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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Galima su Šiaurės 
šalimis kurti bendras 

taikos palaikymo 
pajėgas 

Vilnius, gruodžio 7 d. (Elta) — 
Gruodžio 7 d. su vienos dienos 
oficialiu vizitu Lietuvoje lankėsi 
Suomijos ministras pirmininkas 
Esko Aho. 

Susitikime su Lietuvos mi
nistru pirmininku Adolfu Šle
ževičiumi jis pažymėjo, kad per 
laikotarpį, praėjusį nuo Lie
tuvos premjero vizito šią vasarą 
Helsinkyje, sukurtas geras pa
gr indas tolimesniam abiejų 
valstybių santykių plėtojimui, 
baigiami rengti atitinkami tarp
valstybiniai susitarimai. Aho 
pokalbyje pabrėžė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos bendradarbia
vimo svarbą. Jis tur i būti kuo 
gilesnis ir platesnis, o tai sukurs 
palankias prielaidas jų ir Šiau
rės šalių bendradarbiavimui. 

Suomijos vyriausybės vadovą 
domino Lietuvos įstojimo į Eu
ropos Bendriją galimybės, Rusi
jos rinkimų į Federalinį susi
rinkimą rezultatų galima įtaka 
Lietuvos ir Rusijos santykiams, 
Lietuvos saugumo politikos for
mavimas. Atsakydamas į pasta
rąjį klausimą, premjeras Šle
ževičius pasakė, kad Lietuva 
galėtų tik gintis, bet neapsi
ginti, todėl jai reikia integruo
tis į kolektyvines Europos sau
gumo institucijas. Tam ieškoma 
glaudesnio bendradarbiavimo 
su Europos gynybos struktūro
mis formų, yra įdėjų kurti bend
rą taikos palaikymo korpusą. 
Dvišalių susitarimų siekiama 
ne t ik su NATO bloko, bet ir su 
neutraliomis, ypač Baltijos jūros 
regiono, valstybėmis. 

Suomijos ministras pirminin
kas susitiko ir su prezidentu 
Algirdu Brazausku. Esko Aho 
perdavė A. Brazauskui Suomi
jos prezidento kvietimą atvykti 
į Suomiją kitų metų pradžioje. 

Suomijos premjeras taip pat 
susitiko su Suomijos ir Lietuvos 
pramonininkų bei verslininkų 
atstovais, aplankė Vilniaus 
universitetą, padėjo vainikus 
a n t kritusiųjų už Lietuvos 
laisvę kapų. 

Spaudos konferencijoje kalbė
damas apie vizito rezultatus, 
Esko Aho pabrėžė, kad Suomi
ja i ypač svarbi yra bendra
darbiavimo programos dalis, 
liečianti Via Baltica greitkelį. 
Ta i strategiškai svarbus ob
jektas , alternatyvinis kelias, 
kuriuo galima iš Suomijos per 
Baltijos valstybes patekti į 
Centrine Europą. 

Suomijos ministras pirminin
k a s pažymėjo, kad daugelis 
Suomijos firmų, kurios jau 
įsitvirtino Estijoje ir Latvijoje, 
dabar kreipia žvilgsnį į Lietuvą. 
J i s pareiškė įsitikinimą, kad 
Lietuvoje kuriami įstatymai 
skatins tokių firmų ir kompa
nijų investicinę veiklą. Per
spektyviomis sritimis, kuriose 
galėtų būt i vaisingas Lietuvos 
ir Suomijos verslininkų bendra
darbiavimas, Esko Aho mato 
telekomunikacijas ir miško bei 
žemės ūkio produkcijos perdir
bimo šakas. 

Lito siejimas su užsienio 
valiuta sumažins Lietuvos 

Banko rolę 

Gruodžio6 d., Lietuvos radijui 

duotame pasikalbėjime, į klau
simą, ar priimtas sprendimas 
susieti litą su kuria nors užsie
nio valiuta, Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas atsakė, 
kad tokį sprendimą gali priim
ti tik Seimas. Kol kas konkretus 
ir galutinis sprendimas nėra 
priimtas ir, matyt, dar praeis 
šiek tiek laiko, kol toks spren
dimas bus suformuotas. 

Lito susiejimas su tvirta kon
vertuojama valiuta — gana su
dėtingas. Iš esmės pasikeičia 
centrinio banko galimybės ir 
funkcijos, kai kurios funkcijos 
labai sumažėja, sumažėja ir lais
vė nustatinėjant monetarinę po
litiką. „Mūsų visų tikslas — 
išlaikyti stabilų lito kursą ir lito 
susiejimas su tvirta konvertuo
jama valiuta taip pat tarnauja 
šiam tikslui", tęsė prezidentas. 

Naujasis Lietuvos Banko val
dybos pirmininkas Kazys Rat
kevičius yra įsitikinęs, kad cent
rinis bankas turi galimybių 
išlaikyti šitą kursą. Bet reikia, 
kad Lietuvos ūkis, visos ūkio 
veiklos organizacijos — o jų 
Lietuvoje dabar yra per 90,000 
— turi būti įsitikinusios, kad 
litas turės tvirtą ir, svarbiausia, 
pastovų, vienodą kursą. Pasku
tiniųjų dviejų trijų mėnesių 
rezultatai rodo, sako Ratke
vičius, kad tokį kursą galima 
išlaikyti, panaudojant tvirtos 
valituos atsargas, kurios yra 
sukauptos centriniame banke. 

Beje, kalbėjo prezidentas, K. 
Ratkevičius informavo apie 
naują papildomų pinigų palei
dimą į apyvartą. Mes labai 
norime pagreitinti šį procesą, 
kad greičiau apyvartoje atsi
rastų 1, 2 ir 5 litų vertės po
pieriniai banknotai, kurie 
pakeis metalines monetas. Gal 
jau kitą savaitę atsiras 5 litų 
banknotai, o kiek vėliau ir nauji 
50 litų banknotai, kuriuos, 
tikimasi, bus sunkiau padirbti. 
„Taigi savo pinigus tobulinsi
me, kad jie būtų kuo geriau 
apginti, turėtų didesnį slaptumo 
laipsnį", pabrėžė prez. A. Bra
zauskas. 

Ekonomikos viceministras 
neigia dienraščio kaltinimus 

„Jokių pinigų iš akcinės bend
rovės „Utenos pienas nesu ga
vęs", pasakė ekonomikos vice
ministras Antanas Merčaitis, 
Eltos korespondentui pasidomė
jus apie „Lietuvos ryto" straips
nyje pareikštus kaltinimus. 

Šeštadienį „Lietuvos ryte" 
rašoma, kad „Utenos pienas" 
mokėjo doleriais ekonomikos 
ministro pavaduotojui, dalijo di
delius dividendus akcininkams, 
nors gyveno iš kreditų ir nemo
kėjo mokesčių valstybei". Rašo
ma, jog š.m. balandžio 22 d. eko
nomikos ministro pavaduotojui 
A. Merčaičiui buvo išmokėta 
900 dolerių. 

Antanas Merčaitis pasakė, 
kad jeigu „Utenos pienas" ir 
turėjo kokių nors ketinimų 
mokėti už konsultacijas, mi
nistras apie juos nebuvo in
formuotas. „Jokių pinigų nesu 
gavęs, jokios sutarties ar kito
kių dokumentų su 'Utenos pie
nu' nesu pasirašęs", pasakė A. 

Estija palaiko NACC 
taikos palaikymo 

operacijų principus 

Pietų Afrikoje gruodžio 1 d. pirmą kartą posėdžiavo daugiarasinė valstybinė patariamoji taryba, 
tuo pradėdama „naują erą", kurioje ir juodieji šalies gyventojai turi balsą valdžioje. Ginkluoti 
dešiniųjų „savanoriai", protesto ženklan užėmė nenaudojamą buvusią baltųjų tvirtovę. 

Su nauju personalu pradėtas 
ir Lietuvos ambasados 

remontas 
Washington, DC, gruodžio 7 

d. — Kartu su naujojo ambasa
doriaus dr. Alfonso Eidinto ski
riamųjų raštų įteikimu JAV 
prezidentui Bill Clinton, baigtas 
ir ambasados diplomatinio ir 
techninio personalo formavi
mas. Kaip praneša Lietuvos am
basada, Lietuvos Užsienio Rei
kalų Ministerija yra suteikusi 
diplomatinius rangus arba ates
tavusi ir paskyrusi dirbti į 
ambasadą devynis diplomatus 
bei tarnautojus. 

Lietuvos ambasada pateikia 
tokį visų Lietuvos ambasados 
darbuotojų sąrašą: Lietuvos 
ambasadorius dr. Alfonsas 
Eidintas, patarėjas politikai 
Jonas Paslauskas, pirmasis 

Merčaitis ir informavo, jog jau 
parengtas „Lietuvos ryto" 
straipsnyje pareikšto kaltinimo 
paneigimas. 

Sulaikyta ginkluota buvusių 
policininkų gauja 

Vilniuje policija sulaikė iki 
dantų ginkluotos buvusių savo 
kolegų gaujos narius. Penki nu
sikaltėliai suimti nusikaltimo 
vietoje: jie, grasindami ginklais, 
reikalavo 1,000 dolerių išpirkos 
iš vieno lengvojo automobilio 
pardavėjo. 

Paaiškėjo, kad vienas iš suim
tųjų — buvęs specialios greitojo 
reagavimo policijos rinktinės 
„Aras" narys, likusieji keturi — 
buvę Policijos akademijos stu
dentai. Nusikaltėlių automobi
lyje policija rado trumpavamzdį 
šturmo automatą, nupjauta-
vamzdį šautuvą, užtaisytą 
medžioklinį šautuvą, peilį, 
kastetą, žiūronus, beisbolo bei 
žolės riedulio lazdas, juodas 
kepures, kitų nusikaltėlių arse
nalo daiktų. 

Galimas daiktas, nusikaltėliai 
veikė ne tik Lietuvoje. Kratos 
metu aptiktas Europos žemėla
pis, kuriame Vokietijos ir 
Lenkijos teritorijose pažymėtas 
kažkoks maršrutas. Pasak Vi
daus reikalų ministerijos pa
reigūnų, šiame kelio ruože 
pastaruoju metu būta daug 
ginkluotų užpuolimų. Parei
gūnai neatmeta versijos, kad ir 
pasienyje veikė ta pati buvusių 
policininkų gauja. 

sekretorius (politikai) dr. 
Vytautas Žalys, antrasis sekre
torius (ekonomikai) Darius 
Pranckevičius, trečiasis sek
retorius (konsuliniams reika
lams) Ramūnas Astrauskas, am
basadoriaus patrėjaą ekonomkai 
Linas Orentas, sekretoriato 
vadovas dr. Tomas Vizbaras 
Michalskis. Artimiausiu laiku į 
ambasadą atvyksta teisininkė 
Sigutė Jakštonytė; ji tvarkys 
Lietuvos pilietybės atstatymo ir 
įgijimo klausimus, kultūros ir 
švietimo reikalus. 

Be jau išvardintų diplomatų 
bei tarnautojų, keletą mėnesių 
ambasadai talkinti žadėjo dar 
vienas išeivijos atstovas, finan
sų bei ekonomikos specialistas 
Alfredas Pusarauskas iš New 
Yorko. Ambasados telefonas — 
(202)234-5860. faksas - (202) 
328-0466. 

Tačiau pakito ne tik ambasa
dos sudėtis, keičiasi ir jos iš
vaizda. Užsienio Reikalų Minis
terijai paskyrus lėšų, vietoj 
seno, vandenį leidusio ir visą 
pastatą gadinusio stogo, dengia
mas naujas. Dideli remonto dar
bai vyksta ir viduje: taisoma 
praktiškai neveikianti vanden-

tekio sistema, ruošiamasi kam
barių bei kabinetų remontui. Be 
to, dar šiais metais planuojama 
pradėti, ir, gal būt, baigti, me
džių išvartų išlaužytos tvoros re
montą ir naujos tvoros (nuo 
16-os gatvės) pastatymą. Pagal 
amerikiečių firmos projektą, 
planuojama sutvarkyti vidinį 
ambasados kiemą, įrengiant ten 
automobilių stovėjimo aikštelę, 
reikalingą ambasados svečiams 
bei darbuotojams, kartu išsau
gant ir žaliąją veją. Ambasado
rius Alfonsas Eidintas nuošir
džiai dėkoja išeivijos lietuviams, 
talkinantiems ambasadai šiuo
se darbuose. 

Pasikeitus ambasados sudė
čiai, netikėtai aštriai buvo iš
kilusi transporto problema. At
vykusiems iš Lietuvos diploma
tams, priešingai nei jų pirmta
kams, neturint privačių auto
mobilių, tapo labai sunku vyk
dyti savo tarnybines pareigas. 
Gavusi didelę nuolaidą, ir kaip 
kiekviena užsienio diplomatinė 
atstovybė atleista nuo mokes
čių, ambasada gan pigiai įsigijo 
du nedaug naudotus Buick au
tomobilius. Nedidelę automo
bilių kainą (už abu sumokėta 
26,000 dol.) lėmė ir tai, kad jie 
anksčiau buvo firmos vartojami 
kaip demonstraciniai pavyz
džiai. Abu automobilius vairuo
ja ambasados darbuotojai. 

Sulaikyti įtariami Vito Lingio 
žudikai 

Vilnius, gruodžio 8 d. (Elta) -
„Respublikos" dienraštis, ne
laukdamas oficialaus prokura
tūros pranešimo, paskelbė Vito 
Lingio nužudymu įtariamųjų 
pavardes. Apie tai, kad įtaria
mieji sulaikyti, pirmadienį 
žurnalistams pasakė Seimo pir
mininko pavaduotojas Egidijus 
Bičkauskas. Jų pavardes jis 
žadėjo paskelbti kitą savaitę. 

Vitas Lingys, vienas iš trijų 
„Respublikos" dienraščio stei
gėjų ir leidėjų, buvo nužudytas 
spalio 12 d., šūviais į galvą prie 
savo namų. Labiausiai paplitu
si buvo versija, kad taip susi
dorota už „Respublikos" publi
kacijas organizuoto nusikaltimo 
klausimais. Vitas Lingys rūpi
nosi jų parašymu ir spausdino 
savo laikraštyje. 

„Respublika", remdamasi 
patikimais šaltiniais, praneša, 
kad įtariamieji yra vadinamo

sios „Vilniaus birgados", apie 
kurią daug kartų rašė šis laik
raštis, nariai. „Respublikos" 
žinomis, visi jie sulaikyti ir davė 
pirmuosius parodymus. 

įtariamųjų sąraše yra šeši as
menys, nuo 25 iki 30 metų am
žiaus. Tai — Boris Babičenka, 
Igor Acbremov, Viačeslavas Sa
vickis, Tadeuš Vasielvski, Edu
ardas Bogdziulis ir Boris Deka
nidzė. Pastarasis yra žinomo 
Vilniaus verslininko Georgij 
Dekanidze sūnus. Jis pagal pre
vencinį įstatymą sulaikytas 
anksčiau kitų — lapkričio pra
džioje Rygoje. Boris Dekanidzė 
pastaruoju metu daugiausia 
gyveno Vokietijoje. Viačeslavas 
Savickas ir Boris Babičenka pri
klausė Vilniuje įsikūrusiai „Ko-

i mercijos ir gamybos firmų aso
ciacijai", kuri, „Respublikos" 
žiniomis, reketavo verslininkus 
bei jų susivienijimus. Šioje aso-

Briuselis, gruodžio 3 d.— 
Lankydamasis Briuselyje Siau
rės Atlanto Bendradarbiavimo 
Tarybos (NACC) konferencijoje, 
Estijos užsienio reikalų minis
tras Trivimi Velliste paskelbė 
pareiškimą ten svarstytais 
klausimais. 

Rusijos nerangumas išvesti 
kariuomenę 

Aiškindamas Estijos saugumo 
rūpsčius, min. Velliste pabrėžė, 
kad Estijos saugumas yra dalis 
visos Europos saugumo struk
tūros, bet pripažino, kad joje yra 
trūkumų ir grėsmių, iškelda
mas specifiškai Rusijos gynybos 
doktrinoje minimą „artimojo už
sienio sąvoką" ir kariuomenei 
priskiriamą teisę jėga ginti šiame 
„artimame užsienyje" gyvenan
čių rusų teises, ypač Rusijos 
„taikos palaikymo" sąvoką. 

Jis nurodė, jog nepaisant to, 
kad humanitariniais tikslais 
Estija Rusijai padarė daugiau 
nuolaidų, negu minimumas, 
praėjusią savaitę parlamente 
patvirtinę įstatymą, duodanti 
rusams karininkams galimybę 
teisėtai Latvijoje gyventi. Esti
ja jiems sudarė sąlygas gyven
t i , nors Rusija, kuri tur i 
moralinę ir teisinę atsakomybę 
jais rūpintis, neduoda jiems 
sąlygų grįžti į tėvyuę. Ir ne
paisant šių Estijos paslaugų, 
Rusija dar iki šiol nėra davusi 
savo kariuomenės išvedimo 
tvarkaraščio net ir pagal savo 
pasiūlytą galutinio kariuo
menės išvedimo datą — 1994 m. 
rugpjūčio 31 dieną. 

Dėl NATO narystės 
praplėtimo 

Estija su pasi tenkinimu 
sutinka prasidėjusius pokalbius 
dėl Šiaurės Atlanto gynybos są
jungos NATO narystės pra
plėtimo, nes tai sustiprins Eu
ropos saugumą, pasibaigus Šal
tajam karui. NATO narystės 
praplėtimą į rytus Estija priima 
kaip logišką pasekmę gilėjančio 
Europos integravimosi. Tačiau, 
pareiškime rašo min. Velliste, 
„NATO praplėtimas turi būti 
sustiprinančio pobūdžio ir 
neprivalo nuvesti į šios orga
nizacijos galios susilpnėjimą. 
Praplėstas, bet susilpnintas 
saugumas nepaneš savo atsako
mybės naštos ir tuomet jau būtų 
niekam nebereikalingas. Estija 
todėl palaiko palaipsnišką 
NATO praplėtimą, pagal kiek
vienos šalies norą ir sugebėjimą 
išpildyti NATO reikalavimus". 

Kalbėdamas apie Travemuen-
de, Vokietijoje, NATO narių gy
nybos ministrų priimtą JAV 
pasiūlymą dalinės NATO narys
tės, vadinamąją „Taikos part
nerystę", ministras pareiškė, 
jog Estija jai pritaria, kaip pe
reinamąjį žingsnį, palaipsniškai 
plečiant NATO. 

Tačiau, pabrėžia min. Trivimi 
Velliste, „partnerystė yra dvi
kryptė gatvė", kurioje ir gauna
ma ir duodama. Kaip potenciali 

NATO partnerė, Estija ir nori ir 
gali įvykdyti NATO reikalavi
mus šiuo atveju. Teisingai pra
vestais rinkimais bei pilietinių 
teisių teisiniu užtikrinimu, Es
tija yra parodžiusi savo ryžtą 
eiti demokratišku keliu, pareiš
kia Velliste. Be to Estija yra 
savo kariuomenę pavedusi 
griežtai civilinei kontrolei ir 
sąmoningai priėmė NATO stan
dartus giklams ir įrengimams. 

Jis pabrėžia, kad Estija jau 
yra bendradarbiavusi su NATO, 
padedant pašalinti komunizmą, 
bet, anot Velliste, Estija gali 
bendradarbiauti ir plačiau, ir 
tai sustiprintų Europos kolekty
vinį saugumą. 

Dėl taikos palaikymo 
operacijų 

Prakt iškai , Estija galėtų 
bendradarbiauti taikos palaiky 
mo operacijose. „Kartu su mūsų 
kaimynais Latvijoje ir Lietuvo
je, mes dabar pradėjome jungti
nio Baltijos bataliono kūrimą, 
numatydami bendrą planavimą 
ir treniruotes ir ilgainiui daly
vavimą taikos palaikymo ope
racijose". 

Tuomet Estijos užsienio 
reikalų ministras išvardino 
visuotiniai pr i imtus taikos 
palaikymo operacijų principus, 
kur iuos ir Es t i j a pr i ima: 
„transparentiškumas" — kad 
jose nebūtų slaptumo ar nusle
piamų kitų tikslų, nešališku
mas, tarptautinės bendruome
nės būtų teikiami, kiekvieno 
atvejo aplinkybes atskirai iš
studijavus ir įvertinus — kai ku
riais dabar vykstančiais atvejais 
dabar keliami klausimai dėl šių 
principų. Dalyvaudama NACC, 
palaiko šios grupės nuostatas 
dėl taikos palaikymo operacijų 
ir laiko, kad tik jomis turi 
vadovautis taikos palaikymo 
įgaliojimai. 

Populiariausios — 
maisto prekės 

Kaunas , lapkričio 30 d. — 
Mažmeninė prekių apyvarta 
Lietuvoje, palyginus su 1992 
sausio-spalio mėnesiais, suma
žėjo net 56.1*7. rašo „Kauno 
diena". Tai reiškia, jog žmonės 
perka perpus mažiau, nei galėjo 
sau leisti pernai. Daugiausia 
perkami — maisto produktai. 
Prekių apyvartos struktūroje jie 
sudaro 47.4% (pernai 41.8%), 
nemaisto prekėms tenka 41.8% 
(46%), tabakui ir alkoholiniams 
gėrimams apyvarotje tenka 11% 
(12.2%). Vadinasi, perspke-
tyviausia kol kas yra maisto 
produktų prekyba. 

ciacijoje įvairiu laiku dirbo ir 
kiti įtariamieji. 

Visi įtariamieji gerai žinomi 
prokuratūros ir policijos parei
gūnams. Dalis jų anksčiau buvo 
teisti, tačiau į laisvę išeidavo 
anksčiau nustatyto laiko. 

— 76 lietuviai šįmet loterijos 
keliu gaus JAV „žaliąsias korte
les". Latvija ir Estija atitinka
mai gaus 20 ir 12, o štai Lenki
ja — virš 15,000. Imigracines vi
zas lietuviai atsiima Varšuvoje, 
o visa procedūra kainuoja nuo 
1.000 iki 2.000 dolerių. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 9 d.: Pal. Juan Die
go; Leokadija, Delfiną, Valerija, 
Vakaris. 

Gruodžio 10 d.: Melchijadas. 
Angelina, Spinduolė, Žydrė. 

• 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
SKAUTŲ KŪČIOS 

Sekmad ien į , gruodžio 12 
dieną, 5 vai. po pietų, Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre skautų 
„Gabijos" ir „Baltijos" tunta i 
ruošia kūčias, į kurias kviečiami 
visi skauta i ir jų šeimos. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

„ Ž i b u r i o " l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos Kalėdų eglutė bus 
sekmadienį, gruodžio 19 d., tuoj 
po šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Dalyvavimo 
auka 2 dol. Prieš Eglutę bus 
gal ima pasivaišinti įvairiais 
valgiais bei kepsniais prie „mo
čiučių ir mamų" pyrago stalo. 
Tuo pačiu pravesim įdomius 
laimėjimus. Mokyklos mokiniai 
suvaidins kalėdinį, mokytojų 
Rūtos Mikui ionienės ir Lėlės 
Viskantienės paruoštą, vaizdelį 
„Kalėdų karalaitė", kuris prieš 
20 metų buvo pirmą kar tą įsce-
nizuotas mok. Prano Zarankos. 
Eglutėje dalyvaus ir Kalėdų 
senelis. Mokiniai Kalėdų sene
liui įteiks pinigines dovanėles, 
sk i r tas dviem jauniems ligo
niams. Kalėdų senelis a tneš ir 
smulkias dovanėles vaikams. 
Vaikučiai , kurie dar nelanko 
mokyklos, bet nori dalyvauti 
Kalėdų eglutėje, prašomi apie 
tai pranešti mokyklos vedėjai 
R ū t a i M i k u l i o n i e n e i , t e l . 
380-5668. 

„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ" 
PROGRAMOSE 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
v a l a n d ė l ė gruodžio mėnesį 
t rans l iuo jama an t r ad ien ia i s 
nuo 4 iki 5 vai. po pietų, o 
penktadieniais nuo 3 iki 5 vai. 
po pietų iš Tautybių stoties 
WPON 1460 AM banga. Penk
tadieniais, 4 vai. p.p. advento 
susikaupimo programą perduo
da kun. Alfonsas Babonas. 
Gruodžio 7 dienos pranešėjas 
buvo Algis Lapšys, o gruodžio 14 
dieną — Edvardas Skiotys. 
Programose taip pat duodamos 
vėliausių Lietuvos žinių san
traukos, kurias paruošia An
tanas Zaparackas. 

Kalėdinės muzikos speciali 
programa, kurios mecenatas yra 
Lietuvių Fondas, bus transliuo
j ama gruodžio 24 dienos laido
je. Valandėlės vedėjas yra Algis 
Zaparackas. 

KALĖDINIS 
SUSIKAUPIMAS 

Šeštadienį, gruodžio 11 dieną, 
7 vai. vak., Dievo Apvaizdos 
parapijos prieškalėdinis susi
kaupimas , kurį praves Šv. An
tano parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas. 

KONCERTAS N A U J O 
PIANINO SUTIKTUVĖSE 

Gruodžio 5 dieną Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre įvyko 
koncertas, kuriame solo dainavo 
Asta Jurgutytė. akompanuojant 
Vidui Neverauskui. Trompete 
solo atliko Rimas Kasputis. 
Piano solo Aleksas Mitrius ir 
Ada Mikštienė. Koncertą su
rengė Dievo Apvaizdos para
pijos pianino pirkimo komitetas. 
Koncertas ruoštas siekiant Det
roito lietuviu visuomene supa
žindinti su vietinėmis meno 
pajėgomis ir pristatyti naujai 
įsigytą pianiną Kultūro.? cent
rui . 

SPAUDOS KIOSKŲ 
PATARNAVIMAI 

Spaudos kioskai, kurie sekma
dienio rytais veikia prie Dievo 
Apvaizdos ir Šv. Antano para
pijų, tur i platu pasirinkimą vė
liausios lietuviškos spaudos. 

knygų ir muzikos kasečių bei 
plokštelių. Taip pat čia gal ima 
užs ip renumeruo t i d i e n r a š t į 
„DRAUGĄ" bei kitus išeivijoje 
leidžiamus laikraščius. 

Tradicinių kūčių plotkelių -
kalėdaičių galima gauti Šv. An
tano parapijos spaudos kioske, 
kuriam vadovauja Vytautas Či-
žauskas. 

PAKRIKŠTYTAS 
GIEDRAIČIŲ SŪNELIS 

Mikas Pau l ius Giedra i t i s , 
Ritos ir Kastyčio Giedraičių 
sūnelis, lapkričio 25 dieną pri
ėmė Krikšto sakramentą Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje. Sveiki
name naują kataliką, jo tėve
lius, senelius ir kr ikš ta tėvius . 

N A U J Ų J Ų METŲ 
SUTIKIMAS 

Naujų Metų sutikimas ruošia
mas Šv. Antano parapijos patal
pose penktadienį, gruodžio 31 
dieną. Smulkesnes informacijas 
teikia Regina Juškai tė . 

DETROITO MENININKAI 
DIEVO APVAIZDOS 

KULTŪROS CENTRO 
KONCERTE 

Ada Mikštienė — užaugo 
Palangoje, kur lankė ir baigė 
septynmetės muzikos mokyklos 
fortepijono klasę. 1980 metais 
įstojo į Tallat-Kelpšos vardo 
Aukštesniąją Muzikos mokyklą 
Vilniuje, kurią baigė fortepijo
no mokytojos ir koncertmeiste
rės specialybe. Vėliau studijavo 
doc. R. Vaikevičiūtės klasėje 
Vilniaus Valstybinėje Konser
vatorijoje ir gavo magis t ro 
laipsnį. Dalyvavo Respubli
kiniame Balio Dvariono pianis
tų konkurse ir akompanavo 
„Dainų dainelių" konkurse. 

Rimas Kasputis — užaugo 
Detroite ir studijavo muziką 
Oakland universitete. Tryl ika 
metų dėstė muziką Gibral tar 
mokyklų distrikte. J a u trejus 
metus dėsto muziką South Lyon 
Middle School ir vadovauja or
kestrui. Daug metų dirbo su 
Dievo Apvaizdos parapijos cho
ru , vyrų oktetu, Ate i t in inkų 
choru ir jaunimu. Vadovauja ge
ra i žinomam „Romantikos" or
kestrui. 

Asta Jurgutytė — mylėjo 
dainą nuo pat jaunystės. Šešis 
metus studijavo, privačiai lavin
dama savo balsą. Yra padariusi 
videojuostą, kur dažnai matoma 
MTV kanale. Dainuoja „Hope" 
orkestre, su kuriuo yra išleidusi 
CD, vardu „Lingo". Antras C D 
bus išleistas 1994 m. kovo mėn . 
„Hope" orkestras dalyvavo Det
roito muzikos konkurse, vyku
siame gruodžio 4 dieną. 

Vidas Neverauskas — n u o 
šešerių metų amžiaus pradėjo 
mokytis skambinti pianinu ir 
groti vargonais pas Wayne 
Sta te universiteto prof. Al-
lenger. Po to ketverius me tus 
mokėsi pas muz. Maroon, Wind-
sor, Ont., besiruošdamas stoti į 
Royal Conservatory Toronte. 
Pasikeitus planams, baigė elek
tros inžineriją Wayne State uni
vers i te te ir gavo m a g i s t r o 
laipsnį Michigan universi tete. 
Nuo 1976-tų metų vargoninkau-
ja Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
kar tu plačiai reikšdamasis įvai
riuose mūsų meniniuose rengi
niuose. 

Aleksas Mitrius — skambina 
pianinu jau 13 metų. Dar būda
mas gimnazistu, pradėjo k u r t i 
savus muzikos kūrinius. Net du 
kar tus buvo išr inktas kaip vie
nas iš geriausių pianistų penkių 
„Midvvest" valstijų ir Ontar io 
rajone. Vienerius metus studi
javo muziką Notre Dame uni
versitete, o dabar tęsia studijas 
sąskaitybos srityje. Priklauso 
Notre Dame Glee Club, kur dai
nuoja ir skambina pianinu. 
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PUTNAM, CT 
V A R G D I E N I U SESELIŲ 
J U B I L I E J A U S Š V E N T Ė 

vienuol i j a i . Rėmėjų 
valdyba liko ta pati. 

Marijos Neka l to Prasidėjimo 
vienuolijos seselės, vadinamos 
vargdienių seselėmis, šventė 75 
metų savo vienuolijos įsteigimo, 
gyvavimo ir veiklos jubiliejų. 

Vienuolija įs teigta palaimin
tojo ark ivyskupo Jurgio Matu : 
laičio 1918 m. sapalio 15 d., tai 
š.m. spalio 15 d. buvo sukaktu
v inė d iena . Amer iko je vie
nuolijos a tšaka , kur ios pagrin
dinis vienuolynas yra Putname, 
Connecticut valstijoje, jubiliejų 
minėjo ir šventė iški lmingai 
dviem pasi re iškimais . 

P a d ė k o s š v . Miš ios 

Spalio 15 d., 5 vai. vak., 
vienuolyno koplyčioje padėkos 
šv. Mišios, koncelebruotos vie
tos kunigų, vadovaujant kun. V. 
Cukuru i . Mišiose dalyvavo bū
rys seselių ir keliolika Pu tnamo 
apylinkėje gyvenančių lietuvių. 
Seselės Ignės Marijošiūtės, vie
nuolyno provinciolės, pastango
mis iš Kauno Amerikon atvykęs 
„Pas to ra l ė s" mergaičių ir mo
terų choras Mišių metu giedojo 
trejetą giesmių. Tai padidino 
Mišių iški lmingumą. Pamoksle 
kun . C u k u r a s pasidžiaugė vie
nuolijos į s te ig imu ir per 75 
me tus seselių vykdyta is dar
bais, ke l ian t l ietuviuose tikėji
mą ir te ikiant pagalbą reikalin
giems. J i s prašė Mišiose daly
vaujančius melst i palaimintąjį 
Jurg i Matulai t į , kad jis globotų 
vienuoliją ir padėtų seselių dar
buose. 

Jubi l i e j inė šventė 

Iškilmingoji, su visuomene 
vykdyta jubiliejaus šventė vyko 
spalio 3 1 d . Joje dalyvavo dau
giau ka ip pusan t ro šimto asme
nų, daugiausia seselių darbų rė
mėjai, nes tą dieną vyko rėmėjų 
sąskrydis. Šventė pradėta 10:30 
vai. ryto vienuolyno koplyčioje 
iškilmingomis šv. Mišiomis, kon-
celebruojamomis 5 kunigų, va
dovaujant kun. V. Cukuru i . 
Konce lebran tas kun . Algiman
t a s G u s t a i t i s , j ė z u i t a s iš 
L i e tuvos , d a b a r s tudijuojąs 
JAV-se, sakė pamokslą. Mišių 
metu giedojo visi maldininkai . 
„Pas tora lės" choras t r imis gies
mėmis kėlė maldingumo nuotai
ką. 

Kadang i šventės dalyviai per 
pietus netilpo Matulaičio salėje, 
dalis jų ir „Pastoralės" choristės 
pietavo vienuolyno valgoma 
jame . Pietų m e t u šventės daly
vius sveikino ir visiems dėkojo 
už seselių darbų rėmimą provin-
ciolė ses. Igne. J i džiaugėsi, kad 
pavyko ats ikvies t i „Pa tora lės" 
chorą, kur i s ne vien putnamie-
čius ir P u t n a m a n susir inkusius 
džiugino, bet tai darys ir kituose 
l ietuvių telkiniuose. Dr. Č. Ma 
sai t is , rėmėjų centro valdybos 
pirm., pasveikino seseles jubilie
jaus proga, pasidžiaugė atliktais 
ir a t l i ekamais darba is , rėmėju 
vardu pažadėjo tolesne parama 
ir prašė Aukščiausiojo globos 

„Pastoralės" choro 
koncertas 

Po pietų Putnamo parapijos 
Šv. Marijos bažnyčioje vyko 
„Pas tora lės" choro koncertas. 
Jo klausėsi vienuolijos jubilie
j inės šventės dalyviai, seselės ir 
gausokas būrys amerikiečių. 
Koncer tas at l iktas pasigėrėti
na i . Chorisčių įžygiavimas su 
giesme, kai kurioms choristėms 
skambučių dūžiais de r inan t 
žingsniavimą, vilkint bažnyti
niam koncertui tinkamomis uni
formomis, šventiškai nute ikė 
klausytojus. Koncerto programą 
s u d a r ė bažny t inės muzikos 
kūr in ia i , taut inės giesmės ir 
dainos, pvz.: „Lietuviais esame 
mes gimę", o viena ir linksmes
nė , su šiaudinėmis skrybėlėmis 
a n t galvų, a r rankose. 

„Pas tora lės" vadovė ir diri
gen tė Nijolė Jautakienė tiksliu 
dir igavimu valdė gražų ir jaus
mingą giedojimą. Dirigentės 
d u k t ė Silvinija/ studijuojanti 
bažnytinę muziką Romoje, cho
ru i padėjo, ar jį vedė vargonais, 
k u r to reikėjo. 

Koncerto pabaigoje vadovė 
J a u t a k i e n ė suglaustai papa
sakojo apie chorą, pr imindama 
ir pastarųjų metų Lietuvos isto
r in ius įvykius. Duktė Silvinija 
jos kalbą vertė į anglų kalbą. 
Ses Igne t rumpai apsakė vie
nuolijos jubiliejų ir t a proga šį 
koncertą. 

Šventės dalyviai po koncerto 
vyko į vienuolyno . .Dangaus 
v a r t ų " kapines. 

Prisiminti ir pagerbt i 
mirusieji 

Staiga atvėsęs oras atgrasino 
kai kuriuos dalyvius, ta i kapi
n ė s e s u s i r i n k o t i k b ū r y s . 
Kapinėse melstasi už mirusius, 
ypač prisiminti a tvykusių mirę 
artimieji. Maldoms vadovavo 
kun . V. Cukuras. jis pašventino 
ir kelis neseniai pas t a ty tus pa
minklus . 

Kapinėse buvusieji nedelsda
mi skubėjo į vienuolyno koply
čią šv. Mišparams, k u r susirin 
ko ir blogo oro bijojusieji. 
Mišparai už mirusius, j iems va
dovavo prel. V. Balčiūnas ir 
k u n . V. Cukuras. Ta proga pa
garbintas ir išstatytas Švč. Sak
ramentas . 

Tuo buvo baigta jubiliejinė 
vienuolijos šventė ir rėmėjų 
s ą s k r y d i s . N o r i n t i e j i dar 
vaišinosi kava ir pabendravo. 
Buvo džiugu tokioje šventėje 
dalyvauti . 

„Pastoralės" i š l e i s tuvės 

„Pastoralės"" iš P u t n a m o 
išleidimas į kitus lietuvių telki 
n ius Amerikoje koncertams įvy
ko lapkričio 1 d vakarą vienuo
lyno Raudondvario salėje. Su 
chor is tėmis sus i t ik t i ir pa
bendrauti susir inko vietos lie
to iai. P ^vtoja D. Augienė, ap 
-įrengimu vaizduojanti raganą, 
į teikė kiekvienai choristei do 
vanėlių. Dovanų atvežė ir Švč. 

c e n t r o Marijos parapijos klebonas. J is 
sakė, kad tai padėka už gražų 
koncertą jo bažnyčioje. Kelios 
choristės apsirengimu vaizdavo 
JAV Laisvės statulą. Choras pa
dainavo kelias patriotines ir 
kelias linksmas daineles. 

Bendraujant ir besivaišinant, 
greitai prabėgo daugiau kaip 
valanda laiko. Visi skirstėsi 
gerai nusiteikę. 

„Pastoralės" koncertas buvo 
aprašytas „Norvvich Bulletin" 
dienraštyje; išspausdintos ir 
nuotraukos. Tas laikraštis nie
kad neatsisako spausdinti lietu
vių veiklos žinias. 

Juozas Kriaučiūnas 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

U.S.A 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) 
U.S.A. savaitinis išešt laidai 
Kanadoje ir kitur <sešt laida 
U S A dol.i savaitinis 

metams 
$80 
$90 
$45 

4 metų 
$45 
$50 
$30 

3 mėn 
$25 
$30 
$25 

$50 $30 $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 ui 
skelbimų turinj neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

N u m a t o m i renginiai 

p.p. G r u o d ž i o 24 d., 2 vai. 
klube r e n g i a m o s Kūčios. 

S a u s i o 2 d. — klube bus 
švenčiami Naujieji metai. 

S a u s i o 9 d. — St. Petersburgo 
k v a r t e t o , v a d o v a u j a m o D. 
Mackia l ienės , koncertas. 

A.A. Z i g m a s Ramanauskas 

Spal io 9 d. mirė a.a. Zigmas 
R a m a n a u s k a s , buvęs ilgametis 
klubo n a r y s ir direktorius. 

V.D. 
M I A M I , F L 

V. D u b a u s k a s — „ T ė v y n ė s 
są jungos" a t s tovas Floridai 

Po vasaros atostogų klubas 
buvo atidarytas spalio 3 d. 
Tėvynėje lankęsis klubo direk
torius Vytautas Dubauskas pa
pasakojo apie Lietuvoje įsteigtą 
„Tėvynės sąjungą" — Konserva
torių partiją, vadovaujamą prof. 
Vyt. Landsbergio. V. Dubaus
kas paskirtas šios partijos Flori
dos skyriaus pirmininku. Suda
rytas komitetas, į kurį paskirtos 
Miami klubo pirm. Elena Jonu
šienė ir Virginija Dubauskienė. 
V. Dubauskas parodė ir vaizda
juostę Lietuvoje vykusio masi
nio visuomenės susirinkimo ru
sų kariuomenės išvedimo proga. 

Svečias iš L ie tuvos 

Spalio 17 d. numatytas klubo 
narių susirinkimas neįvyko dėl 
per mažo susirinkusių skai
čiaus. Dalyvių tarpe buvęs Vy
tauto Didž. universiteto Kaune 
prorektorius prof. Zakarevičius 
papasakojo universiteto atkūri
mą, veiklą ir ateities planus. 
Prof. Zakarevičius Atlantic uni
versiteto Boca Raton buvo pa
kviestas pasidalinti darbo patir
timi. 

Šv. Mišios už m i r u s i u s 

St. Francis bažnyčioje spalio 
31 d., kun. dr. V. Andriuškos pa
kviestas, šv. Mišias už mirusius 
aukojo, pamokslą sakė ir išpa
žinčių klausė svečias, kun. Pla
cidas Barius. OFM, lietuvių 
pranciškonų provinciolas iš 
Kennebunkport, Maine. 

Praii ošimas ap ie 
Konserva to r ių par t i ją 

Spalio 31 d., po pamaldų klu
be vykusių pietų metu, Virgini
ja Dubauskienė pranešė apie 
..Tėvynės sąjungos*" — Konser
vatorių partijos veiklą ir ateities 
planus. Ta proga partijon įsijun
gė keletas šio klubo narių ir 
kitų Floridos vietovių lietuvių. 
Gruodžio 11-12 d. Vilniuje vyks 
šios partijos pasaulinis suvažia
vimas. Floridos Konservatorių 
partijos rėmėjai paaukojo pinigų 
tam suvažiavimui paremt' Pie-
t >i<i-<e dalyvavo ir svečias, Kau
no miesto tarybos pirm. Vygin
tas Grinius. 

• T i k r ą draugą t ik nelaimėje 
pažinsi , o su dienraščiu „Drau
gu" g a l i m a bendrau t i kasdien. 

NEMOKAMI 
SKAMBINIMAI 

Nuo gruodžio 1 dienos klai
pėdiečiai gali n e m o k a m a i 
skambinti miesto telefonais 
automatais. Dviejų tūkstančių 
litų i š la idas per mėnes į 
padengs pats „Lietuvos tele-
komo" Klaipėdos skyrius. Jau 
beveik metus galima nemo
kamai skambinti iš miesto 
ligoninių. Veltui skambint i 
klaipėdiečiai galės apie 2-3 
metus, kol mieste bus pasta
tyti nauji telefono automatai . 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Te l . 312-284-2535 
Pirmd . antrd., ketvd 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r—12 

Valandos susitarus 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. «3rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 126. penkt 10 12 1-6 

| DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171$t 

Tlnley Park, IL 60477 
(708)614-6871 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie A v o . . 
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Bullding 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal suS'tanmą 

Pirn-id 3 v p p-7 v v antrd 1230-3 vpp 
trečd uždaryta ketvd i - 3vpp . 

penkt ir seštd 9 v r - i 2 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS i 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . kabineto Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 ik> 8 v v 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tel . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarai ' savaitgaliais te 708-634-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLI08A, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Apie katalikiškumą ir 

LENGVAPĖDIŠKUMĄ 
Ar genys kala medį? Ar pava

sarį skečiasi pumpurai? Ar Mai
ronio daina „Lietuva brangi" 
yra patriotiška? Tai klausimai, 
į kuriuos nebūtų verta net at
sakyti, nes jie savaime aiškūs 
bent kiek nusimanančiam apie 
užsimintą dalyką. 

O vis dėlto nelabai seniai iš
girdome panašiai nelogišką 
klausimą: ar „Draugas" yra 
katalikiškas dienraštis? Rodos, 
čia net kalbos apie tai neturėtų 
būti, bet kai kuriuose Čikagos 
priemiesčiuose tam t ik r i 
asmenys lengvapėdiškai mėto
si kaltinimais, kurie nepagrįs
ti ir žalingi. Manome, kad 
tiems asmenims „įtarimas" 
kilo dėl gerokai anksčiau iš
spausdinto pokalbio su Mari
jonų vienuolijos viceprovinciolu, 
besisielojančiu „Draugo" reika
lais. Ten užsimenama, kad dien
raštis yra „ne vien katalikams", 
bet turi dominti, jungti visus 
išeivijos lietuvius, kadangi jis 
liko tik vienas vienintelis kas
dieninis lietuviškas laikraštis. 

Taip ir norisi klausimą atrem
ti kitu klausimu: o ką vadiname 
katalikiškumu? Ar tai reiškia, 
jog spausdinamoji medžiaga 
apsiriboja viena — religine — 
tema, su Dievo paminėjimu 
kiekvienoje antraštėje? Ar visi 
bendradarbiai turi būti dvasi
ninkijos luomo atstovai? Ar 
reikia bijoti bet kokios kitos 
religijos grupės arba pasaulie
tinės temos paminėjimo? 

Prieš daugelį metų, pačioje 
„Draugo" jaunystėje, j is buvo 
pravardžiuojamas „klerikalų 
oficiozu" ir dažnai pašiepiamas 
„l iberal ioje" spaudoje. Šį 
pavadinimą dar mums atmena
mais laikais pavartodavo ir 
vėlesnieji „pažangiųjų" lietuvių 
laikraščiai. O šiandien jau tam 
pačiam „Draugui" prikergia
mas „nukatalikėjimas"! 

Kai esi apkaltintas, pradedi 
perkra t inė t i sąžinę, kad 
nepultum teisintis per greitai, 
faktų neištyręs. O tie faktai kai 
kam gali įtartinai atrodyti. Juk 
pirmą kartą per 84 metus 
„Draugo" redakcijoje sėdi tik 
moteriškoji giminė (net pati 
atsakingoji redaktorė!), tuo 
visiškai sutriuškinant vyrų hie
rarchijos tradiciją. Redakcijos 
kolektyve nėra nė vieno kunigo, 
net „Rimties valandėlės" skiltis 
užpildo moteris. Tai jau turbūt 
nemažas „nukrikščionėjimo" 
pažymys. 

Be to, spausdiname straips
nius, nepasiklausę savo bendra
darbių, ar jie eina į bažnyčią, ar 

LENKIJOS LIETUVIŲ VARGAI 

kalba poterius, tikėdamos, kad 
straipsnis turi „stovėti ant savo 
kojų". Autoriaus įsitikinimai 
paprastai atsispindi straipsnio 
mintyse, nepaisant, kokia tema 
būtų rašoma. Jeigu pro žodžius 
ir sakinius veržiasi neapykan
t a , netolerancija, kerštas, 
panieka, tokie straipsniai 
„Drauge" dienos šviesos nema
tys. Juo labiau nebus išspaus
dinta nė viena eilutė, kalbanti 
prieš aukščiausias žmogaus 
dvasines vertybes. 

Antra vertus, mes tikime, kad 
galima ir kritiškesnė užuo 
mina, neigiama žinia, kurios 
blogybės iškėlimas nenusižen
gia krikščioniškumo princi
pams. Lygiai tą pat galime 
pasakyti apie kitų krikščioniš
kųjų bendruomenių reportažus, 
veiklos ar gyvenimo bruožus, 
jeigu jie verti platesnio dėmesio. 
Iš tikrųjų griežtai pasisakome 
prieš bet kokios (net ir ne
krikščioniškos) bendruomenės, 
etninės ar rasinės grupės 
pažeminimą ar įžeidimą. 

Vienintelis, kiek „miglotas 
laukas" yra skelbimai. Kadangi 
tai ne redakcijos kompetencija, 
o jų turinį ir patikimumą kon
troliuoja asmenys, kurie už 
spausdinamą skelbimą sumoka, 
tad neįmanoma patikrinti, ar 
reklamuojama prekė, paslauga, 
patarnavimas yra patikimas. 
Tačiau yra tam tikros ribos, 
kurių stengiamės neperžengti. 
Pastebėjome, kad jau ir išeivijos 
lietuvių spaudoje pasirodo 
skelbimukų, siūlančių „moterų 
patarnavimus" arba „draugys
tę" , tačiau tokioms reklamoms 
„Drauge" vietos nenumatome, 
nepaisant, kaip dienraščiui 
reikalingi pinigai, gaunami už 
skelbimus. 

Suminėję keletą minčių, no
rime pasiūlyti tiems asmenims, 
kurie abejoja „Draugo" krikš
čioniškumu, pavartyti žodynus 
(tik ne tuos, kurie išleisti komu
nistų valdymo metais Lietuvoje) 
ir pasitikrinti, ką reiškia kata
likiškumo, krikščioniškumo 
sąvoka, o paskui ją pritaikyti 
neapgalvotų žodžių švaistymui, 
prisimenant gerą lietuvišką 
patarlę, kad „žodis žvirbliu iš
lekia, o jaučiu sugrįžta". 

Mes didžiuojamės, drąsiai 
galėdami „Draugą" pavadinti 
krikščionišku išeivijos dien
raščiu, besistengiančiu jungti, 
bet ne skaldyti, informuoti, 
patarnauti visiems geros valios 
tautiečiams svetimuose kraš
tuose ir tėvynėje. 

Danutė Bindokienė 

Rugsėjo 19 d. Lenkijoje įvyko 
seimo rinkimai. Lenkijos Libe
ralų Demokratų partijos sąraše 
buvo įrašyta Kazio Baranausko 
pavardė. Deja, lietuvis nebuvo 
išrinktas. Kodėl? Tuo reikalu 
„Aušroje" pasisako Lenkijos 
LB-nės pirm. Eugenijus Petruš
kevičius, labai tiksliai išana
lizuodamas K. Baranausko ne
sėkmę. LLB-nės pirm. sako, kad 
lietuvių tarpe trūko aktyvumo. 
Juk Punsko valsčiuje, kur lie
tuviai sudaro 80% visų gyven
tojų, balsavo tik 46% visų tu
rinčių teisę balsuoti. 

Teisingai pirmininkas sako, 
kad lietuvių visuomenė parodė 
didelį pasyvumą. Iš to galima 
padaryti vieną išvadą: lietuvių 
visuomenė iki šiol nėra įsisąmo
ninusi, kaip svarbu tautinei 
mažumai būti atstovaujamai 
seime. Tad lietuvių pasyvumas 
bene svarbiausia tokios pasek
mės priežastis. Iš kitos pusės 
rinkėjai nepasitikėjo ne konkre
čiu kandidatu, bet pačia parti
ja. Kodėl? Pasirodo, kad libera
lai tebeatstovauja stambaus 
kapitalo interesams, stambių 
biznierių interesams. Tuo tarpu 
Lenkijos lietuvių bendruomenę 
sudaro ūkininkai, mokytojai, 
tarnautojai. J iems buvo 
artimesnė liaudininkų (PSL) 
programa. Taigi, vienos klasės 
interesai pasirodė svarbesni už 
tautinius. Be to, nepaisant, kiek 
lietuvių balsavo už K. Bara
nauską, jis neturėjo nė ma
žiausių galimybių patekti į 
Lenkijos seimą, nes liberalai 
demokratai seime neturės nė 
vieno kandidato. 

Gal buvo padaryta klaida, 
siūlant LLB-nei šį lietuvį - kan
didatą? 

„Ir taip ir ne" — sako E. 
Petruškevičius, kadangi prieš
rinkiminėje propagandoje aiš
kiai buvo matoma, kad ši par
tija nepraveš nė vieno kan
didato. Iš kitos pusės — pa
sirinkimo nebuvo. Stiprios par
tijos nebuvo reikalingos sve
timtaučių. Ir, antra, priimti į 
savo gretas kitatautį, ypač 
lietuvį - Lenkijoje nepopuliaru. 
Kas gina mažumų teises, Lenki
joje laikomas vos ne tautinių 
interesų išdaviku. 

Tautinės mažumos, ypač ne
gausios kaip lietuviai, čekai, 
slovakai, tik pasikeitus rinkimų 
įstatymui turėtų galimybę būti 
atstovaujamos Lenkijos seime. 
Tik tuomet, jeigu rinkimų įsta
tyme būtų nurodyta, kad kiek
viena tautinė mažuma turi teisę 
šalies parlamente turėti bent po 
vieną savo atstovą. Tačiau tuos 
reikalus turėtų išspręsti rin
kimų įstatymas, o dar anksčiau 

KAZYS BARONAS 
Mūsų kor pondentas 

Europoje 

įstatymas dėl Lenkijos tautinių 
mažumų teisių i reigų. Visos 
Lenk >ios mažumos tokio įstaty
mo r« ikalauja. Ar bus toks įsta
tymas? Gerai pažindamas len
kus ir Lenkiją, iš anksto sakau 
- vargu! 

Skundas Lieti'vos valstybei 
„Aušra" rašo. „nuo š.m. ba

landžio mėnesio bandome susi
tarti su nepriklausomos Lietu
vos vyriausybe dėl nuostolių, 
kuriuos patiriame, veždami ir 
platindami Lietuvoje „Aušrą" 
rekompensavimo" (Išsiuntėm 
raštus septyniems svarbiems 
adresatams, tačiau iki šiol 
negavome ne vieno atsakymo). 
Dėl šių nuostolių nuo š.m. antro 
pusmečio „Aušros" į Lietuvą ne
beduodame. Suma, apie kurią 
kalbame, tai 4.032 tūkst. dol. 
per metus. Mes neprašome para
mos sau, mes prašome sudaryti 
Lietuvos piliečiams sąlygas 
nusipirkti mūsų „Aušrą". Deja, 
Lietuva labai neturtinga ... Ar 
tikrai?! Atsakymą rasite, mieli 
mūsų skaitytojai, Lietuvos 
premjero nutarime". 

Tame pačiame psl. skelbiami 
Lietuvos respublikos nutarimai: 
1) „Echo Litwy" ir „Kurier 
Wilenski" laikraščiai, leidžiami 
5 kartus per savaitę, 2) laik
raščių „Echo Litwy" ir „Kurier 
Wilenski" redakcijų darbo 
užmokesčio fondas - po 760.000 
talonų per mėnesį kiekvienai 

redakcijai, 3) pavesti valstybinei 
įmonei „Spauda" išnuomoti 
„Echo Litwy" ir „Kurier Wi-
lenski" redakc vms patalpas 
„Spaudos"' rūmuose (Laisvės 
prosp.60) — devintąjį, dešimtą
jį ir vienuoliktąjį aukštus. Vals
tybinė įmonė ..Spauda" turi per
duoti iš savo balanso į šių re
dakcijų balansą j>; naudojamą 
inventorių.Visi laikraščių 
„Echo Litwy" ir „Kurier \V:len-
ski" materialinio technikinio 
aprūpinimo klausimai spren
džiami per valstybinį leidybos 
centrą , 4) skirti iš Lietuvos 
valstybės biudžeto 1993 m. II 
am pusmečiui 17 mil. talonų 
laikraščių, „Echo Litvvy" ir 
„Kurier Wilenski" leidybos 
išlaidoms apmokėti. Pasirašė: 
Adolfas Sleževičius, Dainius 
Tr inkūnas („Tiesa" 1993 
birželio mėn. 16 d.). 

O ką j ta i lenkai? Vi
suomeninės Vilnijos lenkų 
gynimo komiteto vardu Lodzėje 
VI. Koravaičik reikalauja: ... 
ginti lenkus, kuriems atimta 
tėvynė. Jų padėtis dėl priešiškų 
nacionalistinių jėgų kasdien 
darosi dramatiškesnė, ypač 
dramatiška situacija lenkų, gy
venančių Vilnijoje... Lietuva 
gavo Vilnijos žemę iš Sovietų 
Sąjungos 1939 m. rudenį. Tai 
buvo neteisėtas aktas, kyląs iš 
Sov. Sąj. grobikiško lenkų 
žemių užgrobimo ... reikalau
jame autonomijos Vilniaus ra
jonui ir Šalčininkams ... 
Ypatingai autonomija turi būti 
švietimui ir kultūrai ... negali 
būti jokių diskusijų dėl lenkų 
u-to registracijos Vilniuje ... 

Lenkijos respublikos vyriausybė 
privalo u l t imaty / ia i kelti 
reikalavimą dėl visų lenkiškų 
organizacijų Lietuvoje ... visų 
lenkų organizacijos ir sąjungos 
turi būti išsaugotos dėl lenkų 
tautinio tapatumo. 

„Kaip Kauno valdžia sutiko 
lenkų konsulinio punkto steigi
mo iniciatyvą? „Labai gerai. Ne 
tik kad norėjo bendradarbiauti, 
bet tiesiog buvo suinteresuota, 
kad ten įsikurtų lenkiška įstai
ga.... apie valdžios geranoriš
kumą liudija ir patalpos, kurio
se įsikūrėme. los priklauso 
miesto valdybai, panašiai kaip 
ir Kauno lenkų s-gos sk. Už šio 
skyriaus patalpas moka mažu
mu departamentas" (Padėkime 
Kauno lenkams". Pasikal
bėjimas su Lenkijos generalinio 
konsulato Vilniuje vedėju D. 
Rzemienievvski „Slowo - Dzien-
nik Katolicki" 1993 rugsėjo 16 
d.). 

„Vilniaus krašto savival
dybėse dirba daug antilie
tuviškai nusiteikusių deputatų, 
kai kurie iš jų neteisėtai iš
rinkti. Lietuvos vyriausybė į 
šiuos faktus mažai kreipia 
dėmesio. Priekaištauta Kauno 
merui, kad jis per trumpą laiką 
sugebėjo paskirti patalpas 
lenkų s-gos Kauno sk. nariams, 
o „Vilnijos" draugijai, sekma
dieninei kultūros mokyklai vis 
neranda galimybių skirti 
geresnę ar blogesnę pastogę. 
Apgailestauta, kad kunigai per 
daug pasyvūs, nežadina, nepuo
selėja lietuvybės Vilnijoje. Daž
nai lietuviai Vilnijoje negali 
išpažinti nuodėmių lietuvių 
kalba. (J.S. „Rytų Lietuvos pro
blemos". „Lituanica Nr. 7. 1993 
liepos mėn.). 

POPIEŽIUS JONAS 
PAULIUS II ESTIJOJE 

Rugsėjo 10 dienos rytą at
vykęs į Taliną, aerodrome Jonas 
Paulius II išreiškė savo džiaugs
mą dėl „stebuklingų" 1989 
metų įvykių, padovanojusių 
kraštui religinę laisvę, demok
ratinę konstituciją ir politinę 
nepriklausomybę. Jis pabrėžė, 
jog V a t i k a n a s n iekada 
nepripažinęs Baltijos šalių 
okupacijos. 

Dešimt valandų trukusio vizi
to metu popiežius dalyvavo Šv. 
Nikalojaus liuteronų bažnyčioje 
įvykusiame ekumenin iame 
susitikime, kur jis teigiamai 
įvertino „krikščioniškąjį bro
liškumą" ir visus krikščionis 
paragino dėti daugiau pastangų 
vienybės labui . Pastangos, 
kuriomis siekiama suvienyti 
krikščionis, šiandien esančios 
svarbesnės negu kada nors 
anksčiau, tai esanti pagrindinė 
pas l auga š iandienin iam 
pasauliui. Krikščionių vienybės 
atkūrimas tikrai būtų „vienas 
didžiausių įvykių žmonijos isto
rijoje", pabrėžė popiežius. 

Žmogus, Jono Pauliaus II žo
džiais, šiandien stovįs „tikroje 
civilizacijos kryžkelėje"; iš čia 
veda į pažangą arba j socialinę, 
kultūrinę ir dvasinę atžangą". 
Todėl ekumeninio judėjimo 
uždavinys esąs atsižvelgti į 
visuomeninę situaciją ir su 
atsakomybe formuoti ateitį. 

Iš 1,6 milijonų Estijos 
gyventojų katalikų tėra tik apie 
5,000. 

Prof. Aldoną Janačienę popiežius Jonas Paulius II apdovanojo medaliu ,,Pro Ecclesia et Ponti-
fice". Čia matome vysk. Paulių Baltakį Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brooklyne. skaitanti 
apdovanoji m o akta. Iš kairės: dr. N. Bražėnaitė-Paronetto, Pranė Ąžuolienė, vysk P Raltaki? 
ir dr. .. Jan >čiene. 

Lietuvoj veikiančios mote
rų vienuolių kongregacijos: 
Švč. Jėzaus Širdies Tarnaitės; 
Nekaltai Pradėtosios Švč. Mer
gelės Marijos Vargdienių Sese
rys; Švč. Nekaltosios Marijos 
Tarnaitės; Kauno Šv. Benedic-
to Seserys; Šv. Kotrynos Sese
rys; Nepaliaujamosios Švč. Ma
rijos Mergelės Pagalbos seserys; 
Dieviškosios Jėzaus Širdies 
Pranciškonės seserys; Lietuvos 
Šv. Kazimiero seserys; Švento
sios Šeimos kongregacija; Ne
kalčiausios Marijos Širdies 
Dukterys; Eucharistinio Jėzaus 
seserys: Dievo Apvaizdos kon
gregacijos seserys; Švč. Merge
lės Marijos Krikščionių Pagal
bos Dukterys; Šv. Elzbietos 
seserų kongregacija; Kristaus 
Karaliaus seserų kongregacija. 

Moterų vienuolijų tikslai — 
švietimas, jaunimo auklėjimas, 
labdara, socialinis aprūpinimas, 
pagalba vargšams, ligonių slau
ga, vaikų katekizacija, našlaičių 
globa, pagalba parapijoms, pa
galba jaunimo organizacijoms, 
senelių globa ir kt. 

SUVALKŲ TRIKAMPIO 
LIETUVIAI 

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
su kun. E. Putriumu rugsėjo 
10-13 aplankė Suvalkų trikam
pio lietuvių bendruomenes ir 
aptarė lietuvių sielovados pro
blemas su naujuoju ordinaru 
vysk. W. Ziemba. 

Ilgamečiui Punsko parapijos 
klebonui prel. J. Dzermeikai išė
jus į pensiją, naujuoju klebonu 
paskirtas kanauninkas Jonas 
Maceka, mokąs lietuviškai ir 
pažįstamas Suvalkų lietuviams. 
Naujas klebonas lietuviams la
bai palankus, ištikimai vykdąs 
Šv. Tėvo ir buvusio Suvalkų or
dinaro vysk. J. Paetz nurody
mus. Nauju vikaru laikinai pa
skirtas Kauno arkidiecezijos 
kun. Virginijus Veprauskas. 

Seinų klebonui prel. Ragows-
ki išeinant į pensiją, naujuoju 
klebonu vysk. Ziemba pažadėjo 
paskirti lietuviams palankesnį 
kunigą, o vikarui kun. Parake-
vičiui suteikti daugiau teisių 
aptarnaujant lietuvius. 

Suvalkų miesto lietuviams 
pamaldos įvestos 1992 metais ir 
juos aptarnauja Punsko parapi
jos kunigai. 

Vidugirių filijos reikalai bent 
laikinai susitvarkę. Elko vysku

pas atšaukė sprendimą steigti 
nuo Punsko nepriklausomą pa
rapija, kurios įsteigimas būtų 
labai susilpininęs Punsko ir 
Seinų parapijas bei vietos lietu
vių visuomeninį gyvenimą. 

Suvalkų trikampio lietuviai, 
nepaisant sunkių sąlygų, yra 
labai veiklūs. Apart Lietuvių 
Bendruomenės ir įvairių kultū
rinių organizacijų, lietuviai 
Seinuose atkūrė Šv. Kazimiero 
draugiją ir ruošiasi statyti Šv. 
Kazimiero namus bei bazilikos 
šventoriuje pastatyti vysk. A. 
Baranauskui paminklą. Gi Pun
sko valsčiuje 85% gyventojų yra 
lietuviai. Ten veikia lietuviška 
gimnazija (licėjus) su 120 moki 
nių ir jau keli metai kaip stato 
mi lietuvių kultūros namai. 

Klaipėdoje, Šv. Kazimiero 
parapijoje, taip pat buvo pašven
tinti naujos bažnyčios pamatai. 
Iškilmėse dalyvavo Telšių vys
kupas Antanas Vaičius. 

Arkivyskupas Tadas Kon-
drusevičius pakvietė vysk. 
Paulių Baltakį, OFM, ateinan
čią vasarą aplankyti Sankt Pe-
tersburgo, Maskvos ir Karaliau
čiaus krašto lietuvių bend
ruomenes. 
(„Vyskupo informacija", 

nr. 2) 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 
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Kalba apie tai ilgai neužsibaigė. Vincui buvo 

malonu, kad Liucija pirmoji sužinojo apie tokį jo ryžtą 
ir per daug neprieštaravo. Tad ir atvėrė savo plačią 
vaizduotę, kaip jie bus kariūnai, kaip gražiai atrodys 
uniformoje, apsijuosę baltais diržais, kaip jie grįš ato
stogų, ir dar daugiau. Taip vaizdingai pasakojo, kad, 
atrodė, jis tuo pats tikėjo ir tose svajonėse bandė gyven
ti, visai užmiršdamas, kokia aplinka tuo laiku buvo. 

— O kada turėsite ten išvažiuoti? Jau žinote? Gal 
dar netaip greit? — pertraukė Vinco pasakojimą 
Liucija. 

— Dar nepasakė. Gal dar pabūsime kurį laiką čia. 
Sakė praneš iš komendantūros, — linksmai atsakė 
Vincas. 

— Gaila, — liūdnai pasakė Liucija. 
— Ko gaila? Juk sakiau, nedingsime kažkur. Bus 

dar maloniau, kai ilgiau nesimatę susitiksime per ato
stogas. Ir laiškais susiraSinėsime. Juk nemanau, kad 
tu man neparašysi? — pajuokavo Vincas. 

— Vis tiek jau nebus taip, kaip dabar. Jau tu būsi 
toli, ir nėra žinios kur... 

— Nesijaudink, aš tau parašysiu. 
Prasiblaivė liūdesys Liucijos veidelyje, tikėjo juo, 

ar abejojo? Žiūrėjo abu viens į kitą, ir Vincui pasirodė, 
kad Liucija buvo daug pasikeitusi nuo to laiko, kada 
jis pirmą kartąją pažino. — „Subrendo, surimtėjo... J i 
nebe ta išdykėlė Liucija", — pagalvojo Vincas. 

— Palydėsi mane? — lyg iš svajonių pabudęs, 
paklausė Vincas. 

— Kur? — nesuprato Liucija. 
— Į stotį, kai mes išvažiuosime. 
— Vincai, ką tu kalbi? Aš apie tai dar net 

nepagalvojau. Man dar viskas kaip sapne. Vai, kad 
džiaugčiausi, kad pabudusi pamatyčiau, kad tik sap
no būta. 

— Jau nebe sapnas, Liucija. 
— Nepagalvojau ir nenoriu galvoti. Juk aš neįsi

vaizduoju, kaip ten būtų, ir jautru, ir griaudu išsiskir
ti. Juk jus ten visa gimnazija išlydės. Gal apie tai kitą 
kartą pakalbėsime, nemanau, kad daugiau manęs 
nebeaplankysi? — guodėsi Liucija. 

Lauke jau buvo tamsu, kai Vincas, atsisveikinęs 
su Liucija, patraukė šviežio sniego apdengtu taku 
namų link. O Liucija, palydėjusi jį iki lauko durų, grįžo 
į kambarį ir, atsisėdusi prie savo staliuko, paskendo 
mintyse. Ji pati nesuprato, kodėl Vincas jai buvo skir-
tingesnis, negu kiti. Atvirai dalindavosi su juo min 
timis, net ir per vasaros atostogas pasiilgdavo jo, 
rašydavo tarytum artimiausiam savo vaikystės 
draugui. Kaip jausdavosi patenkinta, kada jis ją 
aplankydavo. Ir pavydą turėdavo jam. matydama jį be 
slankiojantį su Feliksu ir Kaziu. Tas „geležinis tre-
tas" ir jai buvo žinomas. Iš apmaudo tiesiog grauž 
davosi, kad į ją nekreipia dėmesio. Pykdavo ant jo ir 
viso to „geležinio trejeto" ir net ant pati savęs dėl savo 
kvailumo. Bet sutikusi, jam nieko nesakydavo. Ir šį 
vakarą ji neprieštaravo, bet širdyje buvo nepatenkinta 
tokiu lengvabūdišku jo sprendimu. Ji visai kitaip pyne 
planus: Vincas šią vasarą baigs gimnaziją, atšipai a i 
duos nuo knygų, daugiau turės laiko ir su ja susitikti. 
Ji jau ryžosi atostogas praleisti namie, pas dėdę nebe 
važiuoti, o dabar jos planai iro. „Ko jam reikėjo sku 
bėti? Juk ta karo mokykla nepabėgs. Gal ir karas pasi 
baigs. Pasikeis laikai", — taip besvajodama užmigo 

Vincas palengva įslinko į savo kambarį. Visame 
name buvo tamsu, šeimininkai jau miegojo. Tamsoje 
nusirengė ir atsigulė į lovą, bet miegas neėmė. Įsmei
gė akis į tamsą ir mintimis klydo į tik ką praėjusius 
vaizdus. Čia komendantūra, čia ..geležinis trejetas", vėl 
mato Liuciją. Dar ausyse tebeskamba jos žodžiai. J i 
priešinga jo daromam žingsniui, negali suprasti, kodėl? 
Juk ji žino jo tam palinkimą, visuomet nesipriešino, 
o dabar? „Pasikeitė ta išdykėlė Liucija, — galvoja Vin
cas. O gal nepasikeitė, gal bręstantis mergaitės in
stinktas, moteriškas pajautimas... Gal ji jaučia, 
daugiau, negu aš". Vincui nusmelkia per galvą:- „Bus 
ne vienas, kuris mano daromam žingsniui nepritars", 
— ir lyg sapne girdi jo šeimininkės kartotus žodžius: 
„Vinceli, nerimta karininko profesija, ji ne tau, tu per 
švelnus, pasirink rimtesnę šaką". 

II 

Slinko dienos ir savaitės. Pasirodė pirmieji pa
vasario ženklai. Saulutė darėsi vis šiltesnė, ir pasku
tinis pajuodęs sniegas dingo iš patvorių. Pavasarėjo 

Vyrai laukė pranešimo, kada juos pasauks važiuo
ti į tą svajojamą karo mokyklą. Jaudinosi, net bijojo, 
kad kas nors nepasikeistų ir jų ryžtas ruožtis kovai dėl 
tėvynės nenueitų niekais. Bet diena atėjo. Visi iš 
džiaugsmo nebežinojo ką daryti, t ik Jurgio, Vinco ir 
dar kelių užsiregistravusių pavardžių sąraše nebuvo. 
Negalėjo suprasti. Juk karo mokykla buvo jų ateities 
gyvenimo svajonės, puoselėtos dar iš vaikystės dienų. 
O dabar jie buvo išskirti. Dar daugiau juos jaudino gan
dai, kad komendantūra turėjusi teisę pati kandidatus 
į karo mokyklą paskirti. 

(Bus daugiau) 
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Sėdi Giedra J. Matienė; stovi - Daina K. Mataitė. 

PROFESIONALŲ ŠEIMOS 
BUITIES IŠTRAUKA 

Iš l ietuvių medicinos darbuo
tojų Clevelande šiuo metu di
džiausią grupe sudaro dantų 
gydytojai, kurie dar verčiasi 
p rak t ika . Medicinos gydytojų 
skaičius yra smarkiai kri tęs, 
nors prieš gerą dešimtmetį Ohio 
lietuvių gydytojų draugija turė
jo net 50 narių. Odontologai. 
tur j savo kabinetus, visi čia 

•baigę mokslus. Nors Clevelande 
yra ir Lietuvoje baigusių odon
tologiją, bet nė vienas jų neįsi
gijo teisės verstis šia profesija. 

Viena anksčiausiai Clevelan
de baigusių dantų gydymo ko
legiją y ra dr. Giedra Natkevi-
čiūtė-Matienė, kuriai Case Wes-
tern Reserve universiteto odon
tologijos mokykla 1964 metais 
įteikė baigimo diplomą. Atei
nančiais metais dr. Giedra galės 
didžiuotis trisdešimties metų 
sėkmingo darbo sukakt imi. 

1993 metų rudens to univer
siteto a lumnų žurnalas ,,Den-
t i s t ry" . kurio viršelį puošia dr. 
Giedros ir jos dukros dr. Dainos 
nuo t rauka , išspausdintas ilgas 
straipsnis, parašytas žurnalistės 
Helen Jones-Toms, .,Moterys 
dantų gydymo profesijoje-atei-
t ies įvaizdis". įdomaus straips
nio geras trečdalis su dviem dr. 
Mat ienės ir dr. Mataitės nuo
t raukomis yra jų karjeros įdomi 
i š t r auka . 

„Diplomu įteikimo iškilmėse 
Giedra savo kartu baigusiųjų 
kolegų tarpe buvo vaizdžiai 
išskir ta dėl kelių priežasčių: ji 
buvo išr inkta i Omicron Kappa 
Upsilon National Honor Society 
už mokslinius pasiekimus ir po
tencialu profesiškumą: ji pradė

jo bendros praktikos rezidentū-
rą, karjeros naujovę St. Luke 
ligoninėje, kas anuo metu dar 
nebuvo įprasta, ir, svarbiausia, 
kas atkreipė didžiausią visų 
dėmesį, ji buvo vienintelė mo
teris tarp tais metais baigusių
jų" — pradedamas žurnalo įžan
ginis straipsnis. Toliau straips
nyje pažymima, kad tik 1906 m. 
dantų gydytojų mokykla panai
kino statuto straipsnį, kur ir 
buvo formuluotas — „kolegija 
nepriima moterų studenčių". 
Taškas! Per sekusius 60 metų 
t ik 50 moterų, įskaitant ir dr. 
Matienę, baigė odontologiją. Bet 
t iek te isės , t i ek medicinos 
mokslo srityse, Moterų sąjūdžio 
dėka, įvyko didelių pasikeitimų 
jau nuo 1970 metų. Per pasku
tinius 15 metų jau daugiau 
negu 300 moterų baigė odon
tologijos mokyklą ir, kai Gie
dros duktė Daina, praėjus 27 
metams nuo jos baigimo, bai
gusiųjų trečdalis buvo moterys. 
Tai esą ne tik šio universiteto, 
bet ir bendra tendencija šiame 
krašte. 

Dr. Giedra savo pokalbyje su 
straipsnio autore prisiminė 
apie ano meto kolegijos dėstyto
jus ir kolegas studentus, kurie 
galėję būti daugiau kooperuo
jantys, o bendrai to meto bendra 
nuomonė buvusi, kad pacientai 
nenorį dantų gydytojų moterų. 
Bet visa tai nepasitvirtino prak
tiškame gyvenime. Dabar Gied-
dra yra susidariusi stiprią pa-
cientūrą, į kurią įsijungė ir jos 
duktė dr. Daina (1991 m. laida). 
Brecksville mieste, Ohio. Moti
nos ir dukters dantų kabinetas 

ra aprūpin tas moderniausia 
dantų gydymo technologija. 

Dr. Giedra dirba ir savo Alma 
Mater mokykloje klinikinio pro
fesoriaus as is tente , vyks ta į 
Amerikos d a n t ų gydytojų kon
ferencijas bei seminarus , st ka 
visas naujoves šioje srityje ir in
korporuoja dak ta rų M a t ų kabi
netą. Abi dalyvavo ir š.m. lap
kričio 6-13 d. otontologų konfe
rencijoje, San Francisco. 

Giedra nuo pat j a u n ų dienų 
yra stipriai įsijungusi į skautų 
veiklą, dabar skaut ininke, daug 
metų vadovavusi s k a u t ų tėvų 
komitetui, aktyvi Ohio lietuvių 
gydytojų draugijos na rė , skam
b i n a n t i p i a n i n u , d a i n a v u s i 
Čiurlionio ansamblyje, dabar 
jau dešimt metų Dievo Motinos 
parapijos choristė. 

Stepo ir Giedros M a t ų šeima-
gerai išmokslinta šeima. Dr. 
Stepas turi PHD metalurgijoje 
ir ka ip ty r 'nėj imų ir užsienio 
reikalams egzekutyvas dirba 
LTV plieno kompanijoje, yra 
buvęs LB tarybos narys, dalyva
vęs Mokslo ir kūrybos simpoziu
muose, skautas filisteris. Sūnus 
Ričardas už metų baigs teisę 
Toledo universitete. Abu Matų 
vaikai yra baigę Sv. Kazimiero 
lituanistinę mokyklą Clevelan
de, dalyvavę skautų organizaci
joje. Daina, ka ip ir jos motina, 
buvo išrinkta į garbės organiza
ciją Omicorn Kappa Upsilon. Ir. 
kaip anksčiau minėtas žurnalas 
rašo. Matų-motinos ir dukters 
išrinkimas į garbės organizaciją 
yra pirmutinis a ts i t ik imas tos 
mokyklos istorijoje. Dr. Daina 
mano, kad ir Amerikoje odon
tologija taps moterų profesija, 
kaip ir Europoje. Giedros gimi
nėje yra ir daugiau medicinos 
darbuotojų: jos tėvas buvo vete
rinarijos gydytojas, viena te ta 
dantų gydytoja Kanadoje, ki ta 
medicinos gydytoja Clevelande. 

Nors dr. Giedra pokalbyje su 
žurnaliste sako, kad „medicina 
reikalauja visiško ats idavimo 
šiai profesijai", bet kasdieni
niame gyvenime M a t ų šeima 
yra parodžiusi daug nuoširdumo 
ir aukos dvasios įvairiose lietu
viškojo gyvenimo apraiškose. 

Vacys R o c i ū n a s 

BAIGĖ MOKSLĄ 

Aldona ir Linas Čepuliai. 

VESTUVINĖ ALDONOS IR LINO 
ČEPULIŲ ŠVENTĖ VILNIUJE 

Šv. Mikalojaus bažnyčia Vii- jaunojo motina Ramutė Cepu-
niuje laikoma viena seniausių 
bažnyčių Lietuvoje. Jos istorija 
siekia XIV amžių. Nedidukė ji, 
bet tu r in t i g a n audringą lietu
vių-lenkų santykiu istoriją. Tik
tai didelių lietuviu pastangų ir 
kovų dėka ji 1921 metais tapo 
pirmoji l ietuvių parapijos baž
nyčia Vilniuje. 

Ir šioje istorinėje lietuvių 
šventovėje š.m. rugsėjo 30 d. vil
nietė Aldona Černiauskaitė ir 
Amerikos lietuvis. Ramutės ir 
dr. Algimanto Čepulių sūnus, 
sumainė aukso žiedus laimin
goms vedybinio gyvenimo die
noms. Moterystės sakramentą 
suteikė vysk. Juozas Tunait is , 
anksčiau buvęs tos lietuvių 
parapijos klebonas. 

Pamergė buvo jaunosios sesuo 
Regina, o pabrolys — jaunojo 
p u s b r o l i s Algis L i a u s ė d a . 
Nuotaikingos vaišės įvyko taip 
pat istorinį vardą turinčiame 
Medininkų restorane. Artimųjų 
svečių tarpe buvo jaunosios 
motina Jus t ina Černiauskienė. 

l ienė iš Clevelando. Ohio, 
jaunosios seserys, jaunojo te ta , 
pusbroliai, pusseserės, jaunojo 
krikšto mama dr. Birutė Kasa-
kaitienė iš Čikagos ir gražus 
giminių bei pažįstamų būrys. 
Vadinasi, meilė, kuri neskai
čiuoja net didžiulių nuotolių, 
sujungė Amer ikos l ie tuvių 
šeimos sūnų su Lietuvos dukra. 

Abu jaunieji y r a baigę aukš
tuosius mokslus: Aldona chemi
ją Vilniaus Technikume; Linas 
— Utah valstybiniame univer
sitete gavo bakalaurą iš geo
dezijos (1980) ir 1987 m. baigė 
Embry-Riddle Aeronaut ikos 
universitetą Daytone, Floridoje. 

Po vestuvių Vilniuje Linas 
turėjo grįžti į JAV sutvarkyti 
savo asmeninius reikalus, o 
gruodžio 1 d. grįžo Viniun pas 
savo žmoną Aldoną. Vilnius 
pratur tė jo nauja l ie tuviška 
Aldonos ir Lino Čepulių šeima. 

Nuoširdžiausi linkėjimai jau
navedžiams! 

V. Rociūnas 

Dr Zita Prakapaitė. 
Z i t a P r a k a p a i t ė . P H D . , 

s ė k m i n g a i baigė Paryžiuje. 
Prancūzijoje. „Doctor of the 

University of Paris VI". Univer-
site de Pierre et Marie Curie. 
apgindama disertaciją ..Charac-
terization of thymic precursor 
cells i n rat bone morrovv", iš 
Cellular Immunology srities. 

Dr. Z. P r a k a p a i t ė d a b a r 
pradėjo dirbti: post doctoral 
position Inst i tute of Clinical 
Research of Montreal, Labora-
tory of Molecular Biology, 
urologijos srityje. Pažymėtina, 
kad Zita yra baigusi lietuviškas 
mokyklas, ilgametė tautinių šo
kių „Gintaro" grupės šokėja. 
Ateitininkų vadovybės darbuo
toja. Daug pasidarbavusi Lietu
vos laisvinimo reikaluose. 

I T . 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KEUONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR JSIGYTI 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 
automobili — Cadillac Seville. Cadillac EI Dorado, Audi. Ford T-Bird. mini-autobusai (vans) 
Ford Aerost^rs. 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 IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ į VILNIŲ: 
CHICAGO 
NEW YORK 
BOSTON 
ATLANTA 
DALLAS 
DETROIT 

$735.00 
$625.00 
$649.00 
$685.00 
$675.00 
$675.00 

HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
MIAMI 
VVASHINGTON D.C. 

$769.00 
$865.00 
$795.00 
$729.00 
$649.00 

BILIETAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO MĖN. 31 D., 19S3. 

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE Member 

0 City Center GT-lnt«rnational 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 

HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

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

(ASTA 
American Society 
of Trovel Agents 

VILNIUS, LIETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR R E N T 

RĖAL ESTATE 

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

Prie Marquerte parko Išnuo
mojamas 3 kamb. butas su 
šiluma ir virtuvės įrengimais. S350 
į mėn. Tol. 708-425-7160 

APTS FOR RENT 

5'/J rooms, 3 bdrms, 1st ftoor of nevver 
building, $590 per month + $900 secu-
rity, owner heated, 57th & St. Louis, 
(312) 434-5201. 

31/i rooms, 1 bdrm, carpeting & applian-
ces, $380 per month + security, ovvner 
heated, 62nd & Spaulding, (312) 
434-5201. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

R I M A S L. S T A N K U S 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas veltui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

HTSCELLANEOUfJ 

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

FRANK ZAPOUS 
3209 Va Wast 95th Street 

Tai. — (709) 424-9654 
(312) 591-9654 

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

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

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

m REALMART, INC. 
6602 S. Pukši, 

Chicago, I I 60629 
312-585-6100 

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

St. Petersburgh Beach, FL par
duodamas ,,condo" antrame aukšte; 
2 mieg., 2 vonios kamb. Kaina labai 
prieinama. Tai. 913467-4055 arba 

513-397-7943. 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatoma UPS 

Onturj; 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

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

H. Deckys 
Tai. 595-6624 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

Ford City parduodamas „con-
do", 10 aukštas; 2 mieg., 2 vonios. 
Apie $60,000. Skambinti 
312-778-9027. 

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., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

I.IKT(W RKSITBI.IKOS (iKM'.KAI.IMS KONSI I.ATAS 

PADĖKA 
Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, globojęs VIII-

jo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo susipažinimo vakarą, 
dėkoja visiems talkininkams, kurie prisidėjo prie to vakaro 
vaišių suruošimo: 

1. JAV Lietuvių Bendruomenės Brighton Parko 
Apylinkės pirmininkei Salomėjai Daulienei, tų vaišių orga
nizavimo vadovei, valdybos nariams Vytautui Dijokui, Dan
guolei Ilginytei ir Alinai Vadeišienei bei talkininkams Adelei 
Lietuvninkienei, Onai Norvilienei, Ritai Svambrienei, Vikto
rijai ir Antanui Valavičiams. 

2. Baltic Bakery savininkams p .p . Ankams už 
padovanotą raguolį. 

3. Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejui už leidimą nemo
kamai naudotis sale. 

Vaclovas Kle iza 
garbės genera l in is konsulas 



KUN. PROF. RUBŠYS, 
ŠV. JERONIMAS IR 

ŠVENTASIS RAŠTAS 
K a t a l i k ų B a ž n y č i a i , v i sa i 

Krikščionijai i r Mozės religijos 
išpažinėjams Šven tas i s Raš tas 
yra daug iau negu valstybei 
konstitucija. J o širdis — Dievas 
ir žmogaus pr ig imt į pr is iėmęs 
Dievas — Kr i s tu s . Šv. Raš tas 
mums atskleidžia, k a s t ik ra i 
yra Dievas i r k a s y r a žmogus 
Dievo šviesoje. 

Išrinktoji t a u t a įžengė isto
rijon apie vidurį 19-jo šimtmečio 
prieš Kristų su jų tėvo Abraomo 
atėjimu iš Chaldėjos U r o į Ka
naano žemę. 45-ios S. Testamen
to knygos, tokios , kokios y r a 
išlikusios ik i šių dienų, galu
tinai susiformavo pe r ke le tą 
š i m t m e č i ų p r i e š K r i s t a u s 
gimimą. 27-ios Naujojo Tes
t a m e n t o k n y g o s ( į i m a n t i r 
laiškus), pa rašy tos p i rma jame 
šitmetyje po K r i s t a u s . Hebrajų, 
aramejų ir g ra ikų kalbomis 
parašyti Šv. Rašto or iginalai 
yra dingę. M u s pas iekė t ik j ų 
nuorašai ir i š nuorašų da ry t i 
nuorašai, kur iuose la iko būvyje 
atsirado vis d a u g i a u sk i r tumų. 
Tai n e s u n k u s u p r a s t i , n e s 
hebrajai pradžioje r a šė be balsių 
ir neskyrė žodžio nuo žodžio. Tik 
V-VIII š i m t m . po K r i s t a u s 
vadinamieji maso re t a i pridėjo 
prie pr iebals ių punktaci ją i r 
vokalizaciją — ženklus , kaip j a s 
parašyti ir k a i p i š t a r t i . 

Didžių g a b u m ų ir meilės Šv. 
Raštui vyras , v ienas iš k e t u r i ų 
žymiausių V a k a r ų Bažnyčios 
Tėvų, v ienuol is k u n i g a s šv. 
Jeronimas (apie 347-420) iš ori
ginalių hebrajų , a ramėjų ir 
graikų ka lbų išver tė visą Šv. 
Raštą į lo tynų kalbą . Jo ver
t imu, v a d i n a m u Vu lga t a , su 
dėkingumu naudojosi apie 1000 
metų iki p a t šio š imtmečio pra
džios, naudojosi vis naujos žmo
nijos kar tos . Įgudę šiose kalbose 
modernieji Šv. Raš to tyrėja i 
rado Vulgatos ver t ime klaidų ir 
ėmė verst i Šv . Raš tą vėl t ies iog 
iš or iginal ių į savo g imtąs ias 
kalbas. 

P i rmą k a r t ą visą S. ir N. Tes
tamento Šv . Raš tą išvertė į 
lietuvių k a l b ą iš lotyniškosios 
Vulgatos šio š imtmečio pra
džioje a r k i v. Juozapas Skvi
r e c k a s . G e r a i m o k ė d a m a s 
hebrajų ir g ra ikų ka lbas , j is pri
dėjo t a ik l iu s ir i š samius aiški
n imus , k u r i e a t sp indi visa, k a s 
gera buvo p a s i e k t a pažangiose 
ano meto Šv. Raš to studijose. 
Tai v iena didžiausių, je igu n e 
pati didžiausia, dovana l ietuvių 
t au t a i nuo p a t jos įs i jungimo į 
krikščionybę pradžios! Bet žymi 
lietuvių ka lbos i r Šv. R a š t o 
vispusiško pažin imo pažanga 
per paskut in iuos ius 6-7 dešimt
mečius š aukės i naujo ver t imo, 
naujų komen ta rų . 

I r štai a t e ina , Dievo Apvaiz
dos s k i r t a s m ū s ų t a u t a i , 
vispusiškai pasiruošęs šiam dar
bui, Šv. R a š t o doktorantas k u n . 
prof. A n t a n a s Rubšys . Iš j a u 
išleistų „Krikščionio gyvenime" 
veikalų serijoje jo dviejų t omų 
„Rakto į N . Tes tamentą" , t r i jų 
tomų „ R a k t o į S. T e s t a m e n t ą " 
ir dviejų t o m ų „Šv. Rašto Kraš 
tuose" gerai jį pažinusi Lietuvos 
Vyskupų Konferencija prieš tre

jus me tus pakvie tė jį pirmiau
sia išversti S. Testamentą. Su 
užsidegimu jis ėmėsi šio jam pa
vesto uždavinio. 

J a u i šve r s to s ir i š le is tos 
„Pranašų knygos" ir „penkia-
k n y g ė " . Sparč ia i verčiamos 
„Is tor inės" ir „ Išmint ies" kny
gos, i r po poros metų numatoma 
išspausdint i visą Senąjį Tes
t amen tą v iename tome. 

Visi , k a m pateko į rankas 
„Pranašų knygos" ar „Penkia
kovė" negali atsistebėti vertimo 
a i š k u m u , s u p r a n t a m u m u ir 
lietuvių kalbos grožiu bei sklan
dumu. Nors j a u po 2,400 šių 
knygų buvo nus iųs ta į Lietuvą, 
bet Tarpdiecezinis Kata l ikų 
centras, vadovaujamas vysk. Si
gito Tamkev ič i aus , paprašė 
leidimo perspausdint i jas ir pa
sk le i s t i t ū k s t a n č i a m s nega
vusiųjų, ku r i e nori j a s įsigyti. 
Tas leidimas buvo pasiųstas 
rytojaus dieną — š.m. lapkričio 
22-ją. 

Savaime suprantama, kad šių 
k n y g ų p a r u o š i m u i , spaus 
dinimui ir išleidimui reikia 
daug lėšų. Esame labai dėkingi 
kun . prof. Rubšiui, kad jis ne t ik 
ne ima at lyginimo už vertimą, 
bet dar pats apmoka daugelį su 
ver t imu susijusių išlaidų. 

Už išverstų knygų spausdini
mą ir p la t in imą apmoka jų lei
dėjas „Krikščionis gyvenime". 
1990 m. r u g s ė j o m ė n . 
p a s i u n t ė t L i e t u v o n a p i e 
50,000 savo leidinių per 250,000 
dol. vertės ir už tai iš niekur ne
gavome nė centro. Visos t ada 
dar neišsiųstos ir po to iki šiol 
„Krikščionio gyvenime" išleis
tos knygos dabar j au išsiun
t inėtos prenumerator iams. Kai 
kurios jų grįžo, nesuradę gavėjų. 
K a i ku r i a s p renumera tor ia i 
pr iėmė, atsi lygino, bet prašė jų 
daug iau nebesiųst i . Vos apie 
240 beliko atsilyginančiųjų už 
knygas prenumerator ių! Iš jų 
gautos pajamos tepadengia t ik 
mažą dalelytę tu r imų išlaidų. 
K a s ateis m u m s padėti? 

Prieš 35-rius metus pradėjome 
leist i knygas be cento. Dievo 
Apvaizda m u s laimino ir ap
va in ikavo mūsų darbą 27-iais 
s tambiais serijos veikalais ir ke
liolika k i tų mažesnių knygų 
knygelių. Tikime, kad ta pat i 
Dievo Apvaizda laimins mus ir 
to l iau ir įkvėps mūsų gera
d a r i u s ir r ė m ė j u s a t e i t i 
pagalbon su didesne ar mažesne 
a u k a . 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 9 d. 

LB Bostono apygardos suvažiavime, spalio 17 d vykusiame Providence, RI, LB apylinkių pirmi
ninkai su apygardos pirm. Česlovu Mickūnų. Iš k - Stasys Eiva — Brocktonas, Alfonsas Petru-
tis — Cape Cod.Česlovas Mickūnas — apygardos pirm., Aldona Kairienė — Providence ir Aidas 
Kupčinskas — Bostonas. 

LIETUVOS POLICININKAI 
ATSIDŪRĖ LUKIŠKĖSE 

Tokia antrašte A. Gurevičiaus 
straipsnis išspausdintas „Lietu 
vos ryto" 1993X1.6 laidoje, kar
tu minint ir Klaipėdoje kyšio 
reikalavusią teisėją T. Tamo
šai t ienę. 

„Užvakar Kelmėje Generali
nės prokuratūros ir Vidaus rei
ka lų ministerijos pareigūnai 
sulaikė rajono policijos komisa
rą A. Razminą, viešosios polici
jos vyresnįjį inspektorių D. Šta-
boką ir kelių policijos inspekto
r ių A. Raubicką. 

Bylą tiria Generalinės proku
ra tūros organizuoto nusikalsta
m u m o ir korupcijos skyriaus 
tardytojas K. Ragaišis. Pasak, 
jo, j is patekęs į labai nemalonią 
padėtį — tenka sodinti į kalėji
mą policininkus, savo bendražy
gius. Tardytojui teko su šiais 
žmonėmis dirbti: kartu suiminė
jo Kelmėje karaliavusios R. 
Stungurio gaujos nar ius . 

Neseniai „Lietuvos ry ta s" 
pasakojo apie Kelmės krimina
linį pasaulį, apie pastaruoju 
metu ten sulaikytus įtariamuo
sius, kurie keletą metų reketa
vo, žudė, vogė ir t.t. Čia policija 
gerai pasidarbavo. 

Bet, nepaisant visų sentimen
tų ir komisaro nuopelnų, K. Ra
gaišis visiškai įsitikinęs šių 
pareigūnų kalte bei sulaikymo 
pagrįs tumu (beje, A. Razminas 
savo kaltę neigia). Vakar tar
dytojas dar nenorėjo konkrečiai 
pasakoti apie policininkų nusi
kaltimą. Pasakė tik tiek, kad 

tūros darbuotojai pavadino isto
riniu įvykiu — pirmą sykį Klai
pėdoje įkliuvo kyšį paėmusi 
teisėja. Miesto apylinkės teismo 
teisėja T. Tamošaitienė už tei
giamą vienos civilinės bylos 
išsprendimą iš žmogaus parei
kalavo 300 JAV dolerių. Jis 
parašė pareiškimą prokuratūrai 
ir nunešė kyšį <prieš tai buvo 
surašyti banknotų serijos nu-

Nuotr. Gintaro Čepo 

meriai). 
Kai tie pinigai buvo rasti 

teisėjos rašomojo stalo stalčiuje, 
ji pasiaiškino: „Nežinau, iš kur 
jie atsirado". Beje. baudžiamoji 
byla teisėjai dar neiškelta — 
tam reikia Prezidento leidimo." 

Sunku suprasti, kaip Lietuva 
gali apsivalyti nuo kriminalinio 
elemento, sukčių ir išnaudotojų 
kai tokiais darbais užsiima val
stybės įstatymų ir teisėtvarkos 
saugotojai ar net teisėjai. 

Br. J . 

A.tA. 
PRANCIŠKA AUKŠTUOLYTĖ 

PRANKIENĖ 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gruodžio 4 d., sulaukusi 83 metų. 
Gimė 1910 m. kovo 4 d. Ukmergėje. 
Velionė priklausė Lietuvių R. Kat. Moterų sąjungai, 

Lietuvos Dukterų draugijai, Tautos fondui ir kt. religinėms 
bei patriotinėms organizacijoms ir Lietuvių Šaulių sąjungai 

Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 10 d. nuo 3 iki 
8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
A ve. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 11 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo 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 ir palaidota 
šalia savo vyro a.a. Aleksandro Prankaus, mirusio 1962 m. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid Funeral Home. Tel. 
312-523-0440. 

Informacijas apie leidinius \ bent kol kas jiems inkriminuo 
te ik ia ir „Krikščionis gyve
n i m e " . Seri jos k n y g a s ga

l ima užsisakyti šiuo adresu: 
Krikščionis gyvenime, P.O. Box 
608 , P u t n a m , CT 06260. 

„Krikšč ionis gyven ime" 
Redakc i ja ir A d m i n i s t r a c i j a 

• 1958 m. gruodžio 1 d. Čika
goje, Angelų Karalienės parapi
jos pradžios mokykloje kilo gais
r a s , ku r i ame žuvo 92 mokiniai 
i r 3 seselės vienuolės. 

• P irmasis telefonas įvestas 
į Bal tuosius rūmus 1880 m. 
gruodžio 1 d. 

T I K $ 2 . 0 0 U Ž V I E N Ą S V A R Ą 
IR J Ū S Ų SIUNTINYS PASIEKS LIETUVĄ PRIEŠ ŠVENTES, 

JEI PRISTATYSITE JĮ IK I GRUODŽIO 11 D. 

BALTIA EXPRBSS CO., LTD 
PRE2. VIDMANTAS RAPSYS 

- SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS KALĖDINIAMS NAUJAMETINIAMS SIUNTI
NIAMS LĖKTUVU { LIETUVĄ. 

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

DAUGYBĖ VERTINGŲ PROOUKTŲ TIK UŽ $38.00 SU PRISTATYMU | NAMUS. 
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0.69 UŽ SVARĄ. LAIVO TALPINTUVAS GRUODŽIO 

6 D. 
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU: 

1-SOO-SP A R N A I 
1 -§0©-772-7M4 

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
37S2 W. 7Sth St. 

CHtCAOO, IL SOt lS 

j a m a s tik vienas nusikal t imas, 
j is įvykdytas naudojantis tar
nybine padėtimi. Tai jau gan 
sena — vasario mėnesio — 
istorija. 

Paklaustas, ar darant tą nusi
kaltimą buvo naudojamas smur
t a s , tardytojoas atsakė, jog tai 
buvo psichologinio pobūdžio 
smur ta s (matyt, grasinimai ir 
pant. Pasiteiravus, a r sulaiky
tieji pareigūnai susiję su Kel
mėje garsiu čigonu V. Aleksan
drav ič iumi , r e k e t i n i n k u ir 
dividualistu, veikusiu su savo 
broliais (beje, jis jau anksčiau 
sulaikytas). K. Ragaišis atsakė 
irgi atsargiai: „Nepasakysiu". 

Kaltinimas policininkams dar 
nepareikštas. Pasak tardytojo, 
bus remiamasi 177 (piktnau
džiavimas tarnybine padėtimi I 
ir dar vienu Baudžiamojo ko
dekso straipsniu, kur io jis dar 
nenorėjo minėti. 

Tą pačią dieną būta neeilinių 
įvykių ir Klaipėdoje. 

Paėmęs septyniolikos gerų už
sienietiškos degtinės butelių 
kyšį, sulaikytas kelių policijos 
k a r i n i n k a s . Kel ių policijos 
valdybos komisaras inspekto
r ius K. Jasūdis vakar sakė. kad 
nieko apie tai negirdėjęs, bet šį 
faktą patvirtino uostamiesčio 
prokuratūros pareigūnai — bus 
iškelta byla už kyšio priėmimą 

Kitą tos dienos įvykį prokura 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS FONDUI AUKOJO 
n u o 1993 m. r u g p j ū č i o v i d u r i o l i g i l a p k r i č i o p r a d ž i o s 

$2050: a.a. Juozo Laučkos atminimui. Laidotuvių metu ir 
vėliau aukojo $10: Butler, H., Md.: $15: Almenas, K., Md.; po $20: 
Bačkaitis, K.. VA; Brank, EI., Ml; Chew, D., MD; Gylys F. D.. IL; 
Tuch, H., MD; po $25: Aidis, A., MD; Bailey, R. A.. MD; Bradūnas. 
J., MD; Chipchin, N. O.. MD; Čižauskas, A.. VA; DeBold. D. A.. 
MD; Eiskine. J , MD; dr. Grybauskas, V. L.. IL; dr. Krivickas. D.,; 
MD; Landsbergiai, A. T., MD; dr. Liatukas. EI.. D. C ; Mickus. T. 
M., VA; Montenegro, T. V.. MD; Morris, W. J. , MD; Slavikai, R. J., 
MD; po $30: Masionis. A.. PA; Simams. J. J., D.C; po $40: Šlekai
tis, J., Gr., MD; Pilius, A., MD; po $50: dr. Balčiūnas. B., MD; Dales-
sandro. E. L., MD; Didžiulis, A. St., IL; Dundzila. A., VA; Kayhoe. 
D. V.. MD; dr. Kazlauskas. T., IL; Kvvetz, A. R. . N.J.: Laukaitis, 
J., MD: O'Conor, J. R.. MD; Flateris. A. F.. MD; Sužiedėlis, G., MD; 
$75: Vaičiulaitis, J. . MD; po $100: Ateitis. Lithuanian Catholic 
Graduate Assn , VA; Lieponiai, J. J., IL (iš viso $2100); dr. 
Prunskienė. Al., IL; Simučiai, A. J., N.Y.; $110: Čikagos ateitininkai 
sendraugiai; dr. P. Kisielius (iš viso 1,600). 

Po $1000: Clevelando ateitininkai sendraugiai: Aid. 
Prapuolenytė, CT; kun. Vincent Radvina. CA. 

$650: A.a. St. Vyčienės atminimui. Aukojo: $20: Račka, A. 
D., Ml: po $30: Čečkus. B., Ml; Kučys, A. T., IL; po $50: Asminas. 
J. G., Ml: Manelienė-Mackevičienė, F., IL; Sedvydis, S.V., IL; $100: 
Vyčius. R L., CA. (Iš viso a.a. St. Vyčienės atminimui suaukota 
$650. Ki'u aukotojų pavardės bus paskelbtos vėliau, kai tik bus 
gautos). 

Po $500: dr. Ambrazaitis. K. ir M., IN; dr. I. Labanauskas, IL. 
$350: Mikšys. P. A. FL 
Po $300: dr. J. Masilionis. OH: Masionis, A., PA (žmonos 

Aleksand'os atminimui), iš viso $430 
$250: dr. Kisielius. Petras. Vyt., IL; dr. Ant. Razma, Sr., IL. 
$210: Čikagos ateitininkai sendraugiai (iš viso $1708) 
Po $200: dr. šaulys, V.. IL: Tamulienė, T., IL (brolio Jono 

Žadeikio atminimui). 
$150: dr. Vaitkus. L. Z., OH. 
Po $100: Binkiai. E. A., PA; Gruodis. P. J. . IL; Grušai. P.M., 

CA; Jameikiai, S.C. FL; Jautokai. R. R., IL; Kasperaičiai, B. J., 0H ; 
Kavaliūnai. O.J., IN; Kojelytė. D.. IL; Laniauskienė. St.. OH; Mar-
chertai. R A.. IL; Mažiulis A.. MA; Miniatienė. O.. FL; Polikaičiai. 
D. A., CA. dr. Quinn, Th. ir D., IL; Rauckinas. St., IL; dr. Razma. 
A. G . IL Skėrys, St., CT; Staniškienė, P. MD; Stankaičiai. A. O.. 
CT; Šmitienė-Dambriūnaitė. M. Vasario 16 gimnazija. Vokietija: 
Tomkus L., CA; dr. Vaišniai. J.. EI., CT; Valukonis, J.. CA, dr Žlio-
ba. A.. IL 

Po $50: Abromaitienė O., IL; Daukša. L., Toronto; Dumbrys. 
A.. IL. Er.dnjomenė. S . IL; Ignaitienė. F.. N Y ; Jankus. D.. Ml: Kana-
navičienė. St.. PA (vyro Juozo atminimui); Kazlauskai, A. L.. CO; 
Končius. J., IL; Kononis, J., IL; Krokiai, B.J.. PA; Lėliai V. A., Ml 
(Iš viso ST0.00): Levickas. J.. IL: Marčiukaitis. A.. IL: Matusaičiai. 
V.V., N.J.: Mičiūnai, A.D., Ml; Neverauskai, B. V , Ml; Rygeliai, J . 
A., CT; Rugieniai, V. J. , Ml; p. Smilga. Vaičiulaitienė, J . , MD (vyro 
Antano atminimui); Vitėnai, J O.. MD; Br. Č. Paliuliai, MA; V. R. 
Kazlauskai, IL. 

Po $30: Alenskai. G T.. IL; Landsbergiai. A. T . MD: Šukys. 
V., Ontano; Varnas, Al & EI. LA. 

Po $25: Aleksa. P . IL; Dočkai. K. J., IL; Dorr, J . , N.J ; Girniai, 
A. V . MA; Kleizai. V. A . IL; Krokiai. Br. V., PA; Krušinskas, R., 
PA; Lietuvninkai, K. A. IL; Penčyla, J., IL; Pupiai. P. F., FL; dr 
Riškus. A. IL; Titienė, M.. OH; Zunde, Pr , GA; Žadeikienė, V., IL. 

Po $20: Aušrotai, V S . Ontario; Balt. C . IM; Baras-Kučas. 
R., PA: Dambriūnienė. E MD; Damušytė. G., N.Y ; Gudelis. L, CT; 
Maciūnai. V. G., PA; Noreikienė. M., CT; Plėnys. S . IL; Žitkevičius, 
L , N.Y 

Po $15: Daugirdienė, E . IL; Juozapavičienė. B M., Ontario; 
Samatauskas, V. O.. FL. 

Po $10: Abromaitis. K. E . OR. Alšėnas. E . OH; Arštikis. M 
IL Dėdinas, A., N Y.; Kreivėnienė. O . PA; Naumanas. A . OH 

Už visas aukas nuoširdžiai dėkojame. Prisiminkime fondą. 
sunkumus Lietuvoje ir Kalėdų metu Iš gautų aukų jau pasiųsta | 
Lietuvą lėšų Berčiūnų stovyklavietės remontui ir studentų paramai 
Siųskime aukas Ateit ininkų federaci jos fondas 12690 Archer 
Ave., Lemont, IL 60439. rašydami čekius Lithuanian Catholic 
Federa:;on Ateitis Aukos nurašomos nuo mokesčių 

Prisimenant mūsų brangios Mamytės 

A.tA. 
JADVYGOS DARGIENĖS 

dešimties metų mirties sukaktį , šv. Mišios bus atna
šaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, gruodžio 
11 d. 10 vai. ryto. Prašome prisiminti a.a. Jadvygą savo 
maldoje. 

L i ū d i n t i š e i m a 

A.tA. 
PETRAS ŠILAS 

tesiilsi Amžinoje Šviesoje. Nuoširdžiai užjaučiame liū
dinčią dukter į , mūsų draugijos na rę , ALDONĄ KA
MINSKIENĘ, jos vyrą E L E G I J Ų i r va ika ič ius su 
šeimomis. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
BRONIUI AUŠROTUI 

mirus , žmoną VERONIKĄ A U Š R O T I E N E , s ū n ų 
RIMĄ, brolį VYTAUTĄ bei visus jų a r t i m u o s i u s 
užjaučia ir dal inasi jų s k a u s m u 

Lietuvių Bendruomenė 

Palm Beach, F L 

'>v'AA&fr&Ww'y'',_;;;; 

alėdos artėja! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 
Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu, 

Jūsų siuntiniai pasieks gimines prieš šventes J į 
jei išsiusite AIR CARGO 

GREITAI PRISTATOME PINIGUS 
IR MAISTO KOMPLEKTUS 

SIUNTIMAI PRISTATOMI BE MUITŲ 

atlanta IE, inc. 
2719 VVest 71st Street, Chicago, IL, 60629 
teL (312) 434-2121; 1-800-775-SEND 

SKYRIAI: 
636 East 185th Str.,Euclid, OH, 44119 

tel.(216)481-0011 
447 Correy Ave, St. Pete Beach,FL, 33706 

tel.(813)363-7700 
85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 11418 

tel.(718)441-4414 
įįiSįįS&>X-fr:#;^>>yif##'S»$& 

;/VĄ;;^.- ••/.;/•-.-•. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 9 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lietuvos Vyčių šokėjai, 
vadovaujami Frank Zapolio, 
Lidijos Ringienės ir Auksės S. 
Kane, atliks kasmetinę pro
gramą „Lietuviškos Kalėdos" 
Mokslo ir pramonės muziejuje. 
F. Zapolis programose daly
vauja nuo 1948 m. Būgų gera, 
jei lietuviai parodytų muziejaus 
vadovybei, kad brangina savo 
tradicijas bei papročius, gausiai 
susirinkdami pažiūrėti pro
gramos, kuri bus gruodžio 12 d., 
5 vai. p.p. 

Programoje dalyvauja vyčių 
šokėjai, akordeonistas Tomas 
Strolia, Algimanto Barniškio 
orkestras ir vaidintojai: Paul 
Strolia, Rasa Brooks, Natalija 
Padalino, Robertas Končius, 
Nina Padalino, Audra Kaz
lauskaitė, Peter Kane, John 
Radavich ir kiti. Prieš programą 
dainuos A. Giedraičio šeima, 
programos metu — Anette Zapo 
lytė ir Lietuvos Vyčių atža
lynas, vadovaujamas Fausto 
Strolios. 

Publika kviečiama atvykti 
anksčiau, pasigėrėti lietuviška 
ir kitų tautų papuoštomis 
eglutėmis, pasiklausyti Kalėdų 
giesmių. 

Jonas Butvilą, La Grange, 
IL. atsiliepdamas į kalėdinių 
sveikinimų kortelių ir naujo 
kalendoriaus prisiuntimą, 
„Draugo" išlaikymui atsiuntė 
visą šimtinę. Dėkojame. 

Vincas Akelaitis iš Cleve-
lando „Draugo" fondui atsiun
tė 500 dolerių čekį, tapdamas jo 
nariu. Jis linki dienraščiui dar 
ilgai išsilaikyti, suprasdamas, 
kad sunku laikraštį redaguoti, 
kai rašančių skaičius vis 
mažėja. Nuoširdus ačiū mūsų 
vienintelio dienraščio fondo na
riui su stambiu įnašu. 

x Kalėdinė dovana! Iš 
Lietuvos importuotos 100% lini
nės keturių rūšių staltiesės 
amerikietiškų išmierų. Lietu
viški raštai. Teiraukitės: Three 
Sisters of Baltics Inc. P.O. 
Box 375, Riverside, IL 60546, 
Tel. 708-447-3351. 

(sk) 

x „Lietuvos aidas" autentiš
kas, demokratinę Lietuvos žmo
nių laisvę ir gerovę ginantis, 
dienraštis Vilniuje ir 1994 
metams oro paštu kainuoja tik 
85 JAV doleriai. Jau dabar 
laikas jį prenumeruoti, rašant 
čekį „Lietuvos aidas" vardu ir 
siųsti įgaliotiniui Broniui 
Juodeliui , 239 Brookside 
Lane, Willowbrook, IL 60514. 
Tel. (708) 986-1613. 

(sk) 

x Kalifornijos lietuvių N. 
Metų sutikimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 31 d. 7:30 v.v. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Geras orkestras, skani vaka
rienė, šampanas, $50 asm. 
Rezervacijas ir mokestį priima 
iki gruodžio 12 d.: L. Avižonie-
nė, 714-362-1472, Birutė 
Viskantienė, 310-377^053, R. 
Giedraitis, 213-665-4082. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

Vytautas Šeštokas iš Los 
Angeles, nuolatinis „Draugo" 
bendradarbis, įstojo į „Draugo" 
fondą nariu su 400 dolerių įnašų 
(2 balsai). Jis rašo: „Išeivijos 
lietuvių dienraščio tęstinumas 
yra laidas mūsų visų lietuviš
kumo išlaikymui ilgų metų dis
tancijoje". Ačiū mielam bendra
darbiui už straipsnius dien
raščiui ir už įnašą „Draugo" 
fondui. 

Aktorius ir poetas Kęstutis 
Genys (iš Lietuvos) atliks pro
gramą „Draugo" dailiojo žodžio 
popietėje, kuri įvyks sausio 23 
d., 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 

Petras ir Jadvyga Klioriai 
iš Euclid, Ohio, įstojo į Draugo 
fondą nariais, su 200 dolerių 
įnašu. Labai ačiū. Draugo fon
do nariais su balsavimo teise (1 
balsas nuo 200 dolerių) arba 
Draugo fondo rėmėjais su 
mažesne auka kviečiami tapti 
visi „Draugo" skaitytojai. 

Pat MichalskL kuri nevengia 
dalyvauti lietuvių renginiuose, 
jei tik yra kviečiama, už puikias 
„Draugo" kalėdines korteles 
atsiuntė savo auką su gražiais 
linkėjimais visam mūsų štabui. 
Dėkojame. 

Algirdas Čepėnas, nuola
tinis „Draugo", Jaunimo centro, 
„Seklyčios" ir kitų lietuviškų 
institucijų renginių ilgametis 
talkininkas „Draugo" fondui 
paaukojo 500 dolerių, tapdamas 
jo nariu. Jam tariame ačiū ir 
kviečiame „Draugo" skaitytojus 
pasekti šiuo pavyzdžiu. 

Viktoras ir Aldona Nau-
džiai iš Čikagos „Draugo" fon
dui atsiuntė 200 dolerių, tap
dami jo nariais. Nuoširdus ačiū. 
„Draugo fonde" šiais metais 
gautos aukos bus galima 
nurašyti nuo aukotojo 1993 m. 
pajamų mokesčių. 

Ateitininkų kūčias sekma
dienį, gruodžio 19 d., 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre ruošia 
Čikagos studentai ateitininkai. 
Visi ateitininkai ir jų šeimos 
kviečiami. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
Valerijai Žadeikienei, tel. 
708424-4150. Dalyvavimo auka 
suaugusiems $10 asmeniui, stu
dentams ir vaikams $7. Vai
kams iki 7 m. amžiaus — veltui. 

(sk) 

x A. a. Onos Petrikienės at
minimui „Lietuvos Vaikų Vil
čiai" aukojo šie asmenys; Ona 
ir Jonas Pupininkai, Ida ir 
Jonas Valanskai, Julia Adienė, 
Uršulė Bliskienė, Elena Jasai
tienė, Gražina Jezukaitienė, 
Irena ir Klemas Jurgėlos. Kon
stancija ir Vladas Kartanai, dr. 
Irena ir Antanas Mačioniai, 
Ona Miniatienė, Valerija Pal-
čiauskienė, Rožė ir Alfonsas Ple
piai, Elena ir Jonas Purtuliai, 
Maria Virbickienė. Seimai, gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems išreiškiame gilią 
užuojautą, o aukotojams nuošir
džią padėką. 

(sk) 

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

' Tel. (312) 847-7747. 
(sk) 

„NAUJAGIMIS" LAUKIA KALĖDŲ 
SENIO 

Lietuvos vyčių šokėjai atliks programą Mokslo ir pramonės muziejaus Čikagoje kalėdiniame rengi
nyje „Kalėdos pasaulyje" gruodžio 12 d. 5 vai p.p. 

PAMINĖTA TILŽĖS AKTO SUKAKTIS 

Mažosios Lietuvos Tautinės 
tarybos 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžėje paskelbto Akto, reišku
sio to krašto lietuvių valią susi
jungti į vienalytę valstybę su 
Nepriklausoma Lietuva, 75 
metų sukaktis Čikagoje buvo 
paminėta sekmadienį, lapkričio 
28 d., 2 v. p.p. Šaulių namuose 
vykusiame iškilmingame visuo
menės susirinkime. 

Rengėjų vardu iškilmes pra
dėjo Maž. Lietuvos rezistencinio 
sąjūdžio valdybos vicepirm. 
Ramūnas Buntinas, pasveikin
damas sus i r inkus ius ir 
minėjimą vesti pakviesdamas 
M.L.R. sąjūdžio pirmininką Algį 
Regį. 

Šaulių vėliavų tarnybai, vado
vaujamai Juozo Gurevio, įnešus 
JAV, Lietuvos, Maž. Lietuvos, 
Šaulių vienetų ir Ramovėnų 
vėliavas, solistė Aldona Bun-
tinaitė, visiems dalyviams prisi
dedant, sugiedojo Lietuvos 
himną. Invokaciją sukalbėjo 
svečias iš Lietuvos Valdas Auš
ra, JAV-se jau antri metai tęsiąs 
teologijos studijas. 

1918 m. Maž. Lietuvos Tau
tinės tarybos paskelbtą Aktą ir 
jį pas i raš ius iųjų pavardes 

Aldonai Buntinai tei per
skaičius, programą vedęs Algis 
Regis paryškino, kokiose aplin
kybėse Tilžės Aktas buvo pa
skelbtas. Iškėlė jo signatarų 
drąsą, už ką ne vienam jų teko 
patirti nacių persekiojimus, o 
kai kuriems net savo ir savo 
šeimų gyvybių kaina apmokėti. 
Atsistojimu ir susikaupimo 
minute išreikšta pagarba Tilžės 
Akto signatarams ir visų laikų 
kovotojams už Mažosios Lietu
vos laisvę. 

Sibire kalėjęs tremtinys Po
vilas Vaičekauskas arti pu
svalandžio trukmės paskaita 
apžvelgė Mažosios Lietuvos plo
tuose gyvenusių lietuvių genčių 
ir prūsų kovas už laisvę ir sava
rankišką gyvenimą bei juos iš
tikusias nelaimes nuo seniausių 
laikų iki Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigoje sovietų įvykdy
to to krašto gyventojų totalinio 
genocido. Iškėlęs Maž. Lietuvos 
lietuvių kultūrinius nuopelnus 
lietuvių tautai ir įtaką Didž. 
Lietuvos lietuvių taut inės 
sąmonės žadinimui, paskaitą 
užbaigė Sauerveino „Lietuviais 
esame mes gimę" eilėmis. 

Po paskaitos Apolinaras Bag-

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

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

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

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių būrelis, dėkoja už sekan
čias aukas: Irena Meilienė $50 
a.a. Lilės Izokaitienės atm., 
Keith Kriščiūnas $100 savo 
močiutės a.a. Ann N. Krischu-
nas a tmin imui . „ S a u l u t ė " 
dėkoja ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą artimiesiems. 

(sk) 

x Atlanta Import-Export, 
Inc. iki Kalėdų oro siuntiniams 
į Lietuvą iš Chicagos taiko nuo
laidą — $1.85 už svarą. Atlan
ta I.E., Inc., 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. tel. 312-
434-2121 arba 1-800-775-
SEND. 

(sk.) 

x Trūksta Jūsų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milwaukee iki Elgin, nuo 
Chicago iki South Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L PRODUCTIONS 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adresas: 
RYTMEČIO EKSPRESAS, 
WNDZ Radio , 5306 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1816. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
RINĖS NAUJIENOS 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, įskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

Artėja Kalėdos. Prisiminsi
me gimimą Kristaus, parodžiu
sio didžiausią artimo meilės pa
vyzdį. Tęskime Jo palikimą ne 
vienkartine dovana, o visus me
tus, apsiimdami globoti šeimas, 
auginančias našlaičius, o taip 
pat daugiavaikes šeimas Lietu
voje. „Saulutė'' turi Irenos Kie-
rienės ir Birutės Kožicienės su
darytus sąrašus ir gali duoti pa
vardes tiesiogiam susirašinėji
mui. Prašome kreiptis į „Saulu
tę", 419 VVeidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. 708-
541-3702. 

donas jausmingai padeklamavo 
savo kūrybos eilėraščius „Prūsų 
žemei", „Lietuvos Sachara" ir 
žemaičių tarme eilėraštį, pager
biant lietuvių poezijos klasiką 
Kristijoną Donelaitį. 

L.D.K. Gedimino šaulių kuo
pos Radviliškyje ir politinių 
kalinių vardu šio minėjimo ren
gėjus ir dalyvius pasveikino 
svečias iš Lietuvos šaulys Alg. 
Kamantauskas. 

Vėliavų tarnybai išnešus 
vėliavas, salėn įžygiuojančius 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusius Lietuvos Vyčių organiza
cijos šokėjus ir jų vadovus-mo-
kytojus Lidiją Ringienę. Auksę 
Kane ir Frank Zapolį minėjimo 
dalyviai pasveikino katutėmis. 
Grakš tu s jaunimas gyvai 
pašoko Jonkelį, Mikitą, kubilą 
ir suktinį. Malonu buvo matyti 
minėjime dalyvaujant gražų 
būrį jaunimo. Šokėjus plojimais 
palydėjus, padėkos žodį visiems 
dalyviams, programos atlikė
jams, o ypač šauliams ir šau
lėms rengėjų vardu tarė M.L.R. 
sąjūdžio pirm. Algis Regis. 

Sol. Aldonai Buntinaitei ir vi
siems dalyviams sugiedojus 
Maž. Lietuvos himną, buvo 
baigtas šis sukaktuvinis mi
nėjimas Tilžės Akto, kurio įgy
vendinimas, ypač dabar, Lietu
vai gyvybiškai svarbus, nes kol 
Mažojoje Lietuvoje šeimi
ninkaus Rusija, Lietuvos laisvė 
ir nepriklausomybė bus nuola
tinėje grėsmėje. 

IR 

MUZIEJAUS RETŲ KNYGŲ 
SKYRIUS 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus biblioteka yra di
džiausia lietuviškų knygų 
saugykla už Lietuvos ribų. Joje 
yra apie 40,000 tomų. Tai 
žymiai daugiau, nei kitose 
Amerikos etniniuose muziejuo
se. Dėl šių priežasčių biblioteka 

Tik prieš mėnesį Illinois vals
tijoje inkorporuotas „Draugo" 
fondas, kaip ne pelno siekianti, 
nuo mokesčių atleidžiama kor
poracija „Draugo" dienraščio 
išlaikymui, jau susi laukė 
nemažai narių ir rėmėjų su 
stambesniais ar smulkesnais 
įnašais Draugas Foundation 
vardu. Be abejo, jų galėtų būti 
žymiai daugiau. Žymiai dau
giau jų ir reikia. 

Su čekiais buvo gauta ir įdo
mių laiškų. Gerardas Juškėnas 
iš Clevelando rašo: ,,anot 
Broniaus Juodelio, kūdikis 
— „Draugo" fondas jau pakrikš
tytas ir įpilietintas. Ta proga 
šiam naujagimiui siunčiame 
200 dolerių vystyklams įsigyti". 

naudojasi istorikai, sociologai, 
politikos mokslininkai, šiaip pa
vieniai skaitytojai. Keletas čia 
saugomų leidinių yra vienin
teliai egzemplioriai Amerikoje, 
spausdinti 16,17,18 amžiuose. 
Šios knygos buvo išleistos įvai
riomis kalbomis, daugiausia lo
tyniškai, lietuviškai, vokiškai, 
lenkiškai, rusiškai, prancūziš
kai ar čekiškai. Jų turinys 
susijęs su Lietuvos, Lenkijos, 
Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos 
ir Ukrainos istorija, viduranrių 
kultūra. Retų knygų skyriuje 
galima rasti unikalių šaltinių 
apie antirusiškus sukilimus 
1831, 1863 ir 1894 m., carinės 
Rusijos politiką Lietuvoje ir 
Lenkijoje. 

Tyrinėtojai gali naudotis labai 
reta Joanne Leone knyga „His-
toria Prussiae", išleista 1725 m. 
„Republica Sive Status Regni 
Poloniae, Lituaniae, Prussiae, 
Livoniae" buvo išleista 1642 m., 
ir aptaria Lietuvos-Lenkijos 
Valstybės vidaus politiką, san
tykius su kaimynais. „Ceremo
niale Episcoporum Clementi 
VIII" (Roma, 1651) rašo apie po
piežiaus Klemenso VIII laikų 
vyskupus. 

Daug muziejuje saugomų re
tų knygų susiję su lietuvių tau
tiniu judėjimu 19 a. antroje 
pusėje. Dramą „Patkulis" vertė, 
pritaikė scenai ir 1887 m. 
išleido New York Jonas Šliūpas. 
Ši rašytojo Kari Ferdinand Gut-
zkov (1811-1878) politinė tra
gedija turėjo paskatinti lietuvių 
tautinę savigarbą. 

Svarbią vietą retų knygų sky
riuje užima Amerikos lietuvių 
leidiniai. Įdomus pavyzdys — 
1938 m. Čikagos lietuvių tele
fonų knyga, užfiksavusi didelį 
skaičių mūsų tautiečių pavar
džių ir adresų, lietuvių versli
ninkų skelbimus. 

Neišmeskite senų knygų! 
Dovanodami jas muziejaus 
bibliotekai, prisidėsite prie 
vieno vertingiausių mūsų 
kultūros ir istorijos židinių 
augimo. 

Ruošiant dr. John Lubicky pagerbimą Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje (įvyko gruodžio 5 d) , 
rengėjų ir svečių būrys. Iš kairės: Sigutė Kačinskienė (viešnia iš Lietuvos), Alma Adamkienė, 
Marija Krauchunienė, Valdas Adamkus, Stasė Semėnienė, Juozas Žygas ir Stasys Balzekas 

Nuotr. Ed. Mankaus 

„Vystyklai" labai reikalingi 
naujagimiui. Reikia, kad visų 
„Draugo" skaitytojų pa
stangomis jis greitai augtų. 
Atsiųsdamas 300 dolerių čekį, 
Vytautas Šeštokas rašo: „Drau
go" fondas jau yra oficialiai in
korporuotas, kaip kultūrinės 
spaudos šalpos vienetas Illinois 
valstijoje. Kitaip tariant, jau 
gimė naujas „Draugiukas". 
Dabar atėjo laikas ir mums 
visiems įsijungti į talką ir išau
ginti tą vaiką į tvirtą ąžuolą". 

Nėra abejonės, kad naujagimį 
— „Draugo' ' fondą — mums 
visiems reikia išauginti į mili
joninį milžiną, tvirtą kaip 
šimtametį ąžuolą, kad jo „gilės" 
išlaikytų „Draugo" dienraštį. 

Ateina Kalėdų šventės. Jų 
metu Kalėdų senelis su 
dovanėlėmis aplankys visus 
vaikus. Jo laukia ir „Draugo" 
naujagimis — „Draugo" fondas. 
Jam reikia kuo greičiau išlipti 
iš „vystyklų" ir tvirtai atsistoti 
ant kojų. 

Tad, visi „Draugo" skaityto
jai, būkime Kalėdų seneliais ir 
švenčių proga aplankykime 
naujagimį — „Draugo" fondą su 
200 dolerių, tapdami fondo na
riais, ar su mažesne auka, tam
pant „Draugo" fondo rėmėjais. 
Su Kalėdų senio dovana „Drau
go" fondo nariais įrašykime 
sūnus ir dukras, nes toji dovana 
ilgai švies lietuviškoje padan
gėje kaip Betliejaus žvaigždė. 

Br. Juodelis 

IŠ ARTI IR TOLI 

KANADOJE 

Spalio mėn. 22-24 d. įvyko 
International Joint Commission 
(JAV ir Kanados bendra komisi
ja) suvažiavimas VVindsor, On-
tario, kur pranešimą padarė Di
džiųjų ežerų vandens kokybės 
tarybos pirmininkas Valdas 
Adamkus ir suvažiavimą ati
darė JAV ambasadorius Kana
dai James Blanchard, buvęs 
Michigano gubernatorius. 

Talka Lietuvai yra įmanoma 
Kanados Federalinės valdžios 
talkos Centrinei ir Rytų Euro
pai programos dėka. Programa 
vadinasi „Partners in Progress" 
ir įgalina individus vykdyti 
labai specifinius bei konkrečius 
trumpalaikius projektus šioje 
srityje. Šios programos dėka 
savo pasiūlymą projektui 
Lietuvoje pateikė torontietis, 
Vytas Cuplinskas, neseniai 
baigęs trejų metų darbą 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės būstinėje Otavoje, kur jis 
vystė ryš ius su Kanados 
vyriausybe Lietuvos reikalais. 
Vytas šiuo metu, nuo rugsėjo 
mėnesio galo iki gruodžio mė
nesio vidurio, darbuojasi demo
kratijos vystymo srityje Lietu
voje. Pagrindinis jo darbo dėme
sys yra jaunimo skatinimas da
lyvauti savo valstybės vystymo 
darbuose. Jis keliauja po Lietu
vą, pravesdamas diskusijas jau
nimui: ką reiškia būti piliečiu 
demokratinėje valstybėje, kaip 
pristatyti rūpimus klausimus 
valdžiai bei kitoms instituci
joms, organizavimosi bei finan
sų kėlimo pagrindai, informaci
jos tinklo steigimas ir jo organi
zavimas. Jį globoja ir jo darbo 
vystymui padeda Tėvynės Są
jungos Jaunimo padalinys. 

GP 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie A ve. 

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

Virš 20 metu praktikos 
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