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Žinios iš Lietuvos — Elta 
! • • > • • 

Lietuvoje infliacija 
gali viršyti 100% 

Vilnius, lapkričio 30 d. (Elta) 
— Socialdemokratai numato, 
kad kitais metais infliacija 
Lietuvoje gali pasiekti daugiau 
kaip 100%. J i e labiau tiki Vo
kietijos Banko ekspertų apskai
čiavimais, kur ie numato 125% 
infliaciją, negu Lietuvos ekono
mikos ministerijos tvirtinimu, 
kad ji bus t ik apie 30%. Apie tai 
lapkričio 30 d. spaudos konfe
rencijoje kalbėjo Seimo narys 
Vytenis Andriukaitis ir Social
demokratų frakcijos patarėjas 
Audrius Misevičius. 

Prielaidas infliacijai augti, So
cialdemokratų nuomone, nema
ža dalimi sudaro nevykusiai 
vykdoma vyriausybės ekonomi
nė ir socialinė programa. Jie 
teigė, kad vyriausybė neįgy
vendina nemažai deklaruotų 
priemonių — kovoti su gamin
tojų monopolizmu, palaikyti 
konkurenciją, nef inansuot i 
nuostolingų įmonių. Ji buvo 
įsipareigojusi iki šių metų 
rudens pateikti pramonės re
struktūrizacijos programą, ta
čiau to nepadarė . Tai rodo, sakė 
prelegentai, jog vyriausybė ne
turi aiškios strategijos. 

Valstybės biudžetas, teigė So
cialdemokratai, praranda daug 
lėšų dėl to , kad neapmokes
tinama didelė kapitalo dalis — 
dividendai, tu r tas ir panašiai. 
Tuo tarpu vyriausybė neretai 
nustato mokesčius ir rinkliavas, 
pažeisdama konstitucinius įsta
tymus. Toks, pavyzdžiui, Social
demokratų nuomone, yra vadi
namasis kelių mokestis. 

Socialdemokratai nedalyvavo 
tvirtinant 1993 metų biudžeto 
vykdymą, teigdami, kad jis yra 
fiktyvus. 

Lietuvos b a n k a i n ė r a 
pas i ruošė te ik t i k r ed i tu s 

invest ic i joms 

Kaip paskatinti investicijas į 
ekonomiką, kaip įveikti joms 
sudaromas įstatymines, biuro
kratines i r netgi komercines 
kliūtis? Apie tai diskutuojama 
lapkričio 30 d. Vilniuje prasi-
dėjusiojo konferencijoje „Inves
ticijų mechanizmas ir jo efekty
vumas vystant ir pertvarkant 
naujų Europos valstybių ekono
mikos struktūrą". 

Bendriausiais bruožais būsi
mus klausimus apžvelgė renginį 
organizavusio Vidurio ir Rytų 
Europos Inovacijų Forumo pre
zidentė, ekonomikos mokslų 
daktarė Kazimiera Prunskienė. 
Ji, be kita ko, pažymėjo, kad 
Lietuvoje dar nėra bankų, kurie 
jau būtų pasirengę teikti kre
ditus investicijoms. „Užsienis 
teikia kreditus už 8% metinių 
palūkanų, o Lietuvos komer
ciniai bankai reikalauja 60%. 
Tokiomis sąlygomis neverta ir 
kalbėti apie kreditų inves
tavimą. Tai karas tarp banki
ninkų ir verslininkų", pasakė 
profesorė. 

Nuo trečiadienio konferencija 
darbą tęs Baltarusijos sostinėje 
Minske. 

Ignalinos e lektr inė — nesaugi 

Danijos energetikos ministras 
Jann Sjursen, apsilankęs Ignali
nos atominėje elektrinėje, pasa
kė, kad elektrinę reikia uždary
ti, nes saugumo sistema nėra 
patikima, praneša Danijos infor
macijos agentūra RB. 

Toliau agentūra RB informuo
ja, kad Ignalinos AE yra tokio 
pat tipo kaip ir Černobylio bei 
St. Peterburgo atominės elektri
nės ir kad Ignalina šiuo metu 
sudaro galbūt didžiausią grėsmę 
aplinkai ne tik trijose Baltijos 
valstybėse, bet ir visame Balti
jos jūros regione. Uždaryti elek
trinę numatoma t ik 2010 
metais. 

Ministras Sjursen po keturių 
dienų vizito Lietuvoje pasakė, 
kad Ignalinos AE uždarymas — 
ne techninė, o ekonominė pro
blema. Lietuva, ministro nuo
mone, turi galimybių pakeisti 
branduolinę energiją nafta, du
jomis ir biologiniu kuru. Dani
ja neseniai yra skyrusi matavi
mo įrengimą AE reaktorių kont
rolei už 2.8 milijonus kronų. 
Šiuo metu keletas švedų firmų 
tobulina elektros generatorius 
prie reaktorių. Švedija vien 
šiemet skyrė 118 milijonų kro
nų elektrinės saugumo sistemų 
tobulinimui. Nuo 1990 m. Dani
ja yra skyrusi apie 14 milijonų 
kronų Lietuvos energetikai. 

Seimas keis savo Statutą, 
kad neprieštarautų 

Konstitucijai 

Rusijos ministrui pirmininkui Viktor Černomyrdin (centre) lankantis Lietuvo
je, ji priėmė Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas su kitais vyriausybės 
atstovais. Pasirašyta 11 įvairių sutarčių prekybos su Rusija bei Rusijos 
susisiekimo su Kaliningradu reikalais. 

Baltarusija palaiko 
Ukrainą 

nusiginklavimo 
atžvilgiu 

Minskas, Baltarusija, lap
kričio 24 d. (RFE/RL) - Baltaru
sijos parlamento pirmininkas 
Stanislau Šuškevič kritikavo 
Rusijos pastangas spaust i 
Ukrainą, kad ji atsisakytų savo 
branduolinių ginklų. Anot Šuš
kevič, geriausias būdas Rusijai 
ir JAV-oms įtikinti Ukrainą 
tapti branduolinių ginklų netu
rinčia valstybe — tai sudaryti 
sąlygas, kad jai būtų naudinga 
tokia tapti. 

Seimo Statuto dalis, nustatan
ti frakcijų sudarymo tvarką bus 
pakeista, kad neprieštarautų 
Lietuvos Konstitucijai. Pakei
timų projekte ši Statuto dalis Šuškevič taip pasisakė, ruo-
skamba taip: „Seimo nariai jun- šiantis JAV prezidento Bill 
giasi į frakcijas laisva valia, Clinton vizitui i Baltarusiją 
nevaržomi jokių mandatų". Šį ir sausio mėnesĮ. Šio vizito metu 
kai kurių kitų Seimo Statuto 
dalių pakeitimų ir papildymų 
prcjektų pateikė Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Juozas Ber
natonis. 

Seimo nariai, sakoma pro
jekte, nepriklausantys frak
cijoms, sudaro mišrią Seimo 
narių grupę, kuriai suteikiamos 
tos pačios teisės, kaip ir frakci
joms. Frakcijos gali jungtis į 
koalicijas, kurios sutartais pa
grindais gali veikti kaip viena 
frakcija. 

Šio įstatymo projektas yra pir
moji reakcija į penktadienį pa
skelbtą Konstitucinio Teismo 
sprendimą, kuriame pripažinta, 
kad šiemet priimti Seimo statu
to straipsniai dėl frakcijų 
sudarymo tvarkos prieštarauja 
Respublikos Konstitucijai. 

Juose buvo nustatyta, kad 
frakcijos gali būti sudaromos 
tiktai rinkimus laimėjusių 
partijų ar jų koalicijų pagrindu. 
Seimo narių grupė, atstovaujan
ti dešiniąsias partijas, šią nuo
statą apskundė Konstituciniam 
Teismui. Teismas patenkino jos 
pareiškimą, konstatavęs, jog 
Seimo narys yra visos tautos 
atstovas ir savo sprendimuose 
vadovaujasi Konstitucija, vals
tybės interesais ir savo sąžine. 
Todėl, sakoma jo išvadoje, su
darant Seimo struktūras turi 
būti laikomasi laisvo mandato 
principo. 

Kol kas alternatyvų Juozo 
Bernatonio pasiūlytam projek
tui nepateikta. Manoma, kad jie 
bus gauti po to, kai įsigalios 
Konstitucinio Teismo spren
dimas, paskelbus jį laikraštyje 
„Valstybės žinios". 

Klaipėdoje atšventė Tilžės 
Akto metines 

Lapkričio 30 dieną suėjo 75-ri 

Baltarusija tikisi gauti pusę 
JAV Kongreso sukurto 400 mi
lijonų dolerių fondo, kurio 
tikslas — padėti buvusioms So
vietų Sąjungos šalims nusigink
luoti. Baltarusija taip pat siekia 
palankesnių sąlygų energetikos 
skolų atidavimui Rusijai. To 
siekia ir Ukraina. 

Įsteigtas 
Nepriklausomybės 

akto signatarų 
klubas 

Vilnius, lapkričio 26 d. (Elta) 
— Įsteigtas Nepriklausomybės 
akto signatarų klubas — visuo-
jmeninė organizacija, kuriai pri
klauso 1990 metų kovo 11 d. 
priimto Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atstatymo akto 
signatarai. 

Numatoma, kad klubo nariai 
tęs 1918 metų vasario 16 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signatarų istorikes tradi
cijas. Jo t ikslas — vienyti 
signatarus, palaikyti jų tar
pusavio bendravimą, stiprinti 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę, puoselėti demokratinio par
lamentarizme tradicijas. 

Klube bus aptarinėjami Lie
tuvos Respublikos vidaus ir už
sienio padėtis, teikiami pasiū
lymai Seimui, vyriausybei, ki
toms valstybės institucijoms. 
Bus rūpinamasi 1918 m. vasario 
16 dienos Nepriklausomybės 
akto signatarų veiklos pali
kimu. 

metai, kai buvo paskelbtas isto
rinis Mažosios Lietuvos prisi-
.ungimo prie Didžiosios Lietu
vos dokumentas, vadinamasis 
Tilžės Aktas. 1918 m. lapkričio 
16 d. Tilžėje įsteigta Prūsų 
Lietuvių Tautinė Taryba po 
dviejų savaičių — lapkričio 30 d. 
paskelbė Mažosios Lietuvos 
Tautinės Tarybos Aktą, kuria
me sakoma: „Atsižvelgdami į 
tai, kad viskas, kas yra, turi 
teisę gyvuoti, ir į tai, kad mes, 
lietuviai, čionai Prūsų Lietuvoje 
gyvenantieji, sudarome šio kraš
to gyventojų daugumą, reika
laujame mes, remdamiesi ant 
Vilsono Tautų paties apsispren
dimo teisės, priglaudimą Mažo

sios Lietuvos prie Didžiosios 
Lietuvos..." 

Šį aktą pasirašė 24 Prūsų 
Lietuvos Tautinės Tarybos 
nariai. Istorikai tvirtina, kad 
Mažosios Lietuvos lietuviams jis 
buvo brangus kaip ir Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
1918 m. vasario 16 d. aktas. 

Antradienį Klaipėdoje, Mažo
sios Lietuvos istorijos muzieju
je ši sukaktis buvo iškilmingai 
pažymėta. Apie ją kalbėjo Klai
pėdos universiteto docentas 
Albertas Juška, buvo atidaryta 
Bernardo Aleknavičiaus foto
grafijų paroda. Lietuvininkai", 
koncertavo etnografinis an
samblis „Kuršių ainiai". 

Svarstys, ar duoti 
Rusijai JT taikos 

palaikymo įgaliojimus 
Roma, Italija, lapkričio 29 

(RFE/RL) - Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konfe
rencija (ESBK) lapkričio 27 d. 
pradėjo posėdžius, ruošiantis 
lapkričio 30 d. prasidedančiam 
52 ESBK priklausančių šalių 
ministrų pirmininkų suvažia
vimui. Čia bus svarstomas Rusi
jos prašymas gauti Jungtinių 
Tautų įgaliojimą vadovauti JT 
taikos palaikymo operacijoms 
buvusios Sovietų Sąjungos res
publikose. 

Baltijos valstybės ir Ukraina 
griežtai priešinasi tokiam 
pasiūlymui; daug abejonių turi 
ir Vakarų šalys. Tačiau Vakarų 
diplomatai taip pat pripažįsta, 
kad nei NATO, nei Europos 
Bendrija (dabar Europos Są
junga) nenori imtis šių pareigų 
buvusios Sovietų Sąjungos re
gione. 

Tremtinių 
organizacija 

priešinasi Skuodžio 
paskyrimui 

Vilnius, lapkričio 27 d. 
(AGEP) - LDDP atkakliai siūlo 
buvusį politinį kalinį Vytautą 
Skuodį į Lietuvos Gyventojų 
Genocido ir Rezistencijos Tyri
mo Centro direktoriaus postą. 
Šiai kandidatūrai priešinasi 
Lietuvos Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjunga, kuri šioms 
pareigoms siūlė kvalifikuotus 
archyvų tyrimo specialistus — 
humanitarinių mokslų dakta
rus, istorikus. 

Pasak Seimo nario Algirdo 
Endriukaičio, dešiniosios kryp
ties politinės jėgos priešinsis 
ketinimams patvirtinti Vytautą 
Skuodį tyrimų centro vadovu 
vien todėl, kad premjeras Adol
fas Šleževičius, pasirinkdamas 
šį asmenį, pažeidė Seimo 
nutarimo straipsnį, kuriuo 
įpareigojama suderinti kandi
datūrą su politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijomis. 

Paskutinių rinkimų metu 
Vytautas Skuodis palaikė Kazį 
Bobelį ir spaudoje ragino 
Lietuvos žmones nebalsuoti už 
Stasį Lozoraitį. 

Ukraina persvarstys 
atsisakymą nusiginkluoti 

Wasbington, DC, lapkričic 
29 d. (NYT) - Prezidentui Bill 
Clinton paskambinus Ukrainos 
prezidentui Leonid Kravčuk, 
Ukrainos parlamentas dabar 
jau žada persvarstyti savo nu
tarimą nesunaikinti visų savo 
branduolinių ginklų. 

Lapkričio mėnesį Ukrainos 
parlamentas didele balsų dau
guma patvirtino vadinamąją 
START I branduolinių ginklų 
apribojimų sutartį, bet pareiškė, 
kad ji galiosianti tik pusei jos 
turimų 1,600 ilgo atstumo bran
duolinių raketų, kurios liko 
Ukrainoje, Sovietų Sąjungai su
byrėjus. Ukrainos parlamentas 
t a ip pat a tmetė 1992 m. 
pasirašyto Lisabonos Protokolo 
5-tą straipsnį, kuriame Ukrai
nos valdžia priėmė sutartį stab
dyti branduolinių ginklų pliti
mą, tampant branduolinių gink
lų neturinčia valstybe. 

Prezidentas Clinton pirma
dienį paskambino prezidentui 
Kravčuk ir pasiskundė dėl šių 
Ukrainos parlamento veiksmų. 
Prez. Leonid Kravčuk pasakė, 
jog prašys, kad parlamentas 
ateinančiais metais persvars
tytų šiuos savo veiksmus. 

Rusija reikalauja, kad Ukrai
na Rusijai atiduotų visas Uk
rainoje esančias branduolines 
raketas, bet Ukrainos parla

mentas atsisakė, motyvuoda
mas, kad tai yra Rusijos ban
dymas suluošinti Ukrainą. Par
lamentas taip pat reikalauja 
kitų, branduolinius ginklus tu
rinčių šalių garantijų dėl Ukrai
nos saugumo, Rusijos užpuolimo 
atveju, o taip pat ir kad Rusija 
sumokėtų Ukrainai už koncent
ruotą uranį, kurį ji gautų su 
branduolinėmis raketomis. 

Šiuo metu Ukraina jau yra iš
kėlusi iš silusų iš išardžiusį 
visas turimas SS-19 ilgo atstu
mo branduolines raketas, bet jos 
buvo senesnio tipo, jau atgyve
nusios savo naudingumą ir ta
pusios branduolinės avarijos 
grėsme. Bet 46 modernias po 24 
branduolinius ginklus turinčias 

' raketas Ukraina atsisakė paša
linti, nors to reikalauja START 
I sutartis, kurią ir parlamentas 
patvirtino. 

Prezidento Clinton spaudos 
atstovė Dee Dee Myers pasakė: 
„Tuomet prezidentas Kravčuk 
pasakė prezidentui Clinton, jog 
jis numato pateikti parlamentui 
START I ir Lisabonos Protokolą 
kaip vienetą svarstyti naujajam 
parlamentui „ kuris bus išrink
tas kovo mėnesį ir prezidentas 
Clinton mielai su tuo sutiko. 
Prezidentas Kravčuk taip pat 
pareiškė savo norą ir toliau 
bendradarbiauti su JAV ir Rusi
ja, kad būtų daroma pažanga 
branduolinių ginklų išardymo 
Ukrainoje reikalu", pasakė Dee 
Dee Myers. „Mes tebesitikime, 
kad Ukraina vykdys savo parei
gas branduolinių ginklų atžvil
giu", baigė Dee Dee Myers. 

— Mažeikių naftos įmonėje 
dviejų metrų gylyje trūko vamz
dis. Išsiliejo 400-500 tonų naftos. 

— Lapkričio mėnesį Lie
tuvoje duona pabrango 5%-16%, 
šiek tiek pabrango mėsa; obuo
liai ir laikraščių skelbimai pa
brango 11%-17%. Keliais cen
tais atpigo butų šildymas, bet 
28% pabrango karštas vanduo. 

Lapkričio 19 d. iš Amerikos j Lietuvą atvežus generolo Stasio Raštikio ir jo žmonos Elenos Mari
jos palaikus, juos iškilmingoje eisenoje neša Lietuvos kariai. Už jų — gen. Raštikio dukros Mari
ja Alksnienė ir Julya Dobrovolskienė. 

Kauno Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje prie nežinomo kareivio 
kapo lapkričio 22 d. susotojo eisena 
su Lietuvos kariuomenės vado gen. 
Stasio Raštikio ir jo žmonos palai
kais. Palaikai buvo iškilmingai 
pašarvoti karo muziejuje, iš ten 
palydėti į Kauno katedra-baziliką, iš 
kur po iškilmingų Mišių buvo paly
dėti į Petrašiūnų kapines. 

Tarnautojai nori 
balso JT biudžeto 

svarstymuose 
New Yorkas, lapkričio 23 d. 

— Lietuvos Misijos prie Jung
tinių Tautų patarėjas Darius 
Sužiedėlis lapkričio 15 d. susitiko 
su Tarptautinės Civilinės Tar 
nybos Tarnautojų Federacijos 
delegacija, kuri norėjo infor
muoti valstybių atstovus apie 
JT tarnautojų padėtį. Ši profe
sinė sąjunga atstovauja apie 
30,000 JT sistemos tarnautojų, 
dirbančių JT centruose New 
Yorke, Genevoje, Vienoje ir 
kitur. 

Kaip praneša Lietuvos Misija 
Jungtinėms Tautoms, federaci 
ja susirūpinusi, kad civilinės 
tarnybos tarnautojai neturi 
balso JT biudžeto svarstymuose 
ir, esant bendrai finansinei 
krizei dėl šalių atsisakymo 
mokėti nario mokesčius, bijo 
neigiamo poveikio JT darbuoto
jams. 

Priimtas ryšių 
plėtojimo planas 

Vilnius, lapkričio 25 d. (Elta) 
— Vyriausybė patvirtino valsty
binę ryšių ir informatikos 
plėtojimo programą. Ji padalin
ta į tris laikotarpius: pradinį — 
iki 1995 metų, tarpinį — 1996-
2000 metai ir perspektyvinį — 
iki 2005 metų. 

Ryšiai ir informatika bus plė
tojami bei modernizuojami įdie
giant skaitmeninę Lietuvos 
telegrafo ir telefono sistemą, 
sukuriant tarptautinių ir tarp
miestinių optinių kabelių 
tinklą, plečiant mobilų ryšį. 
Taip pat bus kuriamas naciona
linis duomenų perdavimo tink
las, kompiuterizuojama valsty
bės ir ūkio valdymo sistema. 

Valstybines specifinės paskir
ties įmones ruošiamasi reorga
nizuoti į akcines bendroves, 
kuriose iš pradžių valstybė 
turėtų 100% akcijų, o vėliau 
dalis jų būtų parduodama priva
čioms šalies ir užsienio firmoms 
bei asmenims. 

Iki 2015 metų planuojama 
Lietuvos komunikacijų analo
ginį tinklą pakeisti skaitmeni
niu. Tai pagerins paslaugų 
kokybę. Nuo 1994 metų Lietu
voje pradedama diegti atsis
kaitymo pagal pokalbių trukmę 
sistema, kuri visame telefonų 
tinkle bus įdiegta iki 2000 
metų. Numatyta, kad iki 2005 
metų telefonų tankumas Lietu
voje pasieks apie 40 telefonų 
šimtui gyventojų. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 2 d.: Liucijus, Skir-
muntas, Skirmantė, Gerutis. 

Gruodžio 3 d.: Šv. Pran
ciškus Ksaveras; Vingra, Giru-
tis, Lapūnė. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 2 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

PRIE ATLANTO DEŠIMTMETĮ 
DAINUOJA „SIETYNAS" 

DETROITAS 
PRISIMENAME 

KAZIMIERĄ SRAGAUSKĄ 

Kazimieras Sragauskas 

Prieš penkerius metus , 
lapkričio 26-tą, staigi mirtis 
išsivedė į amžinybę Kazimierą 
Sragauską. Velionis buvo darbš
tus, pareigingas ir sąžiningas 
visuomeninio gyvenimo darbi
ninkas. Jis didžiausią dėmesį 
skyrė Vasario 16-tos gimnazijai. 
Kasmet iš rėmėjų būrelių su
rinkdavo ir pasiųsdavo gimna
zijai po 1,500 dolerių. Keistu su
tapimu mirtis jį ištiko einantį 
parengti būrelių rėmėjams Va
sario 16-os gimnazijos infor
maciją. K. Sragauskas, kaip foto 
reporteris, pasižymėjo geromis 
renginių nuotraukomis, kurios 
puošdavo lietuviškos spaudos 
puslapius. Priklausė Stasio 
Bu tkaus šaulių kuopai ir 
kitoms organizacijoms. Buvo 
dosnus. Rėmė Lietuvių fondą, 
Tautos fondą, Balfą, jaunimo 
stovyklą Dainavą, skautus, 
lietuvių kambarį Wayne uni
versitete ir Detroito lietuvių 
radijo valandėles. Šaulių 
sąjunga pagerbė Kazimierą Sra
gauską, atžymėjusi jo nuo
pelnus Šaulių Žvaigždės meda
liu ir Šaulių Žvaigždės ordinu. 
K. Sragauskas buvo sulaukęs 
85 metų amžiaus. Jo gimtinė Že
maitijoje, Ylių kaime, Alsėdžio 
valsčiuje. Baigė Telšių gimnazi
ją ir Aukštesnę Policijos mokyk
lą. Tarnavo policijoje ir pasiekė 
nuovados viršininko postą. Su
gebėjo su visais gražiai sugyven
ti. Pavaldiniai ir žmonės jį mėgo 
ir gerbė. Populiarus buvo ir 
Detroito lietuvių tarpe. Jo var
das pasiliks ne tik antkapyje, 
bet artimųjų ir gerbėjų širdyse. 

Stasys Garl iauskas 

PAPILDOMI ĮNAŠAI 
LAIMUTEI KUTKUTEI 

DRAUGO FONDE 
ĮAMŽINTI 

1993 m. rugsėjo 18 d. Laimu
tei Kutkutei mirus, šermenų 
metu dienraščio „Draugo" fon
dui giminės, draugai ir artimieji 
suaukojo 500 dol. 

Dabar papildomai aukų at
siuntė: Joana ir dr. Česius 
Kūrai — 20 dol., Danguolė ir 
Jurgis Jurgučiai — 20 dol. ir 
Pole Staškūnienė — 25 dol. 
Taigi, Laimutės Kutkutės var
dui įamžinti „Draugo" fondui 
suaukota 565 dol. 

IŠTRAUKOS IŠ MOKSLO 
IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMO 

„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ" 
PROGRAMOJE 

Detroito apylinkės gyventojai, 
dr. Leonas Sabaliūnas, Saulius 
Šimoliūnas, Vitas Sirgėdas ir 
Algimantas V. Bublys buvo pa
skaitininkai Aštuntame Mokslo 
ir Kūrybos simpoziume, Čikago
je vykusiame lapkričio 24-28 d. 
Ištraukas iš simpoziumo (Vyt. 
Landsbergio, Stasio Lozoraičio, 
Leono Sabaliūno, I. Maziliaus-
kienės ir Eduardo Vilko buvo 
perduotos per „Lietuviškų 
melodijų" Radijo valandėlę lap
kričio 30 dienos ir gruodžio 3 
dienos laidose. 

DETROITIET1S 
TELEVIZIJOS FILME 

Lapkričio 27 dieną antras 
televizijos kanalas rodė filmą 
„Untouchables", kurioje Miami 
miesto burmistrą vaidino buvęs 
detroitietis Ralph Valatka,Jr. 

PAMINĖTAS LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ĮKŪRIMO 

JUBILIEJUS 

Lietuvos Kariuomenės 
įkūrimo 75-ji sukaktis Detroite, 
Šv. Antano parapijos patalpose 
buvo paminėta sekmadienį, lap
kričio 28 d. Ramovėnų centro 
valdybos pirmininko majoro Ed
mundo Vengiansko paruoštą 
kalbą perskaitė Šaulių sąjungos 
išeivijoje CV pirmininkas My
kolas Abarius. Po paskaitos 
buvo rodomi Lietuvos kariuo
menės gyvenimo ir iškilmių 
video vaizdai. Minėjimą surengė 
Ramovėnai, birutietės, Stasio 
Butkaus šaulių ir „Švyturio" 
jūros šaulių kuopos. 

ŠV. ANTANO CHORUI 
13 METU 

Šv. Antano parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio, sėkmingai veikia jau 13 
metų. Savo metinę šventę 
choras pažymėjo lapkričio 21 d., 
giedodamas šv. Mišių metu. Po 
Mišių vyko pietus, kurių pelnas 
buvo paskirtas parapijos išlai
kymui. Choro vadovą St. Sližį, 
šį mėnesį šventusi savo 75-tą 
gimtadienį, Šv. Antano parapi
jos choras, Lietuvių Saulių išei
vijoje CV, St. Butkaus šaulių ir 
„Švyturio" jūros šaulių kuopos 
pasveikino deimantinio gimta
dienio proga ir įteikė atitin
kamą pažymėjimą. 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 

„Gabijos" ir „Balt i jos" 
skaučių,-tų tuntai sekmadienį, 
gruodžio 12 d., 5 vai. p.p. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre ren
gia tradicines kūčias. „Gabijos" 
tunto tuntininkė Gailė Dė-
dinienė ir „Baltijos" tunto tun-
tininkas Linas Orentas kviečia 
visus, o ypač buvusius skautus,-
es, šventėje dalyvauti. Šeimos 
prašomos prisidėti prie kūčių 
stalo paruošimo. Susitarti dėl 
valgių ir užsisakyti vietas 
prašoma skambinti Ritai Kas-
putienei, tel. 313-553-0153. 

PRISIMINTI MIRUSIEJI 

Per „Lietuviškų melodijų" 
radijo programą lapkričio 25 d. 
buvo paminėta vienerių metų 
mirties sukaktis veiklios 
Moterų sąjungos, Dievo Apvaiz
dos parapijos ir „Lietuviškų 
melodijų" bendradarbės Onutės 
Valatkienės. Prisimintas ir šios 
radijo valandėlės įkūrėjas, 
visuomenininkas Rapolas Va-
ladka, Amžinybėn išėjęs prieš 
15 metų. 

Lapkričio 30 d. sukako vieneri 
metai nuo a.a. Juozo Miko mir
ties. Šią liūdną sukaktį mini 
dukra Dalia, žentas Kazys ir 
dukraitė Audrytė Navasaičiai. 

lm 
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NAUJA LIETUVIŲ KLUBO 
VALDYBA 

Vietinis Lietuvių klubas išsi
rinko naują valdybą 1994 me
tams: pirmininkas Juozas Beke-
ris, vicepirm. Stasys Sargotas, 
finansų sekr. VVilimas Višniaus-
kas, protokolų sekr. Howard 
Beaudette, iždininkas James 
Ašmonas. Direktoriai — David 
Lukas, Jack Aukštikalnis, Pet
ras Molis, Walter Mikas, Gedi
minas Panevėžys. Priimti nau
ji nariai: Stephen Meškauskas, 
Philip Buja ir Algis Glodis. 

Akt. režisierė Dal i la Mackialienė. 

Operos solistė 
Juoze Krištolaitytė-Daugėlienė. 

Š.m. gruodžio 12 d. Daytona 
Beach, FL. lietuvių telkinyje 
savo veiklos dešimtmetį mini 
choras „Sietynas", vadovau
jamas muz. Antano Skridulio. 
Organizaciniame gyvenime 
dešimtmetis palyginti trumpas 
laiko tarpas. Tačiau choro „Sie
tyno" nueitas kelias ir atlikti 
darbai yra dideli, reikšmingi ir 
verti nuoširdaus įvertinimo. 

Daytona Beach, FL lietuvių 
telkinys dar jaunas, vos peršo
kęs dvidešimtmetį. Anksčiau 
čia gyvenę „senosios kartos" lie
tuviai, atrodo, nebuvo išvystę 
lietuviškosios veiklos. O kai 
gražioji Daytona Beach įsirikia
vo į lietuvių telkinius, tada 
kasmet čia kūrėsi lietuviai iš 
Čikagos, New Yorko, Detroito, 
Clevelando, Philadelphijos ir 
net iš Los Angeles. Ir taip šiame 
telkinyje susibūrė graži, nors 
dar negausi, lietuviškoji šeima. 
O kur lietuviai susiburia, ten 
skamba dainos, giesmės, dailu
sis kūrybos žodis, juokas, vyksta 
gražūs pabendravimai. Taip nu
tiko ir Daytona Beach, FL. 

Po keletos kūrimosi metų į šį 
telkinį atvyko iš Los Angeles 
tenykščio Dramos sambūrio sie-
la-aktorė, režisierė Dalila ir 
Balys Mackialos. 

Dalila Mackialienė tuojau 
jungėsi į kultūrinę veiklą, 
organizavo, ieškojo galinčių 
dainuoti, deklamuoti, vaidinti. 
Ir štai jau 1982 m. Kūčių vaka
rienėje Dalila Mackialienė, 

• V 

Birutė Kožicienė ir dail. Juozas 
Sodaitis pirmu pasirodymu pra
džiugino šio telkinio lietuvius, 
pagiedodami „Sveikas Jėzau gi-
musis", atlikdami Vaičiulaičio 
legendą — „Dievo Avinėlis". Tai 
buvo pirmasis bandymas, pir
mieji žingsniai į ateities gražią 
veiklą. 

Akt. Dalilos Mackialienės ir 
oper. sol. Juozės Krištolaitytės-
Daugėlienės pastangomis, į šį 
meno vienetą buvo telkiami 
nauji balsingi ir kūrybingi 
žmonės. Ir štai 1983 m. dailiojo 
žodžio atlikėjų grupė gruodžio 
mėn. išeina į sceną su didesniu 
bandymu — 100 metų „Aušros" 
minėjime ir atlieka S. Čiur
lionienės ..Aušros sūnus" . 
Grupėje matome jau ir nau
jų veidų. Programoje pasiro
do Kazimieras Barūnas, An
tanas Kašubą. A. Kašubienė, 
Juozas Sodaitis, Juoze Daugėlie
nė ir pati vadovė Dalila Mac
kialienė. Po šių pirmųjų sėk
mingų pasirodymų entuziazmas 
dar didėjo. Ir čia, kaip Dievo 
dovana, 1983 m. iš Cicero 
nuolatiniam apsigyvenimui at
vyko darbštusis muz. Antanas 
Skridulis su žmona Valyte. 

Dalila Mackialienė ir Juoze 
Daugėlienė tuojau muz. Antaną 
Skridulį pakvietė būti vieneto 
meno vadovu ir pradėti organi
zuoti chorą. Jis kvietimą malo
niai priėmė ir tuojau kibo dar
ban. Repeticijos vyko Skridulių 
namuose. 

Vieneto žmonių, kad ir vyres
niojo amžiaus, nuotaikos buvo 
geros, į ateitį visi žvelgė su 
viltimi, kad kuo greičiau čia, 
prie Atlanto, gražiai skambėtų 
lietuvių dainos. 

Po poros metų, 1985 m. vienos 
repeticijos metu, dail. Juozo 
Sodaičio siūlymu, šis vienetas 
pasivadino gražiu Sietyno var
du, kurį choras tebeturi iki šių 
dienų. **£ 

Jau keletą metų Sietyno repe
ticijos dabar vyksta Prince of 
Peace parapijos salėje. 

Sietynas per dešimtmetį su
rengė kasmet savo metinius 
koncertus. Kasmet atlieka pro
gramas Lietuvos neprikl. ir 
Tautos šventės minėjime, Moti
nos dienos ir Birželio įvykių 
minėjimuose. Metų eigoje atlie
ka savo telkinio klubo rengiamus 
įvairiomis progomis koncertus; 
gieda lietuvių pamaldose bažny
čioje, gražiomis giesmėmis tur
tindami pamaldas. 1984 m. va
sario 16 d. Sietynas atliko Ber
nardo Brazdžionio „Vaidila 
Valiūnas", muziką parašė An
tanas Skridulis. Išvežtųjų 

Muz. Antanas Skridulis. 

minėjime 1984 m. atliko „Dedi
kaciją nukankintiems" — Juoze 
Daugėlienė, Dalila Mackialie
nė, Juozas Sodaitis, o Sietynas 
jautriai dainavo „Vežė mane iš 
namų," „Beržai pravirko", „O 
Nemune". 

1984 m. Šv. Kazimiero minė
jime, po kun. Pikturnos paskai
tos, Sietynas atliko iš A. Kairio 
dramos „Šventasis Princas" 
montažą, o moterys padainavo 
dvi giesmes šv. Kazimiero gar
bei. Čia į grupę įsijungė akt. 
Ona ir rašyt. Andrius Mironai. 

Sietyno dėka buvo suruoštas 
Bernardo Brazdžionio literatū
ros vakaras. Sietynas dalyvavo 
Krikščionybės 600 metų suruoš
tame minėjime, atliko meninę 
programą, kuriai vadovavo Juo
ze Daugėlienė, o minėjime daly
vavo vysk. Paulius Baltakis, 
kun. dr. Kazimieras Ruibys, vie
tos klebonas, poetas Kazimieras 
Bradūnas. 

Tad kur besuskaitysi visus 
Sietyno pasirodymus dešimtme
čio laike. 

Muz. Antanas Skridulis, choro 
vadovas, yra didelio takto žmo
gus, suprantąs vyresniųjų porei
kius, kantrus, visada mielas, 
visada uždegantis, ir taip gims
ta naujos dainos, giesmės. 

Sietynas koncertavo Miami 
Beach ir Pompano Beach. Po to 
Sietynas koncertavo St. Peters-
burgo lietuviams. Čia choras pa
rodė savo pajėgumą, darnų susi-
dainavimą, gražių dainų skambė

jimą ir tai liudijo, kad muz. An
tanas Skridulis moka parinkti 
dainas, jas gerai paruošia o 
šaunusis Sietynas gerai iš
dainuoja. 

Sietynas turi gerų talkinin-
kų-dailiojo žodžio skaitytojų. 
Kazimieras Barūnas koncertų 
metu atlieka dainų komenta
rus, geras pranešėjas, savo 
kūrybos perteikėjas. Oper. sol. 
Juoze Krištolaitytė-Daugėlienė 
nuo pat pradžios koncertuose ir 
giesmėse atlieka solo partijas, 
gražiai valdo žodį, intarpuose 
atlieka žodines programas. Per 
dešimtmetį vaidybiniuose pa
statymuose, inscenizavimuose, 

Lietuvių klubas spalio mėn. 
pabaigė sezoną vakariene ir šo
kiais. Vakarienę paruošė Beke-
riai, Višniauskai, Budvikai. Ta-
mulienė, Lukas ir Dočkienė. Se
zonas baigtas sėkmingai. 

BR. VIŠNIAUSKIENĖS 
KŪRINIU PARODA 

Vietinės Mount VV'aschuset 
kolegijos meno departamentas 
surengė Bronės Višniauskienės 
dailės kūrinių parodą. Paroda 
tęsėsi 3 savaites ir buvo gausiai 
lankoma menu besidominčių as
menų. Abu vietos laikraščiai 
plačiai aprašė kūrinius ir jų 

kūrėją, straipsnius pailiustruo
dami menininkės ir jos kūrinių 
nuotrauka. Laikraščiai pažymi, 
kad paveiksluose vaizduojamas 
jos gimtinės Lietuvos kaimas, 
toks, kokį kūrėja atmintyje iš
nešiojo per arti 50 metų. 

LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPOS VEIKLOS ŽINIOS 

Lietuvos Vyčiai išsirinko nau
ją kuopos valdybą 1994 metams. 
Pirmininkas — Wilimas Viš-
niauskas. vicepirm. dr. Henry 
Gailiūnas, protokolų sekretorė 
Bronė Genaitis, iždininkė Nelė 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO pranumarata mokama Ii anksto 

metams 

Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 
U S A savaitinis (sešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (sešt. laida 
U SA. doL) savaitinis $50 

to metų 3 
$45 
$50 * 
$30 

$30 

mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 ' 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

montažuose skaitė ar deklama
vo Birutė Kožicienė, Angelė Ka
šubienė (jau mirusi) Antanas 
Kašubą, Juozas Sodaitis, Gedi
minas Lapenas, Juozas Paliulis, 
akt. Ona ir rašyt. Andrius 
Mironai, dr. Vytautas ir Vanda 
Majauskai. 

Minint Sietyno dešimtmetį, 
pravartu sužymėti ir šiuo metu 
dainuojančius: muz. Antanas 
Skridulis, Jadvyga Barūnienė, 
Juoze Daugėlienė. Algima Dau
tartienė, Flora Dippel, Joana 
Grybauskienė, Alfonsas liekis, 
Amalija Jagutienė, Veronika 
Janušaitienė, Gediminas Lape
nas, Irena Kapčienė, Ona Kara-
šienė, Birutė Kožicienė, Juozas 

Bronė Višniauskienė prie savo paveikslų Mount Wachusett Community Col-
lege parodoje. 

Melaika, finansų sekr. Howard 
Beaudette, kultūros reikalams 
— Bronė Višniauskienė, maršal
ka David Lukas. 

Kuopa rengia vakarienę šeš
tadienį, gruodžio 4 d., po 5:30 
vai. šv. Mišių. Pelnas skiriamas 
paremti statybos fondą. Dalyva
vimo kaina asmeniui tik 7 
dol. Rengimo komitetą sudaro: 
Maisto ruošimo — Višniauskas, 
bilietų platintojai dr. Henry 
Gailiūnas ir Sophie Friorentino, 
fantai — Robertą Landry, kava 
— Milda Stasiūnas, salės tvar
kymas — Robert Paliulis, Al. 
Kenešis. 

SUSIŽEIDĖ SENIAUSIAS 
FUTBOLO ŽAIDĖJAS 

Vietinis laikraštis aprašė 
Joną Aišmoną, 92 m. amžiaus, 
kaip seniausią gyvą Gardner 
Highschool mokyklos futbolo 
žaidėją. Išspausdino ir jo 
nuotrauką. Jonas Aišmonas 
neseniai susižeidė ir yra 
gydomas ligoninėje. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Amžinybėn iš mūsų telkinio 
iškeliavo Mary Nal iva ika 
Ruska, Alice Laukus Shock ir 
Anna Genis Jarvis. Teilsisi 
Ramybėje. Koresp. 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnlc 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tai. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
šeštd. 9 v.r—12 

Valandos susitarus 

) DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171st 

Tlnlay Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAvVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd. 3 v p p -7 v v antrd 17 30-3 v p p 
trečd uždaryta Ketvd 1-3 v p p 

penkt. ir seštd 9 v r 12 v p p 
•132 S. Kadzla Ava., Chicago 

(312) 778-6M* arba (312) 486-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS^LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago t 
Tai. (312 )476-2112 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 «t Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Paliulis, Juozas Sodaitis, Sera
finą Sukarevičienė ir Algirdas 
Šilbajoris. 

Dešimtmetyje vyko Sietyne ir 
kaita. Netekome Sietyno orga
nizavimo pradininkės akt. 
Dalilos Mackialienės, Antano 
Kašubos, dr. Vytauto ir Vandos 
Majauskų, rašyt. Andriaus ir 
akt. Onos Mironų. I amžinybę 
išėjo Sietyno talkininkai — a.a. 
Angelė Kašubienė a.a. Balys 
Mackiala, nuolatis scenos talki
ninkas. 

Dainuok, „Sietyne", dainas, ir 
teskamba gražios giesmės dva
sinio susikaupimo metu baž 
nycioje! 

Jurg i s Januša i t i s 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (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 . U I . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. K a d z l a A v a . , 
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlcai Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, IH. 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Rofoarts Rd. , Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabtnato Ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tti Ava. , Clcare 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Sešt. 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-565-1655 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

706-641-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

Vai. antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kablnato lai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdan Ava., Surta 310. 

Naparvltt* IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 566-3166 
Namų 1708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv >r penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Išeivija tarp 

CHARIBDĖS IR 
SKILĖS? 

Graikų mitologinės pabaisos 
Charibdė ir Skilė Mesinos są
smaukoje tykojo jūreivius. Į jų 
tarpą patekęs, jūrų keliautojas 
neišlikdavęs gyvas: pavykus pa
sprukti nuo Charibdės, Skilė jį 
prarydavusi... Savotiškos analo
gijos prasme ir lietuviškoji išei
vija Amerikoje atsirado tarp 
Skilės ir Charibdės, Lietuvos 
prezidentui iš ambasadoriaus 
pareigų Vašingtone atleidus pa
tyrusį ir populiarų diplomatą 
Stasį Lozoraitį ir jo vieton 
paskyrus Alfonsą Eidintą. 
Aišku, kad nė vienas jų nėra 
„pabaisa", bet išeivijos nuo
taikos svyruoja tarp džiaugsmo, 
kad Lietuva yra nepriklausoma, 
ir gilaus nusivylimo joje viešpa
taujančia dvasia bei jos vyriau
sybės nepalankiu nusiteikimu 
išeivijos atžvilgiu, kuri ilgus de
šimtmečius visą savo energiją 
buvo sukaupusi į kovą už Lietu
vos laisvę. Stasys Lozoraitis, iš 
savo tėvo Stasio, buvusio Nepri
klausomos Lietuvos diplomato, 
diplomatijos šefo ir užsienio 
reikalų ministro paveldėjęs 
diplomatinį talentą, įsigijęs pa
tyrimą, jau nuo 1970 metų ėjo 
Lietuvos atstovo prie šv. Sosto 
pareigas, o 1984 metais atvyko 
į Vašingtoną kaip Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas. Dr. 
Stasiui Bačkiui pasitraukus į 
poilsį, jis tapo ambasadoriumi 
ir, skatinamas išeivijos, kandi
datavo į Lietuvos prezidentus. 
Išeivijos dauguma balsavo už jį, 
bet, gerbdama tautos valią, susi
taikė su jos sprendimu ir, prezi
dentui bei kitiems Lietuvos vy
riausybės atstovams atvykus į 
Ameriką, rodė deramą pagarbą. 

Netenka stebėtis, kad Lie
tuvos prezidentas panoro pa
šalinti savo rinkimų konkuren
tą ir jį pakeisti sau palankiu 
asmeniu, todėl Stasio Lozoraičio 
atleidimo iš pareigų reikėjo 
tikėtis. Spalio 21 dienos prezi
dentiniu dekretu Lietuvos am
basadoriumi prie Jungtinių 
Amerikos Valstijų Vašingtone 
yra paskirtas 41 metų istorikas 
ir humanitarinių mokslų dakta
ras Alfonsas Eidintas. Kai ku
rios jo biografijos detalės kelia 
nerimą; šalia to, kad jis neturi 
patirties diplomatinėj tarnyboj, 
jo istorijos mokytojo karjera 
sovietinės okupacijos metais 
kliudo visiškai pasitikėti jo su
gebėjimu į politinius įvykius 
žvelgti neiškraipytos istorijos ži
novo akimis. Nuo 1973 metų jis 
dėstė istoriją Vilniaus Pedago
giniame Institute, o 1986 metais 
perėjo dirbti į Istorijos institu
tą. Būtų įdomu susipažinti su jo 
disertacija tema „Lietuvių 
emigracija į Šiaurės ir Pietų 
Amerikos šalis tarp 1868 ir 
1940 metų". Jis yra septynių is
torinių veikalų au tor ius , 
lankėsi kelis kartus Amerikoje 

MINIA PRAŠĖ PALEISTI BARABĄ... 

ir 1985 metais devynis mėne
sius stažavosi Wisconsino uni
versitete. Iš to peršasi išvada, 
kad sovietinė valdžia juo pasi
tikėjo, išleido ilgesniam laikui 
į užsienį, kai daugumai kitų 
buvo neįmanoma, kad ir trum
pam laikui aplankyti savo 
artimuosius ar susijungti su 
karo metais atskirtomis šei
momis, kaip tą graudžiai aprašė 
a.a. Benediktas Butkus savo 
pomirtinėje knygoje „Laisvės 
netekus". 

Apgailestaujame Stasio Lozo
raičio atleidimą iš pareigą ir su 
nerimu stebėsime naująjį amba
sadorių. Solidarizuodami Lozo-
raičiams, dauguma ambasados 
tarnautojų pasitraukė iš tarny
bos. Tai didelis nuostolis nau
jajam ambasadoriui, praradus 
patyrusius tarnautojus: kaip 
susiorientuoti diplomatiniame 
ratelyje galingiausios pasaulio 
valstybės sostinėje? Kaip 
užmegzti kontaktus su įtakin
gais Amerikos politikais? Tai 
sunki pradžia. O kaip turėtų 
laikytis išeivija? Ar ji gali 
„uždaryti duris", Lozoraičiams 
išvykus? Padėtis darosi panaši 
į Mesinos sąsmaukos jūreivių 
padėtį: ar turime teisę elgtis 
pagal savo jausmus, nusivylę 
tokiu, mūsų nuomone, Lietuvai 
nenaudingu žingsniu, išmainius 
patyrusį diplomatą į nežinomos 
krypties istoriką? Bet, antra 
vertus, pagaliau gavus Lietuvos 
vyriausybės pripažinimą, ar 
turime teisę viešai rodyti savo 
nepasitenkinimą, pažeisdami 
pasitikėjimą suvereninės res
publikos vyriausybe? Amerikos 
politikams mūsų jausmai yra I 
nesvarbūs, bet yra faktas, kad 
demokratiškai išrinktas prezi
dentas pasielgė teisėtai , 
nepažeisdamas politinių tra
dicijų ar tarptautinės teisės įsta
tymų. Kiekvienas naujai iš
rinktas Amerikos prezidentas 
skiria ambasadorius, kurie jo 
politikai yra palankūs ir jam 
vienu ar kitu būdu pasitarnavo. 
Taip pasielgė ir prezidentas 
Brazauskas. Todėl bet koks 
Amerikos lietuvių viešas nepa
lankus mostas kompromituos 
Lietuvos respubliką ir parodys 
mus svetimiesiems nepalan
kioje šviesoje. Kitataučiams ne
bus suprantama, kad, taip in
tensyviai reikalavę laisvės 
Lietuvai, staiga neteikiame jai 
to pripažinimo, kurį suteikė viso 
pasaulio demokratijos. Sunku 
slėpti jausmus, atsisveikinus su 
populiariu diplomatu, bet reikia 
derintis prie padėties, kad nepa
kenktume Lietuvai ir jos var
dui. Nesiūl iau „neribotos 
meilės" naujam ambasadoriui, 
bet taip pat neskatinu sunkin
ti jo darbo ar jį kompromituoti. 
Laikas parodys jo sugebėjimus, 
o istorija įvertins jo darbą. 

Aurelija M. Balašaitienė 

Mes, užsienio lietuviai, troško
me, laukėme, tikėjome, kad 
ateis diena, kai prašvis Lietuvos 
laisvės rytas. Dirbome, auko
jome, kad jis greičiau priartėtų, 
su įtampa sekėme pirmąsias 
laisvės dienas, paskelbus nepri
klausomybės atstatymą. Apgai
lėjome nekaltas kraujo aukas. 
Buvome įsitikinę, kad nepri
klausoma Tėvynė metai po me
tų atgims, nusikratys sovietinių 
liekanų, susikurs ekonomiškai 
patenkinamą gyvenimą. Bet 
labai nusiviliame, kai matome, 
kad daugelis, nusigręžę nuo 
krikščioniškų idealų, maudosi 
nusikaltimų baloje. Sekant 
Lietuvos spaudą, tiesiog baugu 
darosi dėl tenai vykstančių 
rafinuotų nusikaltimų. 

Nusikaltimai auga 

VRM duomenimis, per 9 šių 
metų mėnesius įregistruota 45, 
271 nusikaltimas (17% daugiau 
nei per atitinkamą praėjusių 
metų laikotarpį). 58% nusikal
timų padaryta didžiuose Lietu
vos miestuose bei jų rajonuose. 
Šiauliuose nusikaltimų skaičius 
padidėjo 49%, Klaipėdoje — 
34%, Pasvalio rajone — 106% 
Šalčininkų — 85%, Radviliškio 
— 73%, Prienų — 67%. 

Daugėja sunkių nusikaltimų: 
pernai jų buvo 4000, šiemet —» 
5600. Per 9 šių metų mėnesius 
įvykdytos 277 žmogžudystės, 
t.y. 42% daugiau nei pernai. 
80% sudaro turtiniai nusikalti
mai. Šiemet tos rūšies nusikal
timų įvykdyta 11,000 valstybi
nio ir 21,500 — visuomeninio 
turto. Išaiškinama vos vienas 
trečdalis tų nusikaltimų. 

Mafija nesuvaldomai 
sauvaliauja 

Spalio 12 d. Vilniuje prie savo 
namų buvo nušautas Lietuvos 
dienraščio „Respublika" vyr. 
redaktoriaus pavaduotojas Vi
tas Lingys. Policijos nustatyta, 
kad šūviai į galvą ir į nugarą 
buvę mirtini. Liudininkų tvir
tinimu, šaudė du, odinėmis 
striukėmis vilkintys, su kaukė
mis ant veidų vyrai. Taigi, kaip 
matome, mafija Lietuvoje veikia 
ne tik naktimis, bet ir dienos 
metu. Jau anksčiau buvo sude
ginta Lingio sodyba Ukmergės 
rajone. Buvo grasinama ir tele
fonu. Vitas Lingys vadovavo 
„Respublikos" dienraščio teisė
tvarkos skyriui. Jo pastangomis 
buvo atskleisti Vilniaus ir Šiau
lių mafijų darbai. Kas nuostabu, 
kaip rašoma spaudoje, nei pro-

IGNAS MEDŽIUKAS 

Neseniai skaitėme spaudoje, 
kad vienas iš mafijos bosų (R. 
Marcinkevičius) nusipirko kele
to milijonų dolerių vertės na
mus Connecticut valstijoje, 
JAV. Jei teisingai rašoma Lie
tuvos spaudoje, Marcinkevi
čiaus vadovaujamą firmą Lietu
vos Respublikos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas atleidęs 
nuo mokesčių. Marcinkevičius 
aprūpinęs naujais Mitsubishi 
automobiliais Šiaulių mafijos 
vadovus. Kyla klausimas, iš kur 
paimtais pinigais tos operacijos 
buvo atliekamos. Atrodo, kad 
Lietuvoje nėra kitos valdžios 
kaip t ik mafija. Ką veikia tau
tos išrinktas Lietuvos seimas ir 
Respublikos prezidentas? Vy
riausybė ir Prokuratūra vis 
žada imtis priemonių užkirsti 
tokiems nusikaltimams kelią, 
bet ligi šiol tai tik žodžiai, o 
jokio rezultato. 

Įvairiose Lietuvos vietose 
vyksta sprogdinimai, daromas 
nuostolis, o kokia reakcija? 
Įvairūs mafiozai, raketieriai yra 
krašto parazitai, jie kaip tranai 
tunka eilinio piliečio sąskaiton. 
Turi būti išleisti griežti įstaty
mai, ir jų vykdytojai turi tuos 
nusikaltėlius sutramdyti. 

Išniekinamas part izanų 
atminimas 

Skaitome spaudoje, kad žuvu
sių partizanų palaikai su bažny
tinėmis iškilmėmis perlaido
jami kapinėse. Daugiausia tuo 
rūpinosi Lietuvos laisvės sąjū
džio nariai. Partizanams stato
mi paminklai, bet dažnai tie 
paminklai yra apgadinami. 
„Lietuvos aide" buvo aprašyta, 
kad Katlėrių kaimo, Utenos 
apylinkės, kapinaitėse buvo 
palaidoti 7 partizanai. Atvykę iš 
Amerikos Aleksandras ir dr. 
Marija Žemaičiai ten buvo pa
statę koplyčią, kurią padovanojo 
Utenos Kristaus į dangų žengi
mo bažnyčiai. Koplyčios kriptoje 
buvo palaidotas ir Aleksandras 
Žemaitis, miręs iškilmių dieną. 

Kai dr. M. Žemaitienė rugsėjo 
24 d. atvyko prie koplyčios su 
savo vyru atsisveikinti, rado 
duris išlaužtas. Ant altoriaus 
stovėjęs sidabrinis kryžius 
sulaužytas ir numestas ant 
grindų. Žvakė uždegta ir parem
ta į sieną. Altoriaus medis 
pajuodavęs ir įkaitęs. Jeigu 
nebūtų laiku pastebėta, galėjo 
kilti gaisras. Maždaug tuo pat 
laiku buvo išniekintas ir Alek-

kažkam nepatinka, jog pager
biami partizanai, statant jiems 
kryžius ir koplyčias. Sako, kad 
vietos žmonės žino tuos van
dalus, bet bijo prasitarti, nes 
jiems grasinama, kad bus nu
šauti ar sudeginti jų namai. 
Nors apie ta i buvo pranešta 
policijai, bet labai abejotina, kad 
kalt ininkai bus surasti ir 
nubausti. 

Labai taikliai Lietuvos žmo
nių sąžinę apibūdino Krinčino 
parapijos klebonas kun. Sigitas 
Uždavinys. J is savo pasikalbė

jime „Apžvalga*" sako: „Šven
tame Rašte sukaupta išmintis 
mus daug ko pamoko, kai kurios 
situacijos būna tapačios net po 
2000 metų. Kai miniai buvo 
leista pasirinkti, ką nukryžiuo
ti: Kristų ar Barabą, minia 
plėšiką Barabą prašė paleisti, o 
Kristų pasmerkti žiauriausiai 
kryžiaus mirčiai. Kodėl? Ogi 
todėl, kad minia buvo panaši į 
Barabą. Jiems reikėjo Barabo, 
o ne Kristaus. Argi dabar ne tas 
pats? Ir tikėjimas, ir patriotiz
mas, ir sąžinė sutrypta į purvą. 
Į pirmą vietą iškilo gobšu
mas, plėšikavimai, žudymai, 
vagystės". 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
MEMORANDUMAS 

dėl Lietuvos pilietybės klausinių 

kuratūra, nei vyriausybė, kuri sandro Žemaičio brolio, kritusio 
žodžiais tvirtina, kad pasiryžusi partizano, žuvimo vietoje pasta-
kovoti su organizuotais nusikal- tytas paminklas: nuversta gra-
tė l ia is , į i ške l tu s f ak tus nito plokštė, ištryptos gėlės, 
nereagavo. išmėtyti vazonėliai. Matyti, kad 

1991 m. gruodžio 5 d. priimtas 
Lietuvos Respublikos Pilietybės 
Įstatymas ligi šiol nėra 
tinkamai įgyvendinamas. Be to, 
jame yra neaiškumų, o Vyriau
sybės aktai bei įstatymo įgy
vendinimo taisyklės tuos 
neaiškumus dar padidino. Todėl 
daug kitose šalyse gyvenančių 
lietuvių, turinčių teisę į Lietu
vos pilietybę, susiduria su įvai
riais sunkumais, kuriuos dažnai 
dar padidina valdininkų nepa
slaugumas, prasta įstaigų 
veikla. 

17-me įstatymo straipsnyje 
aiškiai nurodyta, jog visi lietu
vių kilmės asmenys, gyve
nantys kitose valstybėse, turi 
teisę į Lietuvos pilietybę ir gali 
gauti atitinkamą šios teisės 
patvirtinimo dokumentą. Su 
tokiu dokumentu jie vyksta į 
Lietuvą ir iš Lietuvos be vizų, 
ir gyvena čia nevaržomi Imigra
cijos įstatymo reikalavimų. 

Ši teisė ligi pastarojo meto 
pažeidžiama, — įstatymo ne
silaikoma, neteisėtai reika
laujama vizų ir mokesčio už jas, 
nors Vyriausybės 1992 m. kovo 
30 d. Nutarime buvo numatyta 
išduoti teisės į Lietuvos pilie
tybę išsaugojimo pažymėjimus. 
Tačiau daugybė asmenų, tu
rinčių teisę į Lietuvos pilietybę, 
ligi šiol neturi atitinkamo do
kumento, kuris atstotų netermi
nuotą vizą. Ši asmenų katego
rija (turintys teisę į pilietybę, 
tačiau dėl kurių nors priežasčių 
atidedantys jos įgyvendinimą, 
arba dar nespėję, dažnai ne dėl 
savo kaltės, to padaryti) — 
apskritai pamiršta ir net nemi
nima 1993 m. rugpjūčio 23 d. 
Vyriausybės priimtose „Lietu
vos Respublikos piliečių 
dokumentų rengimo ir nagri
nėjimo taisyklėse". 

Keblumų žmonėms susivokti 
sudaro tai , kad painiojamos 
penkios skirtingos 1) pilietybės 
suteikimo-gavjmo, 2) pilietybės 

teisės pripažinimo, 3) tos teisės 
įgyvendinimo, 4) pilietybės at
statymo bei 5) jos grąžinimo 
sąvokos ir procedūros. Ati
tinkamai — ir asmenų katego
rijos. Trečioji yra platesnė (bu
vę piliečiai), atrodo, apimanti 
ketvirtąją (buvę lietuvių kilmės 
piliečiai), iš to — neaiškumai. 
Antroji, kaip minėta, egzistuoja 
tik įstatyme, ir be pažymėjimo 
niekas negali ja pasinaudoti; 
ketvirtoji numato lengvatą 
lietuvių kilmės asmenims (jiems 
nebūtina nuolat gyventi Lietu
voje ir atsisakyti kitos valstybės 
pilietybės), bet ši sąvoka ir 
kilmę įrodantys dokumentai 
vėlgi neapibrėžiami. Taigi leng
vatoje — naujas apsunkinimas, 
galimas biurokratinis vargi
nimas. Paprasčiau būtų teikti 
šią lengvatą visiems lietuviams, 
pasitraukusiems arba ištrem
tiems iš Lietuvos 1940.06.15 -
1991.03.11 laikotarpiu ir jų vai
kams, kurie save taip suvokia, 
identifikuoja, pasisako esą lietu
viai pilietybės atstatymo pa
reiškime. Apsisprendimas ir 
noras suartėti su Tėvyne turėtų 
būti svarbesni už kilmės įro
dinėjimus arba ginčijimus. 

Penktoji kategorija ir Lietu
vos pilietybės grąžinimas jos 
atsisakiusiems turėtų būti la
biau diferencijuoti, apibrėžti, 
nesupainiojami su ketvirtąja — 
pilietybe atstatančių užsienio 
lietuvių — kategorija. 

Ši kategorija ir pilietybės at
statymo sąlygos apibūdinamos 
Įstatymo 18 straipsnio trečiojoje 
dalyje. Jos naują redakciją, kuri 
praplečia pilietybę atstatančių 
asmenų ratą ir palengvina pro
cedūrą, 1993 m. rugsėjo 14 d. 
pateikė Seimo narys V. Lands
bergis, ir Tėvynės sąjunga 
remia šį pasiūlymą Lietuvos 
Seimui: 

„(Pilietybę atstato) Lietuviai, 
turėję Lietuvos Respublikos 
pilietybę arba teisę į ją ir nuo 

NELAIMĖ GREITKELYJE 
IR „LAISVA" PREKYBA 
Saaro krašte įvyko didelis au

tobuso ir lengvų automašinų su
sidūrimas, kadangi vienas vy
ras, bėgdamas į autostradą 
mėgino nusižudyti po lietuviško 
autobuso ratais. Vairuotojas dar 
mėgino stabdyti sutobusą, ta
čiau buvo per vėlu. Užpakalyje 
važiavusios automašinos taip 
pat nespėjo sustoti, tad įvyko 
skaudus susidūrimas. Tikrinusi 
stabdžius, vokiečių policija ati
darė autobuso bagažinę, rasda
ma joje 1,200 revolverių ir 
15,000 šovinių. Policija sulaikė 
ginklų pirkėją ir du autobuso 
vairuotojus. Spėjama, kad gink
lai buvo pirkti Prancūzijos-Vo
kietijos pasienyje iš prancūzo 
ginklų spekulianto ir skirti Lie
tuvai. Ginklų vertė 100,000 dol. 
Kam ginklai buvo skirti Lietu-
voje,vokiečių policija dar neiš
aiškino. Kazys B a r o n a s 

1940 m. birželio 15 d. ligi 1990 
m. kovo 11d. pasitraukę arba iš
tremti ir gyvenantys kitose 
valstybėse, bei jų vaikai, raštu 
pareiškę Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų ministerijai ar
ba Lietuvos Respublikos diplo
matinėms įstaigoms užsienyje, 
kad jie yra lietuviai, ir pateikę 
savo arba savo tėvų Lietuvos 
pilietybę patvirtinančius do
kumentus. Jų atžvilgiu netaiko
mos šio straipsnio pirmosios 
dalies ir Pilietybės įstatymo 1 
straipsnio pirmosios dalies išly
gos". 

Minėtose Vyriausybės 1993 "' 
m. rugpjūčio 23 d. taisyklėse 
smulkiai reglamentuojami — 
pagal 1993 m. birželio 8 d. 
Seimo nutarimą — požymiai, 
įrodantys, kad norintis gauti 
Lietuvos pilietybę tikrai nuolat 
gyvena Lietuvoje. Čia itin 
gausu prieštaravimų ir keistų 
kliūčių — ypač asmeniui, juolab 
lietuviui, norinčiam grįžti į 
Lietuvą ir joje įsikurti. 

Teisės į pilietybę išsaugojimą 
pažymėjimui gauti asmuo turi 
pateikti penkis dokumentus, 
nors trys reikalaujamieji at
spindi tris įstatymo numatytus 
atvejus ir. aišku, kad reiktų tik 
vieno iš jų. 

Visa tai būtina skubiai peržiū
rėti palankumo ir palengvi
nimo, o ne apsunkinimo 
požiūriu. 

Kartu Tėvynės sąjunga ra
gina Lietuvos Vyr iausybę 
greičiau rengti ir siųsti pasus 
užsienyje gyvenantiems pilie
čiams, kurių daugelis yra seny
vo amžiaus, ir visiškai atsi
sakyti muitų mokesčių dovanų 
siuntiniams į Lietuvą. 

Tėvynės Sąjungos Politinė 
Taryba: V. Landsbergis , A. 
Katkus, M. Laur inkus , A. 
Stasiškis, G. Vagnorius. 

Metiniame l.iftuviu fondo banketo valdybos pirm Stasys Baras 'kairfjf 
priima 2.500 dol. čekį iš Standard Federal banko prez. David Mackiewich. 

Nuotr. .Jono Tamulai t in 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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„Rytas" lapkričio 12 d. praneša, kad Seimo Finansų 
Biudžeto komisija nutarusi panaikinti Lietuvos atsto
vybę Washngtone, J.M. p. K. Bizauskas turėtų pasi
traukti. Vyriausiu Lietuvos valdžios atstovu — konsulu 
paskiria Rabinavičių. 

Mums p. Rabinavičius mažai apeina, nes žinome, 
kad jis eina pavėjui, — nei savo tautos tradicijų, nei 
religijos nesilaiko, bet Amerikos lietuviai jaučiasi tuo 
žygiu užgaunami, niekinami. 

Veltui yra „Lietuvos" lapkričio 16 d. išsisu
kinėjimai. Gabus sofistas redaktoriaus pagelbininkas 
p. Račkauskas nori įrodyti, būk atstovybė nenai
kinama, o pertvarkoma taip, kad atstovybės neliktų. 

Skaudu, kad oficiozo redaktorius ieško sofistikoje, 
melagystėje pateisinimo nelemtam valdžios žygiui". 

Kelias dienas vėliau „Garsas" savo vedamajame 
tuo pačiu klausimu rašė: 

„Lietuvos Seimas šiuo metu svarsto 1927 metų 
biudžetą 

Finansų ir Biudžeto komisija š.m. lapkričio mėn. 
11d. posėdyj valstiečių liaudininkų, socialdemokratų, 
vokiečių ir lenkų atstovų balsais išbraukė Lietuvos 
Atstovybės Amerikoj išlaikymui išlaidas. 

Ką padarė minėtos komisijos, tą, be abejonės, pa
tvirtins ir Seimo plenumas, kurio daugumą sudaro tos 

partijos, kurios Washingtone Atstovybę nor panaikint. 
Washingtone Atstovybės panaikinimo klausimas 

atsirado nuo pat tos valandos, kai tik trečiojo Seimo 
rinkimus laimėjo socialistai. Jie negalėjo nurimt, kad 
Washingtone Atstovybėj sėdi ne jų žmogus, bet 
katalikas. 

Tačiau socialistai labai gerai nusimano, kokio nusi
statymo yra Amerikos lietuvių visuomenė, kuri 90% 
yra katalikiška ir kad ji yra gerai organizuota. Tai kad 
nesukelti Amerikos lietuvių pasipiktinimo ir griežčiau
sio pasipriešinimo, socialistai suplanavo apeiti tą 
reikalą kitu keliu, būtent, visiškai ją panaikinti. Ir da
bar prie to tikslo socialistai eina. Išbraukus iš biudžeto 
Atstovybės išlaikymo išlaidas, Atstovybė uždaroma. 

Panaikinus Washingtono Atstovybę, visos jos parei
gos ir darbas pavedamas Generaliniam Konsului New 
Yorke, kurio pareigas eina naujai paskirtas p. 
Rabinavičius. 

Šitą socialistų žygį Amerikos lietuviai mokės 
tinkamai išvertinti. Amerika pati pirmoji iš didžiųjų 
valstybių tarpo pripažino Lietuvą de jure. Amerikos 
Jungtinės Valstybės daugiau, negu kuri kita valstybė, 
rėmė ir remia Lietuvą. 

Amerikos lietuviai sudaro visą trečdalį tautos. Jų 
parama Lietuvai visuomet buvo ir bus naudinga. Reik 
atsiminti tai, kad Amerikos lietuviai kas metą be jokio 
iš Lietuvos pusės atsilyginimo išsiunčia ten savo 
giminėms penkis šešis milijonus dolerių. Šitie doleriai 
ir palaiko ekonominę padėtį ir biudžeto lygsvarą. 

Amerikos lietuviai tad turės gerą priemonę su 
Lietuvos socialistine valdžia kovoti. Kol prie Lietuvos 
vairo bus tokia valdžia, kaip dabar, kuri veja iš 

mokyklos lauk tautystę ir katalikystę, kuri visą 
Lietuvą apsėjo bolševikų jačeikomis ir taikosi jai 
užvilkti raudoną rūbą, tol bus geriausia, kad Amerikos 
lietuviai užspaus savo kišenes ir Lietuvai nei cento. 
Mes negalim pateisint ir tų mūsų brolių, kurie 
užsimanė komisarų ir ex-komisarų valdžios. 

Amerikos lietuviai kaip ėjo taip ir eis petys į pet} 
su visais tais lietuviais, kuriems brangi laisva ir 
nepriklausoma Lietuva, valdoma tautiniai ir demokra-
tingai nusistačiusių žmonių". 

Lietuvos atstovybė Vašingtone nebuvo uždaryta, 
bet gandai apie pakeitimus diplomatinėje tarnyboje 
nenustojo sklidę. 1927 m. Škotijoje leidžiamas „Išei
vių Draugas" paskelbė neva tikrą žinią, kad K. Bi
zauskas esąs skiriamas Lietuvos atstovu Londone 
vieton E. Galvanausko, o Vašingtonan siunčiamas T. 
Naruševičius. Tiesa, 1927 m. gegužės mėn. K. Bi
zauskas iš Vašingtono bus atšauktas, bet jo naujas 
diplomatinis postas buvo ne Londonas, o Ryga. Vašing
tonan Lietuvos vyriausybė kurį laiką savo atstovo 
neskyrė. Pasiuntinybės pirmuoju sekretorium vietoje 
H. Rabinavičiaus buvo paskirtas dr. M. Bagdonas. H. 
Rabinavičius buvo paskirtas generaliniu konsulu New 
Yorke Dr M. Bagdonas atvyko į JAV 1927 m. gegužės 
13d., trumpai prieš K. Bizauskui išvykstant į Lietuvą. 
K. Bizauskas išvykus, M. Bagdonas laikinai ėjo ir atsto
vo pareigas. 1S28 m. liepos mėn. 1 d. Lietuvos nepa
prastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministru Vašingtone 
buvo paskirtas B. K. Balutis. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 2 d. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KUNIGŲ SEMINARIJA 
VILNIUJE 

1569 m. Vilniuje jėzuitams 
atidarius kolegiją, o 1579 m. — 
akademiją, kasmet joje mokslą 
baigdavo 12 kunigų. Jų buvo 
per maža Vilniaus vyskupijai. 
Todėl Vilniaus vyskupas Jurgis 
Radvila, vykdydamas Tridento 
bažnytinio susirinkimo nutari
mą, 1582 m. sausio 11d. Vilniu
je įsteigė diecezinę kunigų semi
nariją, padovanodamas jos išlai
kymui Vozgėliškių dvarą. Se
minarijai vadovavo jėzuitai. Iš 
pradžių joje mokėsi 12, vėliau 20 
klierikų. 

1595 m. apaštališkasis vizita
torius A. Comuleusas paskyrė 
seminarijai papildomų lėšų, kad 
į ją būtų priimami tik šios vys
kupijos jaunuoliai lietuviai. 

Karų su švedais metu semina
rija buvo kone sunaikinta. Joje 
mokėsi vos 4-7 klierikai. Tik 
1733 m. seminarija buvo atkur
ta, nuo 1736 m. jau vadovavo 
vienuoliai baltramiečiai. 1774 
m. iš vyskupų rūmų ji buvo per
kelta į namus prie Šv. Ignoto 
bažnyčios. 1788 m. joje dėstė 4 
profesoriai. Mokėsi 60 klierikų. 

Kai carinė rusų valdžia semi
narijos pastatą pavertė karei
vinėmis, 1798 m. vysk. J. Kosa-
kovskis ją perkėlė į Karmelitų 
vienuolyną prie šv. Jurgio baž
nyčios (Tilto g.) Iki 1863 m. 
klierikų padaugėjo (135). 1863 
m. sukilimas sukrėtė seminari
jos gyvenimą. Apie 1870 m. jo
je mokėsi vos 2 klierikai. Rek
toriumi paskyrus kun. Hurasi-
mavičių, seminarija atsigavo. 
19-20 amžių sandūroje joje mo
kėsi 150 klierikų. Vyravo lenkų 
kalba, nors lietuviai sudarė 
maždaug pusę seminarijos 
auklėtinių. Vilniaus seminariją 
baigė būsimasis vyskupas M. 
Valančius. 

Lietuvių kalba Vilniaus se
minarijoje nebuvo dėstoma, bet 
nuo 1906 m. ji įvesta kaip nepri
valoma disciplina (pirmasis 
dėstytojas — kun. J. Kutka). 

Pirmojo pasaulinio karo me
tais mokslas Vilniaus kunigų 
seminarijoje buvo nutrūkęs. Vil
nių okupavus lenkams, semina
rija perėjo Lenkijos bažnytinei 
hierarchijai ir tapo vien tik 
lenkiška, 1925 m. ji tapo arki-
diecezine seminarija, 1939 m. jo
je mokėsi 128 klierikai (labai 
maža dalis lietuvių). 

Vokiečių okupacijos metais 
arkivyskupas M. Reinys atnau
jino seminarijos veiklą. Rek
toriumi buvo paskirtas kun. L. 
Tulaba. 

Klierikai buvo lietuviai ir gu
dai. Dėstoma tik lietuvių kalba. 
Dėstytojai: kunigai — V. Taš-
kūnas, A. Lipniūnas, dr. N. 
Skurkis, prof. dr. P. Padalis, S. 
Malinauskas ir kiti. 1942 m. 
gestapo reikalavimu kunigų se
minarija uždaryta. Bet arki-
vysk. M. Reinio rūpesčiu nuo 
1943 mokslo metų vėl pradėjo 
veikti. Seminarijos centras buvo 
Benediktinių vienuolyno patal
pose prie Šv. Mykolo bažnyčios. 
Vėliau klierikai apgyvendinti 
buv. Karmelitų vienuolyno pa
talpose prie Šv. Jurgio bažny
čios. 1943-44 m. įšventinti 
keturi kunigai, pirmieji semi
narijos absolventai — J. Deks-
nys, B. Laurinavičus, M. Stonys 
ir S. Kakarieka. 

194445 m. Vilniaus kunigų 
seminarija veikė, vadovaujama 
jau arkivysk. R. Jalbžykovskio 
(rektorius J. Ušylo), 1945 m. 
vasario mėn., sovietinė valdžia 
Vilniaus kunigų seminariją 
uždarė, ir ji neveikė 48 metus. 
Lietuvių klierikai persikėlė j 
Kauną. Šiemet arkivyskupo A. 
Bačkio dekretu, ji nuo liepos 
16 d. vėl atkurta. 

1993 mokslo metų pradžią 
Vilniaus kunigų seminarija 
pasitiks su 22 klierikais . 
Patalpos rengiamos buv. Tri
nitorių vienuolyne. Rektoriumi 
paskirtas Vilniaus arkikatedros 
klebonas, prelatas K. Vasiliaus
kas. Prefektas mokslo reika
lams — kun. A. Narbekovas. 
Dėstyti pakviesti išeivijos ir 
Lietuvos profesoriai bei dės
tytojai. 

— Kokiais principais vadovau
damiesi tikitės rengti XX a. 
pabaigos - XXI a. pradžios kuni
gus? Kaip manote derinti sudė
tingas Vilniaus krašto naciona
lines problemas ir bendruosius 
pašaukimo reikalus? — klau
siame monsinjorą Kazimierą 
Vasiliauską. 

— Iš tikrųjų Vilniaus arkivys
kupijoje padėtis yra sudėtin
gesnė, negu kitur. Šalia bend
rųjų problemų — kaip padėti 
jaunuoliams formuotis gerais 
žmonių dvasios vadovais — išky

la ir nacionalinis klausimas. 
Tarp šią vasarą priimtų 22 
būsimų klierikų yra 2 lenkai, 
mokantys lietuvių kalbą. Jokios 
lenkų grupės, kaip kai kas nuo
gąstauja, nebus. Mums dabar 
labiau rūpi, kaip įgyvendinti 
tautos dvasinio atgimimo planą, 
kai didžiuma žmonių yra nusi
gręžusi nuo aukštųjų dvasinių 
vertybių, o nusikaltimų pasau
lis į mūsų valstybę žengia pla
čiausiu frontu. 

Vienas didžiųjų mūsų laikų 
mąstytojų Heidegeris, svarstęs, 
kodėl dauguma žmonių yra 
įklimpę į buitinius rūpesčius, 
pasaulio tragiškumą suvokė per 
jo abejingumą aukštosioms ver
tybėms. Apie tai jis rašė prieš 30 
metų, atkreipdamas dėmesį, 
kad žmonija gyvena buities 
rūpesčiais, o ją reikia pažadinti 
būties rūpesčiais. 

Seminarija, kaip mokymo 
įstaiga, turi parengti labai dva
singus žmones, kurie ne tik patys 
mylėtų aukštąsias vertybes, bet 
ir pajėgtų žadinti visuomenę, 
kad ši jas pažintų. 

Stojamųjų egzaminų į semina
riją metu pamatėm keletą įdo
mių momentų. Beveik pusė sto
jančiųjų pasisakė, kad jų tėvai 
ir artimieji yra netikintys Tai 
visiška priešingybė šio amžiaus 
pradžios ir pirmosios pusės kan
didatams į kunigų seminariją. 
Tuomet jie eidavo į seminariją 
tėvų raginami ir liepiami. O da
bartinių stojančiųjų tėvai su 
nerimu ir skausmu stebi savo 
vaikų pasirinktą profesiją ir 
gyvenimo kelią, nes netikin
tiems žmonėms kunigo darbas 
atrodo esąs neprasmingas. 

Krtvirtadalis šiemet įsto
jusiųjų yra jau baigę kurį nors 
aukštąjį mokslą. Net ir mūsų 
seminarijos prefektas mokslo 
reikalams kun. Andrius Nar
bekovas yra chirurgas, baigęs 
medicinos mokslus. Stebėdamas 
visuomenę ir gyvenimą, jis nu
tarė, kad prasminga yra gydyti 
žmogaus kūną, bet dar prasmin
giau - gydyti jo sielą. 

Paklausti, kodėl jie apsis
prendė būti kunigais, dauguma 
stojančiųių aiškino, jog pajuto 
pareigą, tapę kunigais, padėti 
savo bendraamžiams ir savo 

alėdos artėja! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
GIMINĖMS LIETUVOJE 
Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu, 
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tautai surasti tikruosius pras
mingo gyvenimo kelius. Mat jie 
regi, kaip jų bendraamžiai 
blaškosi, ieškodami kelių i 
tikrąją žmogaus laimę. Tačiau 
stojimo į seminariją motyvų jie 
giliau neišmąstė. Be abejo, tarp 
jų bus ir atsitiktinių. O mes, 
vadovaudamiesi Vatikano II 
susirinkimo nuostata, pasiruošė 
su jais dirbti. To darbo esmė yra 
tokia: parengti tokius tikėjimo 
skelbėjus, kurie dabartiniam 
žmogui, dabartine kalba skelbtų 
amžinąsias tiesas. Juk su didele 
visuomenės dalim šiandien ku
nigai nesusikalba vien todėl, 
kad ilgus dešimtmečius buvo 
labai izoliuoti nuo tų žmonių ir 
nuo naujosios teologinės bei 
filosofinės informacijos. Bolše
vikai mėgo aiškinti, kad kuni
gas yra kulto tarnas, atliekan
tis apeigas. O jis turi būti dva
sininkas, mokantis atskleisti 
žmonėms aukštąsias dvasines 
vertybes. 

— Kas dėstys Vilniaus kunigų 
seminarijoje? 

— Pirmaisiais metais dau
giausia dėstys iš Vakarų pa
kviesti profesoriai — prof. A. 
Rubšys, prof. A. Paškus, Šv. 
Jono vienuoliai iš Prancūzijos, 
ir kt. Romoje profesūrai jau ruo
šiami trys jauni Vilniaus arki
vyskupijos kunigai. Kol kas ver
šimės turimomis jėgomis". 

Apolonija Andzevičiūtė 

ĮKURTA KURČIŲJŲ 
MOKYKLA 

Rugsėjo 16 d. Panevėžyje buvo 
atidaryta katalikiška kurčiųjų 
mokykla prie Marijonų 
koplyčios. Mokyklos direkto
riumi paskirtas Švč. Trejybės 
bažnyčios klebonas Petras 
Kavaliauskas. 

Pasak direktoriaus, kurti ir 
blogai girdintys moksleiviai čia 
galėsią įsigyti mokslo žinių, 
amatą ir, kas bene svarbiausia, 
įgauti dvasinės stiprybės bei 
pasitikėjimo savo jėgomis. Kun. 
Petras Kavaliauskas įsitikinęs, 
jog šis jausmas padėsiąs jau
nuoliams integruotis į 
visuomenę, apsaugosią nuo 
dvasinės degradacijos. Iš pra
džių mokykloje mokysis 40 įvai

raus amžiaus vaikų ir paauglių. 
Vietoje įpras t inių k la s ių 
sudarytos nedidelės moksleivių 
grupelės, neretai vyks ir indi
vidualūs užsiėmimai. 

Rugsėjo 9 d. Marijonų mokyk
lų patalpose buvo atidaryta ir 
ka ta l ik iška va ikų da i l ė s 
mokykla, įsteigta kun. Petro 
Kavaliausko ir dailininko K. 
Naruševičiaus pastangomis. 
Mokslas mokamas tik iš dalies, 
— kitas išlaidas dengia Švč. 
Trejybės bažnyčia. Mokyklos 
įkūrėjai tvirtino, jog mokytis jie 
priėmę visus norinčius. 

SEKTŲ P Ū T I M A S KELIA 
DIDŽIAUSIĄ P A V O J Ų 

Rygos arkivyskupas Janis Pu-
jats masinį sektų įsiveržimą į 
Baltijos kraštus pavadino di
džiausiu pavojumi Latvijos Ka
talikų Bažnyčiai. In te rv iu 
Lenkijos katalikų savaitraščiui 
„Tygodnik Povvszechny" arki
vyskupas taip pat pažymėjo, kad 
šalyje plintančios ir vakarie
tiško visko leidžiamumo nuo
taikos. „Šiandien reiškiniai, ku
riuos mes laikome sunkiomis 
nuodėmėmis, netgi propaguo
jami per televiziją", pareiškė 
Pujats. Šiuo požiūriu nauja lais
vė pasižyminti ir tamsiomis pu
sėmis. 

Tačiau Latvijos Katalikų Baž
nyčia laikytina labai gyvy
binga, pabrėžė arkivyskupas iki 
popiežiaus Jono Pauliaus II vizi
to likus keletui dienų. Bažny
čios tikėjimą išpažįsta apie pusė 
milijono gyventojų, iš kurių 50 
procentų reguliariai dalyvauja 
šv. Mišiose. Šiuo metu vien Ry
gos arkivyskupijoje studijuoja 
45 klierikai. Komunistų valdy
mo metais uždraustos vie
nuolijos vėl suleido šaknis, tarp 
jų jėzuitai, domininkonai ir 
kapucinai. 

Santykius tarp valstybės ir 
Bažnyčios arkivyskupas pa
vadino gerais . Vals tybė 
pripažįstanti bažnytines san
tuokas, valstybinėse mokyklose 
leidžiama dės ty t i t ikybą . 
„Tačiau vis dėlto aš tikiuosi, 
kad nauji įstatymai ateityje iš
reikš dar teigiamesnį nusista
tymą Katalikų Bažnyčios at
žvilgiu", pabrėžė Pujats. 

CLASSIFIED GUIDE 
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Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS | DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS. 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado. Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

DABARTINĖS KAINOS i i SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ: 

CHICAGO 
NEW YORK 
BOSTON 
ATLANTA 
DALLAS 
•MM 

BILIETAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO MĖN. 31 D., 1893. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kel'onių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

$735.00 
$625.00 
$049.00 
$085.00 
$075.00 
$075.00 

MOU8TON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
MIAMI 
WASHINGTON D.C. 

$769.00 
$865.00 
$795.00 
$729.00 
8649.00 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
H ICKORY HILLS, ILLINOIS 
• 0 4 5 7 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

American Society 
ofTrovelAgents 

9 City C*nt*r GT-lnt«rn«tlonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS N R . 37 
VILNIUS, LIETUVA 

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

TEUEFAX (370) 2 -223-149 

HELP WANTED RE AL S I ATE 

Reikalingas patyręs dalytojas 
vidaus darbams. 

Kreiptis: tai . 312-767-2401 

Reikalinga suaugusi moteris, kuri 
norėtų gyventi šiauriniame priemies
ty ir padėti suaugusiai moteriai namų 
ruošoje, apsirengti ir gaminti valgį. 
Maistas, kambarys ir alga. 

Kraipos 708-825-6404. 

FOR RENT į Į ~~ 

Brighton Pk. išnuomojamas 
šviesus 6 kamb. 3 mieg. butas pir
mame aukšte. Informacijai skam
binti: 312-847-2614 

APTS FOR RENT 
5Vi rooms, 3 bdrms, 1st ftoor of nevver 
building, $590 per month + $900 
secunty. owner heated. 57th & St 
Louis, (312) 434-5201 

Vh rooms, 1 bdrm. carpeting & 
appliances. $380 per month + secun
ty, owner heated, 62nd & Spaulding, 
(312)434-5201. 

MlSCELLANEOU! 

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

" FRANK ZAPOUS 
3208 Vt Wsst OSth Strsat 

T a i . — (708) 424-8654 
(312) 581-6654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5950 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
' MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
1 Nuosavybių įkainavimas vaitui 
1 Perkame ir Parduodame Namus, 
> Apartmentus ir Žemę. 
> Pensininkams Nuolaida 

3 - Qnr. 2! 
REALMART, INC. 

6602 S. PcUii, 
Chicago, II 6%29 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja {vairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuo*e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res 312-778-3971 

INFLUX Humanlty Association 
Pataria emigracijos klausimais, taip 
pat padeda surasti darbą. 

Tai. 312-254-2661 

VVAITING FOR A BARGAIN? 
Here it is! Only one block to the 
beach from this 3 bedroom 
ranch in beautifui Michiana.) 
Private court yard and nevver 
garage. Fireplace for the up-
coming chilly nights! Don't let 
this great opportunity get away 
— call now! $159,500. Ask for 
Becky. 

FAIRFIELD REALTORS 
219-872-1432 
219-328-8200 
616-469-3729 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tai . 585-6624 

/ ^ į f l t l i n / KMIECIK REALTORS 
V, ---• " U I / U - 7922 S. PufcKki Rd. 

fcl 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 

284-1900 

(ei norite parduoti ar pirkti Namas, 
kreipkite^ i Danutę Maver. |i profe
sionaliai, '•4Žining,ii ir asmenKkdi 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol . Užsakant paštu, dar 
pridedama 2 .50 dol., įKanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 do l . 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street , Chicago, 
IL 60829 . 

TIK $2.00 UŽ VIENĄ SVARĄ 
IR JŪSŲ SIUNTINYS PASIEKS LIETUVĄ PRIEŠ ŠVENTES, 

JEI PRISTATYSITE JĮ IKI GRUODŽIO 11 O. 

BALTIA EXPRESS CO.f LTD 
PREZ VIDMANTAS RAPŠYS 

- SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS KALĖDINIAMS NAUJAMETINIAMS SIUNTI
NIAMS LĖKTUVU l LIETUVĄ 

- VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI GAVĖJUI TIESIAI Į RANKAS 
- ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMSIME SUNTINIUS IŠ JŪSŲ NAMŲ 
- BALTUA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIUI NĖRA LVGIŲ 

DAUGYBĖ VERTINGŲ PROOUKTŲ TIK UŽ $38 00 SU PRISTATYMU Į NAMUS. 
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0 69 UŽ SVARĄ LAIVO TALPINTUVAS GRUODŽIO 

6 D. 
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU 

1 800 -SP ARNAI 
1-•00-772-7624 

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 791h St. 

CHICAGO, IL 60652 

« 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
Gruodžio 3 d. — Algimanto 

Kezio fotografijų „Giesmių gies
m ė " parodos at idarymas 7:30 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. 

G r u o d ž i o 4 d. - PLC 
Bazaras Lietuvių centre, Le-
monte. 

Gruodžio 5 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jauni
mo centro didž. salėje. 

— PLC Bazaras Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus metinis banketas. 

Gruodžio 11 d. - LB So
cialinės Tarybos labdaros va
karas „Seklyčioje". 

Gruodžio 11 ir 12 d. - „75 
metai l ietuviškai skaut i ja i" 
paroda Lietuvių centre, Lemon
te. Parodos oficialus atidarymas 
šeštadienį, 5 vai. p.p. Parodos 
lankymo valandos šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto. Sekmadienį nuo 
10 vai. r. iki 5 vai. p.p. Parodą 
rengia „Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovė. 

Gruodžio 17 d. — LB Le-
monto apylinkės Kūčios Lietu
vių centre, Lemonte. 

G r u o d ž i o 19 d . — 
Ateitininkų kūčios 2 vai. p.p. 
Jaunimo centre. 

Gruodž io 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

— Naujųjų metų sut ikimas 
Lietuvių centre, Lemonte. 

1994 me ta i s 

Saus io 29 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos 35 metų 
sukakties puota Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Saus io 30 d. — Tauragės 
klubo narių susir inkimas Šau
lių namuose. 

Vasar io 5 d . - Mažlietuvių 
šiupinys 7:30 v.v. Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejaus „Gin
t a r o " salėje. Rengia Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugija. 

Vasar io 13 d. — Vasario 16 
minėj imas Maria Aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Pradžia 2 
vai . Rengėjai - ALTo Čikagos 
skyrius. 

Kovo 6 d. — Kaziuko mugė 
Jaun imo centre. Rengia Čika
gos skauta i ir skautės. 

Kovo 13 d. — Lietuvių Mon-
tessori mokyklėlių madų paroda 
„Skambėk pavasarėli" Lexing-
ton House salėje, Hickory Hills, 
IL. 

Kovo 20 d. — „Draugo" kon
certas Maria High School audi
torijoje. 

Kovo 26 d. — Lietuvių fondo 
met in i s narių suvažiavimas 
J aun imo centre. 

B a l a n d ž i o 9 d. Lietuviškos 
skautijos 75 veiklos metų pa
ba ig tuv ių pobūvis J a u n i m o 
centre. 

Balandžio 16 d. — „Gran 
d i e s " jaunimo taut in io an
samblio 35 metų veiklos sukak
tuvinis koncertas 2 vai. p.p. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

B a l a n d ž i o 17 d. — Lietuvių 
Operos Klovos „Pilėnų" operos 

I pas ta tymas 3 v. p.p. Morton au
ditorijoje. 

Balandžio 24 d. — Lietuvių 
Operos rengiamas solistų ir cho
ro koncertas Jaunimo centre. 

G e g u ž ė s 1 d. — „Laiškų Lie
tuv i ams" vakarienė Jaunimo 
centro didž. salėje. 

Liepos 31 d. — „Draugo" 
metinė gegužinė Marijonų sody
boje, Čikagoje. 

LIETUVIU TELKINIAI 

ST. PETERSBURG, FL. 
A M E R I K O S LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ M O T E R Ų 

S Ą J U N G O S 76 K U O P O S 
VEIKLA 

D a r b i n g a s s u s i r i n k i m a s 

Po vasaros atostogų įvykęs su
sirinkimas buvo gausus daly
vėmis ir darbingas. Kun. S. Ra
polui sukalbėjus maldą, pirm. 
Valerija Leščinskienė perskaitė 
dienotvarkę. Pasveikinusi susi
rinkusias, perskaitė Centro val
dybos pranešimą, kad 76 kuopa 
laimėjo antrą vietą ir 100 dol. 
premiją už verbavimo metu 10 
naujų narių prirašymą. 1992 m. 
kuopa naujų narių verbavime 
buvo laimėjusi pirmą vietą ir 
taip pat 100 dol. premiją. Proto-

kienės namuose. Dalyvavo visos 
valdybos narės. Pirmininkei vi
sas pasveikinus, išklausėme iž
d i n i n k ė s I renos D i k t a n t a s 
pranešimo. Smagu buvo girdėti, 
kad mūsų kuopa finansiniai la
bai stipri. Visos džiaugėsi turi
momis gražiomis sutaupomis. 
. Aptarėme ateinantį gruodžio 
2 d. susirinkimą. Pirmininkė 
siūlė, kad jis būtų t rumpas . 
Visoms pritarus, buvo nutar ta , 
kad būtų ir laimikių t raukimas 
— visos žadėjo prie to prisidėti. 
Bus pasivaišinimas ir progra
mėlė. Tai bus kuopos kalėdinis 
pobūvis. Susirinkimas gruodžio 
2 d., 2 vai. p.p. vyks „Florida 
Power" patalpose. 

Šv . Mišiose pr i s imin t i 
mirusieji 

Spalių mėn. pirmąjį penk
tadienį Tėvų Pranciškonų kop
lyčioje kun. S. Rapolas, OFM, 

kolų sekretorei Rozalijai Ple- aukojo šv. Mišias už mirusias 76 
pienei perskaičius protokol , . se
kė raportai ir pranešimai. Pir
mininkė priminė, kad kuopa 
kasmet užprašo šv. Mišias už 
mirusius misijos kunigus ir 
mirusias nares. Ir šįmet tokios 
Mišios bus aukojamos Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje. 

76 k u o p o s v a l d y b o s posėd i s 

Kuopos valdybos posėdis spa
lio 7 d. vyko pirm. V. Leščins-

A. Saimininkienė su LB Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos Philadelphi-
joje vyresnių mokinių grupe. 

Nuotr. V. Saimininko 

DRAUGO RĖMĖJAI 

kuopos nares ir kunigus. Pamal
dose dalyvavo gausus būrys 
kuopos narių ir svečių. Po pa
maldų buvo susirinkta į netoli
mą restoraną, kur iš anksto bu
vo užsakyti pusryčiai. Dalyvių 
tarpe buvo pirmininkės dukra 
Nijolė Rūbienė iš Čikagos ir ke
letas vyrų. Besivaišinant buvo 
malonu pabendrauti ir artimiau 
susipažinti. 

D o n n a K a m m 

„ D r a u g o " i š la idoms s u m a 
žinti , a t s i ų s d a m i savo p r e 
n u m e r a t a s k i t i ems m e t a m s , 
a r b a j au į t e i kdami a u k a s už 
švenčių kor te les i r 1994 metų 
ka l endo r ių , a r b a į s igydami 
r e i k a l i n g a s k n y g a s , auko jo : 

80 dol. atsiuntė Charles V. 
Kaminskas, kai užsakė dienraš
tį Domicėlei Balčiūnienei, Mis-
sion Viejo, CA; 

50 dol. atsiuntė Zarasiškių 
klubas per Aleksą Navardauską 
iš Portage, IN., dr. Jonas Ka 
minskas užsakė laikraštį Kazi
mierui Kaminsku i Lietuvių 
gimnazijoje Huettenfelde, Vo
kietijoje, su šia auka, Jonė 
Zaronskis, So. Euclid, OH; 

25 dol . Vytautas Vanagas, 
Skokie, IL, Danutė ir Aurelijus 
Prapuoleniai, Beverly Shores. 
IL, Z. Mart inai t is , Toronto, 
Ont., Kanada, ir Panevėžiečių 
klubas Chicagoje; 

20 dol . E. Derenčius, Palos 
Hills, IL, Ramojus Mozoliaus-
kas, Lemont. IL, V. Kuzavinis. 
Los Angeles, CA, Kazys Paško-
nis, Eastlake, OH. Vytautas , 
Sendzikas, Toronto, Ont., Ka
nada, K. Lasaitis, Waukegan, 
IL, kun. Stanley J . Saplis, MIC. 
Racine, WI, Elena Jeneckas, 
Warren, MI, Stella Maurukas , 
Algonąuin, IL, Jus t in Skuodas, 
De Kalb, IL, dr. N. I. Gemell, 
Crystal Lake, IL, Ant. Noreika 
ir Ant. Misiun, Chicago, IL, 
Aleksas Kiki las . Evergreen 
Park, IL, Pranas Sapalas, Le
mont, IL, dr. Raymond ir dr. 
Alma Vilkas-Stockus, La Cana-
da, CA, Jonas Gudėnas, Euclid, 
OH, Dalia Jakas , Norristovvn, 
PA, dr. Stasė K. Žadeikis, Bar 
rington, IL. pulk. Algis J. Tal-
lat-Kelpša, Mentor, OH, Jonas 
Latvys, Chicago, IL, Dana ir 
Paulius Laniauskai, Lombard. 
IL, dr. Arnold Grushnys. Wichi-
ta, KS, Albina Markus, St. Pe-
tersburg, Beach, FL. Stasė Tau-
čytė, VVaukegan, IL. Roma Mur-
phy. Indianapolis, IN, Antoi-
nette Viržintas, Berwyn, IL; 

15 do l . Joana Montrimas. 
VVaukegan, IL; 

10 do l . Romas Butkūnas . 
Crystal Lake, IL, Joana Druk-
teinis, Omaha, NE. Aniceta Juš 
kienė, Milton, MA, Aldona Ka-
pačinskienė, Kewanee, IL, Ka 
zys A. Katilius, Villa Park , IL. 
Raimundas J. Kinderis. VVauke
gan, IL, Stanley Mesec, VVauke
gan, IL, Jonas Mickevičius. 
Omaha , NE, Z. Sinkevičius, 
Melrose Park, IL, Victor Tim-
cikas, Wildwood-Grayšlake, IL. 
S. B. Sakalas, Toronto, Ont., 
Kanada , I. A. Jurcevič ius , 
Mississauga, Ont., Kanada . 
Roza Plepys, St. Petersburg, Fl. 
Joseph P. Kalvaitis, Chicago. 
IL, Izabelė ir Juozas Naujaliai, 
Cicero, IL, A. K. Grina, Bensen 
ville, IL. 

25 do l . J u r g i s Matusevičius, 
Palos Hills, IL; 

20 dol. Andr ius R. Bridžius, 
Cleveland, O H , Elena Sinsinas, 
Richmond Hil ls , NY, Zigmas 
Brazis, Indian Heads Park, IL, 
Julijona Liesytė - Fraser, EI 
Cerrito, Ca, Vladas Vaškelis, St. 
Pe t e r sbu rg , FL. o Detroi to 
S k a u t i j o s a u k ą a t s i u n t ė 
Kris t ina Karvei ienė; 

10 dol . T a n i a Beržinis, Cice
ro, IL. Peter Tribuišis, Provi-
dence, Rl. 

A n t a n a s Diskėnas, St. Peters
burg Beach, FL, Juozas Gelum-
bauskas , Waterbury, CT, Jani
na J a r a š i u s , St. Petersburg 
Beach, FL, V. ir G. Juodgudžiai, 
Mt. Prospect, IL, Jadvyga Juk
nelis, Melrose Park, IL, S. 
Kasnickas , Herbert , MI, Ber-
nice Madeikis , Chicago, EL, 
Vera Paulionienė, Sun City 
West, AR, Alfonsas Pivoriūnas, 
Port Colborne, Ont., Kanada, 
kun. Stasys Raila, Flushing, 
NY, Jonas Raulickis, Dearborn 
Heights , MI, Pranas Sidzikaus
kas, Glendale, CA, Edvardas 
Skiotys, Livonia, MI, Vincas 
Šmulkštys , Chicago, EL, Marija 
Ul inskai tė , Rochester, NY, Al
g i m a n t a s P . Urbut is , Palos 
Heights, EL, Gertrūda Vaičiulis, 
Oak Lawn, IL, Kazimieras Vei-
tas, Frankfor t , EL, Gabrielius 
Vidmantas , Rochester, NY, Ur
šulė Zinkus , New Carlisle, IN, 
Jonas Žygas, Cleveland, OH; 

10 dol. Danu tė Liaugminas, 
Surfside, FL, Marija Paliulienė, 
Chicago, EL, Marija Tamulaitie-
nė, Toronto, Ont., Kanada, Si
gutė Užupienė, VVorth, EL, Mar-
f a r i t a Val iukas , Ontario, CA, 

llena Visockienė, Chicago, IL, 
Jonas Zabulionis, Toronto, Ont., 
Kanada . 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 2 d. 

Beach, Ont., Kanada, Lidija 
Strazdienė, New Britain, CT, 
Česys Šadeika, F a r m i n g t o n 
Hills, MI, Bronė Venckus, Los 
Angeles, CA, Aleksas Navar
dauską, Portage, IN, E lena 
Vizgirdienė, Arlington, MA, B. 
Andrašiūnas, Orland Pa rk , EL, 
Ona Dambrauskas, Lemont, EL, 
Juozas Karmuza , Waterbury, 
CT; 

15 dol. Edmundas Čapas, 
Pompano Beach, FL; 

10 dol . Sophie Bacevičius, 
Corona Del Mar, CA, Edward 
Radionovas, West Hartford, CT, 
Vladas Balčiūnas, Samia , Ont., 
Kanada, Aldona Mackevičienė, 
Kew Gardens Hills,NY, Ju l ius 
Botyrius, Ridgevvood, NY. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
s i e m s š iems aukoto jams ir 
t iems, kurie prašė neskelbt i 
j ų pavardžių, už m ū s ų dien
r a š č i u i l a b a i r e i k a l i n g ą 
paramą kasd ien inėms išlai
d o m s apmokėti. Taip pat ta
riame ačiū v is iems t iems, ku
rie aukojo mažesnėmis sumo
mis , kad laikrašt is ir to l iau 
lankytų j ų namus . 

• Tikrą draugą t ik nelaimėje 
pažinsi, o su dienraščiu „Drau
gu" galima bendraut i kasdien. 

• Kas ką ruoš ia , ka s ką 
veikia? Paskaityt t ik „Draugą" 
reikia... 

90 dol . Mr. & Mrs. R. Narus-
zewicz; Barr ington, IL; 

80 dol . VValter Bendick, Chi
cago, IL; 

75 dol. Roman Biliūnas, Vien-
na, VA; 

70 dol. Virgis Norkus, Naper-
ville, IL; 

54.50 do l . Peter J . Pe t rėnas . 
Sudbury. Ont . , Kanada ; 

50 dol. Reg ina Juchnevičius . 
Arlington Heigh ts . IL; 

41.50 do l . Ju l ius Jodelė, Her-
mosa Beach. CA; 

40 dol. Alfonsas Lukas. Dear
born, MI, L Reivydas. Los An
geles, CA; 

30 dol . Marija i r Bruno Kris-
topaičiai, Chicago, IL, Irena 
Radienė. Palos Hil ls , IL; 

2 5 dol. Lietuvių Tautodailės 
Inst i tuto Filadelfijos skyrius, 
V. Bal tušis — Lietuvių Skautų 
draugovė. Los Angeles, CA; 

20 dol. Stanley Abramavi-
čius. Marengo. IL, Ona Adomai
t i enė . Sunny Hills, FL, Juozas 
Ališauskas. Bervvyn, IL, Jonas 
Antanai t is , Hot Springs, AR, L. 
Bajorūnas, Ridge, NY, Rūta ir 
Vytau tas Braziūnai , Oak Cre-
ek. WI, Jurgi- Bubnys, Chicago, 
IL. Kostas Čepaitis, Chicago, EL, 

60 dol . V. Ignaitis, Toronto. 
Kanada; A. Pietarienė. Clark. 
NJ; 

50 dol . Jonas Cinga, Los 
Angeles, C A, Ina Kasis, Orland 
Park , IL, Regina Raslavičienė, 
Eik Grove Village, EL, Mirga Ri-
mavičius, Annapolis, MD, Juo
zas Brizgys, Chicago, IL, Lidija 
Ringienė, Palos Heighės, IL; 

40 dol. Laima M. Repeikienė; 
25 dol . Algimantas Abra-

mikas , Chicago, IL, dr. Jonas 
Ski rgaudas , La Jolla, CA, Pet
r a s Uginčius, Fredericksburg, 
VA; 

20 dol . Vincas Ankus, Oak 
Lawn, IL, Anelė ir VValter Bar
k a u s k a i , P t . Pleasant , NJ , 
Alfonsas Budnikas , Amster-
dam, NY, Kostas Burba. Wes-
t e r n Springs, IL, Vytautas Gai-
l i ū n a s , VVethersfirld, CT, 
Pranas Grumuldys, Chicago, IL, 
I rena L. Goddard, Arcadia. CA, 
J a n i n a Ivanovas, Cicero, IL. 
Rimas Karklys, Los GAtos. C A, 
dr. Br. Krakai t i s . Palos Hills, 
IL, R. Kriščiūnas. Canton, NJ, 
I. Kulpavičienė, Burlington, 
Ont . , Kanada , Jonas Kutka, 
Chicago, IL, Viktorija Lange, 
Lakewood, OH, Vladislava Ma-
c i e j a u s k i e n ė , Eucl id . OH. 
Zenonas Mereckis. Oak Brook, 
IL. Mrs. S. Mesec, VVaukegan, 
IL. Vaclovas Momkus, Chicago, 
IL. Vincas Regina, Rochester, 
NY, Donius Remys, Clarendon 
Hil ls . IL. A. Sekonis, Wasaga 

TRISDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

St. Petersburg, Floridoje, Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų sąjungos 76 
kuopos narės. Iš k. sėdi — Garbės pirmininkė Donna Kamm, kleboną kun. 
S. Rapolas, OFM, pirmininkė Valerija Leščinskienė ir vicepirmininkė Van
da Vaitkevičienė. Stovi — iždo globėja Elena Vilnis, protokolų sekretorė 
Rozalija Plepienė, iždo globėja Vanda Gruzdienė, finansų sekretorė Marija 
Zubrienė ir renginių rengėja Eugenija Satraitis. 

70 dol. pridėjo dr. Daina Va-
riakojis, kai užsisakė laikraštį 
kitiems metams; 

50 dol. dr. Alice Noakaitė-Du 
najewski, Ozone Park, NY; 

A.tA. 
VINCENTAS KAMARAUSKAS 

Jau suėjo trisdešimt penkeri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvelį, kurio netekome 1958 
m gruodžio 3 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe. 

Jo brangų atminimą minint, trisdešimt penkerių metu 
mirties sukakties proga už jo vėle bus atnašaujamos šv. Mi
šios gruodžio 5 d., sekmadienį 9:30 vai. ryto Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj ir Michigano bei Floridos valstijose. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 

Vinconto vėle a.a. 
Nuliūdusios DUKTERYS 

A.tA. 
Rašyt, pedagogas 

PETRAS MALDEIKIS 
Gyveno Richardson, TX, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1993 m. lapkričio 11 d., 3 vai. p.p., sulaukęs 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Ramygalos valsč., 

Butkūnų kaime. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sūnėnai — Vytas Gylys su žmona Dana, 

Jonas Gylys su žmona Izolina, Julius Gylys su žmona Bar
bara ir giminės Lietuvoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Jadvygos. 
Velionis buvo direktorius lietuvių gimnazijos Hanau, 

Vokietijoje. 
Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 3 d. nuo 4 iki 

8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadieni, gruodžio 4 d. Iš laidojimo 

namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:00 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos draugijai, ir Lietuvos „Caritas" organizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnėnai su šeimomis ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
KAZIMIERA KUŽELIENĖ 

Gyveno Hillside, IL. 
Mirė 1993 m. lapkričio 30 d., sulaukusi 90 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs — Rimantas ir Vidmantas su šeima, 

taip pat velionės sesers dukra Vlada Suodienė, besilankanti 
iš Lietuvos. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 2 d. nuo 5 iki 
9 v.v. Petkus-Butkus laidojimo namuose, 1446 S. 50th Ave., 
Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 3 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią.kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, sesers dukra ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
BOLESLOVAS ANIULIS 
Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. lapkričio 30 d., sulaukęs 84 metų. 
Gimė Lietuvoje. Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Nuliūdę liko: žmona Elena: sūnus Romas ir sesuo An

tanina su šeimomis Lietuvoje, brolis Alfonsas su dukra Ona 
Chicagoje bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių jūrų Šaulių gen. Daukanto kuopai. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 2 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Becvar Lack laidojimo namuose, 6541 S Kedzie, 
Chicago 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 3 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas j Šv Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, sesuo, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974 4410. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 2 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
www-u 

„ D r a u g o " adminis trac i ja 
kviečia j au dabar siųsti švenčių 
sveikinimus raš tu , arba skam
binti telefonu į dienraščio įstai
gą (312) 585-9500, kad spaustu
vė galėtų juos laiku paruošti 
spausdinimui . Būtų gera, jog 
tuos s v e i k i n i m u s g a u t u m e 
ra š tu , nes šiuo būdu b ū t ų 
i š v e n g t a k l a i d ų . Š v e n č i ų 
sveikinimai yra dviejų rūšių: 
r ė m i n i a i , k u r i ų k a i n a 
priklauso pagal jų užimamą plo
tą, j a i s daugiaus ia naudojasi 
parapijos, organizacijos, ins
titucijos ir įvairios draugijos bei 
klubai. Antrieji yra t rumpi ir 
asmeniniai — jie spausdinami 
p a s k u t i n i a m e , , D r a u g o " 
puslapyje. Mažiausia auka už 
šios rūšies sveikinimus y ra 15 
dol., t ač iau labai laukiamos ir 
didesnės aukos. Prašome pasi
naudoti švenčių sveikinimams 
„Draugo" puslapiais. 

R o m u a l d a s Ž ioga rys iš To
r o n t o yra pirmasis iš Kanados, 
atsiuntęs 200 dolerių „Draugo" 
fondui ir tapęs jo pilnateisiu 
nariu su vienu balsu. Draugas 
Founda t ion laukia daug i au 
panašių a r stambesnių įnašų iš 
Kanados. Čekius reikia rašyti : 
Draugas Foundation JAV dole
riais (būtinai) ir siųsti „Draugo" 
adresu . Dėkojame už a u k ą 
fondui. 

. vDraugo" adminis t rac i ja i 
švenčių sveikinimo kortelių ir 
kalendorių išsiuntimui šiemet 
nemokamai talkino mamytės iš 
Lietuvos, čia atvykusios su savo 
gydyti a tgabenta is vaikučiais: 
Nijolė Andriuškevičienė. Danu 
te Baroniene ir Danute Meišti 
ninkienė iš Kauno. Ingrida 
Norkūnienė iš Vilniaus ir Rita 
Švambarienė iš Šiaulių miesto 
Ypač daug padėjo čikagiete Vita 
Baleišytė. gyvena netoli „Drau-
go". Keliskart buvo atvykusi ir 
A. Doviliene. Visoms šioms 
ta lk in inkėms ..Draugo'" admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja ir 
linki malonių švenčių. 

Lietuvių Moterų klubų fe
deraci jos Čikagos skyr iaus 
va ldyba kvieč ia visas nares 
d a l y v a u t i p r i e š k a l ė d i n i a m e 
susi r inkime sekmadienį, gruo
džio 12 d.. 12 vai. vyksiančiame 
Balzeko L ie tuv ių K u l t ū r o s 
muziejaus patalpose. 

x Algimanto Kezio fotogra
fijos p a r o d o s „Giesmių gies
mė" a t idarymas penktadienį, 
gruodžio 3 d., 7 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, J aun imo centre. Tuo 
metu t en bus galima papi
gintomis kainomis įsigyti A. 
Pakark l io keramikos, O. Juš
kos, E. Marcinkevičiaus, R. Ni-
šajaus ir R. Petrausko tapybos 
kūrinių. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bilietus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraš tus geriausiomis kai
nomis . S k a m b i n t i : T. Les-
n i a u s k i e n e i , TravelCentre , 
Ltd . , tel . 708-526-0773. 

(sk) 

x At lanta Import-Export, 
Inc. iki Kalėdų oro siuntiniams 
į Lietuvą iš Chicagos taiko nuo
laidą - $1.85 už svarą . Atlan
ta I.E., I nc . , 2719 W. 71 St., 
Chicago , IL 60629. tel. 312-
434-2121 a r b a 1-800-775-
S E N D . 

(sk.) 

Naujų metų sutikimo pokylis 
įvyksta Jaunimo centre, kurį 
rengia Lietuvių Opera ir kviečia 
J u s su savo draugais jame daly
vauti. Visas informacijas teikia 
ir stalų užsakymus pr i ima 
Operos valdybos pirm. Vaclovas 
Momkus. Ruoškimės gruodžio 
31-osios vakarą sutikti Naujuo
sius metus kartu su operos 
choro nariais, mecenatais ir rė
mėjais. Šio baliaus pelnas ski
r iamas Vytauto Klovos „Pi
lėnų" operos pastatymo išlai
doms sumažinti. 

Dr. Viktoras Dubinskas i š 
Čikagos ,,Draugo" fondui at
siuntė 1,000 dolerių, tapdamas 
fondo nariu su 5 balsais. J i s 
..Draugui" linki ..ir toliau tęsti 
jūsų garbingą ir lietuvybės 
i š l a ikymui išeivijoje t a i p 
reikalingą ir svarbų darbą". La
bai dėkojame už stambią auką. 

Šiais metais ..Draugo" fonde 
gau tos aukos galės bū t i 
nurašomos nuo aukotojo 1993 
m. federalinių mokesčių. Tad 
visiems verta paskubėti s u 
a u k o m i s „ D r a u g o " fondui. 

A.P.P.L.E. (Amerikos mo
kytojai — Lietuvos mokykloms) 
Čikagos ir apylinkių nariai 
ruošia vakarone gruodžio i d., 
penktadienį. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėj. Apie švietimą 
Lietuvoj kalbės Lietuvos moky
tojų kvalifikacijų ins t i tu to 
Vilniuje v i ced i rek to r ius 
Kazimieras Pulmonas ir Šiaulių 
pedagoginio instituto specialio
sios pedagogikos profesorius 
Vytautas Karvelis. 

T r u m p a s Advento susitel
k imas ruošiamas Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje 
gruodžio 8 d.. 7 vai. po šv. Mi
šių. 

Seklyčia ruošiasi , puošiasi, 
kad galėtų priimti mielus sve
č ius , kur ie a tvyks į joje 
rengiama Socialinės tarybos 
labdaros vakarą gruodžio 11 d.. 
šeštadienį. Praeityje dalyvavę 
žino. kad tai vienas renginys, 
kuriame reikia „dėl gero tono" 
dalyvauti. Tad tikimės, kad ir 
šįmet svečiai gausiai atsilankys 
ir socialinius darbus parems. 

Balfas ir Lietuva laukia 
Kalėdų dovanų. Balfas kas
dien gauna labai daug laiškų iš 
senelių, ligonių, našlaičių, trem
tinių bei politinių kalinių, kad 
jiems suteiktų labai reikalingą, 
būt iną pagalbą. Darydami 
Kalėdų dovanų sąrašus. į juos 
įtraukime vargstančius, visų 
kitų užmirštus tremtinius ir 
politinius kalinius, kuriuos iš
tikimai remia, kiek galėdamas, 
Balfas. Atsiųskite ar atneškite 
j Balfą drabužius, avalynę. Taip 
pat. kas dar neatidavė savo 
auką Balfo vajui, prašom ją ati
duoti. Balfas gelbėjo lietuvius 
rusų okupacijos metais, iš
tikimai remia ir dabar. Su 
aukomis sveikinkime Balfą, 
esantį penkiasdešimtmečio mi
nėjimo kelyje (1994 - balandis). 
Balfas Lietuvai — Lietuva 
Balfui, su šiuo šūkiu ženkime i 
Kalėdų rytmetį. 

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

(sk) 

Auka steigiamam ,, Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

SPAUDA, LABDARA IR PREL. 
DR. J. PRUNSKIS 

Rašyt. Audra Kubiliūtė pasirašo savo naująją knygą, kurios sutiktuvės įvyko lapkričio 23 d. 
Pasaulio lietuvių centre. 

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės 

KNYGOS „MĮSLINGOS KALADĖLĖS 
SUTIKTUVĖS 

Jos įvyko Lemonte, lapkričio 
21 d. Pilnutėlė salė parodė, kad 
išeivijai šitoks įvykis yra labai 
svarbus. Juk ne kasdiena dienos 
šviesą išvysta nauja knyga, juo 
labiau parašyta mūsų jaunosios 
kartos atstovės. 

..Mįslingos ka ladėlės" — ta i 
autorės Audros Kubiliūtės jau 
antroji knyga. Kaip ir pirmoji — 
„Nepaprasti įvykiai aštuonio
liktoje gatvėje" — yra skirta 
jaunimui. Tai yra detektyvinė 
apysaka, kurioje autorė gvilde
na paslaptingų kaladėlių istori
jų. Per tas paslaptingas kaladė
les autorė sugebėjo įpinti lietu
viško jaunimo gyvenimo kasdie
nybe, gerai pažįstamuose aplin
kos paveiksluose, todėl ši kny
ga įdomi ir užintriguoja skaity
tojų. Nuo pat knygos pradžios 
skaitytojas vedamas per įvai
rius nuotykius. Mūsų jaunimui 
ši knyga dar bus patraukli tuo. 
kad parašyta jų kalba, panau
doti jų išsireiškimai ir parodytas 
jų šiandieninio gyvenimo sti
lius. 

Audros Kubi l iū tės knygos 
..Mįslingos kaladėlės" sutiktu-

visa l ietuviška visuomene išgy
vena didelį džiaugsmą. Skaity
dami knygą, nepagalvojame, 
kiek autor ius į ją įdėjo širdies, 
meilės ir darbo valandų. Skai
tant paruoštą knygą, mums at
rodo, kad viskas tai a teina 
savaime, kad kitaip ir negali 
būti. tačiau už kiekvieno atlikto 
kūrybinio darbo stovi daugiau 
žmonių, kurie turi daug paskirti 
jėgų ir laisvalaikių, užmiršdami 
savo kasdieninius rūpesčius. 
Rašytoja Audra Kubiliūtė pra
byla į mus antrąja knyga jau
nimui. Jos pirmoji knyga ..Ne

įskaitant ateitininkus, skautus. 
Lietuvių jaunimo sąjungą. įvai
r ius ansamblius. J i yra dalyva
vusi šokių ir dainų šventėse, Pa
saulio jaunimo kongresuose ir 
suvažiavimuose. Ji tai pat ne
mažai reiškėsi lietuvių spaudo
je. 

Ryšium su savo profesija, 
Audra yra dirbusi ir gyvenusi 
įvair iose vietose, į ska i t an t 
Elyria, OH; Davidson ir Char-
lotte, NC; Paducah, KY ir Mi
lane, Italijoje. J i gyvena Evans-
tone. nors ir dabar nemažai 
keliauja darbo reikalais. 

Po to A. T. Antanait is , Moni
ka Gylytė. Daina ir Audra Kaz
lauskaitės skaitė ištrauką iš 

paprasti įvykiai aštuonioliktoje knygos „Mįslingos kaladėlės"'. 
gatvėje" buvo išleista LB Švie
timo tarybos 1986 m. ir turėjo 
labai sėkmingą kelionę. J i bu
vo jaunųjų skaitytojų suprasta, 
labai greitai išpirkta. 

Švietimo tarybos pirm. Regi
na Kučienė toliau perskaitė šią 
proga gautus raštu sveikinimus. 
Rašytoja sveikino dienraščio 
„Draugo" ir ..Ateities žurnalo 
redaktorė Danutė Bindokienė; 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, žodžiu 
sveikino poetė rašyt. Julija Šva-
ba i tė -Gyl ienė , rašyt. Nijolė 

vi u įžanginę dalį pradėjo LB J a n k u t ė , Pedagoginio Lituanis 
Švietimo tarybos pirm. Regina t i k o s į n s t i t u t o direktorė Stasė 
Kučiene. Ji pasakė, kad šiandie- Petersonienė, skautų vardu v.s. 
na Švietimo taryba, drauge su Alė Namikienė , o Lietuvių fon

do, parėmusio „Mįslingų kala-
Sv. Kryž iaus l igon inės kop 

lyčioje (2701 VV. 68 S t r J gruo
džio 22 d.. 7 vai. v. ruošiamas 
kalėdinis koncertas. Programą 
atl iks Catholic Chorai Society 
giesmininkai. Visuomenė kvie
čiama pas ik lausyt i ; įėjimas 
nemokamas. 

Palaimintojo Jurg io Matu
laičio misija Lemonte. Misijos 
Tarybos nuosprendžiu, yra susi-

dėlių" išleidimą, vardu kalbėjo 
Marija Remienė. 

Algirdas Titus Antanaitis vi
sus dalyvius trumpai supažindi
no su Audros Kubiliūtės biogra
fija. 

J i gimė Montrealvje, Kanado
je, trečia Karolinos ir a.a. Petro 
Kubilių keturių vaikų šeimoje. 
Šeima persikėlė į Čikagą gyven
ti. Audra lankė Švė. M. Marijos 

bičiuliavusi su Šiaulių miesto Gimimo parapine ir Mar ia 
Šv. Ignaco Lojolos parapija, aukštesniąją mokyklą. Tolimes-
Kiekvienas parapi j iet is y ra 
kviečiamas Advento metu pa
aukoti auką prie durų sto
vinčia i , , s t i r n e i e i " a r b a į 
paruoštą dėžę įdėti spalvotų 
pieštukų, tušinukų, vaikiškų 
anglų kalba knygelių, vaikams 
v i t a m i n ų ir k i tų s m u l k i ų 

nių mokslų siekė Illinois univer
sitete Čikagoje, kur ji įsigijo 
b a k a l a u r ą iš inžinerijos ir 
magistrą iš verslo (M.B.A.). 

Audra taip pat mokėsi litu
anist inėse mokyklose — Mar-
ųue t te Parko lituanistinėje, 
Č.A.L.M. ir baigė Pedagoginį 

dovanėlių. Viskas bus pasiųsta insti tutą, taip pat lankė Vil-
Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos pa- n i a u s universiteto lietuvių kal-
rapijai. D 0 S v a s a r o s kursus užsie

niečiams. Jos šalutinė specialy-
x Trūksta J ū s ų g y v e n i m e bė Illinois un-te Čikagoje buvo 

pačių naujausių, necenzū- l ietuvių kalba. 
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Mi lwaukee iki E lg in . nuo 
Chicago iki S o u t h Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L P R O D U C T I O N S 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adre sa s : 
RYTMEČIO E K S P R E S A S . 
WNDZ R a d i o , 5 3 0 6 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616, Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas : 
WCEV Radio . 5356 W. Bel-
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, įskai tant ir mirt ies 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų 

(sk) 

Šalia įvairių pareigų studentų 
organizacijose ir profesinėse 
sąjungose. Audra veikė įvairio
se lietuviškose organizacijose. 

Iš juostos buvo perduotas Jean-
Paul Tourneur laiškas. įkalbė
tas Mariaus Polikačio. Tokiu 
gražiu vaizdiniu būdu publika 
nors trumpai buvo supažindin
ta su naująja knyga. 

Titus Antanait is pravedė po
kalbį su autore ir užklausė jos 
keletą klausimų. Audra Kubi
liūtė labai gražiai atsakė į visus 
jai pateiktus klausimus. Ji sakė 
l aba i daug s k a i t a n t i . Jai 
geriausią įspūdį palikusios D. 
Bindokienes ir N. Jankutės 
Užubalienės knygos. 

Pabaigai pati autorė tarė žodį. 
Pirmiausia išreiškė padėką vi
siems, taip gausiai susirinku
siems į jos knygos sutiktuves. Ji 
pasakė, kad be Švietimo tarybos 
nebūtų šios knygos. Dėkojo R. 
Kučienei, tarybos pirmninkei 
ir jos narėms Alicijai Brazai-
tienei bei Vidai Brazaitytei. 
Dėkojo D. Bindokienei ir kun. J. 
Vaišniui už kalbos peržiūrėji
mą; Rasai Sutkutei už gražias 
iliustracijas: didžiausia padėka 
Lietuvių fondui, kuris pinigine 
auka parėmė knygos išleidimą. 
Audra labai dėkinga savo tetai 
Monikai Povilaitienei. iš Kana
dos atvykusiai į sutiktuves, 
savo šeimai: motinai Karolinai, 
a.a. tėvui, broliams Andriui ir 
Tomui, sesutei Ramunei. Ne vi
siems tenka laimė turėti tokią 
artimą ir pritariančią šeimą. 

Švietimo tarybos pirmininke 
apdovanojo Lemonto Maironio 
lit. mokyklos mokines už iš
t raukos skaitymą knygomis ir 
šokoladinėmis „kaladėlėmis". 
Ses. Ignes dėka Ka u no katedros 
mergaičių choras „Pastorale" 
pabaigai padainavo kelias dai
nas. Toks gražus šios dienos 
šventės užbaigimas dar daugiau 
prisidėjo prie šios malonios 
popietės. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 

„Laikraščiui neuž t enka tik 
lesų ir skaitytojų, r e ik ia ir 
reguliariai rašančių, gerų ben
dradarbių. Dabar daug kas 
„Draugo" puslapiuose pasigen-
dam jau, atrodo, pensijon išėju
sio senosios ka r tos žurnalisto 
prel. dr. Juozo Prunskio. . ." Taip 
rašoma Kanados laikraštyje 
„Tėviškės Žiburiai" , š.m. spalio 
12 d. 

Iš tiesų prel. J. P runsk is buvo 
vienas produktyviausių žurna-
listų-korespondentų. Nepraleis
davo j i s nei vieno mūsų, kad ir 
eilinio, renginio. Su savo užrašų 
knygele ir pieštuku sėdėdavo jis 
pirmuose suoluose, ir j a u kitos 
dienos „Drauge" skaitytojas su
sipažindavo ir su renginio turi
niu, jo autoriais , kompozito
riais, rengėjais i r net dalyvių 
skaičiumi. 

Dr. J . Prunskio žurnal is t inis 
kelias siekia tolimą praeitį Lie
tuvoje. Būdamas Kupiškio vidu
rinės mokyklos kapelionu, reda
gavo religinį-ideologinį laikraš
tėlio skyrių. Nuo 1936-1939 m. 
j is buvo ka ta l ikų dienraščio 
„XX Amžius" vyr. redaktorius, 
o JAV nuo 1943 iki 1945 m. 
buvo Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos ( t rumpai 
— ALRKF), spaudos skyr iaus 
direktorius. 

Algirdas Titus Antanaitis. Audra Kazlauskaitė. Daina Kazlauskaitė ir 
Monika Gylytė, supažindinę Audros Kubiliūtės „Mįslingu kaladėlių" su
tiktuvių dalyvius su knygos ištraukomis. 

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės 

Pre l . dr. J u o z a s P runsk i s . 

Prela tas savo gyvenime jau 
brandaus amžiaus š iandien su
laukęs, niekada nėra atostoga
vęs be darbo ir rūpesčio. Rėmė 
kiekvieną vert ingą kul tūr in io 
gyvenimo apraišką, rėmė ne tik 
žodžiu ar ak tyviu dalyvavimu, 
bet ir f inansiniai . Kiek daug 
premijų, t ūks t an t i nėmis pažy
mėtu, išdalinta visuomenėje 
stipriai besireiškiantiems asme
nims. Jo dėmesys ypač nukreip
tas į krikščioniškąjį jaunuome
nės auklėjimo darbą, į spaudos 
darbuotojų paruošima ir paska
tą rašyti , kad l i e tuv i škas žodis, 
svetur gyvenant , nesunyktų. 

Pats dr. J. P runsk i s y r a daug 
rašęs įvairiais k laus imais . Išlei
dęs 36 knygas, b roš iūras ir apie 
11.000 straipsnių, kur ie buvo 
išspausdinti ir amerikiečių, ir 
čekų, ir lenku spaudoje. Prela
tas, domėdamasis visu jo gyve
namojo laiko pasauliu, vykdavo 
kaip žurnalistas į Europos vals
tybių bendradarbiavimo konfe
rencijų posėdžius ir Madride. 
Ispanijoje, ir Vienoje. Austrijo
je, stebėti jų darbą, kad galėtu 
ir lietuvių spaudoje pasidalinti 
savo patir t imi. 

Šiandien viskas praeityje, tik 
jo vykdyti darbai, jų įamžinimas 
žmonių širdyse, ir archyvų len
tynose liudys jo vardą ir jo 
gyventą kelią. 

Nors amžiaus našta dar per 
daug neslegia Prelato, bet spau
doje jau mažai gali re ikšt is del 
silpnėjančio regėjimo ir kitų 
vyresniame amžiuje pasitaikan
čių negalavimų. Gyvas savo 
mintimis jis d a r ir š iandien. 
Dažnai dar ir turiningą žodį suė
j imuose ta r ia , o k a r t a i s ir 
pamokslu Pal. Jurg io Matulai
čio koplyčioje, pas i t a rnau ja 
misijos klebonui. 

Gruodžio 12 d. Ateitininkų na
muose. Lemonte. bus pristato
ma visuomenei dr. J. Prunskio 
redaguota knyga „Atei t ininkai 

komunizmo ir nacių kankiniai," 
(kurią redaguojant talkino P. 
Narut is ir L. Kerulis). Bus rodo
ma ir ne per seniausiai paruoš
tas filmas iš Prelato gyvenimo 
ir darbo kelio. 

Šią dieną skirkime žmogui, 
dar gyvenančiam mūsų tarpe, 
žmogui su didele Širdimi visom, 
l ie tuviškame gyvenime ver
tingom, kultūrinėm apraiškom. 
Jo tūkstančių tūkstančiai remia 
daugelio lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų konkursinius rašinius, 
apmokamos ne vieno žurnalo, 
prenumeratos Lietuvai; remia
mos vienuolijos ir jaunimo au
klėjimo organizacijos; ALRKF-
jos J. Stov. Dainava, ateitininkų 
namai, kuriuose jis šiandien gy
vena ir yra Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų prižiūrimas. 

Už savo veiklą prel. J . Prun
skis y r a daugelio organizacijų 
apdovanotas specialiais žymeni
mis ir tapęs ne vienos organiza
cijos Garbės nariu Lietuvių, 
Rašytojų draugijos, Žurnalistų 
sąjungos, Alto ir kitų. 

Gruodžio 12 d. ruošiamas tik 
vienas Prelato gyvenimo frag
mento pristatymas — knyga ir 
filmas. Iniciatyva yra ALRKF-
jos, t a lk inan t ALRKF-jos orga
nizacinio vieneto nariams. 

Kviečiama visa lietuviška vi
suomenė atvykti 1 vai. p. pietų 
į Lemonte esančius Ateitininkų 
Namus '12690 Archer Ave) ir 
savo dalyvavimu pagerbti vieną 
Prelato darbų dalelę, pasižiūrėti 
filmo premjeros. 

Bus kukli popietė, bet ver
tingai mūsų lietuviškos istorijos 
dalelei pažinti, kurios metu tars 
žodį pa t s Prunskis ir t a proga 
įteiks Katalikų Bendrijos skir
tą ka ta l iko visuomenininko 
premiją Juozui Polikaičiui . 
Premijos mecenatas pa ts Pre
latas. 

Bus verta dėmesio popietė ne
eilinio žmogaus bendrystėje, su 
vaišėmis ir dalyvavimu be mo
kesčių ir aukų. 

J a d v y g a Damuš i enė 

P A P U O Š Ė M KRAKIŲ 
AUGINTINIUS IR 

ALEKSOTO 
SKURSTANČIUS VAIKUS 

Nuoširdžiai ir dosniai atsi
l iepė Čikagos l ie tuvių vi
suomenė į prašymą aprengti 
Krak ių globotinius ir Aleksoto 
vargstančių šeimų vaikus. Visą 
s a v a i t ę dovanos p l a u k ė į 
Seklyčią — gražūs šilti rūbai, 
avalynė. Irenos Bukaneckienės 
ir Sulkskienės megzti megz
tuka i , kepurytės, pirštinaitės; 
Onutės Šmitienės, Joanos Kru-
tu l i enės , Jonės Vala i t ienės 
supi rk ta avalynė, Zosės Mažio-
n y t ė s . Sofijos J e l i o n i e n ė s , 
Y o l a n t o s Mikūn ienės ir 
daugelio šeimų šilti rūbai ir 
piniginės dovanos. 

Dovanas priėmė ir kruopščiai 
supakavo Seklyčios Socialinių 
patarnavimų vedėja Birutė Puo-
dienė. Iš viso 24 siuntos, jau iš
s i ų s t o s su Romo Pukšč io 
dosnumu, į Krakių Šv. M. 
Mergelės Vaikų globos namus ir 
Aleksoto „Caritas". 

Tikimės, kad šv. Kalėdų metu 
va ikus pasieks Gimusio Kris
t a u s džiaugsmas ir ar t imo 
meilės šiluma iš atjaučiančių 
širdžių Čikagoje. 

Julija Šaulienė 

J u o z a s Vaineikis iš Čikagos 
a ts iuntė antrą šimtinę, tap
damas „Draugo" fondo nariu. 
Ats iuntė ir gerų sugestijų Fon
do lėšų inves tav imui , kad 
atneštu 15 ar daugiau procentų. 
Ačiū už auką ir patarimus. 

Advokatas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
T e l . 1-312--776-8700 

Virš 20 moty praktiko* 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 
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