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Dieviškojo Kūdikio palaima 
tepripildo širdis taikos ir ramybės. 

JAV planuoja duoti 
Rusijai valią Rytų 

Europoje 
W a s h i n g t o n , DC, gruodžio 

22 d. — JAV Lietuvių Bend
ruomenė visoms apylinkėms iš
siuntė skubaus dėmesio „Emer-
gency A l e r t " r e ika l au j an t į 
bendraraštį , kur iame lietuvių 
visuomenė Amerikoje y r a ragi
nama įtaigauti prezidentą Bill 
Clinton ir Kongreso nar ius ne
atiduoti Rytų Europos Rusijai. 

Bendraraštyje rašoma, jog 
nors prezidentas Clinton asme
niškai remia Baltijos valstybes, 
jo administracijos užsienio poli
tikos štabas ruošia J A V poli
tikos su Rusija projektą, kuris 
pažeis visų Rytų Europos šalių 
nepriklausomybę. Siūlomame 
projekte rašoma, kad Rusija 
sut iks ir tol iau naikint i savo 
branduolinius ginklus, jei JAV 
duos jai laisvas rankas Rytų Eu
ropoje. Kadangi NATO neduos 
Rytų Europos šalims pilnos 
NATO narystės su saugumo už
t ik r in imai s , jos pa l i ekamos 
grobti tam, kas nori, rašoma L B 
aplinkraštyje. Iš Rusijos laiky
senos per praė jus ius metus 
aišku, kad Rusija bando atkur
ti buvusios Sovietų Sąjungos 
imperiją. Buvęs JAV Naciona
linio Saugumo patarėjas Zbig-
niew Brzezinski ir k i t i dabar
t inę JAV st ra teginės partne
rystės politiką su Rusija y r a 
pavadinę ,,Jalta-II'. 

Todėl JAV Lietuvių Bendruo
menė bendromis jėgomis su 
JAV armėnų, bulgarų, slovakų 
ir ukrainiečių organizacijomis 
bando įtikinti prezidentą Bill 
Clinton nedaryti jokių „Jalta-
I I" sutarčių , susi t ikus su Ru
sijos prezidentu Boris Jelcinu 

Maskvoje saus io mėnesio vidu
ry. Si Rytų europiečių koalicija 
ragina visus amerikiečius, ypač 
Rytų Europos t au tyb ių kilmės, 
p r i e š s a u s i o 8 d. padaryt i du 
dalykus: 

1. Pas iųs t i t e legramą prezi
dentui Cl inton, r ag inan t neda
ryti Jalta-II su ta r t i e s su Rusija. 
Skambint i į Wes te rn Union 
1-800-258-2222 i r paprašy t i 
„Hotline operator number 9470. 
Į skambintojo telefono sąskaitą 
bus į rašyta 6.95 dol. už kiek
vieną pasiųstą te legramą. Gali
ma skambin t i be t kada, dieną 
ar nakt į . 

2. Sausio 3-7 dienomis pa
skambint i į J A V Baltųjų rūmų 
„Comment L i n e " (telefonas: 
1-202-456-1111) ir pasakyti , kad 
pr ieš inatės bet kokia i Jal ta-II 
sutarčiai su Rusija ir kad JAV 
privalo remti buvusių Varšuvos 
pak to ar iš Sovietų Sąjungos 
išsi laisvinusių valstybių nepri
klausomybę, pasakan t maždaug 
taip: „I a m opposed to any 
Yalta-II agreement with Russia. 
I expect t h e Un i t ed Sta tes to 
support t he independence of all 
former Soviet and Warsaw Pact 
countries and to oppose Russian 
imperia l ism in any and every 
form". 

J A V LB apy l inkėms be to yra 
i š s iun t inė tas pavyzdys laiško 
JAV kongresmanams ir senato
r i ams , r ag inan t i s , kad JAV pa
keistų savo politiką Rusijos 
atžvilgiu iš , ,Rusija-pirma" į 
politiką, k u r i r emtų visų šalių 
nepr ik lausomybę. Būt ina , kad 
JAV Kongreso na r ia i la iškus 
gau tų iki sausio 25 dienos. 

Užsienio reikalų komitetas 
nesutaria dėl veiklos sferos 

Viln ius , gruodžio 14 d. — 
Lietuvos Seimo užsienio reikalų 
komitetas gruodžio 13 d. rinkosi 
į pasitarimą. Kaip t a i aprašo 
Lina Pečeliūnienė „Lietuvos 
aide", laikinasis komiteto pir
mininkas Kazys Bobelis atsine
šė savo užsienio politikos kon
cepciją, kurios kiti komiteto 
nar ia i nebuvo matę ir nežinojo, 
ką reikės svars tyt i . Bobelis 
buvo linkęs pasi tar imą rengti 
uždarą — žurnal i s tams daly
vaut i neleido, bet komite to 
opozicijos nar ia i žu rna l i s tus 
pasikvietė. 

Opozicijai priklausančių Sei
mo užsienio reikalų komiteto 
nar ių Vytauto Landsbergio, 
Algirdo Saudargo, Jarmolenkos, 
Račo nuomone, komitetas tu rė 
tų svarstyti ne visą užsienio 
politiką, o atskirą jos dalį , 
susijusią su valstybės saugumu. 

Jie svarstymui pateikė opozi
cijos pr i imtus pareiškimus ir 
m e m o r a n d u m u s , p a s k e l b t u s 
spaudoje. Dokumentuose — 
konkrečios rekomendacijos val
dančiajai partijai nacionalinio 
saugumo ir užsienio politikos 
klausimais. 

Opozicijos n a r i ų nuomone, 
sva r s tydamas šiuos dokumen
tus , komi te tas konkrečia i pasi
rengtų gruodžio 22 d. Seimo po
sėdžiui. Komi te to p i rmin inkas 
Kazys Bobelis išsigynė, norįs 
,,ką nors p r a s t u m t i " , bet opo
zicijos s i ū l o m ų d o k u m e n t ų 
svars tyt i nenorėjo. ,,Aš juos t ik 
š iandien gavau . N e visi spaudą 
skai to . Spauda gali ir iškraipy-
tl . 

Bet Algirdas Gricius, nepri
k lausąs opozicijai, pr i tarė opo
zicijos na r i ams : Bobelio siūlo
mai koncepcijai ku r t i reikia at
skiros grupės , t a i ilgas darbas. 
O dabar svarbesnis konkretus — 
valstybės s a u g u m o klausimas. 

Šis Užsienio reikalų komiteto 
posėdis galėjo bū t i pirmasis 
naujojo komite to posėdis (nauja 
jo sudėt is) . Be t p a v a d i n t a s 
p a s i t a r i m u , n e s k i t a ip pir
miaus ia bū tų reikėję r inkt i 
komiteto p i rmininką. Rinkti 
nebuvo gal ima (nors opozicija ir 
siūlė), nes LDDP frakcija nepa
siūlė nei p i rmin inko , nei pava
duotojo kandidatūros . Opozicija 
š iame komitete negauna net pa
vaduotojo vietos. 

Seimo užsienio komiteto 
nariai apie Rusijos rinkimus 

Vi ln ius , gruodžio 14 d. - Po 
Rusijos rinkimų Lietuvos Seimo 
spaudos konferencijoje Seimo 
užsienio komiteto nariai Kazys 
Bobelis, Gediminas Kirkilas ir 
Algirdas Gricius (visi LDDP 
frakcijos Seime nariai) juos ko
mentavo. 

Kaip tai „Lietuvos aide" apra
šo Lina Pečeliūnienė, Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas pa
sidžiaugė Rusijos rinkimų rezul
t a t a i s : Rusijos piliečiai pritarė 
konstitucijai — tai stabilumo 
pagrindas. „Mums perspektyvos 
t ampa aiškesnės. Rusijos konsti
tucija suteikia didelius įgalio
j imus prezidentui. Dūmai — 
daug mažesnius". 

Rinkimai Juršėnui pasirodė 
„įdomūs" — ne pačią simpa-
t ingiausią politinę jėgą pa
sirinko. „Ryškus Žirinovskio do
minavimas didelio džiaugsmo 
ka imynams neteiks". 

Juršėnas mano, kad parla 

Gediminas Kirkilas pareiškė, 
kad išsisklaidę demokratai Ru
sijoje dabar turės galimybę susi
tart i prieš grėsmę, ,jei j i bus" . 
„Jeigu Žirinovskį remia 10 mili
jonų balsų, abejoju, ar m u m s 
r e i k i a n e r v i n g a i r e a g u o t i . 
Atvirkščiai — neturim teisės 
kištis nei komentuoti per daug", 
kalbėjo Kirkilas ir apibendrino, 
kad „demokratija laimėjo". 

Tik vienas Algirdas Gricius 
kalbėjo drąsiau — apie Rusijai 
gresiantį fašizmą ir gana didelį 
pavojų Lietuvai. Bobelis mano, 
kad nereikia skubėti visoms 
Lietuvos partijoms skelbti kokį 
nors pareiškimą, , jei Jelcinas 
dar to nepadarė". 

Algirdo Griciaus pozicija dėl 
NATO vakar buvojau griežtes
nė negu anksčiau i r daug 
aiškesnė negu prezidento ar 
LDDP: „Tur im pareikalaut i 
už t ikr in t i nepr ik lausomybę. 

Piemenėliai pagarbina gimusį Kristų. Giorgione (c. 1510) 

» Lietuvos avialinijos" 
mo dernizuoj asi 

V i l n i u s , gruodžio 13 d. 
(AGEP) — Pagrindinė valsty
binė Lietuvos aviakompanija 
„Lietuvos avialinijos" (LAL) 
pirmą kartą parduoda nebenau
dojamus lėktuvus, o už gautus 
pinigus numato pirkti naujų 
vakarietiškų lėktuvų. 

Pardavusi daugiau nei 20 
lėktuvų, LAL numato gauti 
maždaug 16 milijonų dolerių. 
Visi pinigai bus kaupiami spe
cialiai šiam tikslui atidarytoje 
sąskaitoje ir skirti pirkti nau
jiems vakarietiškiems lėktu
vams, greičiausiai „Boeing" ar 
į juos panašiems. Kiek tokių 
lėktuvų bus nupirkta, kol kas 
nežinoma, tačiau Vakarų firmų 
pasiūlymų LAL tur i labai daug. 

Vyriausybė leido „Lietuvos 
a v i a l i n i j o m s " p a r d u o t i 23 

Būdamas laikinasis šio komi
teto pirmininkas, Kazys Bobe
lis nejaukiai jautėsi. Dėl savo 
„ s l a p t o s i o s koncepc i jos" 
susilaukė priekaištų ir iš kairės, 
ir iš dešinės. 

Anot Linos Pečeliūnienės, vi
sas komitetas priekaištavo Bo
beliui, kam jis atleido vienintelį 
kompetentingą komiteto pata
rėją, E. Nekrašą. Dabar komi
te tas visai neturi patarėjų. 
„Tai e ta tų mažinimas", pasi 
guodė Bobelis. O kancleris Ger
manas pasakė, kad visiems ko
mi te tams skirti du patarėjai ir 
du padėjėjai. 

Algirdas Gricius priminė, kad 
net Aukščiausiojoje Taryboje 
buvo geriau — patarėjus rink
davo visa komisija, o ne sava
vališkai vienas pirmininkas. 
„Aukščiausioji Taryba dirbo 
komunis t in ia is metodais , o 
dabar demokratiniais", atsilie
pė Bobelis. 0 socialdemokratas, 
opozicijos narys Vytautas Pleč
kait is piktinosi: „Dabar visai 
nieko nevyksta. Galima iš viso 
nešaukt i posėdžių". 

susidėvėjusius ir nebenaudo
jamus lėktuvus. 

Kaip pasakė kompanijos ko
mercinių operacijų skyriaus vir
šininkas Henrikas Galinis, grei
čiausiai jau gruodyje bus pa
skelbtas pirmosios lėktuvų var
žytinės. Pradinė, pavyzdžiui, 
lėktuvų TU-134, kaina gali būti 
nuo pusės iki vieno milijono 
dolerių. Manoma, kad pigiau
siai įkainoti bus AN-2 — apie 
8-10 tūkstančių dolerių. 

Dabar „Lietuvos avialinijos" 
iš viso tur i 42 minėtų tipų 
lėktuvus ir 12 malūnsparnių. 
Pasak H. Galinio, šis par
davimas — tik pirmasis etapas, 
vėliau bus parduota ir daugiau 
lėktuvų. 

„Lietuvos avialinijos" taip pat 
ketina atnaujinti aštuonis rusiš
kus JAK-42 lėktuvus. Pirmąjį 
pagal vakarietiškus standartus 
jau rekonstra o prancūzų firma 
„AOM Industries". Iš Marseille 
perskridusi an.e lėktuve pakeis
tos keleivių kėdės, perdarytos 
pagalbinės patalpos, ryškiai 
raudona spalva nudažytas orlai
vis, sukurta ir nauja ..LAL" em
blema. 

Sumažės Lietuvos JT 
mokestis 

N e w Yorkas . gruodžio 23 d. 
— Jungt in ių Tautų Penktas ko
mitetas baigė -varstyti kontro
versišką valstybės na rys tės 
mokesčių Jungtinėms Tautoms 
klausimą. 

Kaip praneša Lietuvos Misija 
prie Jungtinių Tautų, neforma
li derybinė ^rrupė, posėdžiavusi 
nuo lapkričio mėnesio pradžios 
ir kurioje nuo pat pradžios 
dalyvavo ir Lietuvos atstovai, 
galutinai suderino rezoliucijos 
projekto tekstą, pagal kurį atei
nančių metų mokesčių skaičia
vimai bus atlikti paprastesne ir 
mažiau politizuota tvarka. 

1994 m rudenį Generalinė 
Asamblėja turės priimti naują 
mokesčių koeficientų lentelę, 

kurioje Lie tuvos m o k e s č i a i , 
anksčiau nustatyt i vadovaujan
t is netobula Sovietų Sąjungos 
ekonomine s t a t i s t i ka bei ne t ik
ru rublio-dolerio k u r s u , pas te 
bimai sumažės. 

Penkto komiteto derybose Lie
tuvos delegacijai a t s t o v a v o Mi
sijos patarėjas D a r i u s Sužie
dėlis. 

Derybų delegacijos 
panaikinimas — 

pakaltinamas 
veiksmas 

V i l n i u s , g r u o d ž i o 17 d. 
(AGEP) — Seimo n a r y s Romual
das Ozolas mano, k a d preziden
tas Algirdas B r a z a u s k a s , išfor
muodamas derybų su Rusi ja de
legaciją ir s u d a r y d a m a s da rbo 
grupę deryboms su Nep r ik l au 
somų Valstybių S a n d r a u g o s 
(NVS) šalimis, p a k e i t ė derybų 
objektą. Negana t o , a n o t Ozolo, 
sąmoningas de rybų delegacijos 
išformavimas y r a „ p a k a l t i 
namas ve iksmas" . 

Pasak R. Ozolo, buvus io j i de
rybų delegacija t u r ė j o dvi už
duotis: sus i ta r t i dėl ka r iuo
menes išvedimo ir žalos Lie
tuvai a t lyginimo, todėl savo 
užduoties dar ne įvykdė . „Teigti, 
kad išvedus Rusi jos ka r iuome
nę, derybų delegacijos užduot is 
baigta — yra s ą m o n i n g a i pa
darytas pa r e i šk imas , k a d at
sisakoma žalos a t l y g i n i m o " , 
trečiadienį ž u r n a l i s t a m s sakė 
Romualdas Ozolas. 

Pasak jo, s u n k u įs ivaizduot i , 
kad naujasis derybų pa r tne r i s — 
NVS šalys — p r i s i i m t ų a tsako
mybę už buvusios Sovie tų Są
jungos Lietuvai p a d a r y t a žalą. 
Tuo tarpu negali bū t i s u k u r t i 
geri kaimyniniai s a n t y k i a i , kol 
okupaciją vykdžius i š a l i s ne
grąžino pagrobto t u r t o ir ne
kompensavo okupac i jos me tu 
nepagaminto t u r t o , , j a u nekal 
bant apie gen t ies n a i k i n i m ą " , 
sakė R. Ozolas. 

Lietuvos netenkina, jei NATO 
ment inė praktika Žirinovskio pri ims Vyšegrado (Varšuvos 
smarkiai nepakeis. „Mes tur im pakto) šalis, o mus pal iks" , 
pr i imt jį tokį, koks jis ne ka r t ą kalbėjo Gricius. 
atsiskleidė". Išgirdęs Lands-
bergio vertinimus (LDDP tylioji 
diplomatija — pasiruošimas 
kapituliacijai) Juršėnas sušuko: 
„Atleisk jam Viešpatie!" ir 
pridūrė, kad LDDP pakanka
mai viešai dirba. 

Kazys Bobelis pranešė, kad 
pasaul i s sveikina Rusiją — 
konstitucija juk priimta. Be to, 
ir jėgos Rusijos parlamente bus 
apylygės — Jelcino grupė net 
t u rė s mažą persvarą. 

Prezidento Brazausko dekla
ruojamą „tyliąją diplomatiją" 
Rusijos įvykių akivaizdoje R. 
Ozolas pavadino „medūzos liulė-
j imu". Jo nuomone, Rusijos rin
kimų rezultatai turi priversti 
šios diplomatijos politikus „nu
eiti nuo arenos". 

JT rems laisvas 
rinkas Vidurio 

Europoje 

New Yorkas , gruodžio 23 d. 
— Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja patvirtino Antro ko
miteto (ekonominiu ir socialinių 
klausimų) suderintu rezoliucijų 
komplektą. 

Kaip praneša Lietuvos Nuola
t inė Misija prie Jungtinių Tau
tų, Lietuvai svarbesnių rezoliu
cijų Asamblėja antrus metus iš 
eilės visuotinu sutarimu pasi
ryžo labiau nagrinėti ir tarptau 
tiniuo8e forumuose kelti Rytų 
bei Vidurio Europos valstybių 
pastangas savo valstybėse įtvir
t in t i laisvąsias rinkas. 

Asamblėja taip pat patvirtino 
nemažą JT ekonominės politi
kos bei humanitarinės pagalbos 
organų vidinių reformų paketą, 
kurį jau kelis metus globoja 
Skandinavijos šalys. Refor
momis siekiama gerinti įvairių 
t a rybų darbą ir didinti jų 
veiklos efektyvumą. 

Antrame komitete Lietuvos 
delegacijai atstovavo Misijos 
patarėjas Darius Sužiedėlis. 

Atidėtas 
nepaprastosios 

padėties įstatymo 
priėmimas 

Viln ius , gruodžio 21 d. (Elta) 
— Seimas buvo priverstas atidėti 
Nepaprastosios padėties įsta
tymo priėmimą, iš salės išėjus 
dešiniosos opozicijos ats tovams. 
Jos vadas Vytautas Landsber
gis pareiškė, kad opozicija 
negalėjo dalyvauti balsavime, 
kadangi įstatymo projektas nu
mato galimybę įvesti d ikta tū
rinį valdymą vienos partijos 
atstovų Seime balsais. Įstaty
mas, be to, numato apriboti i r 
sustabdyti žmogaus teises i r 
p i l i e t i n e s la i sves . J i s 
suskaičiavo, kad s iū lomame 
įstatymo projekte yra 12 nuo
statų, prieštaraujančių Konsti
tucijai. 

Įstatymo projektas prieš t a i 
buvo p raė j ę s v i s a s p a r 
lamentines procedūras. įvyko 
t rys jo skaitymai. Pa ta i sy tą 
projektą, be to. balsvimo išva
karėse suderino visų frakcijų 
atstovai. 

Seimo rudens sesija baigiasi 
gruodžio 23 dieną. Tik imas i , 
kad Nepaprastosios p a d ė t i e s 
įstatymas bus priimtas sausio 
viduryje, kai bus sušaukti kel i 
neeiliniai Seimo posėdžiai. 

KALENDORIUS 

G r u o d ž i o 24 d.: Kūčios . 
Adomas. Ieva, Adelė, I rmina. 

Gruodž io 25 d.: Kalėdos. 
Anastazija. Grožvydas. Ginutė , 
Aiškute. 

Gruodž io 26 d.: Šv. Šeima; 
Steponas, Dovilė. Gryno ta s , 
Žilvė. 

G r u o d ž i o 27 d.: Šv. J o n a s 
evangelistas; Fabiolė. Mant i lė , 
Eglė. 

G r u o d ž i o 28 d.: Nekalt iej i 
v a i k e l i a i ; Agapė, Teof i l ė , 
Rimas. Vyga. 

i 
. 
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Redaktorė Irena Regiene 

LIETUVOS SAKALAS 
FLORIDOS PADANGĖJE 

Lapkričio 19-21 dienomis, 
Pompano Beach aerodrome, Flo
ridoje, įvyko Breitling'o Pa
saulinės Taurės (World Cup) 
akrobatinio skraidymo pirme
nybės. Jose dalyvavo šešiolika 
geriausių akrobatinio skraidymo 
lakūnų iš viso pasaulio. Atvyko 
lakūnai iš Prancūzijos, Vengri
jos, Šveicarijos, Rusijos, JAV ir 
iš Lietuvos - Jurgis Kairys. 

Teisėjai buvo parinkti iš Aust
rijos, Čekijos, Pietų Afrikos, 
Vokietijos, Švedijos, JAV ir Ru
sijos. 

Breitling'o Pasaulinės Taurės 
pirmenybės vyksta Tarptauti
nės Aeronautikos federacijos 
(FAI) globoje. Pompano Beach 
aerodrome vykusios rungtynės 
buvo finalinės, prieš tai lakūnai 
varžėsi Prancūzijoje, Italijoje, 
Osh Kosh, Wisconsin, Bex, Švei
carijoje, Berlyne, Vokietijoje. 

Breitling'o chronografų kom
panija, Grenchen, Šveicarijoje, 
pirmenybes remia nuo 1990 me
tų. Pirmenybių tikslas yra iš 
viso pasaulio sutraukti pačius 
geriausius lakūnus ir per akro
batinį skraidymą populiarinti 
aviaciją. 

Pirmos vietos laimėtojui ski
riama 50,000 šveicarų frankų 
premija, antros vietos laimė
tojui 30,000 šveicarų frankų ir 
trečios vietos laimėtojui 20,000 
šveicarų frankų. (50,000 švei
carų frankų yra lygu 35,000 
dol). 

Akrobatinis skraidymas kiek 
panašus į figūrinį čiuožimą, nes 
abejuose sportuose yra griežtos 
taisyklės, reikia atlikti tam 
tikras privalomas figūras. Akro
batiniame skraidyme privalo
mos figūros lakūnui yra įteikia
mos 24 valandas prieš pirmeny
bes, taigi, jis neturi daug laiko 
jas sustatyti tam tikron eigon. 
Be to, lakūnai, kai ir čiuožėjai, 
pasirenka muziką, pagal kurią 
jie atlieka savo programą ir 
kurią jie girdi lėktuve savo ausi
nėse. 

Lėktuvai yra maži, vienvie
čiai, labai lengvi. Jų motorai 
galingi, iki 400 arklio jėgų, o 
pats lėktuvas sveria maždaug 
700 kg. Lėktuvai pagaminti iš 
anglies pluošto (carbon fibre), 
tik kai kurios dalys yra iš plieno 
ar titanijaus metalo. Jurgis Kai
rys skraido su Sykhoi SU-26, tai 
rusiškas lėktuvas, šiuo metu 
vienas iš geriausių tos rūšies 
lėktuvų pasaulyje. 

NAUJAS 
R. MAŽUOLIO IR 

LIETUVOS 
PLAUKIMO 
REKORDAS 

Lietuvos plaukikas Rai
mundas Mažuolis atvirame 
Kanados čempionate, 50 ir 100 
metrų plaukdamas laisvu sti
liumi, buvo pirmas ir pasiekė 
naujus Lietuvos rekordus. 50 
metrų olimpinio sidabro Bar-
celonoje ir Europos bronzos 
(1993 m.) medalių laimėtojas 
nuplaukė per 21,62 sekundes. 
Šis rezultatas — antras pasau
lyje per visą plaukimo istoriją. 
Šiuo metu Raimundas Mažuolis 
treniruojasi JAV. Prieš sausio 
mėnesį prasidėsiančias pasaulio 
taurės varžybas Raimundas 
dalyvaus atvirame Brazilijos 
čempionate. (AGEP) 

Jurgis Kairys, Lietuvos saka
las, yra 41 metų amžiaus. Ve
dęs. Žmona yra anglų kalbos 
mokytoja. Turi du sūnus — 
11-kos ir 4-rių metų amžiaus. 
Gyvena Vilniuje. Jurgis gimė 
Sibire, tremtinių šeimoje. Tėvai 
parsivežė jį 7-rių metų į Lie
tuvą, Žemaitijon, kur tėvai dar 
ir dabar kaime gyvena. Skraidy
ti Jurgis norėjo nuo vaikystės, 
po to, kai trąšas barstės lakūnas 
jį paskraidino lėktuvu. 

Jurgis skraido jau 18 metų ir 
yra vienas iš geriausių, jei ne 
pats geriausias, akrobatinio 
skraidymo lakūnų pasaulyje, 
J is y ra baigęs technikos 
mokslus ir aukštojo pilotažo 
mokyklą. Norėdamas prasiverž
ti į tarptautinę skraidymo 
areną, būdamas labai gabus, jis 
su kitais lietuviais lakūnais, 
taip, kaip ir lietuviai krepši
ninkai, dalyvavo Sovietų Sąjun
gos akrobatinio skraidymo rink
tinėje, kur lietuviai buvo ge
riausi lakūnai. 1980 m. lietuvis 
lakūnas Tiškevičius Vokietijoje 
laimėjo 1-ą vietą, o Jurgis 
Kairys - 2-ą vietą. Jurgis Kairys 
1989 m. laimėjo JAV akrobati
nio skraidymo pirmenybes. Be 
to, yra laimėjęs Pietų Afrikos, 
Rytinės Azijos Malėzijoje ir 
kitas pirmenybes. 

Akrobatinis skraidymas yra 
pavojingas sportas. Steponas 
Tiškevičius žuvo 1986 metais. O 
kitas lakūnas, Vytas Lapenas, 
katastrofoje neteko vienos kojos, 
ir rankos pirštų. 

Sužinojęs iš laikraščių apie 
1993 m. Breitling'o Pasaulinės 
Taurės pirmenybes, aviacijos 
mėgėjas dar iš jaunystės, Algis 
Augūnas, gyvenąs Jupiter, Flo
ridoje, susisiekė su Pompano 
Beach aerodromu, susirado lie
tuvį lakūną Jurgį Kairį ir 
susitarė, kad atvyks į pir
menybes jo pasižiūrėti. Šešta
dienį, lapkričio 20 d., su Vincu 
Saku iš Lake Worth, su lietuviš
ka vėliavėle ir video aparatu 
nuvyko stebėti pirmenybių. 

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 
pirmenybes stebėjo su kitu avia
cijos mėgėju Valteriu Beržins-
ku ir šio straipsnio autore. 
Diena buvo saulėta, pūtė nestip
rus vėjelis, danguje kur - ne -
kur skraidė balti debesys. Jur
gis Kairys turėjo skristi maž
daug programos viduryje. Lietu
viai, aišku, laukė Jurgio Kairio. 
Pagaliau jis atėjo prie lėktuvo, 
apėjo aplink, apžiūrėjo jį, 
persirengė ir atsisėdo lėktuvo 
sparnų šešėlyje padūmoti. Po 
kurio laiko įlipo į lėktuvą ir nu
važiavo į startavimo vietą. Per 
garsiakalbius pasigirdo prane
šėjo balsas: „Dabar skris Jurgis 
Kairys, šiuo metu vienas iš pir
maujančių pasaulio akrobatinio 
skraidymo lakūnų. Šiandien jis 
atstovauja savo Tėvynei, Lietu
vai". 

Lėktuvas pakilo į padangę, 
pasigirdo Mendelsono muzikos 
garsai, Jurgis Kairys, tas Lie
tuvos sakalas, pradėjo savo 
programą. Čia neįmanoma ap
rašyti, kaip puikiai jis skraidė. 
Jurgio Kairio lėktuvas nardė po 
Floridos dangų, žiūrovai net 
aikteldavo, kai lėktuvas pradė
davo žemyn skrisdamas suktis, 
suktis erdvėj, ir atrodė, kad tuoj 
kris j žemę, tačiau, žiūrėk, 
staiga vėl pakildavo ir šaudavo 
aukštyn. Arba kartais lėktuvas 
kildavo, kildavo besi vartyda
mas aukštyn ir, atrodė, staiga 

Lietuvių lakūnas J u r g i s Kai rys ir Algis A u g ū n a s P o m p a n o Beach, Floridos, a e r o d r o m e . 

Nuotr. V . B e r ž i n s k o 

sustoja ir kabo erdvėje, o 
paskui — staiga vėl neria že
myn, arba staiga apsiverčia ir 
skrenda galva žemyn. Jurgis 
Kairys taip skraidė penkias 
minutes. Dar jam nenusileidus, 
žiūrovai ėmė entuziastingai plo
ti. Tą dieną Jurgis Kairys surin
ko daugiausiai taškų ir buvo pa
skelbtas geriausiai tą dieną 
skridęs pirmenybių dalyvis. 

Po kurio laiko Jurgis Kairys 
atėjo pasisveikinti su jo lau
kiančiais lietuviais. Jam atei
nant, žmonės Jurgį Kairį 
stabdė, prašydami autografo, 
ant programos, arba norėjo kar
tu su juo nusifotografuoti. Pa
galiau Jurgiui Kairiui pavyko 
ateiti ir pas lietuvius, kurie jį 
nuoširdžiai pasveikino. Jurgis 
Kairys pažadėjo atvažiuoti į 
Palm Beach apylinkę ir susitik
ti su ten gyvenančiais tautie
čiais. 

Lapkričio 23 d., antradienį, 
kun. V. Pikturnai parūpinus St. 
Paul of the Cross bažnyčios 
kavinę, arti 60 apylinkės lie
tuvių susirinko susitikti su 
1993 m. Breitling'o Pasaulinės 
Taurės II-os vietos akrobatinio 
skraidymo laimėtoju — Jurgiu 
Kairiu. 

Jurgis Kairys, vos įėjęs kavi
nėn, pavergė ten susirinkusių 
lietuvių širdis. Neaukštas, gra
žiai atrodąs, priėjęs su kiekvienu 
pasisveikino, o kiekvieną mote
rį pabučiavo. Tad taip ir ištirpo 
visų širdys. 

Palm Beach L.B. pirmininkas 
dr. Vytautas Majauskas pasvei
kino susirinkusius, iškeldamas 
sporto reikšmę mūsų gyvenime. 
Pasidžiaugė, kad mūsų spor
tininkai dabar garsina Lietuvos 
vardą, kad sportas pralaužia 
tautų sienas. Jis pakvietė Algį 
Augūną supažindinti su Jurgiu 
Kairiu. 

Algis Augūnas pristatė Lietu
vos lakūną ir parodė vaizda
juostę iš Pompano Beach vyku
sių pirmenybių, Jurgio Kairio 
atliktą skraidymą. 

Po to kalbėjo pats Jurgis 
Kairys, akrobatinio skraidymo 
II-os vietos pasaulyje laimėtojas. 
Prabilo nuoširdžiai, paprastai. 

Papasakojo, kaip sunkiai tė
vai gyveno Sibire, kaip grįžo 
Lietuvon, kaip baigęs mokyklą, 
pasiėmė krepšelį ir išėjo mo
kytis skraidyti. Papasakojo apie 
savo ilgą kelią į pasaulinio gar
so lakūnų eiles, kaip turėjo 
fiziniai lavinti savo kūną, kad 
galėtų atlikti sudėtingą akro
batinį skraidymą. Nupasakojo 
sunkią Lietuvos aviacijos pa
dėtį, nes reikia apvalyti 
apterštus aerodromus, reikia 
naujų lėktuvų, o lėšų nėra. 

Po to Palm Beach lietuviai 
svečią nusivežė papietauti. At
sisveikindamas Jurgis Kairys 
džiaugėsi pirmą kartą susitikęs 
su Amerikoje gyvenančiais lie
tuviais ir pakvietė visus į 1994 
m. akrobatinio skraidymo pir
menybes, kurios užsibaigs ir vėl 
Pompano Beach. 

O Palm Beach apylinkės lietu
viai vėl lauks atskrendant <;a-

Futbolas 

PASIRUOŠIMAS PASAULIO 
TAURĖS TURNYRUI 

kalo 
rio. 

urgi< 

Dalia Augūnas 

Dirbtinio džiaugsmo atmosfe
roje, blykčiojant šimtams foto 
aparatų ir TV kamerų, gruodžio 
19 dieną Las Vegas viešbutyje 
loterijos būdu buvo suporuotos 
1994 metų Pasaulio taurės 
turnyre dalyvaujančios 24 vals
tybių komandos. Jos suskirs
tytos į 6 grupes po 4 komandas: 

A — Kolumbija, Rumunija, 
Šveicarija ir JAV; 

B — Brazilija, Kamerūnas, 
Rusija ir Švedija; 

C — Bolivija, Vokietija, P. Ko
rėja ir Ispanija; 

D — Argentina, Bulgarija, 
Graikija ir Nigerija; 

E — Airija, Italija, Meksika ir 
Norvegija; 

E. Belgija, Marokas, Olandija 
ir Saudi Arabija. 

Iški lmingas t u r n y r o ati-
darymas ir pirmosios rungtynes 
vyks Chicagos Soldier Field 
stadione birželio 17 dieną. Žais 
dabartinis Pasaulio taurės meis
teris Vokietija prieš loterijos 
būdu išrinktą Bolivijos rinktinę, 
kuri pirmą kartą dalyvauja 
tokio masto turnyre. Tik iš
girdus Bolivijos vardą, kilo stai
gus klausimas, kas ta ,.Pelenė", 
Bolivija, kur ji ir kuomi pre
kiauja? 

P i rmame r a t e komandos 
rungtyniaus „Round robin" sis
tema — viena prieš kitą. Į 
antrąjį ratą kvalifikuosis po dvi 
komandas iš kiekvienos grupės 
ir dar 4 trečios vietos komandos 
su geriausiais rezultatais — iš 
viso 16 komandų. 

Antrame rate rungtyniaus 
vieno minusio sistema — po pir
mo pralaimėjimo komanda iš
krenta iš turnyro. 

Pasaulio taurės turnyre, per 
mėnesio laikotarpį, bus sužais
tos 52 rungtynės devyniuose 
JAV miestų stadionuose: 1 — 
Pasadena, Calif., Rose Bowl; 2 
- Palo Alto. Calif., Stanford 
stad.; 3 — Pontiac, Mich., Sil-
verdome: 4 — Čikagos, Soldier 
Field; 5 — Foxboro. Mass.; 6 — 
Dalias, Tex., Cotton Bowel; 7 -
E. Rutherford, N. J.. Giants Sta-
dium; 8 — Orlando, Fla., Citrus 
Bowl; 9 - Washington, D.C., 
RFK stadione. 

Soldier Field, Čikagoje, vyks 
ketverios pirmojo rato rung
tynės: birželio 17 d. — Vokietija 
— Bolivija, birželio 21 d. Vokie
tija — Ispanija, birželio 26 d. 
Bulgarija — Graikija ir birželio 
27 d. Bolivija — Ispanija. Jei 
JAV rinktinė kvalifikuosis ant
rajam ratui, liepos 2 d. žaistų 
Soldier Field. 

• 1929 m. l apkr ič io 29 d. 
JAV laivyno lt. Richard Byrd 
pirmą kartą sėkmingai lėktuvu 
perskrido Pietų ašigalį. 

• NustebinVitr :- pradžiu
ginkite savo vaiku . užpienu-
meruokite j ' °ms „Draugą". 

Finalinės rungtynės vyks 
Pasadena, Ca, Rose Bowl sta
dione, kuris talpina 102,000 žiū
rovų. 

Visos rungtynės bus rodomos 
TV - cabel ESPN - 41 rungty
nės ir ABC — 11 rungtynių. 

Tikimasi didelio turistų ant
plūdžio. Organizuojama sustip
rinta apsauga. 

Ar Pasaulio taurės turnyras 
duos realų pagrindą susidomėti 
europietiškų futbolu ir vėl pra
dėt i organizuoti t i k r a s 
profesionalų komandas šiame 
krašte, kurios patrauktų mases 
žiūrovų ir kapitalo, priklausys 
nuo JAV rinktinės pasirodymo 
ir konkurentų pritarimo. 

Rinktinė, vadovaujama coach 
Borą Milutinovic (jugoslavas), 
jau kelinti metai rimtai dirba ir 
rungtyniauja. 

J . J . 
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DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MainSt . 
Mattesson. IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem. te l . 708-594-0400 
Bridgview, IL 60455 

Valandos pagal susitarmą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rdSt. 
Te l . (1-312) 735-7709 

217 E. 127st St. 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKARAS a CHIRURGAS 

Family Medlcal Cllnic 
15505 — 127 St., Lemont. IL 60439 

Pt« aueo Pa'os CotvuMy Hosp'tai •• 
S'ive* Ooss Hosp'tai 

vaiaiaos pagai suS'ta"Tią 
TeJ. (708) 257 2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (ln-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Rldge Med. Center 

9830 S. Ridgeland Ave. 
Chicago Rldge, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St 

312-735-7709 
Chicago, IL 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
P»ntlnlrtkim» nuolaida 

2436 W Llthuanlan Plaza Court 
Tel. (1312) 625-8288 

507 s. GUbert. LaGrange. H. 
Tel. (708) 332-4487 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-4200 
Elgin 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000, ex: 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
We«tche«ter, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgmis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802 

Pirm . antr.. penktd 9 v r -3 v. p p.. 
ketv 10 v r -7 vv . trečd . 
šeštd 10 v r — 2 v.p p 

Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd 
Sumokama po vizito 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave . , Oriand Park 
708-349-8100 

10 W. Mart in, Naperville 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 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. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr 12-6. oenkt 10-12 16 

DAUA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171«t 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Buildlng 

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. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v D p-7 v v antrd 1230-3 v p p 
fecd uždaryta, ketvd i-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p p 

6132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 778-8969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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) 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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 

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 vv 

Tel . (708) 448-1777 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tel . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 6 0 1 2 6 

708-941-2606 
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Taika ir ramybė 

GEROS VALIOS 
ŽMONĖMS! 

Anglosaksų, germanų ir kai 
kuriuose kituose kraštuose, 
Kalėdų proga sveikinant, žmo
nės vieni kitiems linki džiaugs
mo ir linksmumo, Kalėdoms 
ypač priderinant linksmybės są
voką. Lietuviai anksčiau mėg
davo sakyti: „Sveikinu su šven
tom Kalėdom"; „Sveiki, sulau
kę šventų Kalėdų", galbūt dėl 
to, kad palyginti „naujas" 
krikščioniškosios šeimos narys 
— Lietuva — dar kur kas geriau 
suvokė ir prisiminė, kas Kalė
dose iš tikrųjų švenčiama. Die
viškojo Kūdikio gimimas padarė 
Kalėdas šventomis, todėl sveiki
nimuose jos taip ir buvo vadi
namos. 

Linksmybės p e r t e k l i u m i 
Lietuvos gyventojai niekad 
nepasižymėjo. Iš dalies tai cha
rakteringas šiauriečio būdo 
bruožas, iš dalies istorijos eigoje 
sukauptas skausmas, vargas, 
dažna svetimųjų vergijos našta, 
vertusi j gyvenimą žvelgti grei
čiau melancholišku, o ne besi
šypsančiu žvilgsniu. Iš tikrųjų 
labai linksmas žmogus, kuriam 
Juokas už pirmų durelių", buvo 
laikomas „skystu, paiku, pliuš-
kium, kuris juokias, vos pirštą 
parodžius". Tai vaiko ar nesu
brendėlio būdo bruožas. 

Lietuvis Kalėdose taip pat 
linkėjo taikos ir ramybės. To 
paties linkėjo ir angelai, beveik 
prieš 2,000 metų pragydę virš 
Betliejaus laukų, nušviestų 
naujos, neregėtos žvaigždės 
šviesa. Sunku pasakyt i , a r 
taikos ir ramybės ilgesys žmo
nijoje yra įgimtas, ar ilgų amžių 
patirties išugdytas. Juk nuo pat 
žmogaus įsigalėjimo šioje plane
toje stipresnysis vis stengėsi 
pavergti silpnesnį, priversti jam 
tarnauti, nusilenkti, tenkinti 
visas užgaidas vien dėl to, kad 
silpnesnysis nepajėgė apsiginti. 

Žmonija visuomet troško tai
kos ir ramybės. Angelų giesmė 
virš Betliejaus pagaliau suteikė 
viltį, kad ir pats Dangus ateina 
su šiuo linkėjimu, kad galbūt 
pagaliau gimė Tas, Kuris gali 
žmones vesti į Taikos ir Ramy
bės amžių. 

Tačiau daugelis, apsidžiaugę 
pirmaisiais dangiškosios gies
mės žodžiais, nesustojo išklau
syt ir antrosios jos dalies, išgirs
ti, kad taikai ir ramybei Žemėje 
apsigyventi yra duodama labai 
griežta sąlyga: t ik „geros 
val ios" žmonėms t a ika ir 
ramybė skiriama! 

Žmogus papras ta i pratęs iš
girsti, ką nori girdėti; matyti, ką 
pamatyti trokšta. Gal dėl to t a ip 
gerai sekasi visokiems apga
vikams, kurie didžiulėmis raidė
mis reklamuoja kokį fantas
t i š k a i p a t r a u k l ų dalyką, o 
pačioje apačioje, kone neįskai
tomu šriftu parašo, kiek t a s 
da ik t a s ar pas lauga susigun
džiusiam iš tikrųjų kainuos. Pa
p ras t a i žmogus apsižiūri t ik 
tada, kai j a u būna į tinklą be
vil t iškai įsipainiojęs. 

Kr i s tu i g imus , angelai žmo
nijai linkėjo KRISTAUS ta ikos 
ir ramybės , kurią j is į pasaulį 
a ts inešė, ka ip brangiausią dan
gaus dovaną. Atnešė ir ištiesė 
žmonėms, t ač iau dovaną dau
gelis atmetė, nes nemokėjo įver
t int i to , ką vienintelis Dievo 
Sūnus siūlė. Tai nebuvo naujie
na. N u o amžių žmonės never
tino romiųjų, kukliųjų, taikiųjų 
žodžio, perspėjimo, idėjų. Kardo 
žvangėjimas, aukso spindėji
mas, skambūs šūkiai ir pa
t r auk lūs , no r s tuš t i , žodžiai 
visuomet rado pulkus pasekėjų. 
Nere ik ia pavyzdžių ieškoti toli 
praeityje. P r i e š porą savaičių 
Rusijoje s ta iga į politinę a reną 
prasiveržė k a i p tik toks asmuo, 
kur io priešr inkiminiuose žo
džiuose nerado vietos nei ta ika , 
nei r amybė , bet p a k a n k a m a i 
dažna i aidėjo gras inimai ir 
g inklų tarškėj imas. Jo p ik ta 
valia buvo nukre ip t a ir į mūsų 
t ėvynę prie Baltijos k ran tų , su-
kaus tydama mūsų širdis nauju 
rūpesčiu. 

Žmoni ja Išganytojo l a u k ė 
tūkstančius metų. Mums, belau
kiant iems Lietuvos laisvės ryto 
svetimuose kraš tuose , kiekvie
ni metai , kiekvienas dešimtmetis 
nusi tęsė t a r t u m tūks tantmet is . 
Mes l aukėme ir vylėmės, pa tys 
savo viltimi netikėdami, kad 
a te is šviesi diena, k a i galėsime 
laisvai, drąsiai sušukti savo bro-
liams-sesėms Tėvynėje: „Sveiki, 
su l aukę šventų Kalėdų; Kris
t aus t a ika ir ramybė t ebūna su 
jumis ! " 

Šiandien j a u gal ime tai pa
da ry t i , bet, t iesdami brolišką 
ranką per Atlantą, tardami nuo
š i rdž ius sveik in imo žodžius, 
pasis tenkime labai primygtinai 
pabrėž t i , k a d l inkėjimai iš
s i p i l d y s t i k „ g e r o s v a l i o s 
žmonėms". 

Danutė Bindokienė 

Rimties valandėlė 

KALĖDOS - VAIKŲ ŠVENTĖ 

LIETUVA PERSITVARKANČIOS 
RUSIJOS EIGOJE 

Lietuvos ir Pabaltijo kraš tų 
išorinio saugumo problemoje 
vienas aktual iausių klausimų 
šiuo metu yra buvusios Sovietų 
armijos dabart inė padėtis. 

Buvusi viena galingiausių ir 
didžiausių ginkluotų pajėgų 
vienetų su 5 mil. karių suma
žėjo iki vieno trečdalio to, ką tu
rėjo prieš kelerius metus. Po 
1991 m. Sovietų Sąjungos suby
rėjimo dalis armijos liko atsi
skyrusiose respublikose, ki ta 
dal is a tkr i to , sumažinus karinį 
biudžetą. 

Šiuometinė Rusų armija nebe
sudaro didelės grėsmės NATO 
gynimosi sistemai, tačiau Rytų 
Europos naujai atsikūrusioms 
respublikoms ji pasilieka gal 
d a r labiau grasinanti, negu 
anksčiau, ne dėl jos pajėgumo, 
bet dėl pakrikimo organizaciniu 
atžvilgiu. 

„NY" (11.28) sumuoja dabar
t i nę padėtį, cituodami kar inę 
anal i t iką S. M. Rogov: „Galin
goji kar inė organizacija staiga 
atsidūrė pralaimėjusios armijos 
pozicijoje. Šiuo metu kariuome
nei nėra jokios tikros civilinės 
kontrolės. 1991 metai a tnešė 
sovietų valstybės sugniužimą ir 
pranykimą. Dar iki šio laiko 
Rusijoje nėra tikros valdžios. 
Biurokrata i daro viską, ką tik 
nori , be jokios baimės. Kariuo
menėje yra generolų demokra 
ti ja". 

Iš t ikro kariuomenės vadovy
bė neturi vieningos nuomonės 
politinių išsivystymų atžvilgiu. 
Atskirų sričių kariniai vadai 
iškyla kaip saugumo grėsmė be
sikuriančioms respublikoms. 

Dabar t a s ypač pastebima 
Estijoje ir Latvijoje, kur rusu 
kariuomenės vadai atsisako pa-

MIKAS J U R G A I T I S 

klusti centrinei vadovybei; tą 
neklusnumą motyvuodami rei
kalingumu apsaugoti taut ines 
mažumas bei nurodydami butų 
t rūkumą pasitraukusiems da
liniams; iš tikrųjų jie nenori 
palikti okupuotų kraštų, tu
rinčių žymiai aukštesnį gyve
nimo lygį. Girdėti teigimų, jog 
Lietuvos pasisekimas tuo at
žvilgiu įvyko iš dalies dėl suda
rymo palankių sąlygų rusų ka
r i šk iams p r a t u r t ė t i . J iems , 
gavus valdiškus butus, pasi
t raukiant buvo leidžiama juos 
parduoti už valiutą. 

Rusų krašto apsaugos minist
ras P. S. Gračev buvo atsakin
gas už spalio 4 d par lamento 
karinį paėmimą, neapsiėjusį be 
ne mažo skaičiaus aukų. Visa 
šio įvykio eiga ir čia rodo 
buvusią nevieningą nuomonę 
vyriausioje vadovybėje. Prezi
d e n t a s J e l c i n a s k r i t i k a v o 
ministrą už pavėluotą proceso 
įvykdymą (..N.Y.T.", 11.28). 
Prieš pradedant par lamento 
puolimą, prezidentas beveik pa
dvigubino karininkų atlygini
mą ir, spaudžiant karinei vado
vybei, sutiko išreikšti pasi
priešinimą priimti Rytų Euro
pos kraštus ; NATO sąjungą. 

Šiuo metu Rusijos centrinės 
valdžios problemos, apsunkintos 
senosios sistemos ša l in inkų 
siekimais, santykių su atsisky
rusių respub.ikų sprendimais, 
Ukrainos ir Rusijos kova dėl 
Juodosios j ū r * laivyno ir Kry
mo pusiasalk priklausomumo, 
sukelia daug orogų atskirų ka
rinių vietovių vadams įeiti į 
politiką ir tapti ją lemiančiais 
partneriais. Centrinės valdžios 

siekimas turėti didesnę kontrolę 
provincijose dar stipriau iškelia 
tų vadų reikšmę. 

Tipingas yra vieno kariuome
nės vadovaujančių asmenų pa
reiškimas „N.Y.T." korespon
dentui po pasitraukimo iš Pa
baltijo valstybių: „Mes galime 
at le is t i Je lc inui už menką 
atlyginimą, sunaikinimą rnūsų 
žmonų ir vaikų sveikatos, mū
sų ištraukimą iš šiltų namų 
praktiškai į atvirą lauką, bet 
mes negalime atleisti, kad že
mės, užkariautos mūsų tėvų ir 
prosenių, ir mūsų žmonės, kurie 
ten gyvena, būtų atiduoti už 
mažiau negu žiupsnį tabako". 

Tas turėtų skambėti pavojaus 
skambučiu Lietuvos valdžios or
ganams , bes ide ran t i ems ir 
sudarantiems įvairias sutart is 
su dabartine Rusija, kuri šiuo 
metu dėl įvykusios suirutės gali 
tik puoselėti viltis atgauti tą. ką 
yra praradusi. 

Kita mintis kyla. kai svetimos 
tautos žmonėms, kuriems tos 
žemės, tie miškai, tos upės ir 
ežerai lieka taip neįkainuojami 
ir verti didelės asmeniškos au
kos, ar nebūtų verta ir Lietuvos, 
savos tautos priaugančioms kar
toms susižavėti sava tėvyne, 
kaip pasiaukojimo vertu objek
tu. 

• P i r m o j i i t a l ų opera 
Amerikoje - „Sevilijos kirpėjas" 
- buvo pastatyta New Yorke 
1825 m. lapkričio 29 d. 

• Ta rp tau t inė j e konfe ren 
cijoje, įvykusioje Berlyne 1906 
m. lapkričio 22 d., buvo nuspręs
ta, kad signalas SOS bus naudo
jamas kaip pagalbos šauksmas 
visame pasaulyje. 

Kaleaos yra vaikų šventė, bet 
ne paviršutiniška, žaislų — 
dovanu sdėstytų po eglute, 
prasme ar nuostabių pasakų 
prasme, o tuo, kad jos iššaukia 
mumyse užsilikusi vaiką, iš
šaukia tai mumyse, kas da r 
nenutolę nuo gyvybės versmės. 
Vaikiškumas mus atveda akis 
į akį su viskuo, kas yra svar
biausia, gražiausia ir labiausiai 
verta mūsų pasiaukojimo. Kalė
dos yra vaikų šventė, bet ne 
vaikiškos. 

Kaip pastebi kun. Carroll 
Stuhlmueiler, komentuodamas 
Kalėdų Mišių skaitinius, ir kū
dikėlio gimimas šeimoje nėra 
vaikiškas dalykas. Kūdikėlio 
g imimas ;š esmės amžina i 
pakeičia kiekvieno jo šeimos 
nario gyvenimą. Tas vaikutis ne 
t ik gilia: paveiks ir nuolat 
jtakos savo tėvus, brolius ir 
seseris, bet ir pats prisiims savo 
šeimos narių dorybes bei ydas, 
g a b u m u s ir i šmint į , savo 
senelių ir prosenelių dvasią ir 
tradicijas. 

Viso pasaulio gyventojų šeima 
susiburia prie Jėzaus gimimo. Ir 
jo gimimo reikšmę pirmiausia 
pajuto izraelitų genčių šeima. 
Piemenėl iu Mišių p i rmame 
skaitinyje iš pranašo Izaijo (Iz. 
9:1-3, 5-6) girdime jo pranašys
tę apie tautą, vaikščiojusią 
tamsybėse, kuri išvys skaisčią 
šviesą. 8-me šimtmetyje prieš 
Kristų, kai Izaijas kalbėjo šią 
p r a n a š y s t ę , š i au r inę Paža
dėtosios žemės dalį buvo nuga
lėjęs Asirijos karal ius ir iš jos 
deportavo izraelitų gentis, jų 
vietou atgabendamas įvairių 
ki tų t au tyb ių pagonis. Toji 
žemė, k u r i kadaise buvo Dievo 
savo išrinktajai tautai dovano
toji, dabar tapo „nežydų srit is 
(arba ratas)". Hebraiškas žodis, 
reiškiantis „ratas" arba „sritis" 
— gal ii — ir davė tam kraštui 
pavadinimą — Galilėja. 

Tad Izaijas pranašauja, kad ši 
žemė, išgyvenusi užkariavimo 
kančias, sunakinimą. deporta
cijas ir kolonizavimą svetim
šaliais, išvys skaisčią šviesą — 
Dievo žadėtąjį išgelbėtoją — 
pasaul io Išganytoją. Izaijas 
laukė Mesijo iš karališkosios 
Dovydo dinastijos. Ir savo 
pranašystėje, kurdamas giesmę 
gimsiančiam laukiamam Mesi
jui, jis minėjo senovės Artimųjų 
Rytų kul tūrose gimstantiems 
karalių Įpėdiniams duodamus 
titulus: „Nuostabusis Patarėjas. 
Galingasis Dievas. Amžinasis 
Tėvas, Taikos Kunigaikštis. 
Didi jo valdžia ir taika begalinė. 
Valdys j i s Dovydo sostą ir jo 
karalystę . J i s stiprins ir grįš ją 
teisybe ir teise nuo šiol ir per 
amžius". 

Panašios laukto karal iško 
gimimo nuotaikos perduodamos 
ir Luko Evengelijoje GLk 2:1-14), 
j am pradedant pasakojimą su 
ciesoriaus Augusto įsakymu 
surašyti visus pasaulio žmones. 
Kris taus gimimo momento iš
kilmingumas išlaikomas ir ant
rajame skaitinyje iš šv. Pau
liaus laiško Titui (Tit 2:11-14), 
kuris perduoda žodžius iš 1 šimt
mečio krikšto liturgijos: „kad 
atsisakę bedievystės ir pasaulio 
aistrų, santūriai , teisingai ir 
maldingai gyventume šiame pa
saulyje, laukdami... mūsų di
džiojo Dievo bei Gelbėtojo Jė
zaus Kristaus šlovės apsireiš
kimo". 

Krikštas mums primena ne 
t ik kūdikystę, bet ir visam 
gyven imui duo tus p a ž a d u s 
gyventi kaip Kristaus sekėjai ir 
mokiniai. Krikštas padaro, kad 
Jėzus gimtų mumyse, kaip j i s 
anuomet gimė Marijai. Kalėdos 
i š š a u k i a kūd ikė l į , g imus į 
kiekviename krikštytajame — 
Jėzų, kurio panašumu esame 
sukur t i ir kur io šlovė t ampa 
mūsų viltimi. 

Kalėdos, kaip ir kūdikis prieš 
p a t gimimą, pradžioje y r a 
apgaubtos tamsos. Ir Kalėdas 
švenčiame iš dalies tamsos gau
biamame pasaulyje: augant is 
n u s i k a l s t a m u m a s , nes iba i 
giantys civiliniai karai , nesu
stabdomos ligos, kaip AIDS, 
gilėjančios ekonominės nelygy
bės. Šios tamsos priežasčių . 
tarpe yra ir asmeniški nusi
k a l t i m a i ir social inė, eko
nominė, politinė sąranga. Bet 
toji tamsa gali būti ir tyla, ka i 
naktį meldžiamės ir budime — 
kaip bandas ganantys pieme
nys. 

Tokioje tamsoje gimsta vai
kelis. Ir jokie pasauliniai įvy
kiai negali sustabdyti kūdikio 
gimimo, kai jo laikas jau atėjo. 
Nei ciesoriaus dekretai. įsa
kantys dideles keliones, nei ne
vaišinga, tvar tu naudojamo ur
vo aplinka nesustabdė Dievo 
„ d e k r e t o " , kur iuo gimė jo 
Sūnus. 

K r i s t a u s g imimu Kalėdų 
dieną mes esame išvaduojami iš 
savo siaurumo, egoizmo, blogų 
įpročių. Nors pasauliniai įvykiai 
ir ta i , kas dedasi aplink mus , 
darys mums įtaką, kaip darė ir 
žemėje gyvenančiam Jėzui, per 
Jėzų esame įgalinami iškilti iš 
savo nedorybių. Mumyse tebėra 
vaikiško nekal tumo ir pasi
tikėjimo bruožai. Bet su Jėzumi 
jie nebėra kūdikiškai bejėgiai, 
o reiškiasi pajėgiuose, suaugu
siuose žmonėse, krikštu perkeis
tuose Dievo veikimu. 

a.j.z. 

Standard Federal banko Čikagoje prez. David Mackievvich ir viceprez. Rūta 
•JuSkienp, paaukoję „Draugo" fondui 2,500 dol. 

Nuotr. Jono Tamulaioio 
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Palikęs vienas, Vincas viską stebėjo. Judėjimas 

mažas. Tai vienas, tai k i tas uniformuotas vaikinas 
slankiojo iš kambario į kambarį, kažkokiais pomeriaus 
lakštais nešinas, net į jį nepažiūrėdamas. Jam taip be
stovint, pasirodė ir vienas ki tas karininkas, bet ir j ie 
praėjo, neatkreipę jokio dėmesio. 

Pagaliau grįžo būrininkas. Padavė Vincui mažą 
popieriaus gabalėlį ir pasakė; 

— Cia yra leidimas išeiti iš kareiviniu rajono. 
Laikyk jį su savim. Jei kas mieste sulaikytu, patru
liai ar koks nors vyresnis — karininkas, parodyk šį 
leidimą, ir viskas bus tvarkoj. Dabar eik prie tų vartų, 
ku r yra sargybos būstinė ir lauk. Ten atvažiu'w vienas 
bataliono gurguolės vežimas ir važiuok kartu iayaminų 
parsivežti, — pasakė būr in inkas ir nedelsd.rnas ap
sisuko eiti . iš kur tik buvo atėjęs. 

Pat iko Vincui ta jo energija. Dar kartą pažvelgė 
į nueinantį , ir pats, lyg tokios energijos pagautas, vik
riai pasisuko ir nužingsniavo prie vartų, prr kuriuos 
t ik ką buvo išėjęs. 

Prie vartų stovėjo tas pats sargybinis, pro kurį pir
miau su būrininku praėjo. J aunas , tikras kareivis, su 
šautuvu ir šalmu ant galvos Vincas sustojo priėjo ir 
pasisakė, kokiu reikalu. 

— Tai jūs irgi į tą karo mokyklą'' - paklausė tas , 
dar gana jaunai atrodantis , kareivėlis. 

Tas „irgi" Vincui nepatiko, tarytum koks pasityčio
jimas. Prisiminė ir virėjo žodžius. Bet matydamas, kad 
tas jaunas sargybinis iš jo nesityčioja, linktelėjo galvą, 
duodamas suprasti, kad „taip". Vincui viskas buvo 
įdomu, dairėsi į visas puses. Čia netoliese didžiuliai 
kareivinių pastatai, kitoje gatvės pusėje mažesni, įsi
terpę tarpe šimtmečių medžių. Toliau didelis ištryp
tas rajonas, kur ir dabar Vincas matė vaikštinėjančius 
didesnius ir mažesnius kareivių būrelius, o taip pat i r 
skardžias vyresniųjų komandas. — „Mankšta, — 
pagalvojo Vincas, — gal ten jau mūsų vyrai padus ga
landa?" 

— Kas per kareiviai ten treniruojasi? Kariūnai? — 
paklausė jis sargybinio. 

— Kur? Ten rajone? Ne kariūnai, ten mūsų batalio
no vyrai treniruojasi. Tuoj pasibaigs čia jų gyvenimas. 
Sako, kad po Velykų visą batalioną prisaikdins ir iš
siųs kažkur į Vilniaus kraštą, gal į Ašmeną, gal į Eišiš
kes, dar nėra žinios. Čia liks tuščia, nors. sako, ki tą 
batalioną čia vėl bandys sudaryti, — pasakojo kalbus 
jaunuolis. 

„Vilniaus kraštą", — Vincui smigo į galvą mint is . 
J is apie tai jau buvo girdėjęs iš savo kaimyno, kur i am 
ten teko būti. — Turbūt ten karšta, kad visus batalio
nus ten siunčia"... 

— Žiūrėk, jau ir tavo vežimas atvažiuoja, pasakė 
sargybinis ir pirštu parodė į tolį. kur, iš už rajono galo, 
vėžio žingsniais judėjo, dviejų arklių t r auk iamas , 
vežimas. 

Vincas pradėjo stebėti, kaip t as vežimas palengva 
slinko, ir atrodė, kad jis niekuomet čia neatvažiuos. 
Taip sunkiai judėjo, tarytum būtų buvęs pi lnas 

akmenų prikrautas, arkliai vos galėjo jį patempti. 
Privažiavo. Milinėje įsirausęs, ant sėdynės, geriau 

sakytum ant lentos, skersai vežimą perdėtos, sėdėjo 
susikūprinęs, jau nebejaunas vežėjas. „Tikras gurguoli-
ninkas ... — pagalvojo Vincas. 

— Kur čia tas iš kar in inkų mokyklos, kuri tur iu 
nuvežti į stotį — kažką kramtydamas, paklausė sargy
binio. 

— Čia jis, — greit parodė į Vincą sargybinis. 
— Lipk į vežimą! — šūktelėjo. — Sėsk čia prie 

manės, bus patogiau. 
Pats kiek pasi t raukė į šalį, duodamas Vincui vie

tos šalia savęs. 
Išvažiavo } gatvę. „Kalvarijos plentas", j au Vincas 

bu- • girdėjęs. Arkliai judėjo vos gyvi. Vincui pasirodė, 
kari tie arkliai ir tas vežėjas buvo vienodi: nei jie, nei 
j is niekur neskubėjo. 

— Ar daug daiktų jūs ten turite stotyje? — pagaliau 
prabilo vežėjas. 

— Ne, nedaug, kelis lagaminus. Atvažiavome vėlai 
naktį, nenorėjome su savimi tempti , tai ir palikome 
stotyje. — atsakė Vincas. 

— Lagaminus... Niekuomet negirdėjau, kad karei
viai vežiotųsi lagaminus. Mes tai turime sundukus. kur 
visas kareivio tur tas telpa, — pradėjo vežėjas. — Ir aš 
turiu tokį. Senas jau, tėvas padarė man, kai ėjau j ka
riuomenę Dar tą patį ir dabar tur iu. 

Vincas kažkada buvo girdėjęs apie tokį sunduką. 
jo tėvelis minėdavo iš savo kariuomenės laikų, tad jam 
nebuvo naujiena. 

'Bus daugiau^ 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH ST. PETERSBURG, FL 
LIETUVIŠKOS KŪČIOS „KVARTETO" 
TELEVIZIJOS EKRANE KONCERTAS 

Skaučių iniciatyva 1988 m. 
paruoštas Aurelijos Balašaitie-
nės vaizdelis „Lietuviškos Kū
čios" Kūčių vakarą ir Kalėdų 
dieną rodomas televizijos 61 ka
nale. 

„TĖVYNĖS GARSŲ 
KALĖDINĖ PROGRAMA 

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos mokiniai, vadovauja
mi mok. Živilės Vaitkienės, da
lyvaus „Tėvynės garsų" kalėdi
nėje programoje. 

LINKIME GREIT 
PASVEIKTI 

• 
Po sunkių operacijų sveiksta 

Lietuvių Namų direktorius Vy
tautas Sniečkus ir Lietuvių So
dybos gyventojas Viktoras Alis. 
Linkime sveikti ir stiprėti. 

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 

Lietuvių namai ir „Gintaro" 
restoranas kviečia visus į Naujų 
Metų sutikimą gruodžio 31 d. 
7:30 v.v. vakarienė, veltui 
baras, orkestras ir pusryčiai. 
Informacijų teiraukitės Lietu
vių namuose. 

AKTORĖ KOCHANSKYTĖ 
KULTŪRINĖJE 
VAKARONĖJE 

Lietuvių kultūrinio darželio 
Clevelande draugijos gruodžio 
21 d. vakaronėje aktorė Virgi
nija Kochanskytė deklamavo 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių 
poetų eiles. Vakaronė užbaigta 
vaišėmis. 

T.G. 

A.A. A. MAČIULIENĖ 

Šeštadienį, gruodžio 11 d., 
Lakewood mirė Arnhild Mačiu
lienė, prieš trejus metus mirusio 
dr. Jono Mačiulio našlė. Liko 
liūdinčios dukros Rūta ir Dalia 
su vyru Kevin Hupcey, giminės 
New Yorko valstijoje, Norvegi
joje ir Lietuvoje. Gruodžio 15 d. 
palaidota šalia savo vyro Jono 
Lakewood Parko kapinėse. 

NEPAMIRŠKIME VARGŠŲ 

Šį dovanų sezoną Šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Bacevičius kviečia nepamiršti 
vargšų parapijos apylinkėje. 
Kas mėnesį parapijos Šalpos 
centras padalina maisto iki 
6,000 patiekalų. Kiekviena au
ka šiam tikslui yra mielai lau
kiama. 

G. J u š k ė n a s 

Vasaros metu Floridoje tenka 
gerokai paprakaituoti, tačiau 
jos gyventojai atsigauna rudens 
ir žiemos metu. Štai —jau gruo
džio pabaiga, o saulutė ir švel
nus vėjelis vis dar maloniai glos
to veidą. Neveltui daug šiaurie
čių ir kanadiečių į čia suvažiuo
ja, bėgdami nuo žiemos šalčių. 

St. Petersburgo lietuvių telki
nys gerokai paauga žiemos me
tu. Tada prasideda įvairių ren
ginių sezonas, tik suspėk bėgio
ti visur. 

Savo pirmąjį koncertą š.m. 
gruodžio mėn. 10 d. St. Peters
burgo Lietuvių klube surengė 
pernai susikūręs naujas dainos 
vienetas — „Kvartetas". Vie
nete dainuoja: A. Baukienė, S. 
Ciplienė, A. Kerbelienė ir D. 
Mackialienė. Programoje daly
vavo ir vyrai — šokėjai: A. 
Adomaitis, S. Baibokas, J. 
Mikalauskas ir V. Petkus. Tai 
buvo dainos, muzikos ir poezijos 
vakaras. Muzikinis paruošimas 
— muz. Aloyzo Jurgučio, sceni
nis apipavidalinimas ir režisūra 
— Dalilos Mackialienės. Akom
panavo muz. A. Jurgutis. 

Koncerto programai vadovavo 
Gražina Jezukaitienė. Pradžioje 
vadovė apibūdino naująjį dainos 
vienetą ir iškėlė muz. A. Jurgu
čio muzikinę bei D. Mackialie
nės šakotą veiklą scenoje, lite
ratūroje ir dailiajame žodyje. 

Koncertą pradėjo muz. A. Jur
gutis su Chopin' valsu. Tada į 
sceną, gražiai dekoruotą gėlė
mis, išėjo dainininkės, nešinos 
žibuoklių krepšeliais ir padaina
vo „Gėlių pardavėjos", prancū
zišką dainelę. Iš viso šioje pro
gramos dalyje išgirdome 8 muzi
kos, dainos bei poezijos kūri
nius, kurių tarpe buvo: „Padai
nuok apie meilę", tango, E. 
DiLizzaro, žodžiai D. Mackialie
nės, „Siuntė mane močiutė", 
liaudies daina, aranžuota A. 
Jurgučio, A. Kerbelienės melo
deklamacija „Pamylėjau vakar" 
ir A. Baukienės deklamacija 
„Pasaka", St. Santvaro. 

Po pertraukos išgirdome „Ru
giai ir drugiai", valsas N. 
Noviko, žodžiai D. Mackialie
nės. Šioje dainelėje buvo įjungti 
ir vyrai - šokėjai. Dainuojant 
„Nežiūrėk, nežiūrėk", meilės 
dainą, V. Abariaus, žodžiai P. 
Širvio, kavalieriai - šokėjai savo 
dainininkes damas pavaišino 
šampanu. Muz. A. Jurgutis pa
skambino „For Elise", L. v. 
Bethoveno. Sekė „Neužmirštuo
lės", anglų valsas, muzika ir 
žodžiai V. Kerbelio. A. Bara
nausko poema „Anykščių šile
lis", „Kur giria žaliuoja" dainos 
fone, su įsijautimu padeklama
vo D. Mackialienė. „Kvartetui" 

Lietuvos Skautu s-gos 75 m. Jubiliejaus proga Clevelando lietuvių skautijos 
atstovai: J. Budrienė, s. D. Belzinskienė, s. M. Puškorienė ir vs. V. Bacevičius 
aplankė buv. Lietuvos skautų šefo prez. A. Smetonos ir jo žmonos Sofijos krip
tas mauzoliejuje ir padėjo gėlių. Nuotr. R- Bebrinsko 

padainavus dar dvi daineles, 
koncerto programa buvo baigta, 
tačiau bisui dar išgirdome 
priedą, „Negerk, broleli". Pro
gramos dalyviai buvo apdovano
ti gėlių puokštėmis, o publika 
atsidėkojo gausiu plojimu. 

„Kvar te tas" yra gražiai 
susidainavęs ir įdėjęs daug dar
bo, jų dainuojamos lengvo žanro 
dainelės nuskambėjo melodin
gai ir buvo paįvairintos jude
siais ir vaidyba. D. Mackia
lienės „Anykščių ši lel io" 
deklamacija buvo pasigėrėtinai 
atlikta ir publikos palydėta 
audringais plojimais. 

Po programos vadovė D. Jezu
kaitienė visiems padėkojo ir pa
kvietė vaišintis kavute. 

Šio koncerto pelną „Kvarte
tas" paskyrė Lietuvos Dukterų 
d-jos St. Petersburgo skyriui ir 
„Draugo" dienraščiui. 

St. Všk. 

WASHINGTON, DC 
ĮDOMUS MOTERŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS 

Washingtono Lietuvių Mote
rų klubas š.m. spalio 24 d. su
ruošė pobūvį pirmininkės Genės 
Vasaitienės namuose, Beltsvil-
le, Maryland. Kalbėtoju buvo 
pakviestas neseniai iš Lietuvos 
grįžęs Juozas Gaila, nuo š.m. 
birželio mėn. atstovaująs Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei 
Vilniuje. 

Kalbėtojas įdomiai, ir kartais 
su humoru, palietė temas, mus 
čia, išeivijoje, dominančius iš 
rimto susirūpinimo, ar vien tik 
iš smalsumo, kaip antai: užsie
nio lietuvių pilietybė, valdžia ir 
politika (LDDP parlamentarai 
nelaiko savęs komunistais); 
ekonominė padėtis (iš Gudijos 
įvežami mėsos produktai yra 
pigesni negu vietiniai); pap
rasčiausių finansinių reikalų 
tvarkymo keblumai; pateikė 
demografinių duomenų, api

mant ir našlaitynus ir „Mafijos 
pobūdžio prekiavimą bei ypač 
opų nusikalstamumo klausimą. 
Pasidal ino įspūdžiais apie 
Santariškių ligoninę, kurioje 
išgulėjo 40 dienų. Bendra ligo
ninės aplinka apgailėtina, nes 
t rūksta pačių paprasčiausių j 
reikmenų; bet chirurgai geri, o ' 
slaugytojos uolios ir sąžiningos. 

PLB būstinė yra Parlamento 
rūmuose (Gedimino pr. 53, 2026 
Vilnius, Tel. 61-34-41), kurioje 
nuolatine tarnautoja dirba vie
tinė lietuvaitė. Ji yra raštinės 
vedėja, palaiko ryšius su val
džia, su Lietuvių Bendruomenė
mis įvairiuose kraštuose, o taip 
pat su besilankančiais iš užsie
nio lietuviais. O gal net svar
biausia, kad tvarko spaudos rei
kalus PLB valdybos ruošiamai 
išleisti 16-os tomų „Lietuvos 
Kovų ir Kančių istorijai". J. 
Gaila tikisi pirmąjį tomą parsi
vežti dar šiais metais. (Kalbėto
jas dar tą patį vakarą buvo pasi
rengęs kelionei atgal į Vilnių). 

Kalbėtojas buvo gyvai sutik
tas daugiau negu 40-ties daly
vių, į kurių klausimus atsakė 
dalykiškai ir atvirai. Po to buvo 
rodomos J. Gailos ir jo dukros 
estetiškai parinktos skaidrės su 
jautriai sinkronizuota lietu
viška muzika. 

Danu tė S. Harmon, Ph.D. 

LOS ANGELES, CA 
TOLIMOJE PADANGĖJE 

- ARTIMI RYŠIAI 

Kaip gerai, kad žmogus turi 
išskirtinių dienų savo gyvenime, 
kurios pakelia dvasią, pratur
t ina dabartį ir teikia jėgų atei
čiai. Viena tokių dienų yra 
Kūčios. Čia tautiečiai pasijun
tame turį ryšį viens su kitu, kai 
bent simboliškai pasidaliname 
baltu kalėdaičiu, atsilaužiant 
gabalėlį ir pasiūlant dalį savo
jo šalia esantiems. Kažkas nuo
stabiai gražaus ir prasmingo 

yra tame judesyje, akių susidū
rime, laimės linkėjime. 

Tokią puikią dieną sausakim
šai susirinkome savo Šv. Kazi
miero parapijos salėje į šaulių 
rengiamas Kūčias. Pirmininkas 
Kazys Karuža tikrai buvo pa
ruošęs ne tik tradicines vaišes, 
bet ir pasirūpinęs tinkama me
nine programa. Pradžioje poetė 
Dana Mitkienė paskaitė kelis 
savo eilėraščius. Mūsų tautie
čiai čia yra dainingi, muziką 
mylintys ir džiugiai sutinkantys 
tokių programų atlikėjus, todėl 
mūsų dainininkų grupė - ketu
rios moterys ir penki vyrai -
greitai įjungė ir visą salę į kalė
dinių giesmių giedojimą. Jau
nas ir visų mėgiamas kun. Vols
kis tarė sveikinimo žodį. Paskui 
buvo puikios tradicinės vaišės. 
Kai pirm. Karuža į sceną pa
kvietė visus šaulius, pamatėme, 
kad didžiulė jų grupė vos tilpo 
scenos rėmuose. Džiaugėmės, 
kad šauliai gausūs, gerai orga
nizuoti, pajėgia sukviesti tau
tiečius į puikią tradicinę šventę 

St Petersburg. Floridoje, moterų „Kvarteto" koncerto atlikėjos. Iš k. -
Aldona Baukienė. Dalila Mackialienė, Stella Ciplienė ir Alvitą Kerbelienė. 

Nuotr V. Mažeikos 

S ^ KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 

T R A N S P A K 
Talpintuvai į Lietuvą — kas savaitę. 
Skubiems suntiniams — AIR CARGO. 

Pinigai pervedami doleriais. 
ŠVENTINIAI ŽIEMOS SIUNTINIAI 

$39 Aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tirpi kava. malta kava, 
tirpi arbata „Citron", kakava, apelsinų koncentratas, varliai, 
aliejus, mėsos konservai. 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

E) $98 Dešra 1.5 kg 
šprotai 3 dež 
Margarinas 1 kg 
Olandiškas sūris 1 5 kg 
Tirpi kava 200 g 
Malta kava 300 g 
Kakava 400 g 
Makaronai 2.5 kg 
Majonezas 0.5 kg 
Aspirinas 250 tbl. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 55 svarai = 25 kg 
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybės. 

$75 Įvairaus maisto be mėsos. 

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį kiekį 
aspirino ir vitaminų. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą 
T R A N S P A K 

2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Tel. 312/436-7772 

ir leisti visiems pajusti, kad ne
sutirpome, kad nenutautome. Il
gai vaišinomės, sveikinome 
viens kitą ir džiaugėmės tokia 
gražia kalėdinių švenčių proga. 

RKV 

RACINE, WI 

KŪČIOS 

Lietuvių Moterų klubas gruo
džio 5 d. surengė tradicines 
lietuviškas kūčias. 

Susirinkusius pasveikino klu
bo pirmininkė Ramoną Mili-
šauskienė, linkėdama visiems 
laimingų švenčių. Programą 
pravedė vicepirmininkė Rėdą 
Pliūrienė. Vaikučiai: Alisa, An-
drea, Jonukas, Kristina, Myko
las ir Nikutis suvaidino scenos 
vaizdelį: „Netikėtos Kalėdos" ir 
padeklamavo kalėdinius eilė
raščius. Artistus scenai paruošė 
Viktorija Prochaska. Per 
vaidinimą atvykęs Kalėdų 
senelis ir šeimininkės, Petrui 
Kivėnui pritariant akordeonu, 

pagiedojo kalėdines giesmes. 
Kun. Anthony Nockūnui, MIC, 
pasimeldus ir palaiminus Kūčių 
stalą, prasidėjo kalėdaičių 
(plotkelių) laužymas ir šven
tiniai linkėjimai. 

Gražiai papuoštoje Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje be
veik šimtinė dalyvių ragavo 
klubiečių skaniai ir įvairiai pa
gamintus valgius bei skanėstus, 
ne vienas nuklysdami j tolimus 
vaikystės laikų prisiminimus, 
traukdami šieno stiebelį, norė
dami atspėti, kaip ilgai gyvens... 

Klubui vadovauja jauna ener
ginga valdyba, Be šiame raši
nyje minėtų pareigūnių, į 
valdybą dar įeina: Nina Jarai-
tė, Marytė Kivėnienė ir Vita 
Paukštelytė. Sergančiųjų 
reikalais ir lankymu rūpinasi 
Bronė Nekrošienė. 

Klubo narės: Adolfina Sto-
lienė, Ona Statkevičienė ir Juzė 
Kažemėkaitytė šiais metais 
apleido klubo eiles, išeidamos į 
Amžinybę. 

Ju rg i s Milas 

Mėsos konservai 
Apelsinų koncentr. 
Aliejus 
Riešutai 
Vafliai 
Cukrus 
Ryžiai 
Džiov. abrikosai 
Konservuota silkė 
Multivitaminai 

3 dež. 
1.5 ttr 
3 Itr 
1 kg 

3 pok. 
4.5 kg 
2.5 kg 

1 kg 
0.5 kg 

250 tbl 

R^j midkind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

.Ui 

EEE 
IŠMINOS* 
LEN0ER J 

CityCenter GT- International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KEUONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 

\ IEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
WASHINQTON 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$825.00 
$850.00 
$850.00 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

$850.00 
$850.00 
$850.00 
$825.00 
$925.00 
$950.00 

Kainos yra ablpuslnės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m. 
vasario 28, Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti narslkla. 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1 . Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. 
2. Datnų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po PtbarUJL baigiant su Damų švento Lietuvoje, 26 birželio 

Iki 12 liepos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „A" 28 liepos Iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po PabsttlJĮ „B" 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1.45 už svarą 
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg. 

SIŪLOME: 
Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniue. 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 
HICKORY HIULS, ILLINOIS 
60457 

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

Member 

American Sociefy 
of Trovei Agents 
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KUKLI AMBASADORIAUS 
A. EIDINTO ŠVENTĖ 

Gruodžio 9 d. 3 vai. p.p. Lie 
tuvos ambasadorius Alfonsas 
Eidintas su šeima buvo priimtas 
Baltuosiuose Rūmuose susitiki
mui su Amerikos prez. Bill Clin-
ton. S u s i t i k i m o m e t u am
basadorius Eidintas oficialiai 
prisistatė Amerikos prezidentui 
kaip Lietuvos ambasadorius, 
įteikdamas savo kredencialus. 
Siame susitikime dar prisistatė 
9 žmonės, t a rp jų ir Brazilijos 
ambasadorius. 

Ta proga 6 vai. vakare nedi
delis būrys Vašingtono lietuvių 
buvo pakviesti į Lietuvos Res
publikos ambasadą atšvęsti šį 
istorinį ivykį. Šventė sutapo ir 
su Amerikoje Kalėdų metu 
švenčiama tradicija, kada Ame
rikos prezidentas uždega didžiu
lę eglę Baltųjų Rūmų kieme. Ji 
stovi kartu su kitomis eglutėmis 
iš įvairių valstijų, simbolizuoda
ma taiką ir ramybę visiems. Ta 
proga tūkstančiai žmonių užplū
do Vašingtono miesto centrą, ir 
mašinų judėjimas beveik susto
jo. Kelionė į ambasadą pasidarė 
labai ilga. 

Vėlavomės. Vėlavosi ir dau
giau. Įėję ap'atiniame aukšte 
išvydom taip pat eglutę, tačiau 
ji buvo kukli , lietuviška, su 
baltom švieselėm, bet pasipuo
šus nuostabiais Uršulės Astrie-
nės, gars ios ios š i aud inukų 
ornamentų menininkės, atsiųs
tais ir ambasadai padovanotais 
karpytais ir klijuotais iš šiaudų 
ornamentais. 

Ambasadoje neįprasta tyla, 
dar sienos neužpildytos paveiks
lais. Tačiau, lipant į viršų, 
žvelgia didelis prezidento An
tano Smetonos portretas. Viršuj 
saujelė vietinių lietuvių ir kele
tas toliau atvykusių kalbasi, 
gurkšnoja vyną. Valgomojo sta
las užt iestas plačia lino i r 
violetinių a tspalvių juosta . 
Gėlių puokštė centre. Užkan
džiai, nešiojami kelnerio, siūlo
ma vyno, šampano. Maloniai 
svečius sutinka Birutė Eidintie
nė, ambasadorius ir jo žmonos 
prieaugliai — Aistė ir Donatas, 
įpusėjus vakarui , pats ambasa
dorius Eidintas prabilo į susirin
kusius svečius: 

„Aš norėjau padėkoti visiems, 
čia susirinkusiems, kur ie pir
mom ir gana nelengvom mano 
ir mano kolegų darbo dienomis 
Lietuvos ambasadoje Vašingto
ne pajuto lietuvišką šilumą i r 
paramą ir suteikė pagalbą 
mums gana sudėtingomis sąly
gomis, kurios visos j uk yra 
gimusios vien dėl to, kad Lietu
va dėl kelių okupacijų ir ilgų 
dešimtmečių sunkios istorinės 
situacijos neturėjo jokios progos 
vystyti, ugdyti, kurti i r mokyti 
savo atstovus bei diplomatus, 
kur ie ats tovautų j a i kitose 
valstybėse. 

Viena tokių sudėtingų pasek
mių yra ir dabartinė situacija 
Vašingtone, kur jūs matote 
įvairaus lygio, rango, sričių pro
fesionalus, betgi nesančius spe
cialiai paruoštus diplomatus, 
kokius tur i kitos valstybės. 
Lietuva ir po pasaulį išbarstyta 
lietuvių tau ta , kuri t ikra i sudė
tingomis aplinkybėmis išlaikė 
Ambasados pastatą, iš laikė 
diplomatinę tarnybą, kuri atsto

vavo Lietuvos vardui, neleido 
niekam sakyti , kad Lietuvos 
re ika las yra bevi l t iškai pa
laidotas. 

Mums yra lengviau, mes tu
rim 20 metų Nepriklausomybės 
patirtį, galim skaityti Broniaus 
Balučio, V. Sidzikausko, Stasio 
Lozoraič io (vyresn io jo ) a t 
siminimus, rapor tus archyvuo
se, ministro Juozo Urbšio švie
sios a tmin t i e s a ts iminimus i r 
kitų Lietuvos diplomatų doku
mentus, kurie mums padeda įei
ti į situaciją i r leidžia lyg nuo 
didelio akmens pamato pradėt i 
darbą š iandien, rytoj ir, t ikiu, 
amžiname Lietuvos diplomati
nės tarnybos e tape. 

Visų pirma norėčiau pasi
džiaugti Dievo duota laime, kad 
man t eko didelė garbė, kar tu su 
kitais čia dirbusiais ir naujai 
atvažiavusiais Lietuvos diplo
mat inės tarnybos darbuotojais, 
dirbti, a ts tovaut i Lietuvai ir jos 
interesams J u n g t i n ė s e Ameri
kos Valstijose. 

Mūsų uždavinys yra kaip gali
ma greičiau padėti Lietuvai, nes 
Amerika yra neribotų galimy
bių šal is . Mes stengsimės t a i 
p a d a r y t i . G a l i u d r ą s i a i t ą 
garantuot i v isų žmonių vardu, 
kurie čia d i rba . Po įspūdingo 
vizito į Baltuosius Rūmus, kur is 
dar m a n stovi akyse, lyg k ino 
filmas, dėl to labai a t s ip rašau , 
kad galbūt negalėsiu t a i p vyku
siai a tpasakot šiandieninio po
kalbio su JAV prezidentu, k u r 
įsitikinau, jog prezidentas žino, 
kad a š iš Lietuvos . J i s prisimi
nė neseniai įvykusį Lie tuvos 
prezidento A. Brazausko su j u o 
susitikimą Jungt inėse Tautose , 
dar ka r t ą pasidžiaugė Rusijos 
kariuomenės išvedimu. Pasa
kiau j am, kad iš tikrųjų Lietuva 
yra dėkinga Amer ika i už nuo
seklią nepripažinimo polit iką, 
kad L i e t u v a j a u t ė d i d e l ę 
Amerikos paramą, k a d JAV-ių 
dėka dabar Lietuva y r a nepri
klausoma. Amerikos preziden
tas pasakė: „ J ū s t a i a t l ikot 
puikiai" . 

Šiandien mūsų būrel is n ė r a 
labai didelis, tačiau t ik iu , k a d 
jis plėsis, didės, ir mes susitiksim 
dažniau. Ambasada bandys tęst i 
visas gerų santykių su išeivija 
tradicijas, kur ios čia klostėsi 
ištisus dešimtmečius. Nenor iu 
šią t e m ą plėsti ir ka lbėt i ap ie 
Jungt inių Amerikos Valst i jų 
lietuvių indėlį į tai, k a d d a b a r 
Lietuva yra valstybė ir kad ji 
tęsia savo diplomatinį darbą, 
d ip lomat ines t radic i jas . T a i 
galima bus padaryt i k i tą kar tą . 
0 daba r s a k a u nuoširdų ač iū 
jums vis iems." 

Po šios kalbos, Lietuvių Ben
druomenės p i rmin inkės Nerijos 
Kasparienės iniciatyva, buvo 
pagiedota „ I lg i aus ių m e t ų " 
naujam Lietuvos ambasador iu i 
Alfonsui Eidintui . Į m u s prabi
lo i r šių n a m ų še imin inkė . 
Birutė Eidintienė: 

„Man atrodo, kad l ie tuvia i 
yra labai draugiški, ir čia, ši tuos 
namuose, k u r i e buvo l ie tuvių 
namai , ir to l iau b u s tokia is , 
todėl labai labai prašau lankyt is 
ambasadoje su šeimomis, su 
vaikais. Tikiuosi, k ad laba i 

DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 24 d. 
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Lydimi Kalėdų ir Naujų Metų trimito garsų, prisiminkime 
ir grįžkime į Baltijos kelią, sujungdami savo tautinės meilės 
širdis Tėvynėje ir čia — Užjūryje. Tegu mūsų eitus 
žingsnius, atliktus darbus lydi susiklausymas ir meilė, 
nuoširdūs savitarpio ryšiai, pasiaukojimas ir vienybė. 
Puoškime savo tautybę gražiausiais lietuviškais deiman
tais. 

Ambasadoriaus A. Eidinto šventėje gruodžio 9 d. (iš kairės): 
Genė Vasaitienė, Nerija Kasparienė ir Aistė Eidintaite. 

Meilė Mickienė, Birutė Eidintienė, 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

ir vieni gražiai draugaus ime 
k i t u s mylėsime". 

D a r ilgai vyko įvairūs pokal
biai . Turėjau progos užklausti 
ambasadorių Eidintą, koks jo 

didžiausias rūpestis šiomis 
dienomis. Jis atsake: ,,Štabo 
sudarymas, nes tur iu imti, kas 
man bus duodama". Laikas 
buvo skirstytis. Atsisveikinę ir 

padėkoję, apleidom a m b a s a d o s 
rūmus, jausdami, kad g a l i m 
tikrai sugrįžti ir prisidėti p r i e 
Lietuvos gerovės. 

E l v y r a V a d o p a l i e n ė 

SLA CENTRO 
TARNAUTOJOS 

Helen Brazauskienė 
Liucija Alinskienė 
Ona Osmolskienė 
Živilė Jurienė 

SLA PILDOMOJI TARYBA 
Vytautas Dargis 
Vytautas Kasniūnas 
Genovaitė Mieliūnienė 
Jokūbas Stukas 
Nellie Bayoras-Romanas 
Stasys Virpša 
Vytautas Tauras 

m?mfflmx^mmmm?mm&mimi 
GIMTINĖ KIEKVIENAM 

VIENINTELĖ 

Ambasadorius A. Eidintas su f.mr Birute ir dukra Aiste. 
Nuotr Elvyros Vodopalienės 

Į VIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą Čikagoje buvo at
vykęs Vilniaus technikos uni
versi teto ekonomikos mokslų 
habi l i tuotas d a k t a r a s ir Lietu
vos piliečių — tėviškėnų judėji
mo „Talka tėviškei" pirm. prof. 
Sigi tas Marčiukai t is . Jo prane
š imas : „ 'Paramos tėviškei ' pro
gramos metmenys ir valdymo 
pr ie la idos" . Su prof. Sigitu 
Marčiukaič iu plačiau kalbėjosi 
Vida Brazaitytė. 

— K a d a s u m a n y t a steigti šį 
j u d ė j i m ą ? 

— Sumanymų pradžią ran
dame V.Kudįįrkos, J . Basanavi
č iaus , M. K. Čiurlionio, A. Ma
ceinos darbuose. Tėviškėnų vie
nybė ir pr ieš ta ravimai ypač iš
ryškėjo pokario meta is . Vieni 
griovė tėviškę, kiti padėjo trem
t in iams, poli t iniams kaliniams. 
Dabar , nepriklausomybės įtvir
t inimo laikotarpyje, kai Lietuva 
įklimpo permainose, daug nege
rovių kaime ir mieste , krašt ie
čių vienijimasis t a m p a svarbus 
dorovine, teis ine, ekonomine ir 
ne t politine prasme. Tėviškėnų 
judėjimą tiesiogine prasme ska
t i n a nuosavybių grąž in imas 
gimtinėje. 

Aš pats, vi lniet is , esu įsijun
gęs į tėviškėnų judėjimą nuo 
1980-ųjų metų, nors ryšio su tė
viške nesu pametęs ir anksčiau. 
Tačiau reikėjo pasiūlyt i visuo
menei tėviškės a tkūr imo, perė
j imo į naują gyvenimo kokybę 
kai kurias p r a k t i k a ir mokslu 
pa remtas rekomendacijas . 

Kaimo diagnost ikos ats taty
mo st ra tegines krypt i s paskel
biau straipsnyje „Pas ta tyk ime 
taip, kad netektų gr iaut i" („Tie
sa" , 1989.06.21). Ekonomikos 
mokslų habilitacijos daktaro di
sertacijoje (1990 m.) bandžiau 
pagrįst i visuomeninio judėjimo 
„Už sveiką būstą ir apl inką" 
programos kryptis . Vienminčių 
atsirado. Pradžioje prie Lietuvos 
Respublikos Piliečių chartijos 
įkūrėme „Gimtojo ka imo" klu
bą. Sulaukę pr i tar imo mieste ir 
ka ime — Lietuvos piliečių-tėviš-
kėnų judėjimą. „Talka tėviš
ke i " . Tėviškėnų judėjimo kaip 
juridinio asmens, įs tatus patvir
t ino Teisingumo minis t ras 1992 
m. rugpjūčio 17 d. 

— K o k s p a g r i n d i n i s tėviš
k ė n ų j u d ė j i m o t i k s l a s ? 

Šio judėjimo t iks las seka iš* 
Lietuvos h imno — siekti vieny
bės, doros ir gerovės: asmeninės, 
šeimai, parapijai, Lietuvai , kur 
begyventum. 

„Talka tėviškei" yra atvira or
ganizaci ja , t u r i n t i ju r id in io 
asmens teises. S iek ian t kon
solidacijos, jos veiklos programo 
je numaty ta : padėt i savivaldy 
bėms. -utelkt i Lietuvos ir kitų 
k raš tų t au t ieč ius mokslinin
k u s dalyvauti gimtojo kaimo, 
miestelio gyventojų poreikių. 

problemų aptarimuose, rengti 
projektus ir juos įgyvendinti; 
padėti atstatyti ir saugoti archi
tektūros ir gamtos paminklus, 
kaimų pavadinimus, įgyvendin
t i kraš totvarkos projektus; 
rengti kaimo gyvenviečių vady-
bas, dailiųjų amatų studijas, tė
viškėnų tradicines šventes , 
kaupti istorinę medžiagą; padėti 
plėtoti intelektualine ir mate
r ia l inę- techninę mokyklų , 
kurias baigė, bazę, kad jos taptų 
naujais kultūros židiniais; kar
tu su gimtosios parapijos (bažny
čios) vadovais ir bendruomenės 
nariais spręsti vietos gyventojų 
dvasingumo ugdymo, santarvės 
ir kitas socialines problemas. 
Skatinti etikos komisijų (garbės 
teismų) steigimą ir remti jų 
darbą. 

— Kokia organizac inė šio 
p i l i e t in io judė j imo s t r u k 
tū r a? 

— Pagrindine mūsų organiza
cinė struktūra yra Parapijos 
tėviškėnų seimas (bendrija). 
Projektavome, kad kiekvienas 
kaimas, miestelis ar parapija 
turėtų savo atstovą Vilniuje, ra
jone ar valsčiuje. Tai tėviškės 
atnaujinimo — atgimimo sava
norių organizacine s t ruktūra . 
Turėdami tokią struktūrą, galė
tume operatyviai pasakyti, ko
kie mūsų gimtosios parapijos 
reikalai šiandien ir kaip apgin
ti tiesą, kovoti prieš blogį. 
Norime, kad kiekviena parapi
ja Lietuvoje turėt 4 tokią struk
tūrą. J ų būtų apie tūkstant is . 
Taip atsirastų apie 70 tūkstan
čių aktyvių talkininkų. 

Šių metų sausio mėnesį visas 
partijas, sąjungas ir kitas orga
nizacijas, visus piliečius, norin
čius pasitarnauti tėviškės gero
vei, pakvietėme steigti apylin
kių (parapijų) vietinių gyvento
jų ir išeivių bendruomenių sei
melius ir siūlyt: savo kandida
tus į juos. 

Kad nebūtų uzurpavimo, į tė
viškėnų bendruomenės seimelį 
(bendriją) siūlome rinkti po vie
ną atstovą nuo kiekvienos par
tijos, judėjimo, bažnyč ios , 
mokyklos, savivaldybės, kaimo 
ir miestelio. Ta;p pat bū t ina po 
vieną atstovą rinkti iš tėviškė
nų, gyvenančių didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose ir užsienio 
šalyse. Gyvenantys Vilniuje ga
li tiesiogiai arba per tėviškėnų 
išrinktus seimo nar ius infor
muoti apie padetj ir teikti pasiū
lymus Vyriausybei, organizuoti 
jų nepriklausomą kontrolę. 

— Kokie galėtų bū t i b e n d r i 
projektai? 

Aktyviau keiskimės jaunimo 
grupėmis atostogų metu. Mes 
sutinkame savo namuose apgy
vendinti ir maitinti jūsų vaikus, 
vaikaičius, norinčius mokytis 
lietuvių, o mūsiškiai — anglų 
kalbos. 

Labai pageidautina, k a d išei
vijos specialistai padėtų t i e s io 
giai ar per k i t a s organizacijas 
įrengti demons t r ac in iu s ob 
jektus kaimo žmonių šv i e t imu i 
kitų šalių geros patirties demon
stravimui apie verslus, plėtoj i 
mą kaimo miesteliuose, v ie t in ic 
kuro panaudojimą, k a i m o gy
venviečių seniūnų, pol icininkų, 
garbės teismų darbą. 

Naudinga įrengti mobil ius su
augusių žmonių švietimo punk 
tus. Jo veiklos esmė — k i e k v i e 
ną savaitgalį grupė spec ia l i s tų 
tėviškėnų — gydytojų, advoka 
tų, ekologų, ekonomistų, ener 
getikų, s tudentų — spec ia l i a i 
įrengtais autobusais i š v y k t ų į 
gimtuosius miestelius k o n s u l 
tuoti gyventojus, t e ik t i k i t a s 
dalykines paslaugas, ž ad in t i 
viltį, kad Lietuvos ka imas t a p t ų ' 
duonos ir dvasios a ruodu. į 

Graži dovana gimtinei b ū t ų ' 
viso pasaulio tėvynainių specia
listų knyga „Pasaulio l i e t u v i a i 
— tėviškei". Joje re ikė tų a p r a 
šyti pastebėjimus ap ie k i t ų 
tautų patirtį , naudingą Lie tu
vos kaimo, miesto ir mažų mies
telių gyventojams, išsivaduojan
tiems iš sovietinio įšalo. 

Turime daug page idavimų iš 
tėviškės mokyklų — p a d ė t i 
įrengti meninių verslų (audimo, 
pynimo, siuvimo, medžio droži
mo ir kt.) demonstracines dar
bo vietas. Geri darbai b u s g e r a 
politika. 

Didžioji Lietuvos v i s u o m e n ė s 
dalis ypač paremtų išeivijos spe
cialistų inte lektual inę p a r a m ą 
krašto gynybos, t e i s ė s a u g o s , 
teisėtvarkos, bankų i r k i t o se 
svarbiose institucijose. 

— Kas t u r ė t ų bū t i t a s š a u k 
lys, k u r i s s u s o d i n s s k i r t i n g ų 
n u o m o n i ų p a r a p i j i e č i u s u ž 
d a r b o s t a lo? 

— Tokiais žmonėmis gali bū t i 
vietos mokytojas, v a i s t i n i n k a s , 
kunigas arba pr ipaž in tas tėv iš 
kėnas. Labai t iktų, k a d t o k i a i s 
misionieriais taptų b e s i l a n k a n 
tys parapijose, ki tose š a lyse 
gyvenantys, taut iečia i . 

— K o k i u s d i d ž i a u s i u s p a 
vojus L i e t u v o s a t e i č i a i į žve l 
gia j ū s ų j u d ė j i m o m o k s 
l in inkai? 

— Pirma — Ignalinos a tomi 
nės elektrinės saugumas. Ša l ies 
prezidentas, premjeras ir ener 
getikos minis t ras n e d e l s d a m i 
turi pranešt i viso p a s a u l i o lie
tuviams, a r jie ga ran tuo ja t au 
tos išlikimą. Reikia s k i r t i t i ek 
išteklių, kiek reikia š i a m sau
gumui garantuoti . A n t r a — lais
vojo pasaulio lietuvių, y p a č in-
telegentijos pasyvumas ir vieny
bės stoka. Lietuvai re ik ia viešu-

i 
mo ir pasaulio tautų i š m i n t i e s , 
patirt ies, gerų į s ta tymų ir sąži
ningų pareigūnų. 

— Ar ž i n o m a L i e t u v o s ž m o 
n ė m s a p i e išeivių t e i k i a m ą 
g imt ine i p a r a m ą ? 

— Ir jūs , ir mes d a u g k o neži
nome. Įsigalėjusi „ n e t i k r o j i 
t iesa". J i vykdo amora lų d ik t a -

Mielos lietuvės, mieli lietuviai! ^K 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba nuoširdžiai ?g 
sveikina Lietuvos žmones ir po pasaulį pasklidusius *£ 
lietuvius, laimingai sulaukusius šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų. 5sJ 

Gimęs Išganytojas teatneša taiką bei ramybę į Jūsų ag 
namus, telaimina Jus visus, žengiančius į Naujuosius Metus. 
Tepadeda Jis mums ir Lietuvos žmonėms, ir pasaulyje iš
blaškytiems lietuviams jungtis po Nepriklausomos Lietuvos 
vėliava ir dirbti jos gerovei bei visų lietuvių išlikimui savo 
tautai ir valstybei, kad ateinančiais metais mūsų gyvenimas 
būtų gražesnis, prasmingesnis, turtingesnis. 

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų! 

PLB valdyba: 
Bronius Nainys — pirmininkas 
Rimas Cesonis 
Kostas Dočkus 
Vacys Garbonkus 
Baniutė Kronienė 

Vytautas Kamantas 
D T . Petras Kisielius 
Milda Lenkauskienė 
Dr. Vitalija Vasaitienė 
Paulius Mickus 

W^^^^^f^^^fv(§^^^f^^^l^f^i^ff% 
tzc 

STASĖ IR JUOZAS BACEVIČIAI 

Kalėdų švenčių proga sveikina visus savo esamus ir 
būsimus klientus, draugus ir pažįstamus ir visiems linki 
laimingų ir sveikų Naujųjų 1994 Metų! 

6529 S. K e d z i e A v e n u e 
Chicago, IL 60629 

t a , todėl didesnioji visuomenės 
dalis yra tapusi netikrųjų tiesų. 
t a rpusav io įtarinėjimų be
laisve. Nėra informacijos viešu
mo tokiais klausimais, kaip 
naudojama labdara, užsienio 
paskolos, apie pareigūnų korup
ciją ir 1.1. Kad mūsų vaikai i r 
vaikaičiai žinotų, už kurių va
dovų klaidas bus iš jų imami 
mokesčiai 21-jame amžiuje, rei
kia dabar tyrinėti faktus, sugre
t in t i juos su kitų šalių analo
gais, ieškoti priežastinių ryšių 
viešai skelbti ir taip daryti įtaką 
įstatymų leidėjams, pareigū
nams ir visuomenes nariams, 
ruošiant is būsimiems rinki
mams į savivaldybes seimą 

— Ką veiksite sugrįžęs i š 
Čikagos? 

— Pusę laiko universitetui. 
kitą pusę — tėviškėnams. Atsto
vausiu gimtojo kaimo gyvento
jai ieškovei Žvirblienei Aukš
čiausiame teisme Čia mano 
mokslinių tyrimų objektas apie 
valdžios ir teismų įtaką, dra
skant kaimo žmonių tėviškę. 
Tai tironijos spektaklis, kuris 
tęsiasi dvejus metus. 

Baigsime dviejų miestelių, Ši
lutės ir Švenčionių, rajonuose 

gyventojų užimtumo ir energe
tinio aprūpinimo projektus. 

Patikslinsime ..Paramos gim
tinei" darbų programą 1994 me
tams ir lauksime Amerikos ir 
k i tų k raš tų l ie tuvių daly
vavimo. 

Rinksime faktus apie valdžios 
institucijų trukdymą pasaulio 
lietuviams atstatyti teises į 
tėviškę. Tai būtų pagrindas 
svarstyti visuomenėje šią XX 
amžiaus bylą ir pateikti ieškinį 
atitinkamoms valdžios instituci
joms. Lauksime pasiūlymų ir iš 
Amerikos lietuvių. 

L I E T U V A I T Ė GROŽIO 
VARŽYBOSE 

..Miss Lietuva '93", 21 metų 
Kauno medicinos akademijos 
s tudentė J ū r a t ė Mikutai tė 
dalyvavo „Miss World ' 9 3 " rin
kimuose Pietų Afrikos Respub
likoje. Gražiausia lietuvaitė 
pateko į gražiausių pasaulio 
merginų dvidešimtuką. Talentų 
konkurse, pašokusi savo kūry
bos šokį. lietuvaitė pateko į ge
riausiųjų penketuką. 

\ 
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 . 

nereikėtų patiems ir vaikams 
kentėti. 

Surinkta iš įvairių lega
lių brošiūrų ir advokatų pa
sisakymų. 

Birutė Jasai t ienė 

KAIP TAUPYTI 
BENZINĄ 

ĮGALIOJIMAI, GYVENIMO 
TESTAMENTAI, PRIŽIŪRĖTOJAI 

Daug asmenų pasimeta įvai
riuose legaliuose pavadinimuo
se. Pvz., vienas asmuo klausia: 
„Esu suteikęs kitam ,,power of 
attorney", kad jis galėtų mano 
reikalus tvarkyti. Ar aš jau visą 
gyvenimą turėsiu tik kitų klau
syti ir kiti manimi rūpinsis? Ar 
dar kada ir aš pats galėsiu savo 
gyvenimu pasirūpinti?" 

„Living will" arba „Gyvybės 
testamentas" — tai yra kont
rastas testamentui, kuris tvar
ko jūsų turtą po jūsų mirties. 
„Living will" arba Gyvybės 
testamentas yra būdas pareikšti 
savo valią ir norus gydytojams, 
jeigu susirgtumėte nepagydoma 
liga. Įstatymai suteikia šiam 
dokumentui ypatingą galią. Šis 
dokumentas yra didelė pagalba 
jūsų šeimai, draugams ir dakta
rams, nusprendžiant, ar pra
ilginti jūsų gyvenimą, imantis 
ypatingų priemonių, ar leisti 
jums numirti natūralia mirtimi. 
„Living will" sudaromas, kaip 
ir paprastas testamentas, pasi
rašant jį prie dviejų nesuintere
suotų liudininkų ir jų parašus 
patvirtinant. 

„Power of attorney" arba įga
liojimai yra paprasti, arba 
„durable power of attorney", šie 
įgaliojimai gali būti sveikatai ar 
turtui tvarkyti. 

„Power of attorney" yra doku
mentas, kuriuo vienas asmuo 
suteikia kitam asmeniui galią 
veikti jo vietoje, kai jis pats to 
padaryti negali. „Power of at
torney" automatiškai nustoja 
galios, jei asmuo, suteikęs šį 
įgaliojimą, tampa nepajėgus ar 
nekompetentingas. „Durable 
power of attorney" įgaliojimas 
tęsiasi ir tada, kai jo suteikėjas 
tampa nepajėgus ar nekompen-
tingas. Pagal įstatymus, „dura
ble power of attorney" ar pa
prastas „power of attorney" gali 
būti dviejų rūšių: vienas sveika
tai, o kitas turtui tvarkyti. 

Sveikatos tvarkymo įgalioji
mo dokumente jūs įvardinate 
kitą asmenį, kuris turi teisę 
daryti sprendimus dėl jūsų svei
katos, kai jūs to pats nebegalite 
padaryti. Jūs galite duoti spe
cialias instrukcijas ir apriboti 
duodamą įgaliojimą. Jūs taip 
pat galite pareikšti savo pagei
davimus dėl ypatingų priemo
nių pratęsti savo gyvenimą. 

Padarę „durable power of at
torney" turto tvarkymui, jūs 
įgaliojate kitą asmenį daryti 
sprendimus ir tvarkyti jūsų tur
tą, kai jūs pats būsite nepajėgus 
tai atlikti. Jūs galite įgaliojimą 
įvairiai pagal savo norą apribo
ti. Pvz., jeigu išvažiuojate iš 
krašto ilgesniam laikui, paliktą 
turtą paliekate kitam tvarkyti, 
suteikdami tam asmeniui įvai
rius įgaliojimus, arba jeigu esa
te labai turtingas ir nenorite 
kvaršinti galvos įvairių sąskai
tų mokėjimu, turto administra
vimu, tada jūs galite kitą įgalio
ti tai daryti, bet tuo pačiu ir sau 
pasilikdamas teisę, kai norite 
tai patys atlikti. 

Sveikatos ir turto įgaliojimai 
gali būti surašyti tame pačiame 
dokumente. Kad dokumentai 
turėtų galią, turi būti tinkamai 
ir tvarkingai surašyti, pasirašy
ti ir paliudyti. Šiuose dokumen
tuose galima nurodyti, kad įga
liojimai nustos galios, kai jūs to 
norėsite, arba būsite pajėgus 
savo reikalus tvarkyti. Būtų la
bai protinga, kad visi lietuviai 
turėtų šiuos dokumentus pada
rę ir laikytų vietoje, kur nelai
mės atveju būtų galima juos ras
ti ir pagal juos tvarkytis. 

Šie dokumentai — įgaliojimai 
gali sutaupyti jūsų šeimai, drau-

Neseniai Federalinė valdžia 
pridėjo 4 centus mokesčių kiek
vienam benzino galionui, todėl 
vartotojai patys gali sumažinti 

gams daug vargo, rūpesčių ir iš- benzino kainą, mažiau jo sunau-
laidų, jei jūs sunkiai ar nepagy- dodami. Čikagos Vartotojų pas-

TRAVEL ADVISERS 7 N C , 2525 N. Harlem Ave. - % 
Suite 110, Oak Park, 11 SVEIKINA VISUS SAVO S 
KLIENTUS, DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS, ŠV. įį 
KALĖDU IR NAUJU METU PROGA. Dėkojame už *g 
lojalumą ir linkime visokeriopos sėkmės 1994 metais. & 

Birutė Zalatorienė 
Dagmar ] . Lavicka 

CLASSIFIED GUIDE 

W 
domai susirgtumėte. 

Guardian — Saugotojas a r 
Prižiūrėtojas 

Mažiems — nepilnamečiams 
vaikams, protiniai nepajėgiems, 
arba seniems, kuriems sunku 
tvarkytis patiems, yra paskiria
mi „guardian" arba prižiūrėto
jai. Vaikams — nepilname
čiams, tėvui mirus, paprastai 
motina palieka prižiūrėtoja. Mi
rus abiems tėvams, jeigu jie 
nepasirūpino testamente ar ki
tame dokumente paskirti pri
žiūrėtojo — teismas paskiria pri
žiūrėtoją. Paprastai teismas 
paskiria „guardian" — prižiūrė
toją ir vaikams, ir turtui. 

Asmenims, kurie yra protiniai 
nepajėgūs arba dėl amžiaus ne
begali patys tvarkytis, neturi 
artimų giminių, kurie jiems pa
dėtų, o, sveiki ir pajėgūs būda
mi, nepasirūpino paskirti sau 
gyvenimo prižiūrėtojo, teismas 
paskiria „guardian" — prižiūrė
toją. Atsiradus giminėms, arba 
asmeniui pačiam pasveikus, rei
kia eiti per teismą, kad paskirtą 
teismo prižiūrėtoją būtų galima 
pakeisti. Nuo prižiūrėtojo — 
„guardian" priklauso jūsų gyve
nimas ir jūsų turto likimas. 
Todėl labai svarbu, ypač ne
turint artimų giminių, iš anksto 
tuos reikalus sutvarkyti, kad 
paskui nereikėtų gailėtis, kada 
teismas jums ir jūsų reikalams 
tvarkyti paskirs visai svetimą 
žmogų, kur is jūsų ir jūsų 
reikalų nežino. 

Dažnai seni tėvai nepasitiki 
savo vaikais, mano, jog jie 
rūpinasi tėvais tik dėl to, kad 
galėtų gauti naudoti jų turtą. 
Dėl to kartais šeimose vyksta 
tragedijos, įtarinėjimai, vaikai 
negali padėti tėvams ir net bijo 
tai daryti, nes tėvai juos įtari
nėja. Todėl visi turėtumėme 
pasirūpinti savo reikalų ir tur
to sutvarkymu tada, kai dar 
protingai galvojame, kad paskui 

laugų įstaiga duoda šiuo reika
lu naudingų patarimų, su ku
riais verta susipažinti. 

1. Benzino stotyje pirmiausia 
pažiūrėkite, ar pumpa turi Var
totojų paslaugų departamento 
(Department of Consumer Ser
vices) patvirtinimą — antspau
dą, užrašą. Tai laiduoja par
duodamo benzino kiekio ir už jį 
mokamos kainos patikimumą. 
Čikagos Vartotojų paslaugų 
įstaigos patikrina kiekvieną vi
sų benzino stočių pumpą, kad 
apsaugotų vartotojus nuo nešva
rumų produkte ir kitų sukčiavi
mų. Jeigu įtariate, kad gazolino 
stotis kokiu nors būdu sukčiau
ja, galite paskambinti į minė
tąją įstaigą, tel. 744-9400 ir 
pasiskųsti. 

2. Visuomet pasirūpinkite, 
kad mašinos motoras eitų ly
giai. Iškleręs motoras sunaudoja 
nuo 3 iki 8<£ daugiau benzino. 
Automobilį patikrinti ar taisyti 
duokite tik į patikimą, turintį 
leidimą šiuos darbus atlikti, 
garažą. 

3. Reguliariai keiskite moto
ro alyvą. Nešvari alyva gali 
sugadinti ar sudilinti motoro 
dalis. Apdilęs motoras reikalau
ja daugiau alyvos ir benzino. 

4. Dažnai patikrinkite oro 
spaudimą padangose. Per mažai 
pripūsti ratai padidina benzino 
vartojimą. Jeigu padanga yra 
per žema apie 3%, benzino 
suvartojimas padidėja iki 10%. 
Ypač svarbu patikrinti padan
gas, keičiantis metų laikams. 
Sakoma, kad kiekvieną kartą, 
kai lauke temperatūra nukrin
ta 10 laipsnių, oro spaudi
mas padangose sumažėja vienu 
svaru. 

5. Nepradėkite važiuoti per 
staigiai, kai mašina „šoka" į 
priekį. Lygus greičio išvystymas 
suvartoja mažiau benzino. 

6. Suvartojama mažiau ben
zino, iš naujo užkuriant mašinos 
motorą, negu ji paliekant veikti 
ilgiau negu vieną minutę. 

I E T U V O S A I D A I 
Veda K A Z Ė B R A Z D Ž I O N Y T Ė 

Nuo t reč iad ien io i k i penk tad ien io , 
8:30 v . v . — 9:00 v . v. 

Visos la idos iš VVCEV stoties 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Spr ings , IL. 60480. 

Tel . : (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

Pasibaigus VIII Mokslo ir Kūrybos Simpoziumui, dėkoju 
visiems Čikagos ir apylinkių lietuviams, atvėrusiems savo 
svetingus namus ir priėmus svečius mokslininkus iš Lietu
vos. Nuoširdus lietuviškas ačiū ir Linksmų Švenčių. 
Dėkojame: Stefai Viliūnienei, Algiui ir Jolitai Biručiams, 
Viliui ir Lucijai Hoffmanams, Algiui Mockaičiui, Vilijai Mar-
chertienei, ponams Vaciukevičiams, Algimantui Keziui, 
Birutei Saldukienei, Aldonai ir Ramojui Vaičiams, dr. Meilu
tei Biskienei, dr Reginai Padleckienei, Stasiui ir Elenai Ba
rams, Albertui ir Irenai Kereliams, ponams Pivarūnams, 
Nemirai Šumskienei, Tedžiui ir Ritonei Rudaičiams, Vidai 
Gird Vainienei, drs. Augustai ir Vaciui Šauliams, prof. 
Zenonui Rekašiui, Daliai Sruogaitei, Salomėjai Endrijoninei, 
Salomėjai Daulienei, Stasiui ir Mildai Tamulioniams, prof. 
Daliai Kubiliūtei, dr. Šležui, seselei Margaritai, poniai 
Kuprienei Taip pat dėkoju dr. Ferdinandui Kaunui ir dr. 
Petrui Kisieliui padėjusiems su transportacija. 

Birutė Zalatorienė 
VIII MKS transportacija/viešbučiai 

Best VVishes To Our Many Friends 
And Patrons For A Merry Christmas 

Courtesy of 
PULASKi SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
3156 South Morgan Street, Chicago, Illinois 

Phone; (312) 927-3500 

Merry Christmas To Ali Our VVonderfuI Lithuanian Friends 
May You Enjoy Your Freedom Always 

Courtesy of 
INDEPENDENT PAVING CO. 

Belhvood, Illinois. Phone: (708) 544-7120 

Merry Christmas From 
MARZANO'S 

128 Lanes — Open Bovvling Most Anytime 
M a r i a n o s Miami Bowl — 5023 S. Archer Ave. — Phone: (1-312) 585-8787 
Marzano s Clearing Bowl — 5523 W. 63rd St. — Phone: (1-312) 585-4200 

Cocktail Lounges — GrtHs — Banquet Rooms 
Bil l iards and Game Room — Ample Free Parking 

Merry Christmas 
From 

Park Food & Liquor Mart 
2610 W. 71 st St., Chicago, I I I . 

(312)776-1821 
Open Monday thru Saturday 8 A M . to 
9 P.M Sunday 8 A M to 6 P.M 

Merry Christmas 
From 

SENTINEL PAINT & 
VARNISH CO. 

Phone: (312)342-1272 
2301 North Pulaski Road 

Chicago, I I I . 

Merry Cru stmas To Our Many Friends 
Courtesy of 

SLUDGE REMOVAL 
AND SEWER SERVICE 

(312) 889-5175 
2315 West Moffat 

Chicago, I I I . 

Best W shes To One and AIIL: 
On This Holy Christmas Day 

From 
ST. DANIEL THE PROPHET CHURCH 
Rev. Fr. Lawrence Ma lcom, Pastor 

Phone: (312) 586-1223 
5330 S. Nashville, Chicago, I I I . 

Best VVishes To Ali 
On This Holy Christmas Day 

From 
ST. GEORGE CHURCH 
Phone: (312) 734-0554 
9546 South Ewing Ave. 

Chicago. I I I . 

Best VVishes On This 
Holy Christmas Day 

From 
St. Thecla Church 

Rev. Gerald Rogala 
6725 W. Devon Ave. 

Chicago, I I I . 

TATRA INN 
6040 S. Pulaski, Chicago, I I I . 

(312) 582-8313 
Poiish & Amencan Cuisme 
Ooen Tuesday thru Sunday 

For Lunch & Dmner 
Call for Reservations 

Merry Christmas 
VACATION WORLD TRAVEL INC. 

4008 W. 63rd St., Chicago, I I I . 
( 3 1 2 ) 7 6 7 - 1 9 0 0 

Complete Travel Services 
Honeymoon Speciahsts 

No Charge For Our Services 

WESTLAWN CURRENCY EXCHANGE 
VVishes Ali Our Lithuanian Fnends 

A Merry Christmas 
4021 W. 63rd St., Chicago. III. 60629 

(312)767-7636 
instant Renewal of License Platės 

And Cily Suckers 

Merry Chnstmas 
From 

R A V S THE ULTIMATE 
IN AUTO REFINISHING 

4417-19 S. Kedzie 
Chicago, I I I . 

( 3 1 2 ) 8 9 0 - 1 7 9 0 
Domestic & Foreign Body Work 

Insurance VVork Invited 
Licensed By City & State 

We Speak Lithuanian 

Best VVishes For A 
Merry Christmas 

From 
MANIK MOTOR SALES 

(312)889-6867 
1800 N. Cicero Ave. 

Chicago, III. 

Merry Christmas To Our Many Friends 
Courtesy of 

DIXIE BILUARD 
EOUIPMENT & SUPPUES 

Phone: (708) 687-0144 
15407 S. Cicero Ave. 

Oak Forest, III. 

Merry Christmas 
DOUBEK PHARMACY AND 

MEOICAL SUPPLY 
3846 W. 63rd St, Chicago, III. 

(312) 581-1122 
Specializing m Colostomy, Entreal 

and Diabetic Supplies 

Merry Christmas 
DYNAMIC AUTO REBUILOERS INC. 

6020 S . Western 
Chicago, III. 

(312) 476-6650 
Ouality Body Repairing and Painting 

Foreign and Domectic Cars 

Linksmų Šv. Kalėdų! 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kedzie, Chicago, III. 
Viskas Įstaigoms! Raštinės, braižybos 
ir mokyklos reikmenys Sveikinimo kor
telės įvairiomis kalbomis 

Merry Christmas 
To Our Friends and Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4639 S. Califomla 

Chicago, III. 
(312) 523-5277 

Automotive Parts Ali Cars 

KENN'S FAMILY BOWUNG PROSHOP 
4700 W. 103rd St., Oak Lawn, III. 

(708) 499-4000 
Columbia-AMF-Ebonit-Brunswick 

Shoes. Bags & Accessones 
Mon -Fn 11 A M to 8 P.M 

Sat 11 A M to 6 P M 

Merry Christmas 
From 

Lawn Lanes 
6 7 5 0 S. Pulaski 

Chicago, I I I . 
(312) 582-2525 

Open Bovvling Christmas Day 

Merry Christmas 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LEITZA OIE * TOOL CO., INC. 

(312) 271-1408 
5462 N. Oamen Ave. 

Chicago, III. 

Best VVishes For A 
Merry Christmas 

From 
MT. GREENWOOD 

HAROVVARE & SUPPLY 
3124 W. m t h , Chicago, III. 

( 312 )881 -9770 

MIDWAY CATERING & 
BANOUET HALL 

4222 W. 63rd St., Chicago, III. 
(312-581-4222 

Banquets for weddmgs and all occa-
sions In your home or our Banquet hall 
Package plans available 

OLO FASHIONED CANDIES 
6210 Cermak 

8erwyn III. 
(708) 788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

AH Types of Boxed Candies 

HRČEUANEOU* 

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

FRAflK ZAPOLIS 
3208 Va We«t 95th Street 

Te|. — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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

"r,:riu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

MARuUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilna, 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmad.eni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antratf.irtrečtad susikalbėsi* 
lietuviškai. 

3314 West 63 r d Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel. 776-1486 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 561-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
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REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

6602 S. Puia iL 
Chicago, I I 6062* 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prremiesčiuo«e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČiUI 
Bus 312-585-6100, -es 312-778-3971 

Onturfc KMIECIK REALTORS 
r O f l 7922 S. Pulaski Rd. 
fcl 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti n a m u v 
kreipki te- į Danutę Mayer. )i prote-
sionaliai. sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui 

Optuijį 21 
B M I S 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuos vybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. I 

FOR RENT 

3V2 kamb. ..Garden ievel" švarus, 
šviesus be baldų butelis Washtenaw 
ir Pope John Paul II Dr.. Bnghton 
Parko apyl.. liet -lenkų bažnyčių. Už 
pasiaugas patys susimoka Skambinti 
767-2680. 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

II 

Jono Aisčio ..Raštų", leidžiamų 
Ateities literatūros fondo, antrasis 
tomas, sukaupęs visa? šio rašytojo 
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas. Šiandien jos yra tapusios 
mūsuose šio žanro klasika Leidinį 
redagavo Alfonsas Nyka-Niliunas ir 
Antanas Vaičiulaitis. Knygos gale 
duodami paaiškinimai, parengti 
Alfonso Nykos-Niliūno 

Leidinys gaunamas ir ..Drauge" 
4545 West 63rd Street. Chicago. IL 
60629 Knygos kaina — 15 dol Už
sisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama JAV — 3 50 doj . 
Canada — 5 dol . kitur 5 50 dol lili-
nojaus gyventoiai visais atvejais dar 
primoka — 1.32 dol valstijos mo
kesčių 

i ( 
i 
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LAIŠKAI 
KAI CENZORIUS PABUNDA 

„Drauge" (gruodžio 17 d.) 
Vladas Vijeikis laišku „Reikia 
cenzūros" kritikuoja mano svei
kinimo žodį Jaunimo centrui 
per centro metinę vakarienę už, 
jo manymu, „netaktiškus ir ne 
vietoje pareiškimus", ka i aš, 
pagal jį, „plačiai apžvelgęs save 
ir savo šeimyną, pridėjau dar 
i r Lemontą", ir, kaip auto
r i t e t i n g a s cenzūros virši
n inkas , liepia mano žmonai 
mano kalbas cenzūruoti. Paskui 
dar pagiria „susirinkusius, kad 
neužmigo kalbos metu". 

Toks klausytojų įvertinimas 
kelia klausimą, ar, skania vaka
riene prisivaišinęs, nebuvo už
snūdęs t ik pats taktiškasis cen
zorius, nes iš mano kelių minu
čių sveikinimo jis susapnavo 
„plačiai apžvelgiančią kalbą, 
netaktiškus ir ne vietoje pareiš
k i m u s " ir, staiga pažadintas, 
pradėjo šauktis cenzūros. 

Taip galima tik susapnuoti, 
nes mano sveikinimo žodyje tik
r a i jokių ne t ak tų nebuvo. 
Sveikinimas klausytojų buvo 
pr i imtas šiltai, net du kar tus 
buvo per t rauktas gausiais, pri
t a r i a n č i a i s p lo j imais , ka i 
paminėjau Jaunimo centro nuo
pelnus lietuvybei, lietuvių kul
tūra i , už sunkų ir labai gerą 
darbą padėkojau paskiausiems 
administratoriams, dar pastebė
damas, kad šio, Jaunimo centro, 
ta ip pat ir centro Lemonte labai 
reikia, kad jais abiem reikia 
naudotis , abejuose ruošti ir bū
simą JAV ir Kanados lietuvių 
kul tūros kongresą, kurį šių 
kraštų Bendruomenių vadovy
bėm esu pasiūlęs organizuoti 
1994 metų rudenį. Gausūs ir 
pr i tar iantys plojimai lydėjo ir 
sveikinimą baigus. Kai kurie 
svečiai už gerą sveikinimą pa
dėkojo asmeniškai. 

Bet... gal klausytojams iš 
tikrųjų reikėjo būti santūres
niems ir prisnūdusiam taktiš
kam cenzoriui netrukdyti mie
goti, nes , kaip atrodo, staiga 
pabudintas nesusigaudė, kur 
esąs, ir šokosi net per laikraščius 
skelbti savo sapnus apie šeimi
ninkes, kaldūnus, tenorą Pava-
rott i , netakt iškas šeimynų ap
žvalgas, kurias žmonos turi 
cenzūruoti. 

Bron ius N a i n y s 
Lemont, IL 

VERTA ARTIMIAU PAŽINTI 
PROF. EIDINTĄ 

Norėčiau šiek tiek supažindin
t i su mūsų naujojo ambasado
r iaus prof. Alfonso Eidinto 
praėjusia veikla. 

Kaip daug kas žino, kad prof. 
Eidintas yra istorikas ir gerai 
susipažinęs su Amerikos lietu
vių istorija bei gyvenimu. 1985 
m. jis 9 mėnesius stažavosi Wis-
consino universitete. 1986 m. 
perėjo dirbti į Lietuvos Istorijos 
institutą ir netrukus po to apgy
nė daktaro disertaciją — „Lietu
vių emigracija į Šiaurės ir Pietų 
Amer ikos šalis 1868-1940". 
1990 m. jis dalyvavo mokslinin
kų konferencijoje New Yorke, o 
1992 m. praleido pusantro mė
nesio Čikagoje, rinkdamas me
džiagą apie lietuvių išeiviją. 

1989 m., pačiame Sąjūdžio ir 
nepriklausomybės atgavimo į 
karštyje, „Tėviškės" draugijos 
ir „Gimtojo krašto" kasmet 
leidžiamajame kalendoriuje, ku
rio 1989 numeris buvo skirtas 
išeivyos veiklai pagerbti, tačiau 
kur iame minima tik „pažangio
j i " išeivija, buvo idėtas prof. 
Eidinto kalendorinio formato 
s t raipsnis „Iš JAV lietuvių 
gyvenimo ir ryšių su Lietuva 
istorijos". 

Išskyrus vienos parapijos, po
ros katalikiškų organizacijų ir 
kelių laikraščių (pvz. „1909 — 
pradėjo eiti klerikalinis laikraš

t is „Draugas", nuo 1916 metų 
dienraštis") įsteigimo paminėji
mą, prof. Eidintas beveik visą 
savo straipsnį at iduoda pažan
giųjų, laisvamanių, ateistų, so
cialistų ir komunis tų spaudos, 
organizacijų ir veiklos aprašy
mui. Pavyzdžiui y ra tokie „še
devrai": „1917 - kovo 13-14 d. 
Niujorke, Madison Squere (sic) 
Garden salėje, įvyko JAV lietu
vių katalikų ir taut ininkų atsto
vų seimas, ku r i ame 1001 dele
gatas, atstovavęs 70,000 nar ių , 
pasisakė už buržuazinės Lietu
vos valstybės sukūr imą" , arba 
„1936 - birželio 20-21 d. Kliv-
lende įvyko JAV lietuvių darbi
ninkų suvažiavimas. 322 dele
gatai, atstovavę 71 tūkst . lietu
vių darbininkų, įkur ia bendro 
fronto pobūdžio organizaciją — 
„Amerikos l ie tuvių kongresą" 
demokratinei s a n t v a r k a i at-
steigti Lietuvoje", a rba dar 
geriau ..1940 — pažangiųjų JAV 
ir kitų šalių lietuvių organizaci
jos sveikino Tarybų valdžios at
kūrimą Lietuvoje". 

Apie s tambiausios lietuvių 
patriotinės organizacijos Ameri
koje „Lietuvos Vyčių" įsteigi
mą, Amerikos l ietuvių pastan
gas padėti nepriklausomybę, pe
ticijas ir p a r a š u s Amerikos 
prezidentams, J A V valdžios pri
pažinimą nepriklausomos Lie
tuvos, „Laisvės v a r p o " dovaną 
Lietuvai ir k i tus svarb ius įvy
kius jis visai neužs imena . O 
įdomiausia, kad paga l prof. Ei
dintą, Amerikos l ietuvių veikla 
pažangiųjų ir nepažangiųjų — 

pasibaigė 1940 meta i s . 
V a l e n t i n a s R a m o n i s 

Lemont, IL 

NUSTATYKIME, K A S 
SVARBIAUSIA 

„Drauge" (gruodžio 15 d.), 
„Tvarkomas ambasados archy
vas" iš Washingtono rašoma, 
kad „netikėtai ap t ik tas" unika
lus archyvas. Gana užgauliu to-

DRAUGAS, penktadienis , 1993 m. gruodžio mėn. 24 d. 

rą rengia vaikus pirmajai Ko
munijai. 

Vilniuje keletas mūsų seselių, 
susibūrusios prie a rk ika tedros 
parapijos, vadovauja labdaros 
darbams Jos surenka iš žmonių 
aukas ir padeda stokojančioms 
šeimoms maistu bei drabužiais. 

Dar daug kur norėtume plėsti 
savo veiklą, tačiau dėl ilgos 
stagnacijos nakties t rūks ta tam 
pasirengusių ir pajėgių seserų. 

Ses. J o n ė B u d r y t ė , 
Gen. Vyresnioji, Pažaislis 

ARABAI MĖGSTA 
LIETUVIŠKAS 
P R O G R A M A S 

I Jungtines Arabų Emyratus 
p i rmyn ir a t g a l važinėja 
Vilniaus firmos „Panorama Ser
vice" dainininkai, šokėjai. Savo 
programas jie rodo Dubai vieš
bučių restoranuose. Lietuviška 
pramogų industrija nurungė 
anksčiau Dubajuje karaliavu
sius anglus, nes lietuvaičiams 
visai pakanka 500-700 dol. atly
ginimo. 

Bėgimas j Egiptą (Vittore Carpaccio). 

NEIGNORUOKIME 
IŠEIVIJOS 

„ D r a u g a s " — geras draugas! O 
ir draugai kar ta is nuvilia. 1993 
m. biržely „Draugą" trumpai in
formavau apie Pr. Lemberto 
vardo li teratūrinę premiją Kau
no VD universiteto s tudentams 
(500 dol. kasmet). Rašiau, kad 
s tudenta i gausiais kūrinėl iais 
atsi l iepė ir šeši autoriai buvo 
premijuoti. Iki šiol informacinis 
straipsnelis nebuvo išspausdin
tas , nors kreipiausi į Kultūrinio 
priedo redaktorę, nesulaukusi 
a t s i l i e p i m o — į v y r i a u s i ą 
redaktorę . Jokio atsakymo nei 
la ikraš ty , nei laišku. 

Ar Lembertų šeimos įsteigta 
premija Lietuvoje netur i reikš
mės? Ar tai nepavyzdys^kitiems 
— steigti t en premijas, ugdyti 
Lietuvos jaunimą, kad savu dar
bu a r kūryba užsipelnytų vieną 
kitą dolerį (o ne valiutos perpar
davinėjimu';'kaip, deja, daugelis 

nu teigiama apie jo blogą stovį, j a u n i m o t en daro), 
netiesiogiai k a l t i n a n t buvusį Skai tome „Draugo" kultūri-
ambasadorių. Iki šiol, beveik 50 n i ame priede straipsnių dauge-
metų, Lietuvos ambasadą išlai- lio vertingų autorių iš Lietuvos, 
kyti padėjo kukl ios Amerikos Bet a r ignoruotina išeivija, kad 
lietuvių aukos ir ambasadoriaus ir mažesnės jos kūrybinės pa-
Lozoraičio šeima. Visos pagrin- stangos? J u k „Draugą" palaiko 
dinės lėšos ir jėgos buvo sutelk- daugiausia išeivija prenumera
tos Lietuvos laisvės bylai kelti , tomis ir aukomis, 
todėl nereikia p ik ta i s tebėt is Alė R ū t a 
tokiu archyvo stoviu. Santa Monica, CA 

Dabar reikia nus i s t a ty t i , kas 
yra Lietuvai svarbiausia i r ne
skubėt i i š b l a š k y t i a r c h y v o 
dalimis į Čikagą ir Vilnių, kur 
dar daug kas daba r t inės val
džios daroma iš senos inercijos, 
ir todėl nėra jokių garant i jų , 
kad šis tu r tas b u s t i nkama i 
išsaugotas. Užuot d id inus kon
fliktą tarp praeities ir dabarties, 
ambasadorius i s tor ikas Alfon
sas Eidintas, pas inaudodamas 
savo diplomatiniu s t a tusu , ver
čiau galėtų t a rp t au t in iu mas tu 
kelti vieną svarbiausių klausi
mų — išvežtų į Rusiją archyvų 
sugrąžinimą Lietuvai . 

A l d o n a K a m i n s k i e n e 
Chicago, IL 

ATSIKURIANČIO 
PAŽAISLIO VIENUOLYNO 

DARBAI IR VEIKLA 

VIENAIP KALBA, KITAIP 
ELGIASI 

Prez. A. Brazauskas, lapkričio 
mėn. sugrįžęs iš Kinijos, pasakė, 
kad Lietuva galė tų iš Kinijos 
pasimokyti, bet nenurodė ko. 
Gal prie to ir e inama, nes seime 
buvę stribai ir KGB agentai ka
sa tautai duobę ir kel ia ginčus, 
o pats Brazauskas paskyrė mi
nistru dar vieną buvusį komjau
nuolių viršininką. Arba vėl: 
surado žmogų, k u r i s neseniai 
rašė iškraipytą Lietuvos istoriją 
ir davėjam atsakomingą vietą... 

Kiek žinome, valdžia tu rė tų 
imtis atsakomybės prieš žmones 
ir valstybę, bet ma tome , kad 
LDDP veda kraštą į nuosmukį 
ir skurdą, nes v ienaip ka lba , o 
kitaip elgiasi. Rusai , t iesa, savo 
kariuomenę jau išvedė iš Lietu
vos, bet sovietų brezent iniai 
batai dar liko mūsų tėvynėje. 

Vai K u t k e v i c i u s 
Rochester, NY 

„THE TIMES" 
KORESPONDENTAS APIE 

K. BOBELĮ 

Šiais meta is Yale Universi ty 
Press išleido Anatol Lieven 
knygą „The Baltic Revolution". 
kur i yra į t raukta į ,,New York 
Times" dovaninių knygų sąrašą 
ir tu r i didelį pasisekimą skaity
tojų tarpe. Anatol Lieven y r a 
Londono, Anglijos „The Times" 
laikraščio korespondentas. 

271 puslapyje yra rašoma: 
„Lozoraičio populiarumas ei

l inių lietuvių tarpe nukentėjo 
dėl to, kad jis nuo pat savo 
jaunys tės (gimęs 1924 metais) 
Lietuvoje praleido t ik kelias 
savai tes . Gal jis būtų galėjęs 
pasinaudoti vadinamuoju „car-
go k u l t u " — visuotiniu Rytų 
Europos susidomėjimu vakarie
čiais, bet buvo stipriai puolamas 
a smens iš pačių emigrantų tar
po, Kazio Bobelio, kur i s buvo 
kie to taut inio emigrantų komi
te to — VLIKo — vadas, o t a ip 
pat Kauno miesto komendanto 
nacių okupacijos metu sūnus. 
Sis nemalonus ir net piktavališ
kas asmuo (unpleasant and 
e v e n s i n i s t e r f igure) 1992 
meta is spalio mėn. buvo išrink
t a s į Seimą su neofašistinės 
„Young L i thuan ia" grupės pa
r ama . Nuo to laiko j i s rėmė ir 
remia Brazauską — atrodo, ieš 
kodamas asmeniškos naudos — 
ir buvo jo pask i r tas Užsienio 
r e i k a l a m s k o m i t e t o pirmi 
n i n k u " . 

S a u l i u s Š i m o l i ū n a s . 
Detroit, MI 

Lietuvos hierarchų pageidavi
mas buvo kuo greičiau seserims 
įsikurti Pažaislio vienuolyne, 
kad būtų a tgauta bažnyčia. Tos 
minties vedamos, jau 1992 m. 
spalio mėn. pastoviai apsigyve
nome vienuolyne. Manėme, kad 
tuo galėsime pagreitinti bažny
čios atidarymą. Deja, restaura
vimo darbai labai užsitęsė dėl 
šių priežasčių; viena — dėl sun
kios ekonominės padėties vals
tybė negali skirti pakankamai 
lėšų, o restauravimui skiriamas 
lėšas tur ime ne savo rankose, 
bet jomis disponuoja valstybinė 
įmonė „Paminklai". Antra — 
iškilo problema dė; archeologi
nių tyrimų bažnyčios pogrindy
je. Buvo numaty t i šią žiemą 
gauti grindims marmurą ar gra
ni tą i r , įvedus pogrindini 
šildymą, sukloti dangą. Tačiau, 
išplėšus senąsias grindis, pasi
rodė smėlis, yra ertmių. Kadan
gi po visa bažnyčia yra rūsiai, 
todėl reikia atlikti archeologi
nius tyrimus. Tam, žinoma, rei
kia papildomai lėšų. Dėl tos 
p r i e ž a s t i e s darbai sustojo. 
Vienuolynas dar kelis metus tu
rės būt i be veikiančios bažny
čios, nors šiaip, dėl vykstančios 
paskliaučių freskų bei lipdinių 
restauracijos, pamaldos galėtų 
vykti. 

Šiuo metu seserys kasdieną 
pėsčiomis tari eiti apie porą 
kilometrų iki troleibuso stote
lės, kad galėtu nuvažiuoti į ar
timiausią Petrašiūnų bažnyčią 
pamaldoms. Tam tenka sugaišti 
daug laiko, o vvresnio amžiaus 
seserys dažna: nepajėgios kas
dien atlikti tokia kelionę. Be to. 
nesant vienuolyne veikiančios 
bažnyčios, labai apsunkinama 
mūsų veikla. 

Tačiau jau va-arą šiek tiek pa
sitarnavome dv'.siniam žmonių 
atsinaujinimui Pavasarį vie
nuolyne vyko rt-kolekcijos Kau-

no kunigų seminarijos diako
nams, besiruošiantiems priimti 
kunigų šventimus. Tuoj po jų — 
rekolekcijos Lietuvos moterų 
vienuolijų seserims. Po to net 
tris kartus atskirų vyskupijų 
Šeimos centrai rengė tridienius 
susikaupimus-seminarus būsi
miems Lietuvos Seimų centrų 
darbuotojams. Čia jie buvo pri
imti su vaikais. Seserys juos ap-
nakvydino, maitino ir prižiūrėjo 
vaikus. Dėl to jie galėjo pasinau
doti vykusiomis paskaitomis, 
su s ikaup t i m a l d a i , p a b ū t i 
gražiame gamtos prieglobstyje. 
Net, atvykę iš Prancūzijos, atei
t ininkai visą savaitę turėjo čia 
rekolekcijas ir buvo labai pa
tenkinti . 

Nepaisant, kad svečių name 
patalpos nešildomos, net ir vėjų 
rudenį per atostogas savo susi
kaupimo dienas surengė studen
tai. Ir dabar, žiemos atostogų 
metu. studentai prašosi priima
mi rekolekcijoms. Kad nesušal
tų, teks apšildyti pa ta lpas 
elektrinėmis krosnelėmis. 

Pažaislio vienuolyne yra cen
tras vienos Lietuvoje esančių 
maldos grupių „Marijos vaikai". 
Šią grupę subūrė viena mūsų se
serų. Ši maldos grupė čia vie
nuolyne rengia savo pamaldas 
— susitikimus. Steigiamos „Ma
rijos vaiku" grupės ir kitose 
Lietuvos vietovėse, t ikintis su 
Marijos pagalba prikelti Lietu
vą naujam gyvenimui. 

Kita seselė vargonininkauja 
Petrašiūnų bažnyčioje ir kar tu 
ten dirba su jaunimu: organi
zuoja vaikų liturgines Mišias, 
vaikų chorą. Ati t inkamomis 
progomis parodo religinio turi
nio filmus, pasikalba religinė
mis temomis. 

Keletas seserų šalia savo tie
sioginių pareigų įstaigose dirba 
mokyklose kateketėmis, o vasa-

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 

tfĮSt 
SEEESMl 

PATARIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 

Perfinansavimas 
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradinis įmokėjimas 
Be pajamų patikrinimo 
Be punktų 

Linas Kliarskis 
Tel. 312-735-8111 

"Pager" 312-289-4806 
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W« Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 
delicatcssen 

312-434 9766 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

26:4 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

A.tA. 
Kun. Vaclovas Katarskis 
Dayton, Ohio Sv. Kryžiaus parapijos klebonas gimė Lietu

voje 1916 m. gegužės 27 d. Po trumpos ligos mirė 1993 m. 
gruodžio 20 d. 

Nuliūdę liko sesutė Bronelė ir brolis Aleksas Lietuvoje; 
sesuo Jadvyga ir švogeris dr. Romualdas Gineitis, seserėčios 
Roma, Dana ir Vida ir jų šeimos Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 23 d. Šv. Kry
žiaus bažnyčioje, kur įvyko gedulingos šv. Mišios. Po Mišių 
velionis buvo nulydėtas j Kalvarijos kapines. 
• Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti. 

Nuliūdę seserys, brolis, švogeris ir seserėčios. 

A.tA. 
KUN. VACIUI KATARSKIUI 

mirus , gilią užuojautą reiškiame jo seseriai dr. 
JADVYGAI GINEITIENEI ir visai jos se imai . Kar
t u l iūdime 

Petras ir Birutė Bučinskai (Buchai) 

A.tA. 
VLADUI KYBARTUI 

amžinybėn i ške l iavus , giliai užjaučiame jo žmoną 
L IONE ir jos šeimą, brolius STASĮ, LIUDĄ ir 
ALFONSĄ K Y B A R T U S ir jų šeimas bei visus arti
muos ius . 

Juozas ir Eugenija Pažerūnai 
Tony ir Danguolė Pototzky 
Arūnas ir Ellen Pažerūnai 
Remigijus ir Sandy Pažerūnai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

a n d E U D E I K I S FUNERAL H O M E 

B R I G H T O N ' PARK 4330 S. C A L I F O R M A AVE. 
TOVVN O F LAKE 4605 S. H E R M I T A G E AVE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAROL'ETTF PARK 2533 VV 71st STREET 
CICERO 1446 5 SOth AVE. 

PALOS HII.LS 10201 S ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD 
LEMONT l.OCATION OPEMNG JANUARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CMC AGO & SUBURBS 1-800-994-7600 

> 
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8 DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 24 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Iš Saulės gimnazijos Kaune 
girdime, kad gaunamu „Drau
gu" susidomėjimas yra milži
niškas: mokytojai ir mokiniai jį 
nuolat skaito, varto, laikraštis 
eina iš rankų į rankas ir retai 
paguli gimnazijos bibliotekoje 
ant stalo. „Draugas" gaunamas 
regul iar ia i , visos savaites 
numeriai viename voke. Kaip 
daug kartų minėjome, jis į 
Lietuvą vežamas „air-cargo" 
Lufthansa oro linija (pre
numeratos kaina — 100 dol.). Ir 
iš kitų atsiliepimų žinome, kad 
mūsų dienraštis, geradarių 
skaitytojų užsakytas įvairioms 
Lietuvos institucijoms, tikrai 
laukiamas ir uoliai skaitomas. 
Tai puikus ir efektingas būdas 
supažindinti Lietuvos žmones 
su išeivijos lietuvių veikla, 
gyvenimu, rūpesčiais, apie ku
riuos lietuviai tėvynėje labai 

mažai (arba visai nieko) žino, 
nes tenykštė spauda mažai 
rūpinasi išeivijos gyvenimu. 

Leonas Pabedinskas , archi
tektas ir dailininkas, grįžo iš 
Lietuvos, kur buvo nuvežęs savo 
paveikslų rinkinį. Jo paveikslų 
ciklas, pavadin tas ,,Julės 
Verne", buvo išstatytas Vilniu
je, Menin inkų rūmuos ir 
sulaukė nemažo susidomėjimo. 
Leonas Pabedinskas mokslus 
išėjęs Paryžiuje ir atstovauja 
paryžietiškai kultūrai. Prancū
zijos atstovas Vilniuje kultūros 
reikalams pasikvietė jį pietums. 
Kadangi L. Pabedinskas jaunys
tę praleidęs Paryžiuje kartu su 
arkivyskupu Audrium Bačkiu, 
šia proga susitiko ir su juo. 
Žemaičių dailininkų grupė, 
suorganizavusi parodą, L. 
Pabedinską išrinko būti jų 
atstovu išeivijoje. 

Vy tau to Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia Naujųjų metų 
sutikimą gruodžio 31 d., 7:30 
v.v., Šaulių namuose, Čikagoje. 
Bus užkandžiai, gėrimai ir šilta 
vakarienė. Šokiams gros Kosto 
Ramanausko orkestras. Bilietus 
galima gauti paskambinus 
434-3713 arba 376-0551. 

Dr. Rimvydas Sidrys, Ka
lėdų proga atsiuntė auką „Sau
lutei", Lietuvos našlaičių globos 
būreliui, kad vargstantiems 
Lietuvos vaikams būtų įteiktos 
dovanėlės jo anūkų vardu. 
„Saulutė" dėkoja dr. Sidrio anū
kams, kad švenčių meile 
pasidalino su Lietuvos vai
kučiais, kurių gyvenimas labai 
sunkus. 

(sk) y 

Lietuvos Respublikos mi
nistras pirmininkas Adolfas 
Sleževičius šiuo metu atosto
gauja JAV-jose. Nors kelionė 
yra privataus pobūdžio, mi
nistras pirmininkas sutiko pa
bendrauti su išeivija eteryje. 
ŽEMĖ L PRODUCTIONS siūlo 
retą galimybę asmeniškai su A. 
Šleževičiumi pabendrau t i 
pirmadienį, gruodžio 27 dieną, 
nuo 10 iki 10:30 v.r. per „Ryt
mečio ekspresą", 750 AM ban
gomis. Illinois, Indianos, Michi-
gano bei Wisconsino lietuvius 
kviečiame aktyviai skambinti 
laidos metu, tel. 312-286-1616 ir 
pateikti prelegentui klausimus. 
Iš anksto prašome, kad klau
simai būtų trumpi ir aiškūs. 
Malonėkite turėti kantrybės, 
jeigu tuoj pat neatsakysime 
skambučio, o taip pat ypač svar
bu pritildyti savo radijo imtuvus 
skambinimo metu. Tad visi 
kviečiami jungtis į gyvą dialo
gą su ministru pirmininku A. 
Šleževičiumi radijo bangomis šį 
pirmadienį. 

Ryšium su artėjančia šiuo
metinės Centro valdybos ka
dencijos pabaiga Studentų atei
tininkų gretose iškilo Sąjungos 
veiklos nutraukimo klausimas. 
1994 metų sausio 1-5 d., „Dai
navos" stovyklavietėje SAS C V 
rengia Žiemos akademiją, 
kurios dienotvarkėje (sausio 4 
d.) yra ir susinaikinimo svars
tymas. Pats veiklos sustab
dymas galėtų būti įgyvendintas 
per 1994-ųjų metų sausio gale 
įvyksiantį SAS suvažiavimą, 
taigi Akademija būtų paskutinė 
galimybė formaliai apsvarstyti 
padėtį bei ateities prošvaistes. 
SAS CV nuoširdžiai kviečia 
visus ateitininkiškos dvasios 
žmones, kuriem.- rūpi atei-
tininkiškumo idealai, prisidėti 
prie svarstybų. Visi norintieji 
yra kviečiami a tvykt i į 
„Dainavą" sausio 4 dieną arba 
visai Akademijai sausio 1 d. Pri
reikus informacijos ir taip pat 
norint išreikšti savo mintis, 
prašome kreiptis tiesiogiai SAS 
C V iki sausio 4 dienos (1300 
Vinewood, Willow Springs, IL, 
60480, tel (708) 839-1784. 

Ses. Silveria iš St. Mar-
garet's ligoninės, Hammond, 
IN, paaukojo 30 ligoninės lovų, 
40 matracų, daug paklodžių, 40 
staliukų prie lovos ir daugybę 
kitų ligoninės reikmenų. Visos 
jos dovanos pripildė net penkis 
talpintuvas, kurie buvo išsiųs
ti į Lietuvą per JAV Krašto ap
saugos ministeriją. Lėšos siun 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Švenčiu meto keleiviai Midway aerodrome gali pasigėrėti lietuviška eglute, kurią papuošė P. 
Vaitaitienė ir M. Krauchunienė, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus rūpesčiu. 

Nuotr. P. Vaitaitienės 

Illinois vaistuos sekretorius 
primena, kad visos Secretary of 
State įstaigos bus uždarytos 
Kalėdų ir Naujųjų metų dieną. 
Vienintelė išimtis — Ford City 
apsipirkimo centre esanti įstai
ga, kuri paprastai atidaryta 7 
dienas savaitėje. J i bus 
atidaryta ir Naujų metų dieną. 
Vairuotojų tikrinimo ir paslau
gos įstaigos, esančios ne Cook 
apskrityje, Chicago West, 
Midlothian ir Niles, kurios 
paprastai atidarytos nuo antra
dienio iki šeštadienio, bus 
uždarytos penktadienį, gruodžio 
24 d. vidurdienį ir vėl pradės 
veikti antradienį, gruodžio 28 d. 
įstaigos, kurios būna atidarytos 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio, bus uždarytos penk
tadienį, gruodžio 24 d. 
vėl pradės veikti gruodžio 27 d. 
(pirmadienį). Ford City įstaiga 
bus uždaryta nuo vidurdienio 
penktadienį, gruodžio 24 d., 
vėl atidaryta sekmadienį, gruo
džio 26 d. 

Žurnalistė Snieguolė Zala-
torė , anksčiau dirbusi ameri
kiečių spaudoje Čikagoje ir apy
linkėse, jau porą metų dar
buojasi Lietuvoje — dienraščio 
„Klaipėda" redakcijoje. Ji gruo
džio 20 d. sugrįžo atostogoms 
pas mamą — Birutę Zalatorie
nę, gyvenančią Bervvyn, IL. J i 
iš Lietuvos yra rašiusi ir „Drau
gui", o dabar daugiausia siunčia 
straipsnius keliems Amerikos 
žurnalams. Taip pat atostogoms 
sugrįžo ir jos tėvas — Vytautas 
Zalatorius, kuris jau ilgesnį 
laiką dirba Lietuvos valsty
binėje draudimo įstaigoje. J i s 
irgi yra spaudos darbuotojas ir 
rašo savo įspūdžius iš Lietuvos 
Amerikos lietuvių spaudai. 

EGLUTĖS PUOŠIMO 
POPIETĖ SEKLYČIOJE 

Gruodžio 15-os trečiadienio 
popietė Seklyčioje susilaukė 
gausių lankytoju. Žalia eglė ir 
programų vadovė Elena Siru
tienė visus atsilankiusius nuo
širdžiai pasveikino. Ant stalų 
ties kiekvieno kėde buvo išdėlio
ti meniški šiaudinukų orna
mentai. Lygiai antrą valandą 
duryse pasirodė visų mėgstamas 
muz. Faustas Strolia, sutiktas 
gausiaus plojimais. Tuoj pro
gramų vadovė kreipėsi į visus, 
pranešdama, kad Ši popietė ski
riama Kalėdų eglutės puošimui 
ir kvietė visus pradėti puošti 
eglutę. Tuomet kiekvienas ėmė 
ornamentą, nešė prie eglutės ir 
užkabino ant jos šakelių. Tuo 
tarpu F. Strolia, sėdęs prie pia
nino, visus lydėjo kalėdinių 
giesmių melodijomis. Nuotaika 
buvo tikrai šventiška, tarsi 
šventojo Kūdikėlio ramybė įsi
viešpatavo ne t ik Seklyčioje, bet 
ir visų širdyse. Po to F . Strolia 
išdalijo lapus su kalėdinių 
giesmių tekstais ir pats pradėjo 
populiarią Kalėdų giesmę 
„Sveikas Jėzaus gimusis", po to 
„Tyliąją naktį". Į giedojimą įsi
jungė visi. Tuomet jis pakvietė 
solistę Daną Stankaitytę, kuri 
įspūdingai pagiedojo Adams 
giesmę „Nakties tyloj" . Ši 
giesmė sužadino tikrą Kalėdų 
nuotaiką ir visus tar tum užbū
rė. Pasipylė plojimų audra. O po 
to E. Sirutienė pristatė svečią iš 
Lietuvos, poetą Je ron imą 
Šalčiūną, kuris po trumpo žo
džio padeklamavo savo kūrybos 
eilėraštį. Tuomet vėl, pianino 
garsų lydimi, visi giedojo „Tyli 
naktis", „Prakartėlė", „Mes gir
dėjom angelus", Mikulskio 
Lopšinę Jėzul iui i r k i tas 
giesmes. Tai dar ne viskas. 

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

(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) 
x Pr ieš užsisakydami pa

mink lą , ap lankyki te S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: matys i te granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

Chicago Sun-Times" dien-
toms gautos Lithuaman Mercy rastis gruodžio 20 d. laidoje visą Faustas ir vėl padalijo kitokius 
Lift organizacijos pastangomis, puslapį paskyrė lietuviškiems l a p u s s u d a i n ų t e k s t a i s , kurias 

Helen Pius, 
„Saulutė", Lietuvos našlai

čių globos būrelis, dėkoja už 
aukas vargstantiems Lietuvos 
vaikams: Kazimiera Škėrienė 
$50, Jūratė ir Jurgis Augius 
$100, Dalia ir Raimondas Mie
želis $50. Ačiū, „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

(sk) 

x B e n d r o s Lie tuvos — 
Didž . Br i t an i jos įmonės 
BALTIC CLIPPER LTd fi
nansų skyriui reikalinga trys 
darbininkai : iždininko-ės, 
kompiuterio spec. ir vyr. buhal-
terio-ės. Kviečiame kryptis į V. 
Skruodį, A. Paliulj Kaune tel. 
3707-22-8656 arba 3707-201-296 
- FAX 3707-223471. 

(sk) 

x KAUNE, Laisvės Alėjoj 
parduodami 3-4 kamb BUTAI; 
1903 statyba — 1993 remontas. 
Aukštos lubos, medinės grindys, 
langu į Alėją — kaina $40,000 
JAV. Kreiptis tel. 3707-22-8656 
arba 3707-201-296 - FAX 
3707-223471. 

(sk) 

šiaudinukams ir 
kurios nuotraukos bei šiaudi
nuka i gausiai i l iustruoja 
puslapį. Straipsnelyje pažymė
ta, kad Helen Pius jau gamina 
šiaudinukus per 30 metų, o nuo 
1967 m. ji šiaudinukų gamybą 
demonstruoja ir moko Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
kasmet ten ruošiamuose kur
suose. Straipsnelyje taip pat 
trumpai paminėta šiaudinukų 
atsiradimo istorija. 

x Kaip ir kiekvieną mėne
sio paskutini sekmadienį , 
gruodžio 26 d. BALTIA EX-
PRESS priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemonte nuo 9 
vai. ryto. Inform. teiraukitės ne
mokamai tel. 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. 

(sk) 

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

(sk) 

vėl visi traukė. Tuo tarpu pasi
rodė Kalėdų senelis su ilga žila 
barzda ir visus apdalijo saldai
niais. Po to Elena vėl kreipėsi 
į susirinkusius, dėkojo solistei, 

• „Draugo" fondas 
raščio išlikimo laidas. 

dien-

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

(sk) 
• 

Kongreso a t s tovas W. Li
pinsiu pasirūpino, kad Hins-
dale ligoninė paaukotų Lithu-
anian Mercy Lift organizacijai 
kelis tūkstančius vienkartinių 
pirštinių, vartojamų ligoninėse. 
Si vertinga dovana jau pasiųs
ta Lietuvai. 

F. Stroliai, Kalėdų seneliui (Viz
girdai) ir kvietė visus pasilikti 
pietų, Be to pranešė, kad kitą 
trečiadienį programos nebus, 
nes ketvirtadienį 4 vai. p.p. 
rengiamos vyresniesiems 
Kūčios. Ji kvietė visus iš anks
to rezervuoti sau vietas. Linkėjo 
visiems linksmiausių Kalėdų 
švenčių. 

Labai nuotaikinga popietė 
užsitęsė per dvi valandas. Visi 
skirstėsi , j ausdami besiar
tinančią Kalėdų nuotaiką. 

Apol. P . Bagdonas 

SĄJUNGIETĖS PAMINĖJO 
VĖLINES 

Mirusiųjų prisiminimui skir
toji diena turi prasmingą vardą 
— Vėlinės, kurios yra švenčia- -
mos lapkričio 2 dieną. Tamsus 
ir aštriu vėju nuo medžių lapus 
draskantis lapkričio mėnuo nu
teikia pagalvoti apie žemiškojo 
gyvenimo praeinamumą. Pas 
mus buvo ir tebėra Vėlinės pa
garbiai švenčiamos pamaldomis 
bažnyčioje ir mirusiųjų kapų 
lankymu. Lietuvoje gausūs 
kapinių lankytojai ant saviškių 
kapų uždega žvakutes, nuo 
kurių nušvinta visos kapinės. Iš 
tėvynės atsinešta tradicija yra 
palaikoma ir išeivijoje. 
Lapkričio 20 d. Čikagos ALRK 
Moterų sąjungos narės prisi
minė ir pasimeldė už organiza
cijos mirusiąsias ir mirusiuosius 
dvasios vadus. Šv. Mišios buvo 
aukojamos Marijonų vienuolyno 
koplyčioje. J a s aukojo ir 
pamokslą pasakė kun. Vytautas 
Bagdanavičius, MIC. Jis 
jautriai įvertino sąjungiečių 
susitelkimą — Vėlinių dvasioje 
malda prisiminti mirusiuosius. 
Pamaldų pradžioje sąjungos 
centro pirmininkė Dalė Vaiku-
tytė-Murray ir sekretorė Sabina 
Ručaitė-Henson atnešė ant 
al toriaus sąjungos ženklą, 
tautinių raštų juostą ir žvakę. 
Pirmininkė tarė įžanginį žodį ir, 
išvardijusi Sąjungos mirusius 
dvasios vadovus, uždegė jų 
a tminimui žvakę. Kuopų 
pirmininkės perskaitė savo kuo
pos mirusių narių vardus ir taip 
pat uždegė po žvakę. 20-tos 
kuopos pirm. M. Mikutaitienė 
paskaitė skaitinį tos dienos 
tema. Mišių skaitymus skaitė 
seselė kazimierietė Angelą. 

Vytautas, Birutė ir Snie
guolė Zalatoriai, sveikina 
visus draugus bei pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki Dievo 
palaimos 1994 metais. 

Dr. Leonidas ir Praur imė 
Ragai, Bloomingdale, IL, svei
kina gimines, draugus bei pažįs
tamus šv. Kalėdų proga, linkė
dami sveikų ir laimingų Naujų
jų metų. Kartu jie sveikina ir vi
są „Draugo" štabą. Vietoj 
sveikinimo kortelių skiria 
papildomą auką „Draugo" fon
dui. 

Stasė Semėnienė nuoširdžiai 
sveikina vius savo draugus, 
pažįstamus ir artimuosius Kris
taus Gimimo šventėje, linkė
dama Dieviškojo Kūdikio pa
laimos. Naujuose metuose vi
siems linki sveikatos, sėkmės ir 
laimės. 

Giedojo pamaldų dalyvės. Po 
pamaldų Marijonų svetainėje 
buvo bendri suneštiniai prieš
piečiai. Savo dalyvavimu prieš
piečių dalyvius pagerbė kun. V. 
Bagdanavičius. Valgius, kurių 
gausiai sunešė sąjungietės, 
gražiai paruošė darbščioji 
Sabina su talkininkėmis. Gar
džiai pasivaišinusios ir 
seseriškai pabendravusios, 
pamaldų dalyvės išsiskirstė. 
Pasi l iko sąjungos centro 
valdybos posėdžiui valdybos 
narės ir kuopų pirmininkės. 
Posėdyje buvo aptarti ateities 
planai ir skubūs reikalai. 
Paskaityti padėkos laiškai už 
gautas aukas. Už 500 dol. 
dėkoja Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų vardu ses. Igne. 
Auka buvo įteikta šią vasarą 
sąjungos suvažiavimo proga, 
kur is įvyko vienuolyno 
patalpose, Putnam, Conn. 
Suvažiavimo proga buvo aplan
kytas Alkos muziejus, kuriam 
taip pat duota 500 dolerių. 
Padėkos laiške pažymima kad 
Alka buvo ir yra išlaikoma 
rėmėjų pagalba. Ypač vertina 
Alkos parėmimą dabartiniu 
metu, ka i JAV išgyvena 
sunkius laikus. Lituanistikos 
Tyrimo ir studijų centras 
nuoširdžiai dėkoja už Pasaulio 
lietuvių archyvui padovanotą 
„Moterų dirvos" (1916-1936 me
tų rinkinį). 

E. Motušienė 

BALZEKO MUZIEJAUS 
KALĖDŲ VAIŠĖS 

Yra beveik visuotinė tradicija, 
kad kiekviena įmonė ar įstaiga 
Kalėdų švenčių proga rengia 
saviesiems vaišes. Tad ir Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jus, kuris remiasi daugelio 
bendradarbių ir talkininkų dar
bu, kasmet savo talkininkams 
surengia vaišes. Šių metų kalė
dinės vaišės buvo gruodžio 16 d., 
ketvirtadienio vidudienį. Ka
dangi beveik visi talkininkai 
jau pensininkų amžiaus, tad 
toks laikas visiems patogus. Aš 
jau daug metų vaišėse dalyvau
ju, ir tenka liūdnai pastebėti 
kad mažėja mano kartos — po-

Birutė ir Liudas Vanagai 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
linkėdami Dievo palaimos ir lai
mingų Naujųjų metų. Vietoj 
kalėdinių sveikinimų paštu, ski
ria auką „Draugui". 

Kazimieras Alkevičius, che
mijos ir fizikos (H.S.) mokytojas, 
Grand Rapids, MI, šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1994 metų proga svei
kina gimines ir „Draugą" už 
rūpestingą ir greitą laikraščio 
prisiuntimą. Ta proga atsiuntė 
auką. 

Šiais metais ypač daug mūsų 
skaitytojų sveikino savo arti
muosius per „Draugą". Visus 
sveikinimus ir linkėjimus 
spausdinome skubėdami, kad 
neužsiliktų ir nepavėluotų. Vė
liausieji spausdinami šios 
dienos dienraštyje, kadangi tai 
paskutinis prieš Kalėdas. Už 
sveikinimus, kurie gali ateiti 
po Kalėdų (nes užsigulėjo pašte 
ar dėl kitokių priežasčių), neat
sakome, bet ir juos paskelbsime, 
jei gausime. 

kario ateivių dalyvavimas. Kaž
kodėl nerandama reikalo į šią 
veiklą įsijungti. Muziejus nėra 
privati įstaiga, kaip daugelis 
mano, bet įregistruota, nepelno 
siekianti korporacija. 

Muziejaus darbuotojai ir talki
ninkai neskubėdami rinkosi į 
Gintaro salę. St. Balzekui davus 
ženklą, muz. J. Sodaitis sėdosi 
prie pianino ir paskambino 
šventinei nuotaikai pritaikytą 
kūrinį, tuo pradėdamas šias vai
šes. Tuomet St. Balzekas pasvei
kino susirinkusius talkininkus 
ir pažymėjo, kad be talkos 
muziejaus nebūtų. Jo išlai
kymas į metus kainuoja 250,000 
dol. Paminėjo pavardes tų, kurie 
per daugelį metų dirba ir remia 
muziejaus veiklą. Ypač dėkojo 
Scandinavian Airlines, kuri 
paaukojo du bilietus kelionei į 
Vilnių. Scandinavian Airlines 
buvo pirmoji oro linija, kuri pra
dėjo tiesioginius skrydžius į 
Vilnių. Evergreen bankas, kaip 
visuomet, taip ir šįmet per savo 
atstovą įteikė 1,500 dol. čekį. 
Women's Guild atstovė taip pat 
įteikė 1,500 dol. čekį (žemėlapių 
rinkiniui tvarkyti). Buvo prista
tyti Scandinavian Airlines 
atstovai: Richard G. Riddle, 
District manager ir Chuck 
Bartsch, Sales manager. Tuo
met jaunoji Balzekienė-Beržė-
naitė atvedė jauniausią atžalą, 
22 mėn. Ireną Balzekaitę, ku
riai buvo pavesta ištraukti lai
mingąjį bilietą. Foto aparatams 
spragsint, gražiai paėmė tik 
vieną bilietą, kurį atvyniojus, 
paaiškėjo, kad laimėtoja 
(dviems kelionė į Vilnių) yra 
dail. Ada Sutkuvienė. Paskel
bus jos pavardę, daugelis 
dalyvusiųjų buvo patenkinti, 
kadangi ji yra visuomenei daug 
nusipelniusi. Stasė Semėnienė 
pranešė, taip pat dail. V. Ramo-
nis prašė ir spaudoje paminėti, 
kad VIII M. K. simpoziumo pro
ga atidaryta istorinė paroda 
„JAV Lietuviai imigrantai" 
bus pratęsta iki sausio mėn. 
galo. Šią parodą tikrai yra ver
ta aplankyti ir su ja susipažinti. 

J . Žygas 

Š.m. lapkričio 28 d. Lietuvos vyčiu tautinių šokių šokėjų grupė atliko 
programą Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio suruoštame Tilžės akto 
minėjime. Nuotraukoje — sąjūdžio pirm. Algis Regis, vadovavęs programai, 
ir tautinių šokiu grupės mokytoja, Lidija Ringienė. 

• „Draugas" gyvuoja nuo 
1909 metų — ar pratęsime jo 
gyvybe iki 2000 m. ir toliau? 
Stokime į „Draugo" fondą! 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metu praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 




