pagarba ir skautiška meile, 

Prel. J. Prunskis" 

Vydūno fondas labai vert ina 
skautininko prel. J . Prunskio 
gražias mintis ir didžią auką, 
kur ią t ik s l i a i sunaudos ime 
lietuviškiems reikalams. Mūsų 
mecena tu i l i n k i m e s t ipr ios 
sveikatos ir daug darbingų — 
prasmingų dienų. 

vs . fil. Vytautas Mikūnas 
Vydūno fondo v-bos 

pi rmininkas 
Nuotr. D a l i o s S r u o g a i t ė s 

KVIETIMAS SUSITIKTI PRIE 
STOVYKLINIO LAUŽO 

„Kernavės" skaučių t u n t a s 
Chicagoje, ..susigiminiavęs" su 
m i š r i u „ K e r n a v ė s " t u n t u 
Vilniuje, stiprina ryšius laiškais 
ir mater ia l ine parama vilnie
čiams. Vėliausiame laiške LS 
Seserijos Vidurio rajono atstovei 
ir kernavietei vs. fil. Ritai Pen-
čylienei vilniečiai rašo: 

,, Sesės ir Broliai, 

jau ne už kalnų Jubiliejinė 
L i e t u v o s s k a u t ų s t o v y k l a . 
Laikas peiį iūrėt i , kas nuveikta 
ir kas pasiekta. Jaunieji skau
tai ir skautės auga ir stiprėja 
kiekvienais metais įsigydami 
vis daugiau patyrimo ir užsispy
rimo dirbti skautybės labui. Tai 
džiugina visus vadovus. Šiuo 
metu mišr iame Vilniaus „Ker
navės" tun te yra 85 sesės ir 
broliai. Vis didėja ir jaunų vado
vų būrys dėka jau penktų metų 
darbo. Be abejo, neapsieita be 
d ide l ė s išeivi jos vadovų 
pagalbos. Už ta i esame dėkingi 
Jums , sese Rita, ir visiems, 
kurie vienaip a r kitaip padėjo. 

Kad skaut i ška dvasia keliau
tų pe r l i e tuv i šką p a s a u l į , 
neužteks rašyti laiškus ir susi
tikinėti oficialiuose posėdžiuose, 
reikia visiems susirinkti prie 
stovyklinio laužo: padainuoti , 
pajuokauti , pasidalint i savo 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Tokia 
galimybė dabar jau reali . 

Visas „Kernavės" tunto seses 
bei visus mus mylinčius ir re
miančius skautus ir skautes 
kviečiame dalyvauti Vilniaus 
„ K e r n a v ė s " tun to penker ių 
metų Jubiliejinėje stovykloje 
1993 m. birželio 24, 25, 26, 27 

„SKAUTŲ AIDO" linkėjimai talkininkams 

Mūsų mylimiausią Brolį Vladą, 
„Skautų Aido" gyvastį, 

didžiųjų švenčių proga širdingai sveikina 
Brolis Antaną* .,• sesės „Pelėdos"— 

Dalia. Halina, Janina, Nijolė, 
linkėdami, 

kad darbščios rankos nepailstų, 
spaustuvės presai nenutiltų, 
kad „Aido" lapai — prirašyti, 
Visi viršeliai — pripašytV 
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Fil . Jonas Da inauskas ruošia 
šių metų paskut inį „Mūsų Vy
čio" žurnalo Nr . 4. Dar priima
ma medžiaga ir nuot raukos . 
Skubiai siųsti: „Mūsų Vytis" , 
3001 W. 59 St., Chicago, IL 
60629. 
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Tai . (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

* * * 

N a r s i a u s i 
švente 

,.Litu£ >nto jūreiviai atvyksta j „Nerijos" sesių Kūčių 

Nuotr. Dalia Sruoga 

Mūsų brangia sese Ireną, 
nuoširdžiausią „Skautų Aido" talkininke, 
Kalėdų ir Naujiyų Metų šventėse sveikina red. kolektyvas: 

Brolis Antanas ir „Pelėdų" skilties sesės: 
Dalia, Halina, Janina ir Nijolė, 

linkėdami: 
„Keliu skautybės" žengiant tvirtu. 
Tarytum pylimu supiltu 
Iš tiesių, geriausių žodžių. 
Gražesnių už puokšte rožių! 

dienomis (1993 birželio 23 — at
vykimas, įsirengimas, birželio 
28 — išvykimas, stovyklos su
tvarkymas). Tai būtų gera pro
ga susipažint i a rč iau prieš 
didžiąją L i e t u v o s s k a u t ų 
Jubiliejinę stovyklą Palangoje, 
prasidėsiančią 1993 m. liepos 3 
d. Tą savaitę t a rp stovyklų galė
tume aprodyti Vilnių, suor- , 
ganizuoti apgyvendinimą ir 
pasirūpinti kelione į Palangą, ir 
t.t. Norėtumėme iš anksto suži
noti a t v y k s i a n č i ų ska ič ių , 
amžių ir vardus. Papildomą 
informaciją išs iųsime gavę 
reikalingas žinias iš Jūsų. 

N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e : 
„Kernavės" tun to „Verpsčių" 
būrelio sesėms, Chicagos „Ker
navės" tunto sesėms ir tunti
ninkei s. Ramutei Kemežaitei , 
skaut iškos vaka ronės daly
viams ir „ K e r n a v ė s " tun to 
draugams Chicagoje, už 500 
dolerių auką Vilniaus „Kerna
vės" tunto sesėms ir broliams 
uniformų įsigij imui. Esame 
t ik ra i sujaudint i jūsų visų 
rūpesčiu, mei le i r paga lba 
mums. Netveriame džiaugsmu 
ir labai laukiam tos akimirkos, 
kai galėsime su jumis susitikti 
prie nuostabaus stovyklinio 
laužo! S u s i t i k t i ir t a p t i 
džiaugsmo ženklais, koks y ra 
stovyklos laužas!!! 

Vis budžiu! — 
sk. vytis Vygantas Kiulkys 

tunt ininkas 
s. Monika Girčytė" 

adjutante 

„SIETUVOS" METINĖ 
Š V E N T Ė 

„Sietuvos" skautininkių ir ži-
diniečių d r a u g o v ė s m e t i n ė 
šventė sausio 10 dieną bus 
švenčiama Lie tuvių cen t re , 
Lemonte. Visos sesės (uni
formuotos) prašomos dalyvauti 
11 vai. šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Sueiga 1 
vai . p.p. „ B o č i ų " menė je . 
Tikimasi visų draugovės narių 
ir jų šeimų dalyvavimo. 

Draugininke 

SPAUDAI RUOŠIAMAS 
ŽURNALAS 

„MŪSŲ VYTIS" 
Ateinančių metų „Mūsų Vy

čio" Nr. 1 y ra paruošiamas Los 
Angeles mieste. J i s daugiausia 
ir skir iamas Californijos apra
šymui. Redaguoja fil. Valen
tinas Varnas. Dar galima prisi
dėti rašiniais susisiekus su 
redak to r iumi . Rašyt i : 2307 
Lyric Ave., Los Angeles, CA 
90027. 
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Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tol. kabineto Ir buto: (708)652 4 1 1 * 

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

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus trec šest 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ.PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
6635 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

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

10 W. Martin, Napervlll* 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Roz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t e l . ( 1 - 3 1 2 ) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kadz le Ava . , 
C h i c a g o , I I I . 60652 

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 PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71 st St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBI'TIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto t o l . (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai (1-312) 585 7755 

A R A S Ž L I O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

A K I Ų LIGOS 
Oood Samarltan Medlcel Cantar-

NapervHle Campus 
102O E. Ogden Ave., Stitte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tol. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Ar Amerika įžengs 

Į NAUJĄ EPOCHĄ 
Žvelgiant į praėjusius metus, 

mums, lietuviams, kurie esame 
ir amerikiečiai, pereitas ruduo 
atnešė stambų įvykį, kuris, 
atrodo, nori-nenori mus paveiks 
Demokrato būsimo prezidento 
Bill Clinton skirtingos politinės 
pažiūros nuo respublikono prez. 
George Bush gerokai pakeis 
mūsų, kaip amerikiečių, 
laikyseną tiek tarptautinėje 
politikoje, kuri neretai lies ir 
Amerikos santykius su Lietuva, 
tiek ir šio krašto vidaus politiko
je. Pastaroji gi neišvengiamai 
palies ir mūsų pačių ekonominę 
padėtį, ir tai, kokį vaidmenį 
valstybė vaidins, teikiant 
socialinius bei sveikatos 
patarnavimus šio krašto 
plačiajai visuomenei. Vienas bū
simojo prezidento ėjimas, kuris 
paliko teigiamą įspūdį lietu
viams — tai jo sušaukimas JAV 
etninių organizacijų atstovų ir 
atsiklausimas jų nuomonės dėl 
JAV laikysenos ir pagalbos jų 
atstovaujamiems kraštams. 

Tačiau daug apgailestavimų 
dėl Bill Clinton išrinkimo teko 
skaityti konservatyvioje JAV 
spaudoje, jų tarpe ir mūsų 
dažnai cituojamoje katalikų 
spaudoje. Religinė spauda la
biausiai pasisako prieš Bill 
Clinton viešą pareiškimą už 
„pasirinkimo laisvę" daryti 
abortus. Vienas tokių 
katalikiškų savaitraščių, Our 
Sunday Visitor (OSV), kuris 
daug dėmesio skiria priešabor-
tinės veiklos žinioms, spausdino 
nemaža straipsnių, iškeliančių 
tuometinio prezidentinio kandi
dato Bill Clinton proabortinę 
poziciją. Tačiau lapkričio 22 d. 
numery išspausdino ilgą savo 
vedamąjį, duodantį informacijos 
apie būsimąjį prezidentą. 

Sveikindami būsimąjį prezi
dentą už sunkiai iškovotą 
pergalę, OSV tačiau pripažįsta, 
kad lemtingiausias elementas 
toje pergalėje buvo krašto eko
nomijos nuosmukis. Clintono 
kampanija išmintingai padarė, 
jie rašo, tiek daug dėmesio 
kreipdama į ekonomiją, tuo tar
pu, kai prezidento Bush kam
panija tik per vėlai suvokė tos 
problemos svarbumą. 

Jie pastebi, kad katalikai, 
kurie paprastai balsuoja už 
demokratus, bet per pasku
tiniuosius dvejus rinkimus bals
avo už Reagan ir Bush, šįmet 
vėl pabalsavo už demokratą — 
Bill Clinton — bet ne dėl jo 
socialinių ar ideologinių po
zicijų, kurių tarpe yra ir abor 
tų teisių praplatinimas ir 
viešųjų mokyklų rėmimas pri
vačių (jų tarpe ir katalikiškų) 
mokyklų sąskaiton. 

Our Sunday Visitor tačiau pa
stebi, kad prieš šiuos rinkimus 
Bill Clinton niekuomet nebuvo 
taip stipriai pasisakęs tais klau
simais. Jie pastebi, kad Demok
ratų partija, svarstydama, ką 
nominuoti į prezidentus, neno
rėjo jo nominuoti, nes jis tais 
klausimais nesilaikė partijos 
ideologijos. Tad tik prieš 
nominaciją Clintonas stipriai 
užėmė partijos poziciją. Jų 
nuomone, Clintono dažnos 
kalbos apie siekimą bendro su
tarimo ir pripažinimas, kad 
„progyvybininkai" nuoširdžiai 
laikosi savo įsitikinimų, rodo, 
kad Clintonas vis tik yra toli 
nuo Demokratų partijos be-
kompromisinės pozicijos. Clin
tonas nelaiko abortų nei poli
tinės pozicijos pareiškimu, nei 
moters išsilaisvinimo ženklu, o 
tragedija — visuomenės nesuge
bėjimu moteriai duoti sąlygas 
tikram, pozityviam pasi
rinkimui. 

Jie viliasi, kad Clintonas su
gebės Demokratų partiją pa
daryti atviresne savo partijos 
nariams, kurie priešinasi abor
tams. Nors OSV pripažįsta, kad 
tai tik viltys, pati Demokratų 
partija, kurios daugelis narių 

KAI LIETUVA PURTOSI PARAMOS 

gaus valdžios postus, rodo, kad 
pasibaigė dienos, kai JAV 
administracija buvo draugiška 
kovojantiems už negimusios 
gyvybės teises. 

„Pats Clintonas nėra nedrau
giškas katalikams socialinėje 
plotmėje", rašo OSV. Jis pats 
yra auklėtinis tos mokyklų sis
temos, kuriai jis nenori, kad 
būtų teikiama valdiška pa
galba. Clintonas baigė ka
talikišką pradžios mokyklą ir 
Jėzuitų Georgetown universite
tą. Jis pažįsta ir patogiai jaučia
si su katalikiška mąstysena, 
tikėjimu ir filosofija, savo 
socialinio rūpesčio principus 
priskirdamas savo katalikiš
kam išauklėjimui. Kur pietietis, 
buvęs JAV prez. Jimmy Carter 
niekuomet nejautė artimumo 
katalikams, Bill Clinton mokės 
laisvai judėti katalikų rateliuo
se, rašo laikraštis. 

Reikšdamas viltis būsimo pre
zidento administracijai, OSV 
cituoja Christopher Lasch 
straipsnį Harper's žurnalo 
spalio numery: „Rinkiminėje 
kampanijoje demokratai daug 
kalbėjo apie vilties atgaivinimą, 
bet jie neperžengia ekonomijos 
ribos... Niekas neturėtų svajoti 
apie (to klausimo) paneigimą, 
bet ekonominis nuosmukis 
nepilnai atsako į amerikiečių 
nustojimą pasitikėjimo ateitimi. 

Kraštas yra netekęs savo 
krypties ir tikslo, ir, aš manau, 
moralinio vadovavimo tuštuma 
žmonėms kelia didesnį susi
rūpinimą, negu JAV ekonomi
nis žlugimas... Bet jie nenori gir
dėti daugiau pažadų. Jų vaikai 
jau ir taip girdi daug pažadų — 
ir ne tik iš politikierių, bet ir iš 
pedagogų, reklamininkų ir visų 
kitų, kurie nori ką nors parduo
ti. ... Mūsų kultūra yra visa 
papirkta pažadais. 

Kai žmonės skundžiasi verty
bių nustojimu, jie nekalba tik 
apie ekonominio augimo 
nuosmukį. Jie klausia, ar tie, 
kurie duoda toną amerikie-
t iškam gyvenimui, dar at
simena, kas padaro gyvenimą 
vertingu. Jie klausia, kodėl 
niekas viešajame gyvenime 
nenori šio klausimo pasvarstyti. 
Jie išsiilgę vadų, kurie jų vaikų 
gyvenimui duotų tikslą — 
„tikrąją vilties prasmę". 

Mes pritariame Our Sunday 
Visitor laikraščiui, kai jis rašo: 
„Mes tegalime viltis, jog Clin
tono administracija pradės aiš
kiau suprasti, kad susirūpi
nimas ekonomija nurodo gilesnę 
platesnę dvasinę krizę, kamuo

jančią šį kraštą. Paskutinius 
t r is dešimtmečius Amerika 
ieško sekuliaristinių atsakymų 
dvasiniams klausimams. Skur
das, narkotikai, smurtas, silp
nesniųjų šeimos narių skriau
dimas, kriminaliniai nusikal
timai ir, žinoma, abortai — visi 
šie reiškiniai iššaukė tūks
tančius sekuliaristinių ban
dymų juos išspręsti. Ir visi 
nepasisekė. 

Ir mes pritariame, kad ne
įmanoma sukurti žmogaus 
kilnumą gerbiančios politikos, 
neremiant jos pagrindinės 
prielaidos, kad žmogiškoji 
gyvybė yra šventa. Neįmanoma 
išspręsti skurdo problemos, kol 
nebus atkreiptas dėmesys į jį iš
šaukusį dvasinį skurdą. Ne
galima bus išspręsti narko
manijos ir jos iššauktų krimi
nalinių nusikaltimų, kol nebus 
žmonėms įdiegtas jų dvasinio 
kilnumo jausmas. 

Bet problemas bus galima 
išspręsti, atkreipus dėmesį į šio 
krašto gyventojų dvasinę plot
mę: kai vietoje savanau
diškumo, bus skatinamas di
džiadvasiškumas ir noras 
tarnauti; kai žmogaus gyvybė 
bus vertinama ne dėl jos naudos 
kitiems, o dėl jos pačios šven
tumo. 

a.j.z. 

Medicina ir odontologija 
visada buvo atskiros gydymo 
šakos ne tik Lietuvoje, bet ir 
Amerikoje. Iš tikrųjų odon
tologija yra viena medicinos spe
cialybių ir turėtų būti glaudžiai 
surišta su bendra žmogaus svei
kata ir kūno veikimu. Todėl 
mes čia pabrėžiam, kad „turėtų 
bū t i " glaudžiai surišta su 
medicina ir visuotine kūno 
gerove, bet taip nėra. Į burnos, 
o ypač dantų, stovį yra krei
piamas trečiaeilis dėmesys. 
Dantys visada yra atskirti nuo 
kūno, traktuojami atskirai ir 
negauna pakankamai dėmesio 
gal net ir todėl, kad nuo dantų 
lig"ų tiesiogiai labai retai kas 
miršta, o tik dažnai patiria daug 
skausmo. Nuo dantų tiesiogiai 
priklauso apatinio žandikaulio 
sąnarių veikimas. Maloni šyp
sena irgi neapsieina be sveikų 
dantų. Juos išlaikyti reikia 
priežiūros ir gydymo. Jauni 
žmonės Lietuvoje dažnai pra
randa daug svarbių dantų, nes, 
juos gydant, nėra vartojamos 
apmarinimo priemonės. 

Mediciniška pagalba Lietuvai 
ne tik iš Amerikos lietuvių, bet 
ir kitų kraštų siekia dešimtis 
milijonų dolerių, o odontologijai 
kol kas nieko. Jeigu sveika bur
na žymiai padeda viso kūno 
sveikatai, tai ar nereikėtų skir
ti lėšas ir odontologijai, nes 
aukos medicinai odontologijai 
nė kiek nepadeda. 

Okupacijos metu nebuvo pa
kankamai kontakto su Vakarų 
šalimis, ir todėl Vakarų pa
saulyje pasiektas nuolatinis 
progresas nebuvo Lietuvoje 
prieinamas ir dabar stomato
logijos sritis, palyginti su 
Vakarų pasauliu, yra labai 
žemo lygio. 

„American Dental Associa-
tion for Assistance to Lithu-
ania" arba ADAAL kaip tik ta 
pagalba Lietuvai rūpinasi, 
renka odontologinius reik
menis, ypač lėšas. Pradžia buvo 
praeitų metų rugsėjo mėnesį: su 
Loyola University School of 
Dentistry paskatinimu, per Lie
tuvos ambasadą VVashingtone, 
pasisiūlėm Liet. Sveikatos mi
nisterijai padėti Lietuvos stoma
tologijos profesijai. Greit 
gavome teigiamą atsakymą. To
liau, nufaksavom patarėjui prie 
Sveikatos Ministerijos, stomato
logui Alvydui Seikui, mūsų 
pasiūlymą, kad Lietuvos stoma
tologijai reikia ne teoretinių, 
kiek praktiškų žinių, kurias 
efektyviausiai būtų galima per
duoti moderniai įrengtoje klini
koje su veikiančia aparatūra ir 
reikalingom medžiagom. 

Gruodžio pirmas dvi savaites 

DR. LEONIDAS RAGAS 

trys iš mūsų praleidom Lietuvo
je — tarėmės Sveikatos ministe
rijoje, aplankėm keletą polikli
nikų ir daugiau laiką praleidom 
su stomatologijos fakulteto 
nariais Kaune, įskaitant prof. 
Joną Žekonį, dabartinį dekaną. 
Raštu išdėstėm bendradarbia
vimo planą ir pasirašėm. Tarp 
kitų, nutarėm, kad „...Sutarta 
įsteigti stomatologinę kliniką 
medicinos akademijos bazėje, 
kurios aparatūrą, instrumentus 
ir medžiagas parf pins ADAAL. 
Klinikoje dirba ir vadovaus iš 
Vakarų atvykę stomatologai bei 
technologai ka r tu su vietos 
gydytojais. Akademija sutinka 
skirti patalpas ir aptarnaujantį 
personalą". 

Grįžęs iš Lietuvos, mūsų pla
nu susidomėjo vienas „Chicago 
Tribūne" žurnal is tas ir iš
spausdino gana ilgą straipsnį, 
kuris atidarė duris į „Illinois 
Dental Journal" liepos mėn. ir 
į „ADA News" spalio mėn. Per 
tuos straipsnius atsiliepė gana 
daug kolegų dantistų: jie auko
ja stomatologinius reikmenis, 
bet d a u g i a u s i a pas is iū lo 
padirbėti klinikoje, kai bus 
įsteigta. Lietuvių spaudoje buvo 
daug apie mus rašyta — dau
giausia „Drauge", bet, deja, be 
didesnių rezultatų. Balandžio ir 
gegužės mėnesį prof. Žekonis 
savo laiškuose mums pakarto
tinai priminė stomatologijos fa
kulteto pastatą ir jame specifinę 
vietą būsimai mūsų klinikai. 
Džiaugėmės tokia bendradar
biavimo atmosfera — ji mus 
pozityviai nuteikė ir davė ener
gijos bei en tuz iazmo toli
mesniam darbui. Susitikom su 
Toronto lietuviais dantistais, 
kurie rūpinasi Lietuvos reika
lais, ir susilaukėm visiško jų 
pritarimo. Vasaros pradžioje 
trys mūsų valdybos nariai 
lankėsi Lietuvoje — prof. N. 
Remeikienė ir Am. aviacijos 
pulkininkas Bužėnas su paskai
tomis — o dr. R. Povilaitis, nu-
sivežęs portatyvinę aparatūrą, 
demonstravo kai kurias klini
kines procedūras penkiuose 
skirtinguose miestuose. Val
dybos narys dr. Gordon Klockow 
turi Rotary Int. klubo vadovų 
pritarimą gauti didesnę dota
ciją (grant) ir tuo tikslu rug
pjūčio mėn. lankėsi Kopenhago
je. Rugsėjo mėn. jis su kitu 
mūsų nariu, ekonomistu prof. 
Slaby, panašiu tikslu lankėsi 
Lietuvoje. 

Po to viso, rugpjūčio mėn., 
gavome iš dekano Žekonio 
laišką, kuriame jis, tarp kitko, 
rašo: „.. .kad efektyviausią 

paramą Lietuvos Respublikos 
stomatologijai ADDAL galėtų 
teikti tokia forma: Į Lietuvos 
Respubliką 2-3 kartus per 
metus 1-2 savaitėms atvyksta 
Amerikos Lietuvių stomato
logas, turintis dėstymo aukš
tojoje mokykloje patirtį ar diplo
manto vardą iš kurios nors sto
matologijos srities. Pageidau
tina, kad turėtų spausdintų 
mokslinių darbų iš tos srities, iš 
kurios skaitys paskaitas ir teiks 
technologinę paramą atvykę 
specialistai... leistų sutaupytas 
lėšas panaudoti medžiagų, įran
gos, literatūros, diskečių ir kt. 
įsigijimui, kadangi to labiausiai 
mums ir trūksta. Gydytojų, ka
binetų ir poliklinikų Lietuvoje 
yra beveik pakankamai..." Su
tinkame, kad klinikų Lietuvo
je yra daug, bet nepanašios savo 
paskirtim nei darbu, nei įrengi
mais , kur ie būtų ADAAL 
klinikoj. 

Atsakydami mes priminėme 
susitarimus ir kad mes nei 
teisiškai, nei šelpėjų vardu 
negalime nukrypti nuo ADAAL 
inkorporavimo įžangoje 
nurodyto tikslo". Ta mūsų 
planuojama klinika ir būtų ka
binetas, centras su veikiančia 
aparatūra, reikalingais instru
mentais bei medžiagomis, per 
kurį tiesiogiai stiprintumėm 
stomatologijos fakulteto ūkinį 
stovį. Jau turime firmų, kurios 
pažadėjo aprūpinti savo gamy
bos medžiagomis. Tai būtų 
vieta, lyg kokia stomatologinė 
ambasada, per kurią iš užsienio 
suplauktų reikalinga vakarie
tiška medžiaga, technologija ir, 
svarbiausia, praktikavimo me
todai, perduodami patyrusių 
asmenų. Tas suteiktų esantiems 
ir būsimiesiems Lietuvos stoma
tologams progą klinikinėje 
atmosferoje sustiprinti savo pro
fesinius pagrindus. 

Šiuo metu mūsų, t.y. ADAAL, 
pirmaujantis uždavinys yra su
telkti pakankamai lėšų tokiai 
klinikai įrengti. Tuo tarpu 
Lietuvoje vietinių dėstytojų — 
daktarų galvojimas yra, kad 
mes čia norime įruošti savo 
kliniką, vadinasi, susikraustyti, 
šeimininkauti ir diktuoti savo 
valią, lyg ir pasiglemžti jiems 
priklausančią nuosavybę ir var
dą, įsikišdami sutrukdytume jų 
mokymo planus, eigą, metodi
ką. Jie negalėtų tinkamai dės
tyti savų disciplinų kurso. Taigi 
didžiausias mūsų pasiūlyto 
plano slenkstis yra nenorėjimas 
nieko naujo mokyme, gydyme ir 
gydymo atsakomybėje. Dėl to 
yra sustojus dotacijų gavimo 
eiga. 

Tačiau mūsų tikslas buvo ir 

Dr. Leonidas Ragas ir dr. Audra Valiūnienė, stomotologė iš Lietuvos. 
Nuotr. Indrės Tvjūnėlienės 

LIETUVA DĖKINGA UŽ 
IŠTIESTĄ PAGALBOS RANKĄ 
Lietuviai 1991 metais Šilu

voje paaukojo Lietuvą ir patys 
save Nekalčiausiajai Dievo 
Motinos globai. Šiemet rugsėjo 
mėnesį ir vėlei susirinkę Baž
nyčios ir Parlamento vadovai 
atnaujino savo pasiaukojimą ir 
kartu patikrino nužygiuotą ke
lią, apsvarstė, kas padaryta ir 
kur klysta, — taip pasakė savo 
pamokslo pradžioje vysk. Sigi
tas Tamkevičius š.m. rugsėjo 13 
d. Lietuva dėkinga dangui, kad 
griuvo komunistinė imperija 
Rusijoje, dėkinga už atgautą 
laisvę, bet ne mažiau dėkinga 
visoms šalims, visų Bažnyčių 
vadovams, vysk. konferencijai, 
asmenims, organizacijoms ir ju
dėjimams, kurie padėjo ir pade
da iš vargo ir skurdo atsike
liančiai tautai. Tačiau supras
kite patys, kad iš tikrųjų visa
pusiškai sunku. Ką reiškia mū
sų Lietuvos vyskupams, kuni
gams ir kartu valstybės vado
vams, kai kasdien kaimynai 
didina kainas už dujas, gresia 
nutraukti kurą, jei nemokės jau 
ir taip dideles už kurą sumas, o 
čia dar 1993 metų rugsėjį ketina 
atvykti šv. Tėvas. Kai kraštui, 
kur trūksta ne tik statybinių 
medžiagų suremontuoti ar pa
statyti altoriui, įrengti vie
nuolėms bent pakenčiamus 
kambarėl ius , kunigams ir 
klierikams, ypač vienuolijų na
riams, butus, koplyčias, kai 
sykiais trūksta net duonos ar 

yra pagerinti Lietuvos žmonių 
liūdną dantų sveikatingumo 
padėtį. Mes esame tvir tai 
įsitikinę, kad tokia klinika 
Lietuvai būtinai reikalinga, ir 
mes ją įrengsime, jeigu ne prie 
Medicinos Akademijos stomato
logijos fakulteto Kaune, tai kur 
nors kitur, nes turime kitų pa
siūlymų. 

kitų maisto produktų, tikrai 
nelengvas uždavinys deramai ir 
svetingai sutikti šv. Tėvą. Juk 
Lietuvos Bažnyčia neturi net 
tinkamos katalikiškos spaudos 
agentūros, neturi ryšio ir komu
nikacinių priemonių, kompiu
terių, spaustuvės. Štai Kauno 
arkivyskupija leidžia Lietuvos 
Bažnyčios informacinį leidinį. 
Jau pasirodė gal 9 ar 10 nume
rių, tačiau kokiom sąlygomis jis 
leidžiamas. Vysk. S. Tamkevi
čius neturi nei lėšų dviem trim 
žmonėms sumokėti atlyginimo, 
nei kambarių, kur galėtų stovė
ti dirbančiųjų stalai, kompiu
teriai, spausdinimo mašinos, o 
ką jau čia kalbėti apie sandė
lius, transportą, o — labiausiai 
— apie reikalingas pinigų su
mas leisti keliasdešimt ar bent 
keliolikos puslapių informacinį 
biuletenį. O kur dar katalikiškų 
mokyklų aprūpinimas vadovė
liais, rašymo, pavaizdumo, me
todinėmis ir video priemonėmis. 
Tatai galima įsitikinti vien 
tuomet, kai ateini į tas klases ir 
koridorius, kur dirba ir gyvena 
tie Lietuvos kunigai, mokslei
viai, mokytojai. Trūksta biblio
tekoms knygų, moksleiviams 
sąsiuvinių, o mokyklose neretai 
ir suolų, stalų, audio ir video 
prietaisų, elementariausių vais
tinėlių ir gydymo instrumentų, 
vaistų, rašymo lentų ir žemėla
pių, braižikliu ir rašomųjų maši
nėlių. Reikia viską pirkti, mo
kėti dideles sumas, bet pinigų 
patys parapiečiai ir jų mokiniai 
neturi. Tai neįmanoma supras
ti, žiūrint iš šalies. Štai kodėl 
esam dėkingi už kiekvieną 
parodytą nuoširdumą, pagalbos 
ranką ir dėmesį mūsų per 50 
metų tiek materialiai, tiek fi
ziškai, o dar labiau dvasiškai 
nualintam kraštui — Lietuvai. 

Kun. K.J. Ambrasas 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

56 
Turėjau dantis sukandęs laikytis, kad nepakilčiau, 
nenueičiau pas Kuprėną ir nepasakyčiau, kad niekur 
nevažiuotų, kad kur nors apie Hamburgą jau gali būti 
rusai, kad amerikiečiai tikrai mūsų rusams nepaliks, 
kad rytoj ar poryt sukraus į sunkvežimius ir visus 
perveš į aną pusę Elbės. Ir tame įkaršty kaip miražas 
atsistojo Kuprėno veidas. Ne jis visas, tik veidas. J i s 
ištraukia pypkę iš dantų, kai rimtai ką kalba, jis visa
da ją iš traukia ir sako: „O kaip su arkliais? Ar man 
ir arklius perveš". Ir nežinia kaip būtų, jeigu arklius 
reikėtų palikti. Iš karto visoje toje minčių maišatyje 
kilo net juokas. Bet netrukus ir vėl atslūgo. Jis visą 
gyvenimą gyveno arkliais, jie buvo ir rūpestis, ir pasi
didžiavimas, ir staiga iš kažin kur atsiradusi galybė 
viso gyvenimo būtinybę kaip kirviu nukerta. Nebe-
reikaingas tu, nebereikalingi nei tavo norai, nei įpro
čiai, nebereikalinga nei tavo meilė. Kam kas rūpi, jei
gu tavo širdis plyšta dėl tavo paties išaugintų poros 
Sarčių, paskutinio ženklo, kad kada gyventa savo savu 
gyvenimu. 

Vis tiek paryčiais užmigta, kad pravėrus akis 
daržinėje buvo visiškai šviesu. Živilės ir motinos 
gulėjimo vieta buvo tuščia. Pašokau. Saulutė jau buvo 
viršum dvaro medžių, žmonės būriavosi apie virtuvę. 
Pasukau pro krūmus — Kuprėnų vežimo nebebuvo nė 
ženklo. 

19. 
Nereikėjo labai ilgai ir eiti. Trečios dienos popietę 

atidūrėm nosis į kanalą. Ir ne į patį kanalą, bet į ameri

kietišką karinį policininką, saugantį pietinį tilto galą, 
kad per jį neištvintų visa Maklenburgo gyvija, ir drau
gai rusai mirtinai nenusiviltų, radę tik vešliai 
žaliuojančią dykynę. Iš tikrųjų to pergale pritvinku-
sio karinio policininko net nematėm, tik, kai jau tiltą 
galėjom akimis matyti, susitikom grįžtančius tris uk
rainiečius. Tai jie ir pasakė, atsidūrę kaip į akmeninį 
stulpą (man tuoj atminty iškilo anas, pirmas pamatytas 
paplentėje) į tiltą saugantį amerikietį. Pažiūrėjęs 
dokumentus, pamojęs atgal, porą žodžių pakartojęs:t 
„Komendant, komendant" ir daugiau nė žodžio. 
Ukrainiečiai spėjo, kad toj pusėj, kur policininkas 
ranka parodė, kur nors yra komendantas, iš kurio 
reikia gauti kokį popieriuką. 

Jie nuėjo, o mudu valandėlę stovėjome pakely ir 
tarėmės: eiti pasižiūrėti į dar vieną akmenį vaidinantį 
amerikietį ar sugalvoti ką nors kitą. Mikas visą laiką 
buvo keliavęs tik keliais, aš buvau įgijęs kitokio paty
rimo. Anapus kelio už jau gražiai žybsinčių pasėlių 
buvo dailus ūkelis, o toj pusėje buvo didelis laukas 
gražiai išsipylusios žolės, kuri man buvo labai panaši 
į seredėlę, o užjos medžių kupole susislėpę trobesiai. 
Mane traukė į tą kupolą. Nesiginčijo nė Mikas. Jis dar 
mėgino įkalbinti eiti pas amerikietį. Sakė, kalbi 
angliškai, tai nors sužinosi, kur yra tas komendantas, 
kuris gal leidžia per tiltą eiti. Man atrodė, kad toks 
kanalėlis tėra labai nedidelė kliūtis: kiekvienas vokie
tis už porą cigarų perkels į kitą puse. 

— O jeigu saugomas ir kanalas, ne tik tiltas, — dar 
mėgino įtikinti Mikas, bet greitai nusileido, ir mudu 
tiesiai per seredėlę, paskum keliom pravažinėtom 
vėžiom patraukėm į ūkį. 

Kieme sutikom moterį. Kai pasveikinom, ir papra
šiau, ar negalėtumėm gauti nakvynės. Nebūtinai tro
boj. Gera bus bet kur. Daržinėj, tvarte, kad tik būtų 
po stogu. 

Ji peržiūrėjo abu nuo kojų ligi galvos. 
— Iš fronto? — paklausė. 
Norėjau pameluoti. Dėtis vokiečiu ir pasakyti, kad 

einam namo, kad ištrūkom iš rusų apsupimo ir nenorim 
patekti į nelaisvę amerikiečiams, bet suabejojau ir 
pasakiau teisybę. 

— Bėgam nuo rusų. Norim patekti pas anglus. 
— Papą! Papą! — pašaukė atsisukusi į pastatą, 

kuris galėjo būti koks sandėlis, o gal ir svirnas. 
Išėjo cigarą įsikandęs, pagyvenęs žmogus. Rimtas, 

lyg pyktelėjęs, kad tokie padaužos užsigrūdo. 
Palabinom ir tiesiai pasakiau, kad bėgam nuo rusų, 

kad norėtumėm gauti kur, nors ir ant šiaudų, per
nakvoti, o rytoj norim žiūrėti, kaip per kanalą per
sikelti pas anglus. Pasakiau tą pačią teisybę, kurią ką 
tik buvau pasakęs moteriškei. 

— Tai rusai nepatinka? — pasakė tokiu balsu, kad 
nebuvo galima suprasti, ar dėl kažin ko pajuokia, ar 
rimtai klausia. 

— Vienerių metų užteko, — atsakiau ir trumpai 
susakiau, kas per vienerius metus atsitiko mano šeimai 
ir kas būtų atsitikę man pačiam, jeigu tuo tarpu būčiau 
buvęs namie. • 

Vokietis ėmė šypsotis. 
— Dėl nakvynės tai man vietos negaila, tik ar 

tikrai žinot, kad rusai šią naktį dar neateis? . 
— Neturėtų. Mums amerikietis prieš keturias... 

Palauk, gal prieš penkias dienas sakė, kad jie čia dar 
bus savaitę, gal pusantros, — painiojaus, nes tikrai 
nebeatsiminiau, kiek laiko tada puskarininkis minėjo, 
ir paklausiau: 

— O tamsta gal tikrai žinai, kada jie čia bus? Kiek, 
ligi čia eidami, vokiečių klausinėjom, niekas nežinojo 
kada. Kiti sakė, kad užleis tik kitą savaitę. 

<Bus daugiau) 
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Amerikos lietuvis 
padovanoja Kernavės 

bažnyčiai vargonus 
Šią vasarą F lo r i dos gyvento

jas F e r d i n a n d a s V i sockas nuvy
ko į Lietuvos p i rmą ją sos t inę — 
Kernavę d a l y v a u t i Sv. Roko at
l a i d u o s e i r p a m a t y t i s a v o 
padovanotus b a ž n y t i n i u s var
gonus. 

Visockas, 74 m e t ų pens in in
k a s iš Ocala m i e s t o , u ž a u g o ir 
j aunys tę p r a l e i d o pasak i ško je 
Kernavės mies to ap l inkoje . Ka i 
Visockui b u v o 7 m e t a i , j i s net 
pradėjo t a r n a u t i bažnyčioje ir 
t a i darė 4 m e t u s . I r negalėjo j i s 
pamiršti K e r n a v ė s bažnyčios po 
to, kai 1944 m e t a i s pa l iko Lie
tuvą, b ė g d a m a s n u o bolševikų. 

1987 m e t a i s , k a i Visockas pir
mą ka r t ą po d a u g i a u k a i p 40 
me tų l a n k ė s i L i e t u v o j e , j i s 
nuvyko į K e r n a v ę . „Aš b u v a u 
Lietuvoje i r m a č i a u tą dėžutę , 
į kur ią visos s e n u t ė s k a p e i k a s 
dėjo va rgonams . A š pagalvojau, 
kad reikia p a d ė t i " . O Kernavėje 
nebuvo v a r g o n ų j a u 4 8 meta i . 

V i s o c k a s , b u v ę s F l o r i d o s 
„Walt D ie sney W o r l d " meno 
direktorius, a t i d a r ė savo pinigi
nę ir padovanojo K e r n a v ė s kle
bonui kun . Č e s l o v u i Kr iva ič iu i 
8,000 dol. U ž t o k i ą s u m ą pinigų 
v idut in io d y d ž i o k l a s i k i n i a i 
mechan in i a i v a r g o n a i buvo pa
da ry t i L i e t u v o j e p e r m e t u s 
la iko, o rugp jūč io 16 d. Kerna
vėje Panevėžio v y s k u p a s Juozas 
Preikšas šiuos v a r g o n u s pašven
t ino, didžiulei m i n i a i da lyvau
j a n t i šk i lmėse . Min io je buvo ir 
iš Floridos a t s k r i d ę s Visockas . 

Kel ias d i e n a s , p r i e š išskren-
dan t į Ameriką , Visockas pralei-

BOSTONO ŽINIOS 
B O S T O N O 

„ L A I S V Ė S V A R P A S " 
R E N G I A K O N C E R T Ą 

Žiemos m e t u d a ž n i a u s i a i lei
džiame savo š v e n t a d i e n i u s su 
lietuvišku l a ik rašč iu , šeimos ra
telyje a r p r i e televizi jos. Tačiau 
re tkarč ia is p a s i t a i k o ir kul tūr i 
nių rengin ių , p r a s k a i d r i n a n č i ų 
n iū r ias ž i emos pop ie t e s . 

Sausio 17 d., s e k m a d i e n į , lie
tuv i ška rad i jo v a l a n d ė l ė „Lais
vės V a r p a s " , v a d o v a u j a m a Pet
ro Viščinio, r e n g i a Lie tuvos 
Valstybinės operos solistų — Si
gu tės S tony t ė s i r Alvydo Mar
kausko, nee i l in ių m e n i n i ų jėgų, 
koncertą. S o l i s t a m s akompa
nuos Lietuvių ope ros Chicagoje 
dirigentas m u z i k a s Alvydas Va-
saitis. Suorganizuot i šį koncertą 
padeda L i e t u v i ų F o n d a s . 

Visi ž inome, k a d L ie tuva i rei
kia f inans inės p a r a m o s , bet rei
k ia tos p a r a m o s i r č ia , išeivijai. 
Mūsų išeivijos m e n i n ė s jėgos 
retėja, o jaunojoje ka r to j e mažai 
prieauglio. D a b a r pagalbon atei
n a m e n i n i n k a i i š L i e t u v o s ir ne 
visiems j i e m s r e i k i a mūsų tūks
tančių. S o l i s t a s A l v y d a s Mar
kauskas , p a k l a u s t a s dėl honora
ro , a t s akė , k a d t u o nesirūpi
na . J i s nori s u t e i k t i i še iviams 
t ik rą meno puo tą . T iesa , kelio
nes reikia a p m o k ė t i , nes kitokiu 
būdų n e į m a n o m a a tvyk t i iš Lie
tuvos, o t ik apmokė jus doleriais, 
kur ių jie t e n n e u ž d i r b a . 

L i e t u v i ų F o n d o v a d o v y b ė 
džiaugiasi , g a l ė d a m a prisidėti 
prie lietuvių k u l t ū r o s ugdymo ir 
l ietuvybės i š l a i k y m o išeivijoje, 
o taip p a t g a l ė d a m a paremt i 
„Laisvės V a r p ą " . Bostono lie
tuvių a p y l i n k ė b u v o dosni L. 
Fondui ir l i e t u v i š k i e m s reika
lams. T i k i m e , k a d t au t i eč ia i ir 
šį kartą gaus ia i a t s i l ankys į ren
giamą konce r t ą , k u r i s vėl su
kurs tiltą, j u n g i a n t į m u s čia su 
Tėvyne L i e t u v a . 

Rengėjams p a g e i d a u j a n t , so
listai a t l iks m u m s b rang ių lie
tuviškų d a i n ų ir k las ik in ių ope
rų p rogramą l i e t u v i ų kalba . 

M. R. 

do savo paskutinį sekmadienį 
gimtinėje. Jį pagerbė ir prisimi
nė bažnyčioje kun. Krivaitis, 
gausiai dėkodamas jam už fi 
nansinę paramą. 

„Aš pagalvojau, krikščionybe? 
ir kultūros palaikymui, nes 
žinote, okupantai mus naikino, 
aš padovanojau tuos vargonus, 
kad būtų kuo stipriau*', pa
aiškino fundatorius. 

Visockas, prieš atvykstant į 
Floridą, 17 metų - iki 1969 
metų, gyveno Chicagoje. 

Klebono kun. Krivaičio dėka 
Kernavės parapija per paskuti
nį dešimtmeti atgijo. Jis nuo 
1979 metų vadovauja Kernavės 
tikintiesiems. Klebonas dirbo 
Vilniuje. Sv. Mikalojaus bažny
čioje ir net buvo arkivyskupijos 
kancleriu. Kai a ts isakė šių 
pare igų , paprašė vykt i į 
Kernavę. „Cia < Kernavėje > buvo 
labai užleistas kaimelis. Man 
gaila buvo." jis pasakė, pridur
damas, kad čia atvyko atstatyti 
Kernavę. 

Pastatė puošnią didžiulę, pa 
našią į pilį, kleboniją 1987 
metais. Energingasis klebonas 
taip pat įkūrė perą muziejų 
klebonijos patalpose. Viename 
yra surinkti pint i krepšeliai, 
senos l iktarnos, žvakidės, seni 
kryžiai ir net caro rublių pavyz
džiai. Kitame muziejaus kamba 
ryje „Kernav ieč ių rel iginės 
relikvijos". Čia surinkti arnotai, 
ikonos, kryžiai, maldaknygės ir 
senos knygos. 

Šioje parapijoje klebonui pade
da Kristaus Karaliaus merginų 
diakono kongregacijos narės. 
Vienuolė Elzė Žitkevičiūtė, kon
gregacijos narė nuo 1957 metų, 
kai kongregacija buvo įkurta 
Vilniuje. Kun. Krivaitis atrado 
šias mergaites per klausyklą ir 
jas subūrė, kai jos studijavo 
Vilniaus universitete. Tada jų 
buvo apie 20, o dabar liko t ik 7. 
Kai kurios įstojo į kitas seseri
jas, nes KGB labai persekiojo 
šias vienuoles. 

Likusios dabar padeda klebo
nui parapijoje suburti chorą, 
mokyti tikybą ir vesti ekskur
sijas po Kernavės senovines 
vietas. Klebonas sakė, kad 
dauguma šių vienuolių iš gerų 
šeimų — „gerų tėvų." 

Šiandien, po daugiau kaip 30 
metų po susipažinimo klausy
kloje, vienuolės talkininkauja 
Kernavėje nors tik 3 iš jų 
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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. 

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

Tel.376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 
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E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ, 

Turiu Clvcngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia. 
Nuotr. V. Zalatoriaus 

gyvena Kernavėje, 
K r i v a i t i s to l iau 
s t a t y b o m , d a b a r 
vargonų rūpesčiui. 

o kunigas — 
u ž s i ė m ę s j ^ a į g e r a d a r o m e kitiems, 
a t k r i t u s a t r 0 ( j 0 daug; kai kiti mums — 

atrodo niekis. 
Snieguolė Z a l a t o r ė Šv. Pranciškus salezietis 

1993 

Po vargonų šventinimo Kernavės bažnyčioje s.m. rugsėjo 16 d. (iš kairės): 
klebonas kun. Česlovas Krivaitis ir Panevėžio vysk. Juozas Preikšas. 

Nuotr V. Zalatoriaus 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8 . 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 L ietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai. : plrmad., an-
trad. , katvlrtd. Ir panirta. 9 v . r .—5 v. p .p . Tročd. 9 v.r.—7 v .v . 

Šiais metais pagalvok pirma apie kitus. 
Pasidžiauk šios žemės grožiu. 

Parašyk meilės laišką. Pasidalink savo gėrybėmis su kitais. 
Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas svetimam. 

Dėkok Dievui už viską, ką turi, 
būtų tai maži ar dideli dalykai. 

Sutaikink besiginčijančius. Švelniai atsakyk klausiančiam. 
Aplankyk pamirštą draugą. 

Vietoje įtarinėjimo — pasitikėk! 
Ištesėk, ką pažadėjai. Atrask laiko. 
Pamiršk skriaudą. Atleisk priešui. 

Atsiprašyk už savo klaidas. 

Paklausyk! Bandyk kitą suprasti. 
Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kitų. 

įvertink kitus. Būk švelnus ir malonus. 
Pasijuok truputj. Pasijuok daugiau! 

Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti! 

Melskis už taiką. Nueik j bažnyčią. 
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir ir vėl! 

Visa tai — tik lašas gerų darbų jūroje. 
Pradėk juos daryti! 

Tai paprastos mintys, kurias girdėjai daugelj kartų. 
O tačiau jų įtaka — neišmatuojama! 

Šiais metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą! 

Geriausius linkėjimus siunčia direktoriai, pareigūnai ir tarnautojai. 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South Western • Chicago 

(312) 7374000 

m 1 

• 
• 

1 

S Darius 
Urbaitis 

r 

3erkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac. GMC 
Truck, Volkswagen. Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi-
ius. 

Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

Profesionalus ir greitas patarnavimas 
užpildant pajamų mokesčius; patarimai 
sprendžiant IRS liečiančius klausimus; 
konsultacija dėl palikimų ir finansinės 
atskaitomybės. 

ANDREW YURKSAITIS 
Certified Public Accountant 

7 9 9 Roosevelt Rd . 
Glen Ellyn, IL 6 0 1 3 7 

T e l . 708-858-7828 

Valandos pagal susitarimą 

Happy New Year 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
DIXIE BILLIARD 

EOUIPMENT A SUPPLIES 
Phon«: (708) 687-0144 

15407 S. Cicero. Ave., Oak Forest, III I 

HELP VVANTED 

FOR SALE 

Baby-g rand p iano fo r sale . 
Previously ovvned by prof. V. Jaku-
bėnas. Purchase from his estate sale. 
Call for more information 

708-484-7564 

F lex ib le full t ime child care posl 
t i o n . Seeking mature, enthusiastic in-
home care for vvorld's best one year 
old. La Grange area. References 
required. 

Call 708-352-5279 

Ieškoma suaugusi moteris, kuri norėtų 
gyventi priemiestyje netoli O'Hare aero
dromo, padėti suaugusiai moteriai su
tvarkyti kambarius, pagaminti valgį, ir šiek 
tiek pagelbėti apsirengiant. Guolis, mais
tas ir alga. 

Tel. 708-825-6404 

Standard Federal Bank 
for savinas 

Chicago • Downers Grove • Evergreen Park 
Hickory Hills • Lombard • Oak Lawn 

Palos Heights • Willowbrook 
tsr f* įsured 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kur ią pradėjus norisi ir to l iau skai tyt i . Is tor in ia i 
faktai ir nuotaikos, mitologi ja ir nuotyk ia i sus ipynę į va iz
dingus pasakojimus, kur ių rea lybė neke l ia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai ska i toma knyga , kur i t inka j a u n a m 
ir senam. 

Gražiai apipavidal inta, k ieta is v i rše l ia is , pat rauk l iu da i l . 
Ramintos Lapšienės aplanku ir v in jetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su pers iun t imu 10 d o l . I l l inois gyven 
tojai dar prideda 64 et. valsti jos mokesč io . Užsakymus s iųst i : 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

A<* 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRP<?eT 

*e>4° 

V°* y^ 
M^jjfl* 

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

persėst į kitą lėktuvą Čia iš-
vengsite keleivių spūsties. 

J * " ' \ , \ < \ \ ^ s Skrydžiai Į Vilnių — tris kar-
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atit inkamai 

pritaikytas transatlant iniams 
Kai busi te Kopenhagos aerodrome, 

aplankyki te ,,tax f ree " parduotuves. 
Nemažai sutaupysite ' 

..Mileage P lūs " ir . .OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukel iautas mylias Platesnei informa
cijai skambink i te savo kelionių agentui arba 

S A S T e l . 1 8 0 0 ' 2 2 1 2 3 5 0 

SAS 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povi las P e t k e v i č i u s 

Šioje 187 ps l . knygoje vi ln iet is au to r ius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuo to je L ietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Ka ina su pers iunt imu 9.50 do l . 
IL. gyv. dar pr ideda 64 et. valst i jos mokesč io . Viską m u m s 
siųsti „ D r a u g o " adresu. 

„ATLAIDAI — Lithuanian P i l g r images" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetirn-
ta-jCiui. Gaunama „Drauge", kaina su persiuntimu 27 do l . 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol . valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629 

NEW JERSEV, NEW YORK - „ L i e t u v o s A t s i m i n i m a i " , 
sekmadleniete nuo 2 I k i 3 v. p .p . is S e t o n H a * U n l v e r s i 
teto stoties, 89 .5 F M banga . „ M u s i c of U t h u a n i a " p ro 
gramos, vedamos ang ių ka rna , I i tos pae loa s t o t i e s , 
taip pat s e k m a d i e n i a i s g i rd imos nuo 1 Iki 2 v. p .p. Or. 
J . J . Štokas — direktor ius, 2 3 4 S u n l l t Dr . , VVetcnung, 
N. J . 07060. Tel. 908-753 5636 
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L I E T U V O S V A L S T Y B I N Ė S O P E R O S S O L I S T Ų 
^^KONCERTAj j^MERIKOJE 

Koncertai vyks sekančiose vietovėse: ^ ^ ^ ^ ^ I f l 
C h i c a9o sausio 10 d. m ; * ^ ^ ^ H _ _ 
8 0 8 1 0 0 sausio 17 d. Wf* ^ ^ ^ H t - £ 
Los Angeles . sausio 24 d. 1 *-• 9 | H S ^ ^ t f \ ^ r C f c . | - J y9W 
Detroite . - sausio 31 d. • * — | | J l ^ B f c • " ' ^ 1 ^ 3 2 ^ / / ^ 
Cleveland vaSario 7 d. Į ^ l ^ ^ ^ I l ^ O b ' ' 

RENGIA 
LIETUVIU FONDAS 
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LIETUVIU TELKINIAI 
Daytona Beach, FL 
„ S I E T Y N O " KONCERTAS 

Daytona Beach, palyginus ne
gausioje lietuviais nausėdijoje, 
art i dešimtmečio šviesiu kultū
riniu žiburėliu šviečia choras 
„Sietynas". J a m e dainuoja dvy
lika gražiabalsių moterų ir, de
ja, t ik penki vyrai . „Sietynui" 
nuo jo įsisteigimo nenuilstan
čiai vadovauja muzikas Anta
nas Skridulis. 

Choras „Sietynas", mūsų nau
sėdijos pasididžiavimas, dažnai 
savo giesmėmis ir dainomis pa
įvairina šiaip ramų šio telkinio 
lietuvių gyvenimą. 

„Sietynas" visada gražių gies
mių pagieda lietuviams skirtose 
pamaldose, o įvairiomis progo
mis — minėjimuose, šventėse, 
dainuoja ir salėje. Tačiau tai t ik 
daliniai choro pasirodymai, paį
vair inant mūsų kultūrinę veik
lą. 

tomujną stiprino akiniai. Stebė
damas repeticiją, galvojau: 
„Kiek meilės dainai turi šie 
žmonės, nebe pirmos jaunystės! 
Kiek kantrybės! Vietoje poilsia
vimo, štai, intensyviai dirba, su
gaišdami, su kelione, beveik 
visą dieną. 

Repeticijoje dainos šauniai 
skambėjo. Žada būt i puikus 
koncertas. J a u jo laukė visa lie
tuviškoji šios nausėdijos šeima. 

Metinis „Sietyno" koncertas 
įvyko gruoždio 13 d. Prince of 
Peace katalikų parapijos salėje. 

Tą dieną, sekmadienį, pir
miausia pasimeldėme lietuviš
kose pamaldose bažnyčioje. Iš
klausėme kun. Ričardo Grasso 
aukojamų šv. Mišių, jo gražaus 
pamokslo, išreiškiančio šventi
nius linkėjimus. J i s prisiminė 
gražiai, kultūringai sugyvenan
čią šios parapijos lietuvių šeimą. 
Padėkojo chorui „Sietynui" už 
gražias ir šį sekmadienį giedo-

risto Algirdo Šilbajorio paruoš
tos programos. Koncertas prade
d a m a s t r ad ic inėmis K a l ė d ų 
giesmėmis: „O n a k t i e " — Fr . 
Gruber; „Šventa n a k t i s " — A. 
Adam, solo Juoze Daugėl ienė; 
,,Gul' š iandieną" ir „Sveikas, 
Jėzau", drauge su choru giedant 
visiems dalyviams. Graži įžanga 
Kalėdų švenčių nuota ikoms. 

Koncerto dainų dalyje tokios 
gražios l iaudies dainos: „Per 
laukelį jojau", harmonizuota V. 
Bagdono; „Stok ant akmenėlio", 
harmonizuota J. Zdaniaus; „Pie
menėlių r a l i av imas" — A. Mi
kulskio; „Ten už kluono ežere" 
— liaudies daina; „Gintaro tėvy
nė" , žodžiai J . Str ielkūno, muz. 
B. Gorbulskio, „Dyva i" — liau
dies daina, harm. V. Kair iūkš
čio. Besiklausydami šių dainų, 
sugrįžtame į gimtąją šalelę, ku
rioje nuskendę ir mūsų visų gra
žiausi prisiminimai. Audringai 
nuaidi aplodismentai . Priedui 
„Sietynas" dar padainuoja „Vil
n iaus sodai". 

Antroje koncerto dalyje skam
ba „Tėviškės klevai", žodžiai A. 
Matučio, muz. J . Gaižausko; 
„Gimt inė" , žodžiai J. Lapa-

Daytona Beach lietuvių „Sietyno" choras. Iš k. — choristės Jadvyga Barūnienė, Ona Karašienė, 
Juoze Daugėlienė, Amalija Jagutienė, Irena Kapčienė, choro vadovas muz. Antanas Skridulis, 
F. Dippel, Serafiną Sukaravičienė, Birutė Kožicienė, Verutė Janušaitienė ir Joana Grybauskienė. 
Choristai — Juozas Sodaitis, Gediminas Lapenas, Algirdas Šilbajoris, Alfonsas liekis. Trūksta 
Juozo Paliulio, Algimos Dautartienės ir Monkienės. 

„Sie tynas" turi ir gražią t ra
diciją — kasmet suruošti ir savo 
pilną koncertą. Jis paprastai oū-
davo pavasarį, bet šiais metais 
išėjo kitaip. Pavasarį, vasarą 
daugelis keliavo Lietuvon, ge
rokai t rukdėsi darbas. Tad pa
sibaigus vasaros atostogoms, 
kelionėms, „Sietynas" sukruto 
ir ėmė sparčiai ruoštis šių metų 
koncertui rudenį. 

Artėjant koncertui, kartą teko 
s tebėt i „Sietyno" repeticiją 
Prince of Peace parapijos nau
joje salėje. Stebino drausmingu
mas , choristų punktualumas, 
susiklausymas, muz. Antano 
Skridulio taktiškumas, kantru
mas . Ir ta ip , su maža atvanga, 
net tris valandas. O juk cho
r is ta i vyresnio amžiaus, daugu
m a įžengę į aštuntą dešimtmetį. 
Galvas puošė šarma, o visų ma

tas giesmes. Kazimieras Barū
nas atliko šv. Mišių skaitymus, 
kur tikinčiųjų maldoje prisimi
nėme automobilio katastrofoje 
sunkiai sužeistąjį choristės Ire
nos vyrą Joną Kapčių. 

Šv. Mišių iškilmingumą pra
tu r t ino „S i e tyno" d id ingai 
skambančios giesmės, chorui 
vadovaujant muz. Antanui Skri
duliui ir sol. J. Daugėlienei. 

Tuojau po pamaldų — salėje 
klausomės „Sietyno" metinio 
koncerto. Klubo pirmininkas 
Gediminas Lapenas pasveikina 
„Sietyną", jo vadovą, palinki 
sužeistajam mūsų telkinio na
riui Jonui Kapčiui greitai pa
sveikti, sugrįžti į mūsų tarpą. 
Kviečia išklausyti ilgai lauktą 
„Sietyno" koncertą. Koncerto 
eigą sekame iš meniškai ir bene 
pirmą kartą taip gražiai cho-

šinsko, muz. T. Makačino; „Už
stalės da ina" , muz. T. Makači
no; „Namo", i š t rauka iš Dvorak 
simfonijos „Iš naujo pasaulio", 
vertė J. Daugėlienė ir „Dykumų 
daina" , muz. S. Romberg, o žo
džius vertė taip pa t J. Daugėlie
nė . Šie du kūr in ia i reikalauja 
gerai išlavinto choro, ką pasigė
rė t ina i at l iko ir mūsų „Siety
nas" . „Vakaro da ina" , žodžiai 
V. Bložės, muz. A. Bražinsko; 
„Aludariai" , žodž. J . Marcinke
vičiaus, muz. J. Gaižausko. 
Koncertas baigtas dar pakarto
t inai išprašius , ,bisuiv porą 
gražių dainų. Koncerto pradžio
je choro valdybos pirm. Juoze 
Daugėlienė koncerto dalyvius 
pasveikino gražiais Kalėdų ir 
Naujųjų metų linkėjimais ir pa
dėkojo už choro „ S i e t y n o " 
paramą, bei meno vadovui muz. 

Antanui Skridul iui už tokį 
didelį pasišventimą; vadovau
jant chorui. Koncerto dalyviai, 
pasigėrėję t i k r a i gražiu „Siety
no" koncertu, padėkojo jam aud
ringomis ovacijomis. Po koncer
to, klubo valdybos dėka, daly
viai buvo pavaišinti vynu, sal
dumynais ir kavute. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

„ S I E T Y N O " KALĖDINIS 
P O B Ū V I S 

Choras „ S i e t y n a s " , vado
vaujamas muz. Antano Skri
dulio, sėkmingu metiniu kon
certu užsklendė dar vienerių 
našaus darbo metų lapą. 

Po koncerto Verutė („Sietyno" 
choristė) ir Jurg is Janušaičiai 
1992 m. gruodžio mėn. 16 d. 
savo namuose suruošė visiems 
choro nar iams , jų vyrams ir 
žmonoms bei talkininkams ir 
artimiesiems jaukų kalėdinį pa
bendravimą. 

Pradžioje šeimininkas pa
sveikino gražiai dainuojantį 
„Sietyną", padėkojo vadovui 
muz. Antanui Skriduliui, cho
ristėms ir choristams bei vi
siems bet kada ir bet kuo re-
miant iems mūsų nausėdijos 
chorą, įver t ino re ikšmingą 
choro įnašą į šio telkinio lietu
vių k u l t ū r i n į gyven imą , 
palinkėjo ištvermės atei t ies 
darbe, geros malonios nuotaikos 
Kalėdų šventėse, sveikatos ir 
kūrybingų naujųjų 1993 metų. 

Valy tė Sk r idu l i enė l aba i 
gražia malda padėkojo Dievui 
už mūsų kul tūr ininkų globą, 
prisiminė visus šio telkinio 
l i e t u v i u s ir v i l t inga i lau
kiančius švenčių Tėvynėje. 

Vaišėms įpusėjus, „Sietyno" 
valdybos p i rmin inkė Juoze 
Daugėlienė taip pat dėkingu žo
džiu vertino choro veiklą, muz. 
Antano Skridulio pasiaukojimą 
jam vadovaujant, chorisčių ir 
choristų meilę giesmei ir dainai. 
Padėkojo klubo valdybai už 
pavaišinimą koncerto dalyvių 
vynu ir kava bei saldumynais, 
Alfonsui Bacevičiui ir Stasiui 
Daržinskiui už patarnavimus 
koncerto metu, visoms mo
terims, prisidėjusioms prie kon
certo vaišių. 

Juoze Daugėlienė įvertino 
chorą ir meniniu požiūriu. Iš

sakė ir atei t ies veiklos planus. 
Reikėtų vėl kada pakel iaut i su 
koncertais į artimesnes Floridos 
vietoves, įrašyti choro giesmes 
ir dainas į kasetes, žinoma, nau
dojantis profesionaliu rekor-
davimu ir t a i liktų „Sietyno" 
veiklos istorijai. 

Choristė Jadvyga Barūnienė 
ragino nepavargti da r daugelį 
metų, nepaisant amžiaus; s iūlė 
aplankyti k i tus Floridos lietu
vių telkinius, stiprinti chorą 
naujais choristais. 

Choristas Gediminas Lapenas 
realiai žvelgė į „Sietyno" ateitį, 
nes amžiaus naš t a kasd ien 
darosi sunkesnė, k a s atsiliepia 
ir choro veikloje. Kazimieras 
Barūnas, Nar imantas K a r a š a 
gėrėjosi choro darbais ir paža
dėjo visuomet teikti visokeriopą 
paramą. 

Pobūvio dalyvius l inksmai 
n u t e i k ė chor i s t as A lg i rda s 
Šilbajoris savo kūrybos humoru, 
aptardamas pirmuosius įsikū
rimo Daytona Beach žingsnius, 
gamtos, klimato sąlygas, drau
gystės išsivystymą; g a u s ū s 
„žinovų" patar imai , kaip čia 
elgtis, su kuo kalbėti, su kuo 
draugauti . Humore atspindėjo 
šio telkinio lietuvių gyvenimo 
nuotaikos. Algirdas Šilbajoris 
puikiai valdo plunksną, žodį ir 
bendradarbiauja spaudoje. 

Pobūvio dalyviai sudainavo 
„Sietyno" vadovui muz. A. Skri
duliui ir šeimininkams „Valio", 
Valio!" linkėjimus. 

Baigiant pobūvį, muz. A. Skri
dulis „Sietyno" ir savo vardu 
padėkojo šeimininkams už su
ruoštą jaukų, malonų, kalėdinį 
pabendravimą. 

l 

MALDA P R I S I M I N T A 
J A D V Y G A Š I M K I E N Ė 

Prieš porą metų čia žemiškąją 
kelionę baigė tyli, rami visuo
menininko ir bendruomeni -
ninko Adolfo Šimkaus žmona 
Jadvyga Šimkienė. 

Jos vyro Adolfo dėka, 1992 m. 
gruodžio 14 d. Prince of Peace 
katal ikų bažnyčioje šv. Mišių 
auka pagarbiai buvo prisimin
ta a.a. Jadvyga. 

Po gedulingų pamaldų Adol
fo Š i m k a u s n a m u o s e p u s 
r y č i a m s s u s i r i n k o b ū r e l i s 
artimųjų, kur ių metu buvo 

prisiminta ši taurioji lietuvė, šio 
te lkinio buvusi gyventoja. 

Adolfas Š i m k u s pr ieš de
š imtmetį atsikėlė čia iš Chica-
gos, kur vertėsi statybomis. Bu
vo vienas iš Lietuvių Fondo 
pirmųjų darbuotojų, Lietuvių 
Bendruomenės darbų organiza
tor ius , Marąuet te Pa rko namų 
s a v i n i n k ų d raug i jos ž y m u s 
veikėjas, valdybose atlikęs įvai
r i a s pareigas. Šiuo metu kiek 
apmenkus i Jo sveikata , tačiau 
i š l ikęs v i s a d a be s idomin t i s 
l ietuvių gyvenimu ir veikla. 

S U N K I A I S U Ž E I D Ė 
J O N Ą K A P Č I Ų 

Šio telkinio lietuvių šeimos 
nar į Joną Kapčių ištiko sunki 
automobilio nelaimė. Iš namų 

vykdamas į Prince of Peace pa
rapijos salę parvežti chore 
„ S i e t y n e " da inuo janč ios 
žmonos, sukant iš savo gyvena
mos gatvės į greito judėjimo gat
vę, nepastebėjo smarkiu greičiu 
atlekiančio automobilio, kur is 
trenkė į Jono Kapčiaus vai
ruojamą automobilį, labai jį 
sužalodamas. Jonas Kapčius be 
sąmonės buvo nugabentas į 
Halifax ligoninę. 

Konstatuota šonkaulių suža
lojimas. Po kel ių dienų ligoni
nėje j is grįžo į namus ir paleng
va sveiksta mylimos žmonelės 
Irutės rūpestingai slaugomas. 
Halifax ligoninė jam ir namuo
se esant teikia mediciniškus pa
tarnavimus. Mielas Jonel i , 
linkime greitai pasveikti. 

r .v .š . j . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E IK IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

t 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

r- 1 T 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette 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 

i ^ L . INTERNATIONAL 
\ T ^ / TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus ki 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

§828 South 7SHt Av«mi* 
Hickory HM, Illinois 80457 

Ztiufo? 
ius pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

su garantuotu pristatyrr 

223 Kslvsrt|ų gatv* 
VMOHM, Ustuva 

iu į namus 

T«l«fona* 736-822 Ir 736-840 

Aukojame šeimos šventas Mišias už mūsų tėvelį 

PETRĄ SLIŽĮ 

gimusį 1871 metais Pusta -
laukio vienkiemy, Skiemonių 
valsčiuje. Mirusį 1931 m. 
žiemą Trepkalny, Kretingos 
apskrityje. Su meile ir pagar
ba minime Jus, tėveli, kaip Jūs 
skiepijote mums Dievo meilę ir 
sąžiningumą. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos kun. Justino Klumbio įstei
gtoje Šv. Jeronimo katalikų bažnyčioje Gallup, New Mexico. 

Elena Juozapaitienė 
Adomas Sližys Kaune 
Antanina Butkuvienė Chicagoje 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

1-(3121-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. gruodžio mėn. 30 d. 

APLINK 
MUS 
i 

x Poeto Kazio Bradūno 
knygos „Duona ir druska" su
tiktuvės įvyks Jaunimo centro 
kavinėje 1993 m. sausio 15 d., 
7 vai. vak. Vakaronę rengia 
Jaunimo centro Moterų klubas. 

x Lemonto Partizano Dau
manto jaunučių kuopos Kalėdų 
eglutė bus sekmadienį, sausio 3 
d. per Trijų Karalių šventę. Šv. 
Mišios bus 9:00 v.r. pal. J. 
Matulaičio koplyčioje. Eglutė 
įvyks po pamaldų Ateitininkų 
namuose. Eglutės lėlių teatro 
dalyviai prašomi ats inešt i 
pagamintus reikmenis teatrui. 

x Razmienė, Tadas ir I rena 
Mitkai, Chicago, 111., švenčių 
proga sveikina savo draugus ir 
visus artimuosius, linkėdami 
daug laimės ir sveikatos per 
visus 1993 metus. Vietoj kor
telių, skiria auką „Draugui". 

x A.a. Gedimino Mickevi
čiaus atminimui jo žmona Zo-
ta Mickevičienė, Michigan City, 
Ind., atsiuntė 100 dol. auką 
„Draugo" palaikymui. Dėko
jame. 

x Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos var
du Bronė Rusteikienė švenčių 
proga sveikina „Draugo" re
dakciją, administraciją ir linki 
laimingų, sveikų ir darbingų 
1993 metų. Ta proga aukoja 50 
dol. „Draugui". 

x Labai žalia, labai nauja ir 
graži gruodžio mėnesio „Eglu
tė" jau išspausdinta. Tai pasku
tinis redaktorės ses. Onutės 
Mikailaitės numeris; nuo atei
nančių metų sausio mėnesio 
„Eglutę" perims Nijolė Nausė
dienė. Reikia tikėtis, kad šis vie
nintelis išeivijos lietuviukų 
laikraštėlis ir toliau bus pa
trauklus, jauniems skaityto
jams mielas, kaip iki šiol. 
Gruodžio mėn. „Eglutė" — 
tikrai kalėdiška, papuošta gra
žiais paveiksliukais, geru 
turiniu. Linkime naujajai žur
naliuko redaktorei geriausios 
sėkmės ir darbingų metų, o 
„Eglutei" daug skaitytojų bei 
bendradarbių. 

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

(sk* 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandom pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

KA VEIKIA LITHUANIAN 
MERCY LIFT 

Lithuanian Mercy Lift (LML) 
pradėjo savo veiklą 1990 metais. 
Darbas prasidėjo prieš trejus 
metus, veiklą tęsiame toliau, 
nes Lietuvai labai reikia mūsų 
paramos. Be labdaros siuntų 
Lietuvos sergantys būtų be 
pagalbos. Lietuvai esame iš
siuntę 28 talpintuvus per 24 
milijonų dolerių vertės. Siuntos 
pilnos vaistų, medikamentų ir 
medicininės aparatūros. Be 
mūsų rėmėjų tos siuntos ne
būtų pripildytos. Lithuanian 
Mercy Lift rūpinasi ne tik siun
tų organizavimu. Taip pat dir
bame kartu su Illinois universi
tetu, steigiant įvairias medici
nines programas. Šiuo metu 
kartu su Caritas talkos būreliu 
ir Lietuvos Dukterų draugija or
ganizuojame vaistų vajų padė
ti tuberkulioze sergantiems vai
kams. 

Dėkojame visiems aukotojams 
ir bet kok iu darbu prisi
dėjusiems prie LML veiklos. 
Linkime visiems mūsų rėmė
jams malonių švenčių ir pra
šome toliau mums padėti. 

VL 

KŪČIOS SEKLYČIOJE 

Kūčios — nepaprastas įvykis 
kiekvienoje šeimoje. Taip bū
davo vaikystėje Lietuvoje, taip 
yra ir išeivijoje. Tačiau pasku
tiniu laiku, ieškant to bendra
vimo, Kūčių vakarienės papro
tys išėjo iš namų ir ruošiamas 
salėse. Organizacijos stengiasi 
ruošti bendras kūčias savo na
riams, kartais labai iškilmingai 
ir su t raukia didelį dalyvių 
skaičių. 

Socialinės pagalbos centras 
Chicagoje taip pat suruošė savo 
nar iams bei lankytojams 
šaunias kūč ias Seklyčioje. 
Kūčios buvo skirtos ir Lietuvos 
Vaikų Vilčiai. Uoliausia Lietu
vos Vaikų Vilties globėja ir ge
radarė, miškininko a.a. Jurgio 
Gudaičio duktė Gražina, dabar 
jau ponia Liautaud, su savo 
geraširdžiu vyru parūpino 
vaikams dovanėlių, įdomius 
salės p a p u o š i m u s ir da r 
paramai 1000 dol. čekį. 

Nors Seklyčios patalpa maža 
ir kukli, sutalpino per 100 
svečių. Visi ant stalų rado kalė
daičius ir nemažiau kaip 12 tra
dicinių pasninkinių valgių, o po 
staltiese — šieno. Sunku buvo 
suras t i deg tukų žvakėms 
uždegti, nes į kūčias neatėjo nė 

v ienas rūkorius . Pagaliau 
žvakės buvo uždegtos, o prel. 
Juozas Prunskis jautria malda 
a t ida rė šventę. Pradėjome 
laužyti kalėdaičius, sveikintis ir 
gardžiuotis patiekalais. 

Visų dėmesys vis krypo į 
vaikų stalą, kur koordinatorė 
Jū ra t ė Budrienė su pagal
bininke, vyresnio amžiaus pa
ciente Žydre Tumosaite rūpi
nosi, kad vaikai būtų paten
kinti. 

Pasisotinus buvo įdomi vaikų 
programa su deklamacijomis ir 
dainomis. Programą tvarkė 
Žydrė Tumosaite, kuri, pati bū
dama pacientė, gražiai rūpinosi 
mažyliais ir nepajėgiančiais, 
taip pat paskambino pianinu 
kelias melodijas. 

Po to pasirodė ir vyresnieji su 
giesmėmis, pianinu pritariant 
E. Variakojienei. Tai buvo 
pu ikus pavyzdys, kaip su 
kukliomis išgalėmis ir ne
didelėje patalpoje galima su
ruošti šaunias kūčias. Visi 
jautėmės, lyg būtume savo 
vaikystės šeimoje. 

J o n a s Žebrauskas 

PAVOGĖ VARGŠŲ 
DOVANAS 

Miesto gyventojus, rodos, 
gana sunku nustebinti a r 
sukrėsti, nes kasdien atsitinka 
daug baisių nusikalt imų, 
nelaimių, smurto veiksmų. 
Tačiau žmonės prieš Kalėdas 
buvo kažkaip jautresni ir stip
riau reagavo į nusikaltimus, 
ypač jei nuskriaudžiami vaikai. 

Vienoje neturtingiausių mies
to pradžios mokyklų, netoli 
Cabrini Green namų betur
čiams, buvo ruošiama staig
mena mokiniams. Montgomery 
Ward parduotuvės padovanojo 
daug žaislų ir kitų gėrybių, 
kad ir šie vargšai galėtų pasi
džiaugti Kalėdomis. Dovanas 
padėjo dal int i mokinių 
tėvai-savanoriai. Kiekvienam iš 
325 mokinių buvo paskirta 
dovanėlė, ir visi nekantriai 
laukė progos jas atsiimti. 
Tačiau įvyko nenumatytas 
dalykas: tėvai pradėjo grobstyti 
dovanas ir krauti tik į savo 
vaikų krepšius. Grobstymu 
užsikrėtė visi savanoriai dalin
tojai. Kai kuriems vaikams 
dovanų, žinoma, neliko, o pa
vogtieji daiktai netrukus atsi
rado gatvėse, kur buvo pigiai 
pardavinėjami. 

Reikalas pasibaigė tuo, kad 
Montgomery Ward nutarė 
paskirti naujas dovanas nega
vusiems ir išdalinti po Kalėdų 
atostogų. Apsivogusieji tėvai 
prie daiktų nebus daugiau 
prileidžiami — dovanas dalins 
tos mokyklos mokytojai ir vado
vybė. 

ISfo. ŽVAIGŽDUTĖ 
• B M B l h M k . < • * Įsteigtas Lietuvių Mokytoju Sąjungos Chicagos skyriam Redaguoja J. P;*ėas. Medžiagą siųsti: 3208 W. 65th Place, 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdaie. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pa^al susitarimą 

x Giliai iš lavintu ir lengvo 
skambėjimo balsu yra apdova
nota solistė Sigutė Stonytė. Ji 
yra laimėjusi kelis dainavimo 
konkursus. 1991 m. jai buvo 
paskirta Mariam Anderson 
konkurse Maryland, (JAV) 
aukščiausia premija. Sausio 10 
d- 3:00 v. p.p. Sigutė Stonytė, 
kartu su Arvydu Markausku, 
abu Lietuvos Valstybinės operos 
solistai, atl iks koncertą J. Cen
tre. Solistams akompanuos 
muzikas Alvydas Vasaitis. 
Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto Gifts Int'l (J. Vaznelio) 
prekyboje , 2502 W. 71 st St. 

(sk) 

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

(sk.) 
A Nuo $675 iki $735 skry 

džiai ten ir atgal iš Chicagos 
į Vilnių, o Chicaga-Vilnius 
tik į vieną pusę n u o $539. Bi 
l ie tus r e ik i a įs igyt i iki 
gruodžio 31 d., o juos panau
doti iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: Amer ican Travel 
Service, tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 

x Atlanta Import-Export 
p raneša , kad mūsų skyriai 
įvairiuose JAV kampeliuose ir 
toliau teikia nepriekaištingas 
paslaugas. Mūsų kainos siunti
niams į Lietuvą ir toliau lieka 
ne išpasakyta i žemos. Tei
raukitės mūsų įstaigose dėl 
pinigų persiuntimo į Lietuvą ir 
dėl mūsų naujo 66 sv. amerikie
tiško maisto produktų rinkinio 
($99) pristatymo jūsų bičiuliams 
Lietuvoje. Naudokitės Atlanta 
Import-Export pagalba 1993 
metais! Tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x ŽAIBO firma dėkoja vi
siems savo klientams taip gau
siai sušelpusiems savo myli
muosius Lietuvoje su maisto 
paketais. Pranešame, kad visi 
kalėdiniai siuntiniai buvo pri
statyti laiku. 

(sk) 
x 55 SVARŲ MAISTO 

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

(sk) 

SAULES SOSTO PILIS -
PIETŲ AMERIKA 

(Kalėdų legenda) 
(Tęsinys) 

Saulė jau buvo aukštai, kai 
vaikas pabudo. Jis matė dan
gaus mėlynę ir skaisčią saulelę, 
kurios spinduliai švelniai lietė 
jo veidą. Jis žinojo, kad jo tevis 
galbūt jau jo ieško. J is greitai 
pakilo bėgti tolyn, bet pajuto, 
kad jis labai pavargęs ir visas 
sustyręs ir vos ne vos gali 
pamažu eiti. Vienok jis jautė, 
kad jis turi eiti į gražųjį mies
tą, kur jį saulė priims ir suteiks 
jam ramybę. Beveik visą dieną 
jis ėjo. Tai vienur, tai kitur 
ilsėdavosi: kartais ant žolių, 
žalių minkštų samanų, kartais 
ant medžių šakų, kartais ant 
didelių, perkūno nukirstų stuob
rių ant žemės. 

Atėjo naktis, o vaikas vis ėjo 
tolyn ir tolyn per mišką. 
Pagaliau pajuto, kad nebegali 
toliau eiti. Puolė ant žemės. Bet 
atsiminė praėjusią naktį, kad 
ant žemės pavojinga nakvoti. Be 
to, čia arti turėjo būti koks nors 
upelis, nes viskas aplinkui čia 
labai žaliavo, kaip ki tur ; 
galimas dalykas, kad upelyje 
gali būti krokodilų. Pasibaisėjęs 
apsižiūrėjo, ar nėra medžio, į 
kurį galėtų lengvai įlipti. Bežiū
rėdamas pamatė, kad vienur 
medžių šakos taip suaugusios, 
kad padaro, kaip ir kokį lopšį. 
Jis įsikraustė tenai ir užmigo, 
nei nemanydamas, kad gali jis 
lengvai iš tenai iškristi. 

Kada jis atsipeikėjo, labai 
nustebo, kad jis jau buvo ne 
miške, bet gražiame namelyje, 
ir guli ant minkštų patiesalų. 
,,Ar ne tėvas tiktai mane 
surado", —jis stebėjosi. Jis mė
gino pasikelti, bet pajuto, kad jo 
kojos nepajėgia jo nešti. Jis vėl 
sukrito, kai norėjo pasikelti. 
Bet va, durys atsidaro, ir 

baltas žmogus įeina. Lera gir
dėjo savo šalyje žmones kal
bant, kad yra baltų žmonių, ku
riuos jiem teko matyti, einant 
kariaut i su įvairiomis 
giminėmis. Jie yra žiaurūs, 
kalbėjo tie, jie užmuša vietinius 
žmones, atima jų tu r tus , 
sudegina namus. Lera gulėjo, 
kaip negyvas, jo širdis labai 
smarkiai mušė; nes iš tikrųjų, 
baltasis žmogus mane užmuš, 
mąstė jis sau. Bet baltasis 
žmogus prakalbėjo į jį jo kalba 
ir pasakė, kad jis esąs pas savo 
draugus, kurie jį globos ir išgy
dys. 

Tuojau atėjo ir jo kilmės žmo
gus, su juo Lera daug laisviau 
kalbėjo. Tas j aun ika i t i s 
pasipasakojo Lerai, kad jis 
apleido savo giminę, kad 
pasiliktų krikščioniu ir sektų 
krikščionių kunigą. Jo vardas 
buvo Juozas. Jis jau kunigo 
apkrikštytas. Lera pasipasakojo 
jam savo svajones ir pasiilgimą 
rasti gražųjį miestą. Naujasis 
draugas pasakė, kad kunigas 
pasakys viską apie tai, kaip 
pasiekti ir būti visur laimingu. 

(Bus daugiau) 

KALĖDOS MANO 
ŠEIMOJE 

Mano Kalėdos buvo linksmos. 
Gavau daug dovanų iš savo 
mamytės, tėvelio ir sesutės. Mes 
važiavome pas dėdę Liną 
pietums. Ten buvo atvažiavusi 
močiutė ir pusbrolis Linas iš 
Lietuvos. Pietūs buvo labai 
skanūs. Aš žaidžiau krepšinį, o 
dėdė Linas padarė nuotraukų, 
visiems buvo labai linksma. 

Justinas Sadauskas , 
Lemonto Maironio lit. mok. 
mokinys. (,,Baltijos aidai") 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Chicago. IL 60629 

GALVOSŪKIS NR. 63 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

KALĖDŲ JĖZULIUI 

Jėzuli varguoli, 
Pažvelgus graudu, 
Tau paruošė guolį 
Tvartely šiaudų. 

Suvystė, užklojo 
Mamytė gera, 
Kai ūžė, kvatojo 
Už sienų audra. 

Tik piemens suklupo 
Prie lopšio arti. 
Vos gimusį supo 
Dalužė karti. 

Dar pusnys ant pievų, 
Už lango baugu. 
O Kūdiki Dievo, 
Būk mano draugu! 

Pakviesiu į gryčią, 
Kai niauksis dangus. 
Sušilsi tu šičia, 
Jėzuli brangus. 

Jonas Minelga 

KAIP AŠ PRALEIDAU 
KALĖDŲ ATOSTOGAS 

Atostogų metu sirgau tris 
dienas. Kalėdų dieną ėjome pas 
močiutę. Ji buvo ligoninėje. 
Mano tėvelio mamytė ir tėvelis 
ten irgi buvo. Vėliau su seneliu 
važiavome į jo namus. Dabar 
laukiu prasidedant kasdieninės 
mokyklos. 

A u d r a Griciūtė 

Aš praleidau Kalėdų atosto
gas labai gerai. Gavau daug 
dovanų. Visa mūsų šeima buvo 
išvažiavusi į San Francisco 
miestą. Paskiau buvome Napa 
Valley ir Monterey. Monterey 
aš mačiau daug paukščių ir 
visokių žuvų. Mano atostogos 
buvo labai geros. Aš gavau 
viską, ko norėjau. 

Viktoras Karuža, 
Abu Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokiniai 
(„Vardan tos Lietuvos") 

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
MANO NAMUOSE 

Aš laukiu Kalėdų švenčių, nes 
Jėzus gims. Yra smagu puoš
ti eglutę. Mes pastatome eglutę 
priekyje prie pianino. Mes 
puošime eglutę su lemputėmis, 
šiaudinukais, žaislais ir bum
bulais. Man labiausia patinka 
sustatyti prakartėlę. Mes su 
mama ir seseria eisime į krau
tuves pirkinėtis. Per Kalėdas 
visi yra linksmi, visi juokiasi, 
linksminasi. Aš laukiu Kūčių 
vakarienės. Mano močiutė pa
ruošia maistą, o aš su mama, 
Daina ir Sauliumi iškepame 
visokių pyragų ir pyragaičių. Aš 
laukiu savo giminių at
važiuojant, Kalėdų Senelio ir 
dovanų. Laukiu savo tėvelio, 
kuris dabar yra Kinijoje. La
biausiai laukiu Jėzaus Gimimo, 
nes tada atgimsta ir mano šir
dyje. Taigi, labai laukiu Kalė
dų ir tėvelio. 

Ada Valaitytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

6 sk. mokinė 

KRISTUS KALĖDŲ 
ŠVENTĖJE 

Kalėdų švenčių metu visi sku
ba, ruošia namus, perka 
dovanas ir baigia mokyklose 
pamokas prieš atostogas. 
Skubėdami niekas nepagalvoja 
apie tikrą Kalėdų reikšmę. 
Kristaus gimimas turėtų būti 
daug reikšmingesnis negu 
dovanos. 

Reikia pagalvoti ir apie kitus, 
pvz. vargšus ir neturtingus. 
Svarbiausia, reikia atsiminti 
Kristų, kodėl Jis mums gimė. 

Rima Janukai tytė , 
Detroito Žiburio aukšt. lit. 

m-los mokinė. 
(Lietuvos prisikėlimas) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

44 

Tasai žodis yra „blogai". 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

45 
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Langeliuose įrašytos t ik rai
dės O. Reikės sugalvoti žodžius 
ir jų raides įrašyti į tuščius lan
gelius taip, kad žodžiai derintųsi 
su brėžinyje pažymėtomis O. 
Žodžiai t u r i bū t i vartojami 
bendrinėje šnekamojoje lietu
vių kalboje. Linksnius galite 
pasirinkti kuriuos norite. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 64 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Mažas bangas gali sudaryti 
plaukią la iva i , banginiai , 
plaukikai ir kiti panašūs ob
jektai. Tačiau visų rūšių bangas 
sukelia vėjas. Didelės audros su 
kelia dideles bangas, kurios 
keliauja toli. Pavyzdžiui: didelės 
audros sukeltos bangos prie 
Islandijos salos gali pasiekti 
šiaurines Brazilijos pakrantes. 
Arba, Antarktikos didelės aud
ros gali sudaryti pavojų Los An
geles pakrančių laivams. 
Dideles bangas gali sukelti 
žemės drebėjimas jūros ar van
denyno dugne bei ugnikalnių iš
siveržimai dugne. 

GALVOSŪKIS NR. 61 

Ūkininko lauke, viename 
kampe, yra 5 nedideli šieno 
kūgiai. Antrame lauko kampe 
yra 2 didesni kūgiai (kupetos) 
šieno. Ūkininkas sugalvojo 
visus kūgius sudėti į vieną vietą 
— kūgį. Kiek kūgių dabar bus 
iš viso ūkininko lauke? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 62 

Didysis atradėjas ir keliau
tojas Magelanas kartą suruošė 
ekspediciją aplink pasaulį. Jo 
laivas su įgula plaukė iš rytų į 
vakarus. Kai sugrįžo iš savo 
kelionės į Ispaniją, pasirodė, 
kad laivo žurnale buvo 
pažymėta ketvirtadienis, o iš 
tiesų buvo penktadienis. Kur 
dingo viena diena? (5 taškai) 

Gerai įsižiūrėkite į piešinėlį ir 
pamatysite daug dalykų, kurie 
nesiderina su normaliu gyveni
mu. A t r i n k i t e t uos visus 
netikslumus ir surašykite atski
rame lape. Už tai gaunate 5 
taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 65 
(Žiūrėkite labirintą) 

Šikšnosparnis nori pagauti 
zuikelį. Kokiais keliais jis turi 
skristi, kad pasiektų gyvuliuką. 
(5 taškai) 

Kurti namai be šunų, akli 
langai be vaikų. (Kupiškis). 

Geriau pas svetimą, kaip pas 
giminę. (Paįstrys). 

Dar daug upėje vandens pra
tekės. 

Duok vaikui valią, pati būsi 
nevalioje. 

Kur eis varlė be kelio. 
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