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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Socialdemokratai 
kitus kaltina politinės 

krizės aštrinimu 
Vilnius, gruodžio 28 d. (Elta) 

— „Opozicinei Socialdemokratų 
partijai nepriimt nas politinės 
krizės aštrinimas, kurį demon
struoja ne tik konservatoriai, 
bet ir kai kurie LDDP frakcijos 
atstovai", pasakė Socialde
mokratų frakcijos Seime narys 
Vytenis Andriukaitis Seimo 
rūmuose surengtoje spaudos 
konferencijoje. Kitokios tak
tikos, anot Andriukaičio, laikosi 
socialdemokratai, nuolat inten
syviai rengdami įstatymų pro
jektus ir taip rinkdami sau 
reikalingus „taškus". 

Spaudos konferencijoje žurna
listai buvo supažindinti su 
Socialdemokratų parengtais 
naujų įstatymų projektais. Tai 
— Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos, Lietuvos Respubli
kos sveikatos draudimo įstaty
mų, alternatyvaus Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įsta
tymo projektai. Pranešta, kad 
Seimui toliau bus teikiamas 
įstatymas „Dėl gyventojų san
taupų perkamojo pajėgumo dali
nio atstatymo". Jau užregis
truotas Socialdemokratų pa
rengtas Lietuvos nuosavybės fon
do įstatymas. Taip pat buvo pri
statyti įstatymų, susijusių su 
profesinėmis sąjungomis ir jų 
veikla, pataisų projektai. Šiomis 
pataisomis siekiama įteisinti 
kolektyvinius susitarimus ir 
įtvirtinti profsąjungų galimybes 
ginti savo narius. 

Vilniuje persodinta širdis 

Praėjusią naktį Vilniuje, šir
dies chirurgijos centre ligonis 
sėkmingai persodinta širdis. 
Operaciją atliko grupė kardio
chirurgų ir anesteziologų, vado
vaujama profesoriaus Vytauto 
Sirvydžio. Operacija truko apie 
šešias valandas — nuo 2 valan
dos nakties iki 8 valandos ryto. 

Širdį gavęs 29 metų vilnietis 
Vitalijus Kudimovas jau penke
rius su puse metų sirgo sunkia 
širdies liga. Jam persodinta 
savižudžio 18-mečio vaikino šir
dis. Kaip informavo širdies chi
rurgijos centro reanimacijos 
skyriaus vedėjas Vaclovas 
Jurkuvėnas, gruodžio 28-osios 
popiete ligoniui dar buvo reika
lingas kvėpavimo aparatas. 
Skyriaus vedėjas pridūrė, kad 
„viskas vyksta pagal planą", 
ligonio būklė — vidutiniškai 
sunki, kokia ir turėtų būti po 
tokios operacijos. 

Tai šeštoji širdies persodinimo 
operacija Lietuvoje. Pirmą 
kartą Lietuvoje tokią operaciją 
Vilniaus kardiochirurgai atliko 
1987 m. rugsėjo 2 dieną. 

JAV konsultuoja Lietuvos 
ūkininkus 

Daug ir įvairių konkrečių 
patarimų Joniškio, Telšių, 
Šiaulių, kai kurių kitų rajonų 
žemdirbiams pateikė patyrusių 
ekspertų grupė iš VVisconsin 
valstijos. 

Juos į Lietuvą atvykti paska
tino Lietuvoje įkurtas savano
riškos tarptautinės organizaci
jos kooperatiniam judėjimui 
remti — VOCA — padalinys. Pa 
sak VOCA direktorės Lietuvai 
Onutės Babravičienės, JAV 
pienininkystės kooperatyvų 

specialistai Sharon ir Doran 
Ketz, susitikę su daugeliu 
ūkininkų, į va. iapusiškai įver
tino jų sąlygas. Padarytos 
išvados, kad Lietuvai labai 
trūksta informacijos, konsul
tacinių tarnybų paramos. 

Amerikiečiai pažymėjo, kad 
dažnas ūkininkas Lietuvoje 
neturi savo ūkio ateities pro
jekto, neveda elementarios 
išlaidų ir pajamų apskaitos, 
balanso. Jų nuomone, reikėtų 
aktyviau plėtoti ir ūkininkų tar
pusavio kooperavimo ryšių sis
temą. Tai padėtų sėkmingiau kon
kuruoti su perdirbimo įmonių 
monopolija, pelningiau parduoti 
išaugintą produkciją. 

Naujais metais operos 
solistai gali streikuoti 

Lietuvos operos teatras buvo 
įkurtas 1920 m. pabaigoje. 
Gruodžio 31 d. pirmoji trupė 
atliko Verdi operą „La Travia
ta". Nuo to laiko Lietuvoje tvir
tai laikomasi tradicijos — kiek
vienais metais, gruodžio 31 d. 
tiek Kauno, tiek ir Vilniaus mu
zikiniuose teatruose atliekama 
„Traviata". 

Tačiau šįmet Vilniuje. Operos 
ir baleto teatro „Traviata" gali 
būti ne visai tradicinė: teatro 
solistai rengiasi visai publikai 
paskelbti apie numatytą strei
ką. Tai įvyks tuo atveju, jei 
nebus įvykdytos Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministrui Dainiui 
Trinkūnui įteikto memoran
dumo sąlygos. 

Memorandume rašoma: „ne
mažai talentingų operos solistų 
išvyko dirbti į užsienį. Dalis 
ruošiasi išvykti artimiausiu 
laiku. Juos tai verčia daryti 
nepaprastai maži atlyginimai... 
Mes jus įspėjame ir reikalauja
me pakelti atlyginimus meni
niams kolektyvams penkis kar
tus. Solistams už atliktus 
vaidmenis spektakliuose dabar
tines priemokas indeksuoti taip 
pat penkis kartus. Jei nebus 
įvykdyta, pasiliekame sau teisę 
1994 metais skelbti streiką ir 
teatro spektakliuose nedalyvau
ti". 

Europiečių reakcijos į 
Žirinovskio laimėjimą I 

Taline gruodžio 16 d. posėdžiavo Lietuvos, Lat^jos ir Estijos prezidentai Algirdas Brazauskas, 
Guntis Ulmanis ir Lennart Meri. Nors jie prittrė „Taikos partnerystės" planui, jie taip pat 
pareiškė, kad NATO y ra „pagrindinis i lga la ik į mūsų saugumo užtikrinimas". 

NATO turi remti Baltijos šalis 
Stokholmas, gruodžio 16 d. 

(NTB) — Vakarų pasaulis ir 
NATO karinė sąjunga turi veik
ti aktyviai ir parodyti, kad jie 
pasirengę paremti Baltijos 
valstybes, pasakė Latvijos 
užsienio reikalų min i s t r a s 
Georgs Andrejevs duotame pasi
kalbėjime Švedijos informacijos 
agentūrai TT. 

Kaip rašoma „Lietuvos ryte", 
ministras Georgs Andrejevs 
tikisi ir laukia, kad NATO savo 
vadovybės susitikime Briuselyje 
sausio mėnesį aiškiai pareikš, 
jog yra pasiruošusi ginti t r is 
Baltijos valstybes. „NATO 
atstovai pareiškė, kad NATO 
turi pirma susiorientuoti naujo
je situacijoje. Tačiau tam nėra 
laiko. Reikia veikti jau dabar. 
Jeigu Vakarų Europa, JAV ir 
Kanada aktyviai rems Baltijos 
valstybes, tai bus prevencinė 
diplomatija ir parama Rusijos 
demokratinėms jėgoms. Ultra-
nacionalistas Vladimir Žiri-
novskis yra ne tik dalies Rusi
jos visuomenės simbolis. Jeigu 
Vakarai nevaidins didesnio 
vaidmens ir nebendradarbiaus 
karinėje srityje, įtampa didės", 
pasakė Latvijos užsienio reikalų 
ministras. 

Į klausimą, ar verta rimtai 
žiūrėti į V. Žirinovskio gra
sinimus Baltijos šalims, Andre
jevs atsakė, jog būtų didelė 

klaida nežiūrėti j juos rimtai. 
„Tai grėsmė ne tik Baltijos ša
lims, bet ir Rytų Europai, taip 
pat ir visai Europai. Jeigu bus 
padaryta pakeitimų dabartinėje 
Rusijos vyriausybėje, pavyz
džiui, pakeistas Rusijos gynybos 
ministras, kils pavojus, jog Rusi
jos kariniai daliniai pasiliks 
Latvijoje ir Estijoje. Tuomet visi 
susitarimai ir pažadai, duoti 
Europos Saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos viršūnių 
sus i t ik ime, liks t ik tuš t i 
žodžiai". 

G. Andrejevs su nerimu lau
kia, ar iš tikrųjų į'yks gruodžio 
21 dieną paskirtas pasitarimas 
Maskvoje dėl armijos išvedimo. 
„Aš tuo abejoju ir nenustebsiu, 
jeigu gausiu žinią, jog mes, de
ja, turime dar palaukti". (Kaip 
jau pranešėme, gruodžio 22 d. 
„ D r a u g e " , šį pasi tar imą 
Maskva atšaukė gruodžio 15 d., 
motyvuodama, jog reikia išsiaiš
kinti Skrundos radiolokacinės 
stoties teisinę padėtį. — Red.) 

Latvijos užsienio reikalų 
ministras sako, kad trijų Balti
jos valstybių prezidentai po 
susitikimo Taline turi papra
šyti NATO pagalbos ir pareikšti 
padėką Skandinavijos šalims už 
jų paramą. (Apie jų pareiškimus 
taip pat rašyta gruodžio 22 d. 
„Drauge". — Red.) 

Europa šelps tik 
Ignalinos AE 

uždarymą 
Vilnius, gruodžio 23 d. (Elta) 

— Sugrįžęs iš Londone vykusios 
Europos Rekonstrukcijos ir Plėt
ros Banko asamblėjos, Ignalinos 
atominės elektrinės direktorius 

Didžiausia problema — 
įsiskolinimas žemdirbiams 

Privačiam teatrui sekasi 

Greta valstybinių teatrų, 
kovojančių dėl savo egzistenci

jos, Lietuvoje kuriasi ir privatūs, 
visuomeniniai, patys save finan
suojantys ar mecenatų remiami 
teatrai. Vienas iš nevalstybinių 
teatrų yra ir Kauno Jaunimo 
Kamerinis Teatras, už savo 
finansinę sėkmę ypatingai dė
kingas Gargantiua ir Panta-
griuel teatro pastatymui. 

Grupė entuziastų, gavusių 
Kauno mieste apleistas patal
pas, patys įsirengė 50 vietų salę 
su nedideliu bufetu ir pastatė 
vaidinimą pagal garsųjį Franco 
Rable romaną. Gargantiua ir 
Pantagriuelį aktoriai vaidina 
salėje prie stalelių sėdinčių ir 
leipstančių iš juoko žiūrovų. 

Ir j iems sekasi: bilietai 
kaskart išperkami per vieną 
dieną visam mėnesiui. Gera 
finansinė situacija leido Kauno 
Jaunimo Kameriniam Teatrui 
įsirengti ir didžiąją -- 100 vietų 
salę. Pirmasis vaidinimas čia 
vyks Naujųjų metų išvakarėse. 

VUnius, gruodžio 23 d. (Elta) 
— Lietuvos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius gruodžio 
23 d. kalbėdamas radijo laidoje 
skaičiavo jo vyriausybės pasie
kimus: „Realios gyventojų pa
jamos nuo birželio iki gruodžio 
mėnesio padidėjo 20<&, įvesta 
nacionalinė valiuta, kuri jau 
pradeda atlikti ir taupymo 
funkciją, įvyko persilaužimas 
santykiuose su artimiausiais 
kaimynais — latviais ir estais, 
pasirašytas memorandumas su 
Tarptautiniu Valiutos Fondu" 
ir pridūrė: „Dabar svarbiausia 
įtvirtinti šiuos procesus". 

Ministras pirmininkas pasa
kė: „Didžiausios problemos, 
kurių nepavyko išspręsti — įsis
kolinimai žemdirbiams ir sutri
kę atsiskaitymai". Tarp di
desnių kabinetui iškilusių prob
lemų taip pat paminėta „neper
tvarkyta mokesčių sistema, kur 
yra nemažai rezervų padidinti 
biudžeto įplaukas" ir „padėtis 
su kai kurių gyventojų grupių 
pajamomis". 

Atsakydamas į klausimą, ko
dėl vyriausybė nesugebėjo sure
guliuoti santykių tarp žemdir
bių, jų produkcijos perdirbėjų 

bei prekybininkų, Sleževičius 
nurodė vieną kaltininką — cent
rinį banką. „Atsiskaitymus re
guliuoja centrinis bankas, kurio 
negatyvi veikla sudavė mums 
baisų smūgį", teigė ministras 
pirmininkas. ..Vyriausybės ir 
partijos, kuri formavo vyriau
sybę, prestižui labai kenkia tai, 
jog nesureguliuoti atsiskaity
mai su žemdirbiais", sakė mi
nistras pirmininkas. 

Premjeras itin neigiamai įver
tino buvusio centrinio banko 
vadovo Romualdo Visokavičiaus 
darbą, akcentuodamas jo daly
vavimą opozicines Konservato
rių partijos suvažiavime. 

Ministro pirmininko nuo
mone, finansines problemas 
padėtų išspręsti valiutų tarybos 
sukūrimas, nes tai „užtikrintų 
stabilumą". Tačiau, jis teigė, jog 
tokios tarybos kūrimui prieši
nasi komerciniai bankai. 

Vilnius, gruodžio 17 d. — Pa
saulio politikai ir spauda toliau 
komentuoja rinkimų Rusijoje 
rezultatus ir jų poveikį tarptau
tinei padėčiai. 

Kaip praneša „Lietuvos ry
tas", Rusijos saugumo ministro 
pirmasis pavaduotojas S. Stepą-
šin pareiškė, jog net Saugumo 
ministerija nesitikėjo, kad 
Vladimir Žirinovskij pralenks 
savo varžovus per rinkimus. 
Mes manėme, kad jis gali 
surinkti 15%-17% balsų, bet ne 
daugiau. Pasak S. Stepašin, 
pritarimą Žirinovskio partijai 
sąlygojo tai, kad didelė gy
ventojų dalis netiki dabartine 
valdžia, o Liberalų Demokratų 
Partįjos vadas Žirinovskis tuo 
sumaniai pasinaudojo. 

Kalbėdamas apie savo minis
terijos veiklą po rinkimų, S. 
Stepašin pažymėjo, kad darbo 
dabar padaugės. Prokuratūros 
ir saugumo ministerijos organai 
negali nereaguoti į Žirinovskio 
mėginimus kurstyti nesantaiką Viktoras Ševaldinas pranešė, 

kad Europa šelps tik Ignalinos krašte, į kalbas apie nacionalinį 
AE uždarymą. 

Anot Ševaldino, Europos 
Rekonstrukcijos ir Plėtros 
Bankas pasiūlė skirti 30-40 
milijonų ekiu neatlyginamą 
paramą atominei eletrinei, ta
čiau su sąlyga, kad bus už
darytas pirmasis atominės elek
trinės blokas. Pasak Lietuvos 
energetikos ministro Antano 
Stasiukyno, to padaryti negali
ma: uždarius pirmąjį bloką, 
šaliai grėstų energetinė krizė, 
nes 90% elektros energijos paga
mina branduoliniai reaktoriai. 

Kitas Lietuvos energetikų ir 
banko atstovų susitikimas pla
nuojamas sausio mėnesį, tačiau 
mažai tikėtina, kad pagalbos 
skyrimo kontraktas bus pasi
rašytas. Europos šalys pasiry
žusios skirti pinigus tik tam, 
kad prieš laiką būtų uždaryti 
RBMK tipo reaktoriai, o Lietu
va norėtų už šiuos pinigus pa
gerinti reaktoriaus saugumą. 

— Kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui gruodžio 28 d. 
suteiktas Kauno miesto Garbės 
piliečio liudijimas ir Garbės 
piliečio medalis. Apdovanojimus 
įteikė Kauno miesto tarybos 
pirm. Vygintas Grinis. 

Estija pirks ginklus 
iš Izraelio 

Talinas, gruodžio 16 d. (Elta) 
— Estijos valstybės susirin
kimas ratifikavo Estijos vyriau
sybės pateiktą įstatymo projek
tą dėl ginklų pirkimo Izraelyje. 
Įstatymo projektas buvo svars
tomas uždaruose parlamento 
posėdžiuose ir tik balsavimas 
buvo atviras. 

Svarstyti šią sutartį parei
kalavo opozicija, mananti, kad 
69 milijonai dolerių — didelė 
suma Estijos mokesčių mokėto
jams ir tai nėra paprasta pre
kybos operacija. 

Parlamento valstybės gyny
bos pirmininkas Rein Helme pa
teikė paklausimą Estijos prem
jerui Mart Laar. Jame teigiama, 
kad, Rusijoje laimėjus rinkimus 
Vladimir Žirinovskio partijai, 
Estija per mažai turi ginklų. 
Šalis turi pati save apginti, jos 
niekas kitas neapgins, teigiama 
paklausime. 

Žmonės labiau 
pasitiki visuomenės 

institucijomis 
Vilnius, gruodžio 23 d. (Elta) 

— Šio mėnesio sociologinės 
apklausos rezultatai liudija, kad 
Lietuvos žmonės ėmė labiau pa
sitikėti visais visuomenės insti
tutais, išskyrus masines infor-

išskirtinumą, suverenių tautų 
ir valstybių įžeidinėjimus. 

Reakcijos Europos spaudoje 

Prancūzijos laikraštis „Le 
Monde" rašo, kad dabar Rusijos 
prezidentas turi būti ypač 
budrus, nes už Žirinovskį bal
savo daug kariškių. Armija, tu
rėdama naują doktriną ir iš 
Jugoslavijos pavyzdžio matyda
ma, kad Vakarai nesugeba efek
tyviai įsikišti, gali destabi
lizuoti, padėtį visame Rytų 
Europos regione. Todėl Vakarų 
šalims dabar tenka ypač didelė 
atsakomybė. Anot „Le Monde", 
buvo svarbu remti Boris Jelci
ną, kai jis pradėjo pertvarkymus 
šalyje ir siekė naujos konstitu
cijos priėmimo, bet jo nebus 
galima toliau remti, jeigu jis 
pradės bendradarbiauti su im
perinės krypties partija. Tada 
būtų pravartu duoti suprasti 
Maskvai, kad naujosios demo
kratijos Vidurio Europoje, taip 
pat Baltijos valstybės ir Ukrai
na dabar Vakarams yra „arti
masis užsienis". 

Vokietijos laikraštis „Die 
Zeit" taip pat pažymi, kad iki 
rinkimų Rusijoje Vakarų vado
vai galėjo sau leisti duoti Rytų 
Europos šalims pažadus, kad jos 
bus priimtos į Europos Sąjungą, 
taip pa t formuluoti niekuo 
neįpareigojančius pasiūlymus 
„dėl Partnerystės taikos labui" 
(JAV siūlomas dalinės NATO 

macijos priemones. Labiausiai 
paskutinįjį metų mėnesį padide 
jo gyventojų pasitikėjimas poli
cija. Tai liudija kompanijos 
„Baltijos tyrimai" gruodžio 
10-19 dienomis pravesta sociolo
ginė apklausa. 

Žmonėms buvo pateiktas 
klausimas: „Sakykite, ar jūs 
pasitikite, ar nepasitikite kiek
vienu iš šių institutų?" (Skliaus
teliuose nurodyta kiek taškų pa 
augo a r nukrito pasitikėjimas, 
palyginus su lapkričio mėnesiu). 
Apklausos duomenimis, 7 7 * ( + 
6) pasitiki Bažnyčia, 6 6 * (- 3) 
pasitiki masinėmis informacijos 
priemonėmis, 47* (+ 6) pasitiki 
vyriausybe, 42% (+ 3) — prezi
dento tarnyba, 38* (+ 4) — Lie
tuvos Seimu, 32*• (+ 7) - krašto 
apsauga, 31% (+ 5> — savivaldy -
bėmis. 30% (+ 7) — Lietuvos 
Banku, 30% (+ 12) - policija, 
28% (-f- 5) — teismais. 

narystės projektas — Red.). 
Tačiau po rinkimų jie jau negali 
sau to leisti. Vakarai turi duoti 
suprasti Rusijos vadovybei, kad 
Rusija užtikrins savo saugumą 
tik tada, kai gerbs savo kaimy
nų saugumo interesus. Tai turi 
būti pagrindinis uždavinys tų 
Vakarų politikų, kurie rūpinasi 
Rytų politika. Tai turi būti nu
kreipta prieš Žirinovskį taikos 
ir saugumo Europoje labui. 

Tuo tarpu Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl ketvirtadienį pa
sakė, jog Maskvai reikalinga 
Vakarų parama reformoms įgy
vendinti, nežiūrint to, kad 
parlamento rinkimuose Rusijo
je išryškėjo ultranacionalistinės 
ir prokomunistinės nuotaikos. 
Helmut Kohl pasakė, kad jis 
džiaugiasi, jog Rusijos žmonės 
balsavo už naująją konstituciją, 
kuri, jo nuomone, suteiks pa
kankamai galios B. Jelcinui 
vykdant reformas šalyje, 
nežiūrint rimto dešiniųjų bei 
kairiųjų nacionalistų iššūkio. 

Jelcinas atleido radio-TV 
pirmininką 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin gruodžio 16 d. pasirašė 
nutarimą atleisti iš pareigų 
Ostankino televizijos ir radijo 
kompanijos pirmininką V. Bra-
gin. Iš karto po rinkimų nepasi
tenkinimą buvusiu „Ostanki
no" vadovu buvo pareiškęs Vla
dimir Žirinovskis. Jis apkaltino 
Braginą, kad rinkimų išvakarė
se, per pirmąjį kanalą parodžius 
Pavelo Čiuchrajaus filmą „Va
nagas", buvo įžeistas jo orumas. 

Tačiau šis atleidimas su Žiri
novskio nepasitenkinimu tik
riausiai neturi nieko bendro. Jis 
gali būti susijęs su „Ostankino" 
kompanijos direktorių tarybos 
nuomone. Jie nusiuntė prezi
dentui laišką, kuriame V. Bra
giną apibūdino kaip nekompe
tentingą žmogų, atėjusį į šį 
postą politinės konjunktūros 
dėka. Laiške pabrėžiama, kad 
kompanijos valdybos neįžvalgi 
politika sąlygojo katastrofiškus 
rezultatus kaip tik lemiamu 
Rusijai momentu — rinkimų lai
kotarpiu. Beje, minėto filmo 
transliavimą rinkimų išvaka
rėse neigiamai įvertino ne tik 
Žirinovskio ironiškai pavadinta 
Liberalų Demokratų Partija, 
bet ir kiti rinkimų blokai ir par
tijos, kurių nuomone, tai buvo 
papildoma Žirinovskio partijos 
reklama. 

Pats Vladimir Žirinovskis po 
sėkmingu rinkimų išvyko atos
togauti į tolimą ir nuošalią 
vietovę, kurios pavadinimą pra
nešti atsisakoma. Anot jo spau
dos atstovo, V. Žirinovskis 
turėtų grįžti gruodžio 19 dieną. 

V. Žirinovskio vadovaujamos 
partijos pirmavimas Rusijos 
rinkimuose sukrėtė pasaulio 
finansų rinkas: dolerio kursas 
pakilo. Europos biržose nukrito 
akcijų vertė.Pasauliui nerimą 
kelia V. Žirinovskio grasinimai 
panaudoti atomą. Artimiausiu 
metu rinku sukrėtimai pirmiau
sia priklausys nuo to. kaip sek
sis V. Žirinovskiui. Labiausiai 
baiminamasi rusiškojo fašizmo. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 29 d.: Šv. Tomas 
Becket; Gajutė, Grožvyda, Gaja. 

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



•a 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 29 d. 

SKAUTYBES 
kelias 

Redaktorė j .v.s. Irena Regienė 

LSS TARYBOS PIRMININKO 
PRANEŠIMAS 

LSS Vadovybės rinkimai 
Rinkimai vykdomi nustatyta 

darbotvarke ir bus užbaigti 
prieš metų pabaigą. Juose 
dalyvauti buvo kiekvieno nario 
pareiga; — nuomonių pareiš
kimu, balsavimu ir kandida
tavimu. LSS vadovybė yra 
įpareigota rinkimuose pateikti 
trejų metų veiklos pranešimus, 
o Kontrolės komisija privalo pa
skelbti sk. vienetų ir įvairių sk. 
kasų finansines apyskaitas. 

LSS Tarybos veikla 
Pradedant šią kadenciją Tary

bai tekc užpildyti 1990 m. 
rinkimuose paliktas vakuojan
čias pareigas; t.y. reikėjo iš
rinkti Seserijos garbės gynėją, 
du Kontrolės komisijos narius ir 
Vidurio rajono vadę. Šis pro
cesas pareikalavo priedinių 
koresp. posėdžių ir sutrukdė 
kitus numatytus projektus; — 
pavyzdžiui, Tarybos komisijų or
ganizavimą. 

Akivaizdiniame posėdyje 
91.11.2-3 d., Lemont, IL, Tary
ba balsavimu nurodė Pirmijai 
veiklos kryptį: 

1. LSS privalo, pirmiausia, 
kreipti dėmesį ir dirbti savo 
vienetų-organizacijos gerovei. 2. 
Nustatė 75 m. Jubiliejinės sto
vyklos vietą ir sąlygas. 3. 
Aptarė bendravimo su Lietuvos 
Skautų sąjunga būdus, pvz.: a) 
Ryšių palaikymą pavedė Tary
bos pirmininkui, b) Pritarė Pir-
mijos narių kelionei į Lietuvą 
1992 m., c) Atmetė diskusinį 
pasiūlymą įjungti Lietuvių 
Skautų sąjungą į Lietuvos 
Skautų organizaciją. 

Šioje kadencijoje buvo su
šaukti 6 Tarybos koresp. posė
džiai, 1 akivaizdinis ir įvai
riomis progomis įvyko 3 Tary
bos pasitarimai. Išsiųsta 13 ap
linkraščių ir numatytas dar 
vienas paskutinės apyskaitos 
aplinkraštis. Kita LSS veikla 
nurodoma Pirmijos ir Jubilie
jinės stovyklos aprašymuose. 

Pirmijos veikla 

Dėl vietos stokos išvardinsiu 
įvykdytus projektus, posėdžius 
ir kt. veiklą Pirmijos ribose, bet 
neminėsiu jų turinio ar eigos. 

Įvyko 16 Pirmijos posėdžių (8 
koresp., 3 akivaizd. posėdžiai, 5 
pasitarimai). Numatomi dar 
vienas koresp. ir 1 akiv. posėdis. 
Jubiliejinės stovyklos ruošimui 
buvo sušaukti 74 pasitarimai; 
Sąjungai atstovavau 16-je skau
tiškų ir kitų organizacijų 
renginių. Aplankiau ..Ro
muvą"; Cleveland — tuntininkų 
konf; ,,Dainavą" — sktn. 
suvažiavimą; Detroit — vi
suomeninę konf.; Raką — 4 
prieš-stovkl. išvykos; Čikagoje 
— „Skautų aido" šventę: 
atsikvietėme skautų iš Lietuvos 
į J. S. Rakė. Su kitomis liet. 
jaunimo organizacijomis ryšiai 
yra sklandus ir draugiški. Su 
kitų tautų skautais ryšius 
palaikome įvairiomis progomis. 

Tarybos pavedimu akiv. 
posėdyje 1989 m. sausio mėn.. 
Lemonto lietuvių centre 
įrengėme LSS archyvo, Vydūno 
Fondo ir tun tų patalpas. 
„Skautų aidas" išeina kas mėn.. 
red. v.s. kun. A. Saulaitis, 
„Pelėdų" skiltis, ir v.s. V. Vi-
jeikis — tech. redaktorius. 
„Skautija" išleidžiama du kar
tus metuose. Knygos „Lie

tuviškoji skautija" leidimą 
tvarko v.s. dr. J. Gimbutas ir 
v.s. J. Špakevičius. v.s. P. Molis 
perėmė LS Fondo valdybos 
pirmininko pareigas, s. A. 
Milašius paruošia kiekvienų 
metų LSS apyskaitas IRS įstai
goms. Ateityje būtina sudaryti 
sąlygas LSS vadovams dalyvau
ti Gilvvellio kursuose ir tęsti pla
taus masto bendravimą su 
Lietuvos skautų vadovais. 

Deimantinio LSS jubiliejaus 
proga įsigijome Sąjungos vėlia
vą ir išleidome Tautinių-Ju-
biliejinių dainų kasetę. Suruoš
ta LSS 75 metų skautavimo pa
roda ir išleisti šie leidiniai: du 
dainynėliai „Daug daug dai
nelių" ir „75 m. Skautų Jubilie
jaus dainorėlis"; — „Lithuanian 
Scouting"; „75 m. Jubiliejinės 
stovyklos" leidinys ir trys 
„Lituanica" J. S. laikraštėlio 
numeriai. 

Ši kadencija gausi su viene
tais dirbančių vadovų, vadovių 
pakėlimais ir apdovanojimais. 
Pakėlimai: 86 į paskauti-
ninkio,-ės laips.; 32 į skau-
tininko,-ės laips.; 18 į v.s. laips. 
Apdovanojimai: 5 už Nuopelnus 
su Rėmėjo kaspinu; 28 Lelijos 
ordinu; 12 Padėkos ordinu; 1 
Padėkos ordinu su Rėm. kaspi
nu ir 5 Geležinio Vilko ordinu. 

LSS 75-ti Jubiliejiniai 
metai 

Jubiliejinė stovykla vyko 
1993 m. liepos 31 d. iki rug
pjūčio 11 d. RAKĄS stovykla
vietėje, Custer, Michigan. Jos 
gan išsamus aprašymas buvo 
paskelbtas LSS Aplinkraštyje 
Nr. 13. J. S. buvo svarbus 
renginys, pareikalavęs didelių 
pastangų iš daugelio sąjungos 
narių ir nemažų LSS finansinių 
išteklių. Deimant inis LSS 
jubiliejus sutampa su daugeliu 
kitų žymių įvykių Lietuvoje. 
Tačiau, daugiausia pasižymi, 
kad švęsdami 75 m. Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimą, 
nuoširdžiai džiaugiamės da
bartine Lietuvos nepriklauso
mybe. Tikime, kad Lietuva 
žengia į ilgalaikį taikos ir 
nepriklausomybės periodą 
Europos tautų šeimoje. 

Bendravimas su Lietuvos 
skautais 

Kadencijos pradžioje tęsėme 
anksčiau pradėtą bendravimą 
su Lietuvos Skautų sąjungos 
vadovybe. Lietuvoje lankiausi 
1991 m. vasarą, dalyvavau 
vadovų stovykloje, o miestuose 
susitikau skautus ir jų vadovus. 
Daugiausia laiko praleidau su 
v.s. F. Šakaliu ir s. R. Malkevi-

Prie Kūčių stalo „Nerijos" jūrų skaučių tunto ruoštame Kalėdų pobūvyje. 

Nuotr. j v s Br. J u o d e l i o 

čium. Sužinojau organizacines 
nesėkmes ir patyriau jaunimo 
norą skautauti. Išvadoje Pirmija 
nutarė vykti į Lietuvą 1992 m. 
vasarą. Laiškais tariausi su F. 
Šakaliu dėl susitikimų pro
gramos. Lietuvos skautams su-
siskaldžius į t r is grupes, 
nutarėme nuvykę kalbėtis su 
visomis grupėmis. Penki LSS 
vadovybės nariai dayvavome 
1992 m. vadovų stovykloje 
Palangoje, tarėmės dėl 
Jubiliejinės stovyklos bendrų 
reikalų ir raginome visas 
grupes ruošti vieną J. S., kurioje 
dalyvautų ir mūsų atstovai. 

Mūsų apsilankymo dėka 
užmegzti tiesioginiai ryšiai tarp 
mūsų ir Lietuvos skautų vie
netų. Atsikvietėme grupę Lietu
vos skautų vadovų į Jubiliejinę 
stovyklą Rakė, sumokant 
išlaidas iš šiam reikalui su
r inktų išteklių. Tačiau 
mėginimas bendrauti su vado
vybe, dar prieš Jubiliejinę stov. 
Palangoje, labai susilpnėjo ir be
veik nutrūko; nesulaukiant 
atsakymų į laiškus, ar net 
kreipimąsi telefonu. 

Paskutinėmis žiniomis iš 
Lietuvos, — ten vyksta tolesnis 
pokalbis tarp grupių vadovybių 
ir kalbama apie bendrą suvažia
vimą ateinančių metų pavasarį, 
kur būtų išr inkta viena 
vadovybė. 

Kadenciją užbaigiant 
Kiekviena LSS vadovybės ka

dencija yra kitokio pobūdžio 
Tarybos, Pirmijos ar didžiųjų 
stovyklų ruošimo darbuose. 
Džiugu, kad vis pasilieka 
bendrų pastangų svarbumo 
supratimas, kai jauni ir vyresni 
vadovai dirba kar tu , kad 
jaunimas galėtų skautaut i 
lietuviškoje aplinkoje. Tikiu. 
kad mano vadovaujamose ka
dencijose pareikštas stiprus 
lietuviško skautavimo motyvas 
atkreipė lietuvių visuomenės,, 
skautų tėvų ir rėmėjų dėmesį į 
LSS auklėjamąją ir tautiškumo 
išlaikymo svarbą. 

Baigdamas LSS Tarybos pir
mininko pareigas, skautiškai 
dėkoju jums visiems už darbą 
Sąjungos gerovei ir už paramą 
LSS Vadovybės darbuose. 

Budėkime! 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 

LSS Tarybos pirmininkas 

LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ DUOMENYS 

LSS Rajono* 

Atlanto 
Aiatnlijo* 
Europos 
Kanados 
Ramiojo Vandenyno 
Vidurio Rajono 

BALSAVIMO DALYVIAI 
RcfMbtuocuj 

dalyvių 

100 
151 

• 70 
46 

163 

Atsiuntė 
baisus 

72 
17 
23 
36 
41 

122 

Balsavusių 
• 

72 
11 
82 

m S9 
75 

55* 331 

Žemiau patyrinama lentele rodo. kiek kurtos LSS sakos buvo registruotų dalyvių ir kiek 
jų dalyvavo rinkimuose 

LSS 

LS Brohja 

Akai Sk. Sąjūdis 

RcgNtrootif 

214 
2JK 
86 

558 

Atsiuntė 

m 
165 
46 

331 

Balsavusių 
% 

64 
33 

LSS 1993 M. RAŠINIŲ KONKURSO 
REZULTATAI • 

Rašinių vertinimo komisija, 
susidedanti iš pirm. Astos 
Saplienės ir narių Ingos Pivo-
riūtės, Rimos Navickienės, per
skaičiusi gautus rašinius, 
nutarė skirti premijas: 
Vilkiukų-Paukštyčių grupė
j e -

I vieta Sesei K. (Kristina 
Lingertaitytė, 43 Maple St., Mil-
ton, MA 02186, USA) už rašinį 
„Namas, kuriame gyvenu''. 
Premija — 50 dol. 

II vieta — nepaskirta. 
Skautų-Skaučių grupėje — 

I vieta Broliui Mantui (Man
tas Lingertaitis. 43 Maple St., 
Milton, MA 02186. USA) už 
rašinį „Kelionė į Lietuvą sap
ne". Premija — 100 dol. 

II vieta Lietuvos kariui (Ša
rūnas KrUkonis, 46 Grafton 
Ave., Milton, MA, 02186. USA> 
už rašinį „Mano kelionė į Lietu
vą". Premija — 50 dol. 

Vyr. Skaučių grupėje — 
I vieta — nepaskirta 
II vieta Liepsnai (Aida Bub-

lytė, 2885 Oakvvood Dr., 
Willoughby Hills, OH, 44094, 
USA) už rašinį „Jei būčiau 
tuntininkė". Premija — 75 dol. 

Sveikiname laimėtojus! 

Pasirašė; s. Asta Saplienė 
v.sk. Inga Pivoriūtė 

Rima Navickienė 
v.s. C. Senkevičius 

LSS rašiniu konkurso globėjas 

Konkurse premijuoti rašiniai 
spausdinami „Skautybės kely
je". Tikimės, kad tai paskatins 
brolius ir seses ateityje gausiau 
dalyvauti rašinių konkurse. 
Šioje laidoje spausd iname 
paukštyčių grupėje I vietą 
laimėjusios sesės Kristinos Lin-
gertaitytės rašinį. (Red.) 

NAMAS, KURIAME 
GYVENU 

Mano namas atrodo labai 
gražiai viduje ir iš lauko. Namo 
spalva ruda. Yra daug langų. 
Vienas yra spalvoto stiklo. 
Mano namas yra daugiau negu 
šimto metų. Mes neseniai atsi-
kraustėme į šį namą. 

Mano kambarys labai didelis. 
O mano brolio kambarys mažas, 
bet turi gražų spalvoto stiklo 
langą. Tėvelių kambarys trupu
tį didesnis už mano. 

Yra ir didelis kiemas, kuris 
buvo apleistas. Vasarą aš kieme 
žaidžiau ir iškirtau mažus 
'.akelius tarp krūmų. Suradau 
apžėlusį plytų laiptelį ir vijok
liais apaugusį fontaną. Ten 
buvo maža Buddhos statula. 
Ten radau ir apleistą pasodintų 
gėlių darželį. 

Mano name yra slapta vieta 
tarp sienų virtuvėje. Kai aš ten 
įlendu, galiu atsistoti ir net 
nepasiekiu lubų. Ir koridoriaus 
spintoje, sienoje yra antra spin
ta. Tai. kai žaidžiam „slėpynes", 
manęs nieks negali rasti. 

Man labai patinka mūsų nau
jas namas. 

Sesė K. — Kristina 
Lingertaitytė 

(Paukštyte — 8 metų) 
1993 m. LSS rašinių konkur

se, paukštyčių grupėje. I vietą 
laimėjęs rašinys 

MIRĖ SKAUTININKE 
A. ŠENBERGIENĖ 

Kalėdų -vtą mirė Clevelande 
gyvent!?: i e Apolonija Senber-
gienė. Velionė buvo pašarvota 
Jakubauskų šermeninėje, kur 
antradienio vakarą įvyko viešas 
visuTner ' ~ ' :'-'TMTTI3C 

A.a. Se< į. 
palaidota treciauienį, gruodžio 
29 d. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD W IDF DAILY 

Pubhshed daily except Sundays »ynd Mondays. Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday obeervance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589. 

Seoond class postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices 
Subecription Rates: 80.00. Foreign countnes $90.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

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

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

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

. -Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips 
nedirba. n i u n e s a uK° J u o s gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo a n k s t 0 susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimu turini neatsako. Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą L 

STOVYKLA 
Man patiko stovykla. Buvo la

bai smagu. Mano mėgstamiau
sias užsiėmimas buvo rankdar
biai. Mes padarėme grandi
nėles, plaukams segtukus, apy
rankes, laivus ir parašėme 
laiškus savo vyresnėms sesu
tėms („big sister"). 

Siga Vasaitytė 

• 1922 m. gruodžio 22 d. 
Prancūzijos, Anglijos, Italijos ir 
Japonijos vyriausybės pripažino 
Lietuvą de jure. 

• 1858 m. gruodžio 31 d. 
gimė dr. Vincas Kudirka, Lietu
vos himno autorius. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgims išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., te l . 312-585-2802 

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

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1 -312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
CLEVELANDE 

Clevelando „Pilėnų" tunto 
skautai vyčiai sekmadienį, 
gruodžio 19 d., Dievo Motinos 
parapijos svetainėje surengė 
tradicines skautiškas Kūčias. 
Žvakelių šviesoje buvo skai
tomos Kūčių vakarui skirtos 
mintys. Gausūs dalyviai 
dalinosi kalėdaičiais ir gražiais 
linkėjimais ateičiai. Skautų 
dvasios vadovas s. kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ, susi
kaupimo ir maldos žodyje su
jungė skautiškąją šeimą. Pasi
vaišinta suneštiniais Kūčių val
giais. Vakaras užbaigtas Kalė
dų giesmėmis ir ratu aplink eg
lutę sustojus, rankomis susi
ėmus, sugiedota „Ate ina 
naktis". 

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖ PRANEŠA 

Čikagos skautininkių drau 
govė ateinančių metų ba
landžio 9 d. Jaunimo centre 
ruošia lietuviškos skautijos 75 
metų veiklos pabaigtuvių 
pobūvį. Visi prašomi pasižymėti 
datą savo kalendoriuose ir pa
sistengti šioje šventėje daly
vauti. 
SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Sausio 23 d. — Jūrų skautų 
ir skaučių iškilminga metinė 
Klaipėdos dienos sueiga Lietu
vių centre, Lemonte. 

Balandžio 9 d. — Lietuviškos 
skautijos 75 m. veiklos metų 
pabaigtuvių pobūvis Jaunimo 
centre. Rengia Čikagos skauti 
ninkių draugovė. 

Sr> Mo 15 d - Puota jūros 
lugn -ųsi me^nis 
rengin>s LietuTTfj cent re . 
L e m o n t e . 

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 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
( " O DANTŲ GYDYTOJA 
\ r . \ 7915 W. 171st 
v V Tinley Pirk, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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 penkt 10-12 16 

Kab. t e l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S . Kedz ie A v e . , 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosis. Ltd. 
Marąuette Medical Bulldlng 

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 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
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 p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta ketvd i -3vpp 

penkt ir šešta 9 v ' -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS I 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

IL 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v e . . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 312-565-1955 
172 Schlller St.. Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vanarais ir savaitgaliais te' 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2 7 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Og •*>•» Sult«310, 

Napervllio iL . *63 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Lietuviai neranda sau darbo 

EUROPOS 
VIEŠBUTYJE 

Lietuvoje kalbama apie Euro
pos namus. Tiksliau būtų 
galima kalbėti apie Europos 
viešbutį. Šiame moderniame 
viešbutyje kiekviena tautybė 
patarnauja kitiems, pagal savo 
polinkius ir gabumus. Įsivaiz 
duokime, kad mes apsistojame 
šiame viešbutyje. Įžengus pro 
duris, malonia šypsena mus su
tinka paslaugi ispanė. Buhal 
teriją tvarko vokietis, virtuvę — 
prancūzas. Amerikietis santech
nikas. Reikmenų krautuvėlę 
prižiūri lenkė, juodukas — maši
nų garažą. Anglas vairuotojas 
vakare veža į italų operą. Kitą 
dieną pasidžiaugiame, kad 
viskas buvo labai malonu ir dar
nu. Pasižadame, kad turėsime 
čia vėl sugrįžti. 

Kitame mieste, įėjus pro vieš
bučio duris, mus sutinka šaltas, 
pasipūtęs vokietis, kuris parei
kalauja dokumentų. Privažia
vus prie garažo, šveicaras 
nenori mūsų įleisti, priekaiš
tauja, kad mašinos ratai nešva
rūs. Įėjus į kambarį, pasirodo, 
kad kambarys nesutvarkytas, 
prancūzas padejuoja, kad per 
anksti atvažiavome. Tualeto 
grindys šlapios, kriauklė varva, 
santechnikas lenkas paguodžia, 
kad vakar dar daugiau varvėjo. 
Nuėjus į krautuvėlę nusipirkti 
dantų pastos, ispanas pradeda 
derėtis dėl kainos. Restorane 
patiekalai šalti, virėjas — 
anglas. Vakare vos nepakliū-
name į avariją, kai italas vai
ruotojas veža į amerikietišką 
operą. Po neramios nakties iš
važiuojame iš viešbučio ir 
pasižadame niekada čia dau
giau nebeatvažiuoti. 

Europos tarptautiniame vieš
butyje neužtikome lietuvių. Kur 
tie lietuviai? Pasirodo, lie
tuvis stovi lauke, žiūri, svars
to, bet kreiptis nesikreipia. Gal 
dar lietuviui neišryškėjo jo ypa
tingas talentas, kuris turėtų 
paklausą bendroje Europos 
rinkoje. Tačiau gali būti, kad 
lietuvis nelabai ir bando sau 
darbo susirasti. Viena vieta per 
prasta, kita per sunki, trečia per 
mažai apmokama. Šioje naujo
joje darbovietėje gyvenimas ver
da, viskas keičiasi, tempas grei
tas. Lietuvis pripratęs prie 
didelio atlyginimo ir pusės 
dienos darbo. Pripratęs „išger
ti kavos", pasikalbėti, pasi
svečiuoti su draugais, atlikti 
asmeniškus reikalus. Lietuvis 
ieško, žiūri, bet tokio darbo 
Europos viešbutyje nepavyksta 
surasti. 

Prieš keletą mėnesių Lietuvos 
didmiesčio pareigūnai lankėsi 
Amerikoje. Čia Amerikos lietu
viai juos suvedė su Amerikos 
svarbiausio verslininkų vieš
bučio atstovais. Amerikiečiai 
prisistatė, apibūdino savo 
bendrovę, pasiūlė mintį, kad 
pasaulio verslininkai mieliau 
aplankytų Lietuvą, jei ten būtų 
jiems jau pažįstamas viešbutis. 
Lietuvos pareigūnai grubiai 
atkirto, kad jie jau turi tarptau
tinių standartų viešbutį savo 
mieste. Amerikiečiai atsisuko į 
Amerikos lietuvius, kurie suor
ganizavo šį susitikimą, norė
dami sužinoti, kodėl jų laiką 

PAVOJINGAS NE TIK LIETUVAI, 
BET IR PASAULIUI 

^aip gaišina. Šie neturėjo, ką at
sakyti, tik paraudo ir, be abejo, 
pasiryžo niekada daugiau lietu
vių ir Amerikos verslininkų 
drauge nesuvesti. Atrodo, kad 
Lietuvos žmonės pavėluotai 
supras, kodėl Lietuvoje nėra 
vakarietiškų investicijų, naujų 
statybų, naujų darbų. Jeigu 
lietuviai atsisako priimti vaka
rietiškas investicijas pagal tarp
t au t i n iu mastu pr i imtas 
sąlygas, tai ir niekada nepasi
darys Vakarų Europos integrali 
dalis. Neįstojusi į Vakarų 
Europą, Lietuva negali laukti, 
kad Vakarai ją užstotų, kai pra
dės šantažuoti Rytai. 

Visiems užsieniečiams, kurie 
bandė dirbti su lietuviais, kelia 
siaubą dėl tiek prarastų progų 
ir neišnaudotų galimybių. Ap
sukresni lietuviai pasinaudoja 
tik galimybėmis, kurios juos 
asmeniškai praturtina, o vals
tybė nuo to patiria nuostolį. Šie 
laikai reikalauja, kad valstybė 
ir tauta būtų stiprinama, nepai
sant asmeniškų nuostolių. 

Lietuvos žmones galima skirs
tyti į tris bendras grupes: val
dančią — nomenklatūrinę, libe
ralinę — nekomunistišką — 
nekata l ik išką grupuotę ir 
katalikiškąją visuomenę. „Bal
tijos kelio" metu atrodė, kad 
visos trys grupės buvo pasiryžu
sios įvesti reikalingus Lietuvai 
pasikeitimus. Tačiau dabar 
aišku, kad nomenklatūrinė 
grupė susigundė savo privile
gijomis ir jų laikosi, nepaisant, 
kad tai labai žalinga tautai. An
tra liberalinė grupė labai mažai 
reiškiasi dabartiniu metu. 
Vienas jos vadų, Tomas Venclo
va, savanoriškai apleido 
Lietuvą, vedęs nelietuvaitę, 
neturi vaikų ir dėl Lietuvos 
ateities mažai gali liudyti. 

Trečioji, katalikiška grupė, 
atrodo, lyg atlaikė sovietinę 
priespaudą ir išlaikė sveiką 
lietuvišką galvoseną. Deja, da
bar mažai vilties, kad lietuviai 
katalikai įves radikalias re
formas. Šių metų birželio 
mėnesio „Caritas" žurnale 
aprašytas pasikalbėjimas su 
Kauno vyskupijos Ateitininkų 
valdybos pirmininku. Nuotrau
koje matėme labai šaunų 
jaunuolį, kuris galėtų būti 
Lietuvos ateities vadas. Šio 
jaunuol io klausė: „ Je i 
akimirkai tu taptum visagaliu, 
ką pirmiausiai keistum 
pasaulyje?" M. K.: „Nežinau... 
turbūt nieko, nes Dievo viskas 
labai puikiai sutvarkyta". 

Tai yra puikus atsakymas iš 
atsiskyrėlio vienuolio, kuris 
gyvena užsidaręs savo celėje ir 
l auk ia mirties. Tai visai 
netinkamas atsakymas jaunuo
lio kataliko, kurio atsakomybė 
yra spręsti savo šeimos, miesto 
ir pasaulio problemas. Atrodo, 
kad Lietuvos katalikai, kaip tas 
prastas tarptautinis viešbutis, 
sumaišė žmonių atsakomybes ir 
paskyrė netinkamus darbus, ne 
pagal žmonių tikrus gabumus. 

Bet nenusiminkime. Jėzus 
Kristus atėjo į pasaulį ir nerado 
tinkamo „viešbučio". Su Mari
jos pagalba visos kliūtys gali 
būti pašalintos. 

Linas Sidrys 

Jelcino pasiūlytą konstituciją 
Rusijos balsuotojai patvirtino, 
bet parlamento rinkimuose dau
gumą surinko Demokratinė Li
beralų partija. Tos partijos 
vadovas yra. tik 1991 metais į 
Rusijos politikos paviršių iški
lęs, keistuolis Vladimiras Žiri-
novskis, kuris garbina Hitlerį ir 
Irako Sadamą Huseiną. 

Jo vadovaujamai partijai par
lamento rinkimuose surinkus 
kone 25% balsų, nustebimas 
apgaubė ir sukrėtė pasaulį. Vo
kietijos, Švedijos ir Pabaltijo 
kraštų vyriausybės susirūpino 
ir susirinko pasitarti. Tuo tar
pu Serbijos nacionalistai (kurie 
baigia išžudyti Bosnijos musul
monus) ir Vokietijos naciai džiū
gauja. Vokietijos nacių partijos 
pirmininkas Gerhard Frey Žiri-
novskiui siųstoje sveikinimo te
legramoje pareiškė: „Nesitveriu 
džiaugsmu". 

Svarbus ir neraminantis reiš
kinys yra tas , kad labai didelis 
nuošimtis karių — karininkų ir 
kareivių— balsavo už jį. Krašto 
Apsaugos ministerijos žiniomis, 
apie 1.5 milijonų karių rėmė 
Žirinovskio vadovaujamą De
mokratinę Liberalų partiją. 

Remiantis rinkimų duomeni
mis, atrodo, kad Žirinovskio 
DLP parlamente bus stipriausia 
opozicijos partija. Kartu su 
komunistų, Agrarų ir Rusijos 
Moterų partijomis sudarydama 
bloką, ji sudarys parlamente 
daugumą. Esant tokiai prieš 
Jelcino reformas nusistačiusių 
atstovų daugumai, Vakarų poli
tiniuose sluoksniuose nesitiki
ma Rusijoje greito politinio 
pastovumo. 

Nors naujoji konstitucija su
teikia prezidentui daugiau tei
sių, bet kiekvienas jo žingsnis 
bus labai trukdomas ir sunkus 
— net sunkesnis už buvusio par
lamento jam darytas kliūtis. Tai 
yra didelis jam nusivylimas, nes 
prezidentas Jelcinas galvojo, 
kad naujasis parlamentas rems 
jo vedamos reformos politiką. 

Žirinovskio, kaip svarbiausios 
parlamento politinės partijos 
vadovo, padėtis bus labai svar
bi. Jis nesivaržydamas jau 
dabar skelbia, kad jo tikslas yra 
užimti Rusijos prezidento vietą. 

Per pasikalbėjimą su Ham
burgo radijo stoties korespon
dentu Žirinovskis pareiškė, kad 
jis palaiko labai stiprius ryšius 
su Vokietijos naciais ir apkalti
no Vokietijos vyriausybę kiši
musi į Rusijos vidaus reikalus. 
O jeigu, jam sėdint Kremliuje, 
vokietis šnairomis pažiūrės į 
Rusiją, jis Vokietiją nubaus Hi-

KAROLIS MILKOVAITIS 

rosimos, Nagasaki ar Černobilio 
pobūdžio bausmėmis. Rusija ir 
Vokietija greit vėl turėsiančios 
bendrą sieną. 

Žirinovskio politinis apetitas 
labai didelis, net pasibaisėtinas. 
Štai jo kiti siekiai. Rusija turi 
būti atstatyta bu v. Sovietų Ru
sijos ar carų 1914 metų terito
rinėse ribose. Todėl būtina, kad 
Pabaltijo kraštai, Lenkija ir 
Suomija būtų prijungtos prie 
Rusijos. J is taip pat reikalauja, 
kad Amerika Rusijai grąžintų 
Alaskos teritoriją. Ginklavima-
sis ir karinių pajėgų stiprumas 
būsiąs tų siekių pasisekimo 
laidas. 

J is pradėsiąs nuo Pabaltijo 
valstybių. Kad jos yra Jungtinių 
Tautų pripažintos nepriklauso
momis, jam neturi jokios reikš
mės. Jis nežada jų pulti karinė
mis priemonėmis, bet ištisai 
prie Lietuvos pasienio jis supil
siąs radioaktyvių medžiagų 
šiukšlyną ir paleis stiprius 
elektrinius pūstuvus, kurie pūs 
mirtinus nuodus per su ną į Lie
tuvą. Kai lietuviai, susirgę vėžio 
ligomis, išmirs ar, puolę ant ke
lių, prašysis vėl priimami į Rusi
jos globą, jis pūstuvus sustabdy-
siąs. „Ką aš numatau daryti, 
neturi pateisinimo, bet mano 
poelgis bus naudingas Rusijai. 
Kai aš būsiu prezidentu, slavai 
gaus, ką t ik norės", — neseniai 
pareiškė Žirinovskis. 

Kas yra šis, staiga iškilęs ir 
Rusijos balsuotojus sužavėjęs, 
asmuo? Vladimir Volfovič Žiri-
novsky yra 47 metų amžiaus ad
vokatas, geras kalbėtojas, ati
dus Hitlerio politinės taktikos 
sekėjas. 

Kaip Vakarai jį vertina? Iki 
gruodžio 12-tosios nedaug kas 
kreipė į jį dėmesio, bet po par
lamento rinkimų pažiūra staiga 
pasikeitė. Amerikos spaudos pu
slapiai pilni įspėjimų: „Rusijos 
parlamento rinkimų pasekmės 
padirgino visuotinio pavojaus 
skambučius. Jau aiškūs ir dar 
nežinomi Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų ketinimai kelia susirūpi
nimą, ir atėjo laikas vėl atgai
vinti Amerikos oro gynybos pa
jėgų atkūrimą, kurių vystymą 
prezidentas Clintonas beveik 
visai sustabdė". 

Kokia yra galimybė, kad Žiri
novskis taps Rusijos prezidentu? 
Padėtį sekančių užsienio diplo
matų nuomone, didelė. Vašing
tono politiniuose sluoksniuo
se net yra nuomonių, kad, kitą 
mėnesį besilankydamas Mask
voje, prez. Clintonas turėtų 

susitikti ir su Žirinovskiu. 
Jelcinas, karine jėga pašalinęs 

senąjį parlamentą, tikėjo, kad 
naujai išrinktasis bus palankus 
jo reformų politikai. Tas, deja, 
neišsipildė. Tad dabar, esant 
stipriai opozicijai parlamente, 
jam bus sunku ką nors teigiamo 
pasiekti. Nors naujojoje konsti
tucijoje yra išlyga, kuri suteikia 
jam teisę paleisti priešišką par
lamentą, bet ar tauta leis pre
zidentui keisti parlamentą kiek
vieną kartą, kada tik vėjas at
sisuka iš Šiaurės? Atrodo, kad 
Jelcinas pats sau išsikasė 
duobę. 

Jelcino padėtis yra sunki, kas
kart suteikianti Žirinovskiui 
d. • ^u vilčių užimti Rusijos 
prfc.-dento vietą. Įprastinė pro

ga būtų, kada į-aF'baigs Jelcino 
kadencija, vadin si, 1996 me
tais. Bet gali atsirasti ir „prara
ja", į kurią Jelcinas gali įkristi, 
nes Komunistų frakcijos vado
vas parlamente, Genady Žiuga-
nov, jau dabar paskelbė, kad jo 
partija reikalaus Jelcinui pa
reikšti nepasitikėjimą, jeigu 
jis neatsisakys savo reformų 
politikos. 

Tikėdami, kad daugelis Žiri
novskio grasinimų yra tik tuš
čia retorika, turime pripažinti, 
kad situacija yra rimta ir pasta
tė Jelciną į sunkią padėtį. Val
stybiniame darbe yra daug sli
džių ir duobėtų kelių, ir reikia 
gero politiko, kuris sugebėtų 
juose nesuklupti. Jelcinas pra
eityje parodė, kad jo politinis 
patyrimas yra gilus ir platus. 
Todėl tikėkime, kad jis ir šiuos 
sunkumus nugalės, nes šiuo me
tu jis yra vienintelė Lietuvos 
viltis. 

DAR VIENUS METUS 
UŽBAIGIANT 
JURGIS JANUŠAITIS 

Prekybų centruose puikuojasi 
puošnios Kalėdų eglutės. Kalė
dų seneliai džiugina mažuosius, 
siūlydami gražių dovanų. Jau 
skamba kalėdinė muzika, žadi
nanti šventišką nuotaiką. Žen
klai rodo, kad artėjame prie dar 
vienų metų pabaigos. Nejučio
mis tokių nuotaikų sūkuryje 
susimąstai — o ką gero padarė
me savo šeimai, tėvynei, išeivi
jai, mieliems draugams? Ar sa
vo pareigas atlikome išeivijoje, 
besirūpindami ne tik savo asme
niniu, bet kultūriniu, visuome
niniu ir politiniu gyvenimu? 

Šventės — gera proga žvilgte
lėti į nuskubėjusius metus ir 
pamąstyti apie ateitį. Juk gyve
nimas riedės, reikės iš naujo 
ryžtis, kad mes, lietuviai išei
viai, apsupti svetimų vandenų, 
sugebėtume išlikti kūrybingi, 
veiklūs, gyvastingi ir savajai 
tautai, kuri, atrodo, gal ne per 
daug rodo mūsų atžvilgiu moti
niškos širdies. Bet Tėvynė — 
mūsų visų motina, nedera ir jos 
atsižadėti, o reikia visuomet jai 
padėti, kaip sakė Lietuvos am
basadorius Stasys Lozoraitis, at
sisveikindamas su Vašingtonu. 

JAV LB Krašto valdybos or
ganizuotos konferencijos 
Detroite, Vašingtone, Los An
geles — neeiliniai įvykiai. 
Konferencijose daug kalbėta 
apie neišnaudotas galimybes, 
spausti prie sienos garbūs Lie
tuvos svečiai — partijų vadai, 
net pats premjeras. Bendruome
nė, rūpindamosi išeivijos lietu
vių problemomis, aiškiai išsakė 

savo požiūrius ir reikalavimus. 
Garbūs svečiai „žadėjo į tai 
atsižvelgti". Na, o po konferen
cijų, atrodo, nedaug dėmesio iš 
jų tesusilaukė išeivija. Taigi 
mes, išeiviai tarytum jau „nu
džiūvusi" tautos kamieno šaka. 

PLB valdyba šiais metais sti
priai dirbo. Pirmininkas Bro
nius Nainys, vykdydamas PLB 
seimo nutarimus, keletą kartų 
vyko Lietuvon ir iš ten lankė 
įvairių kraštų (išsivadavusių iš 
okupacijos) lietuvių bendruome
nes, tyrė padėtį, susipažino su 
reikalavimais. Jeigu mums rūpi 
visos tautos išlikimas ir už 
Lietuvos ribų, tai PLB planai 
labai vertingi, reikalingi ne tik 
dėmesio, bet ir paramos. To, at
rodo, PLB valdyba ir siekia. O 
Tėvynėje našlaitynams padėti, 
o taip pat ir kituose kraštuose, 
suorganizavo „Saulutę", kurios 
rūpestis našlaičiai vaikučiai. 
Žinoma, čia lyg ir darbų pasi
kartojimas, nes tuo jau rūpina
si JAV LB Soc. Taryba. 

1993 m. gerokai pažengė pir
myn PLB valdybos suplanuotos 
Lietuvos kovų ir kančių istori
jos leidimas. Jau pasirodė pir
mas tomas. Lietuvos kančių ir 
kovų istorija mūsų spaudoje 
buvo įvairiai vertinama: buvo 
balsų, kad jos nereikia; kiti 
sakė, kad tereikia kokių tik 3-4 
tomų; ar skardeno nuomonių, 
kad išlaidos nepateisina tikslo. 

Neigiami pasisakymai spuste
lėjo ne vienam širdį. Nejaugi 
nevertas paminklas, išliekantis 
kartų kartoms, tiems žmonėms, 
kurie kovojo, žuvo, kentėjo 

Sibiro tremtyje? Argi dera tuos 
tautos didvyrius užmiršti? 

Manytume, kad PLB valdybos 
nutarimas išleisti Lietuvos 
kovų ir kančių istoriją labai ver
tingas, ir jį turėtume remti. 

Sių metų Padėkos dienos me
tu suruoštas Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas įskaitytinas į di
džiųjų darbų grandinę. Tai aš
tuntą kartą susirinko išeivijos 
lietuviai mokslininkai, o pasku
tiniaisiais metais simpoziumuo
se dalyvauja ir gausūs būriai iš 
Lietuvos. Tikslas — pasidalinti 
moksliniais laimėjimais visose 
srityse, susipažinti, paben
drauti. Gražu. Tačiau ar nebūtų 
prasminga tokiuose simpoziu
muose giliau pažvelgti ir į 
lietuviškosios išeivijos ateitį? 
Turime tūkstančius moksluose 
išsilavinusių žmonių. O kokia 
būtų jėga išeivijai, jeigu tie 
tūkstančiai gabiųjų žmonių 
įsijungtų į visokeriopą lietuvis- ' 
kąją veiklą. Ar visi jie skaito 
lietuvišką spaudą? Atrodo, kad 
ne visi eina tikruoju lietuviš
kuoju keliu. O reikėtų! 

Šiais metais Čikagoje, buvo 
suvažiavusi ir JAV LB XIII 
tarybą į savo trečiąją sesiją. Tai 
bendruomenės darbų svarsty-
bos, planai ateičiai, atliktų 
darbų apžvelgimas. 

Iš pranešimų spaudoje bei da
lyvavusių užuominų taryboje 
vyravo skersvėjai. Tai blogi žen
klai. Bendruomenė yra viena, 
tvarkosi demokratiškai, tad 
nuomonių pareiškimas ir ob
jektyvi kritika reikalinga, bet 
kai atsiranda nuomonių, net 
bandančių sumaišyti kompeten
cijas, jau negerai. O LB darbų 
daug, ypač svarbu, kad Krašto 
valdyba giliau pažvelgtų į savo 
kiemo tvarkymą. Štai, atgijo 
Kultūros taryba, jau paskirtos 
ir įteiktos premijos. Sveikintina. 
JAV LB KV pirmuoju rūpesčiu 
turėtų būti ir ateityje li
tuanistinio švietimo bei auklė
jimo problemos, turi remti, 
padėti Socialinei tarybai, kuri 
tikrai viro gilią vagą įvairiose 
srityse. O ar krašto valdyba 
pasidomėjo mūsų spaudos liki
mu? Leidėjai, redaktoriai šau
kiasi pagalbos. Argi ne LB 
uždavinys imtis iniciatyvos, 
vykdyti vajus, stiprinti spaudą, 
rūpintis jos leidimu? 

Tai tik keletą svarbių proble
mų čia tepalietėme. O jų daug. 
Užskleisdami 1993 m. veiklos 
lapą, tik galime pasidžiaugti, 
kad darbų buvo daug. naudin
gų, susilaukta paramos iš visuo
menės. Padėka tiems žmonėms, 
kurie tų darbų vežimą ištikimai 
ir patvariai vežė. Tebūnie ir 
ateinantieji metai kūrybingi, 
darbingi ir gražaus sutarimo 
Ivdimi. 

Will Perdue, Chicago Bulis krepšininkas, pasirašinėja autografus „Saulu
tės" surengtoje popietėje, kur buvo renkamos lėšos vargstantiems Lietuvos 
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— Yra šis tas. Daro, kiek gali, tik kad tie vokiečiai 

per daug į tą mūsų karo mokyklą dėmesio nekreipia. 
Jiems rūpi tik daugiau batalionų suformuoti. Žada 
atsiųsti aprangą, bet taip ir tęsiasi. Aprengė iš 
batalionų likučių porą kuopų, bet ir daug ko trūksta: 
tik puskuopis šautuvus teturi, kelis šalmus ir viskas, 
— papasakojo Gužas. 

— Tai jūs iš tų kuopų? — paklausė Jurgis. 
— Taip, Jesėnas ir aš iš pirmos kuopos. Mes jau 

seni kariūnai, dar iš nepriklausomos Lietuvos karo mo
kyklos. Jesėnas jau buvo bebaigiąs, rusai užėjo ir viskas 
iširo. Aš buvau tik įstojęs, dar ir prie ruskių teko pa
būti, bet, karui prasidėjus, daugelis išlakstė. 

„Štai, dabar jau aišku, — pagalvojo sau Vincas, — 
kodėl tas Jesėnas toks mandras. Per mėnesį laiko jo 
tokiu nebūtų iškepę". 

Susidraugavo visi trys. Kalbėjo apie viską, ne vien 
apie einamuosius reikalus. Gužas žinojo daugiau, tad 
Vincas su Jurgiu tik klausėsi apie dalykus, kurių pir
miau dar nebuvo girdėję. 

Po valandos ar daugiau grįžo ir Antanas su Petru 
iš pasivaikščiojimo. Kalba su Gužu nutrūko, ir jis pats 
paliko vyrus. 

— Na, kur buvote, ką matėte? — susidomėjo 
abudu. 

— Apvaikščiojom visą rajoną, tik į gatvę neleido. 
Didelis rajonas. Sutikome Feliksą su Kaziu bevaikš-
čiojančius. Klausė, kada mes atvažiavome. Labai 
domėjosi tavimi, Vincai, klausė, ar ir tu atvažia

vai. Labai nori su tavimi susitikti. Žadėjo, kada bus 
tik proga, mus aplankyti. Jie gyvena kažkur ten 
buvusiuose karininkų pastatuose. 

Gaila pasidarė Vincui, kad nėjo kartu pasivaikš
čioti. Atrodė, taip greit pamiršo apie jų tą geležinį 
trejetą. O taip dar neseniai, jiems išvažiavus, jautėsi 
kaip pasimetęs. Atrodė, kad tie visi paskutinių dienų 
įvairumai viską nugramzdino užmarštin. 

— Kaip jie ten gyvena, kaip jie jaučiasi? Kokios 
nuotaikos? Ką jie papasakojo? — nekantravo Jurgis. 

— Nuotaikos ne per geriausios. Vyrai nelinksmi, 
lyg ir nusivylę. Sako, ne taip atrodo čia, kaip buvome 
įsivaizdavę. Nieko panašaus į karo mokyklą čia dar 
nėra. Tiek daug privažiavo iš visur, o nieks nieko ne
daro. Visus kaip į gardą uždarė ir laukite. Aprangos 
nėra, kadrų irgi nėra. Sudarė kuopas, skyrius, būrius, 
o iš tų pačių gimnazistų ir būrininkai, ir skyrininkai, 
kažkas panašaus, kaip ir gimnazijoje. Bandė iš pirmų 
dienų mokyti rikiuotės, bet kai kurie ir komandų kaip 
reikiant duoti nemoka. Pavarinėjo po rajoną, kai ku
riems ir batai suplyšo, pirštai lauk pradėjo lįsti, taip 
ir nutraukė tuos užsiėmimus. Teorijos irgi nėra kam 
mokyti. Vienintelis karininkas — kuopos vadas, lei
tenantas, jis tuo neužsiima. Gal jau pamiršo, o gal ne
dr įs ta . Pasakojo, kad ateinąs per rytmetinį 
patikrinimą, šiek tiek painformuojąs apie esamą padėtį 
ir vėl dingstąs visai dienai, o jūs darykite, ką norite. 
Laukia, kada aprangą atveš, tada, sako, viskas 

pasikeis, prasidės gyvesnis gyvenimas. 
Dar naujieną pasakė: esant tokiai padėčiai, nugirs

ta per šalis, bus leista visiems, kas tik norės, važiuoti 
į namus praleisti Velykų atostogas. Kadangi per tą 
laiką nesitikima kažkokių pasikeitimų, tad pasi
rinkimas laisvas, kas norės galės važiuoti. 

Ir Feliksas su Kaziu apie tai rimlai galvoja. Sako, 
koks čia įdomumas aplinkui slampinėti be jokio užsi

ėmimo, namuose nors su savais praleisime laiką, vis 
bus šiek tiek įdomiau. Grįždami atsivešime ir 
mokslinių knygų, kurios čia prasivers, juk beveik 
niekas jų neatsivežė. O pakartoti, ką mokomės, nebus 
nusikaltimas, geriau negu pradėti kortuoti. Štai 
kokios jų nuotaikos ir naujienos, — pasakojo pasikeis
dami Antanas. Petras. 

— Kažin, ar ir mums tomis atostogomis galima bus 
pasinaudoti? — susiinteresavo Jurgis. 

— Būtų per greit? Vos tik atvažiavome, dar ir kojų 
sušilti nesuspėjome, o jau vėl namuose atsirasime. 
Kariūnai, pajuokavo Vincas. — Ne, kad ir leistų, aš 
nemanau važiuoti, per greit. 

— Nemanau, kad ir aš važiuočiau, — pritarė 
Jurgis. 

Visų nuomonės sutiko. Nė vienas nejautė noro 
važiuoti. Dar tik pradžia, dar buvo taip įdomu čia pa
buvoti, pagyventi, pasijusti esančiu toje rinktinėje jau
nuolių šeimoje. Girdėjo daug ką, bet tikėjo vien tik į 
gera. 

Pirmą vakarą, paskendę vienodose svajonėse, vyrai, 
pirmą kartą atsigulę ant kariško čiužinio, greit ir kie
tai užmigo. 

VI 

Skardus švilpuko garsas visus pažadino. Šoko Vin
cas kaip įgeltas iš to saldaus rytmečio miege ir, pasi
griebęs rankšluostį, išskubėjo į prausyklą. Neatsiliko 
ir Jurgis. Vanduo buvo šaltas. Taip nesinorėjo šlapinti 
to dar mieguisto, šilto veido. Net drebulys ėmė, ėjo per 
visą kūną. Skubėjo, nes žinojo, kad už kelių minučių 
čia prisikimš vyrų tiek, kad nebus galima nė apsisukti. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

ST. PETERSBURG, FL 
ŽAVUS KONCERTAS 

Solistė Danutė Grauslytė 

Lapkričio 28 dieną, tuoj po 
pietų. Lietuvių klube buvo su
ruoštas operų arijų, muzikinių 
kūrinių ir l iaudies dainų kon
certas, kurį a t l iko j auna , iš 
L i e t u v o s a t v y k u s i so l i s tė , 
m e z z o s o p r a n a s , D a n u t ė 
Grauslytė. Ką t ik baigusi kon
servatoriją laureatės žymeniu, 
ji atvyko pas gimines į Ameriką. 
J a i lankant is Floridoje, pasi
t a ikė proga atsikviest i į St. 
Petersburgą. Nebuvo laiko su
ruošti platesnio masto koncertą 
ir plačiau išreklamuoti, bet žmo
nių susirinko pilna salė. Jos 
skaidrus balsas, išraiška ir pasi
r ink tų kūrinių a t l ik imas suža
vėjo klausytojus ir susilaukė 
gausaus plojimo. Pirmoje daly
je prancūzų kalba atl iko Dail
ios ariją iš operos , ,Samsonas ir 
Dalila". ariją Mignon iš operos 
..Mignon" ir tris arijas iš operos 
. .Carmen". Po per t raukos su
dainavo septynis muzikinius 
kūr inius anglų, ispanų ir lietu
vių kalbomis. Tarp jų St. Šim
k a u s ..Pamylėjau vaka r " ir Pr. 
Tamošaičio ,,Visur žalios pie
vos". Klausytojams gausiai plo
j a n t . Graus ly tė papi ldomai 
a t l i k o da r dvi l i e t u v i š k a s 
dainas: ,,Oi kas sodai" ir ,,Aš 
visa užmiršau". Akompanavo 
Margare t Douglas. Už tokį 
a u k š t o lygio k u l t ū r i n į 
įvykį-koncertą re ikia dėkoti 
Birutei Kožicienei iš Daytona 
Beach a p y l i n k ė s ir daug 
pas tangų įdėjusiems: kun. S. 
Ropolui. Vidai Meiluvienei. An
t a n u i Kovera i ir Monikai 
Andrejauskienei. 

„SAULĖS" LIT. 
MOKYKLOS 

PASIRODYMAS 

. .Saulės" mokyklos mokiniai 
gruodžio 5 d., tuoj po sekmadie
ninių pietų, a t l iko kalėdinį 
vaizdelį ..Kristaus gimimas", su 
muzika ir dainomis. Panašus 
vaizdelis buvo atl iktas ir pernai, 
tačiau šiemet scena buvo daug 
įspūdingiau papuošta. Taip pat 
ir vaidintojų rūbel ia i buvo 
žymiai gražesni. Vaizdeliui iš
traukos buvo paimtos iš Švento
jo Rašto Naujojo Testamento 
knygų. Vaidintojai buvo įvai
r aus amžiaus: nuo mažiausio, 
gal dvejų metukų, iki vyresnių 
klasių mokinių. Čia buvo Juozą 
pas . Marija, angelai , trys ka
raliai , piemenukai ir įvairūs 
gyvuliai. Pranešėja ir vaizdelio 
skaitovė buvo mokytoja Nome
da Leitienė. Pradžioje sesutės 
Krulikaitės pagrojo smuiku. Po 
to Giedrė Krul ikai tė padekla
mavo eilėraštį. Vėliau vaizdelio 
eigoje deklamavo Sofija Degė-
s y t ė . Viktor i ja K r u l i k a i t ė . 
Mikas Degesys ir Rūta Dimai-
tė . Priedo saksofonu dainele 
pagrojo Mikas Degėsys. Porai 
giesmių įsijungti pakviesti ir 
k l ausy to j a i . Jdomu buvo 
pastebėti, kad tėvai a r seneliai 
labiau nervinosi, žiūrėdami į 

savo vaikus, negu vaikai sceno
je, kur ie kar ta is arba žio
vaudavo, ar žaisdavo tarpu
savyje, ypač maž iaus ie j i . 
Pagaliau scenoje pasirodė Kalė
dų Senelis, Almantas Baronas, 
su d idel iu mai: t ovanų, 
kurias su įterptais pasako
jimais išdalino visiems vai
kams. Mokinius paruošė mo
kyklos vedėja Aureli ja Ro-
bertson. pagelbstint mokyto
joms ir tėvams. Tikrai buvo 
malonu stebėti jaunuosius vai
dintojus ir grožėtis jų gražia 
lietuvių kalba. Reikia dėkoti 
mokytojams ir tėvams už jų 
pastangas ir rūpesčius auklė
jant gausų lietuvišką prieauglį 
mūsų apylinkėje. 

KLEMAS JURGĖLA 
SUKAKTUVININKAS 

Lietuvių klubo buvęs ilgame
tis pirmininkas Klemas Jurgėla 
gruodžio mėnesį švenčia 70 
metų sukaktį. Linkime K. Jur-
gėlai dar daug saulėtų dienų ir 
darbingų metų St. Petersburgo 
apylinkėje. 

VIKTORAS BARAUSKAS 
VĖL ŠOKA 

St. Petersburgo šokių teatras, 
kartu su Kirovo baletu, gruo
džio 10-19 dienomis Mahaffey 
teatre statė „The Nutcracker". 
Pagrindinį princo vaidmenį 
atliko Viktoras Barauskas. Jis 
jau anksčiau šiais metais yra 
sėkmingai pasirodęs to pačio 
teatro baleto programoje. 

NAUJI GYVENTOJAI 
MŪSŲ TELKINYJE 

Kasmet vis daugiau lietuvių 
pasirenka mūsų apylinkę jei ne 
nuolatiniam apsigyvenimui, tai 
bent žiemos sezonui. Dr. Pranas 
ir Aldona Mažeikai neseniai 
nusipirko gražų butą Yacht and 
Tenn i s Club p a s t a t e . J i e 
anksčiau žiemodavo Sarasotoje. 

Mečys 

DAYTONA BEACH FL 

TRILAPĖ LIETUVIU 
ŠVENTĖ 

Tokiu vardu B. Pūkelevičiūtė 
pavadino šį gruodžio dvylikto
sios sekmadienį. Daytona Beach 
lietuvių telkinio gyvenime šis 
sekmadienis apsivainikavo net 
trimis kultūrinio ir šeimyninio 
gyvenimo įvykiais. 

Kun. R. Grasso aukojo šv. Mi
šias. Pamoksle jis paminėjo vi
sus tris šio sekmadienio kalti
ninkus. Širdingu žodžiu pasvei
kino „Sietyno" chorą, kuris jau 
visą dešimtmetį gieda lietuvių 
pamaldose. Padėkojo choro va
dovui muz. A. Skriduliui, kuris 

CLASSIFIED GUIDE 

Trilapės Daytona Beach lietuvių telkinio šventės kaltininkai. Iš k. — klubo pi rm. G. Lapenas, 
V. Skridulienė. muz. A. Skridulis. pirm. J. Daugėlienė, dail. J. Sodaitis, V. Januša i t i enė ir J. 
Janušaitis. 

per tą dešimtmetį ne tik vado
vavo chorui, bet ir šv. Mišias 
palydėjo vargonų muzika. 

Prie altoriaus buvo pakviesti 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai. 
tą sekmadienį minėję savo vedy
binio gyvenimo auksinę sukak
tį. Veronika yra „Sietyno" išti
kima dešimtmečio dainininkė. 

Kunigas pasveikino ir kitą 
„Sietyno" dainininką-dailininką 
J. Sodaitį, tą sekmadienį suruo-
šusį savo darbų parodą. Mišių 
aukas nešė „Sietyno" narės ir 
Janušaičiai. 

Po Mišių vietos lietuviai ir 
svečiai iš kitų vietovių pripildė 
parapijos salę. Programą pradė
jo ir jai vadovavo J. Daugėla. Jis 
priminė, kad „Sietynas" šven
čia savo veiklos dešimtmečio su
kaktį . „Sietyno" meno an
samblio susikūrimas ne tik pa
įvairino visus renginius, bet 
kultūrinės veiklos spalvomis 
nuspa lv ino ir šio l i e tuv ių 
telkinio veidą. 

Meno ansamblį subūrė ir jam 
visą dešimtmetį vadovavo muz 
Antans Skridulis. Jo pastango
mis ir įgimtais menininko ta
lentais „Sietynas" ėjo pažangos 
keliais. Šiandien ansamblio re
pertuarą sudaro 50 religinių 
giesmių ir 65 dainos. Tad „Sie
tyno" ansamblis šiandien jau 
drąsiai gali būti įrikiuotas į 
geresniųjų panašaus pobūdžio 
meninių vienetų grandį. 

S u k a k t u v i n i a m koncer tu i 
„Sietynas" paruošė t inkamą 
programą. Nepabijojo šia proga 
padainuoti ir kiek sunkesnius 
muzikinius kūrinius. Išskirtinai 
klausovai gėrėjosi paties muz. 
Skridulio chorui pritaikintomis 
..Tikėjimo Lietuva" (žodžiai B. 
Brazdžionio) ir „Grįžtu namo" 
(vertimas J. Daugėlienės) dai
nomis. 

„Sietyne" gieda ir dainuoja 17 
dainos mylėtojų. Visi apgailes
tavo, kad ištikimas ansamblio 
narys A. liekis šiuo metu sun
kiai serga ir iškilmėse dalyvauti 
negalėjo. 

1943 m. gruodžio 26 d. žurna
listas, o anuo metu Vidutiškiu 
pašto (Vilniaus apylinėsei virsi 
ninkas Jurgis Janušaitis sumai
nė aukso žiedus su Veronika, 
kuri ir yra „Sietyno" daininin
kė. Tad artrąjį šio atmintino 
sekmadienio lapą užpildė šių 
vedybų auksinės sukakties pri-
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siminimas. 
Janušaičiams neilgai teko sa

vo šeimynine laime džiaugtis 
tėvų šalyje. Karo audros juos, 
drauge su tūkstančiais viengen
čių, išbloškė į svečias padanges. 
Vokietijoje gyveno Hanau sto
vykloje, vėliau Čikagoje ir, pa
galiau, auksinę vedybinio gyve
nimo sukaktį švenčia prie „pa
saulyje gražiausio paplūdimio" 
Daytona Beach. 

Janušaičiai sukūrė pavyzdin
gą lietuvišką šeimą. Išeivių gy
venimo sunki kasdienybė nepa
laužė, bei ir labiau sustiprino 
jų šeimyninę meilę, kuria j ie, 
Pūkelevičiūtės žodžiais, džiau
giasi jau net 27 milijonus minu
čių. Jie išaugino t r i s puikias 
dukras — Danguolę, Rasą ir Ra
munę ir šiandien gali džiaugtis 
dar ir dviem dukraitėmis. 

Janušaičių namuose visada 
j auč i ama še imyninė la imė, 
džiaugsmas bei pakili nuotaika. 
Jų namai pasižymi lietuvišku 
vaišingumu, kurį patyrė ne t ik 
šio telkinio viengenčiai, bet ir 
tolimų kraštų svečiai. Janušai
čiai per pusšimtį bendro gyveni
mo metų yra įgiję gausų gerų 
draugų būrį. Kurio nariai šian
dien yra pasisklaidę net per tris 
žemynus. 

Tą patį sekmadienį toje pačio
je salėje kitas „Sietyno" daini
n inkas J. Sodaitis surengė 
15-tają asmeninę savo dailės kū
rinių parodą. Parodoje buvo sko
ningai išstatyti 34 paveikslai. 
Dail. J. Sodaitis šiandien yra 
žinomas išeivijoje ir Lietuvoje. 
Parodą stebėjo visi šio sekma
dienio svečiai. 

Visi šios šventės kal t ininkai 
susilaukė daug sveikinimų. 

„ S i e t y n o " vadovą muz. A. Skri
dulį a n s a m b l i o na r ių vardu pa
sve ik ino ir dovaną įteikė pirm. 
J. D a u g ė l i e n ė . „Sie tynas" yra 
n e a t s k i r i a m a vietinio Lietuvių 
k lubo da l i s i r visų renginių tal
k i n i n k a s . T a d klubo vardų svei
k ino ir dovaną į teikė pirm. G. 
L a p e n a s . 

A n s a m b l i o veiklą rėmė ir per 
visą d e š i m t m e t į globojo Valeri
ja Sk r idu l i enė . Šia proga ji buvo 
apdovanota gėlių puokšte. Gėlės 
buvo pada l in tos ir visiems „Sie
t y n o " d a i n i n i n k a m s . 

V i s i e m s šios šventės kaltinin
k a m s poe t i ška i j a u t r ų sveikini
mo žodį p a s k a i t ė rašytoja B. 
Pūke lev ič iū tė . Sveikino LB-nės 
a p y l i n k ė s p i rm. S. Ramanau
sk ienė ir T a u t i n ė s s-gos vietinio 
s k y r i a u s p i r m . V. Abraitis. 

Buvus ie j i „S ie tyno" nariai, 
dėl įva i r ių priežasčių turėję ap
leisti Day tona Beach, šią sukak
tį p r i s i m i n ė la iškais . Buvo pa
ska i ty t i D. Mackialienės, A. 
Kašūbos ir Mironų sveikinimai. 
Be j ų ansamblyje y r a dainavę ir 
Ma jauska i . 

S u k a k č i a i pr is imint i išleistas 
a t sk i r a s leįdinys-programa, ku
rį p a r u o š ė ir meniškai apipavi
da l ino St . Leveckis . 

V i s a šio t r i l ap io sekmadienio 
šven tė b u v o ba ig t a gausiomis 
vaišėmis, kur ioms gėrybes parū
pino Januša ič ia i . Vaišes suorga
nizavo, be pačios Janušaitienės, 
J. G r y b a u s k i e n ė i r jos talkinin
kų b ū r y s . 

Si p u i k i a i suorganizuota ir 
v ispusiškai pasisekusi Daytona 
Beach l i e tuv ių šventė visiems 
pa l iko m a l o n i u s prisiminimus. 

J . Daugėla 

1994 
Šįmet pirma pagalvok apie kitus. 

Pasidžiauk žemės nuostaba ir grožiu. 
Parašyk meiles laišką. Pasidalink brangenybe. 
Pradžiugink imko širdį. Priimk nepažįstamų. 
Padėkok Dievui už tai, kas esi. ir tai. ką turi. 

ar tai būtų daug ar mažai. 

Susitaikyk, kur yra ginčas. Švelniai atsakyk. 
Susirask užmirštą draugą. 

Atmesk įtarimą. H> vieton statyk pasitikėjimą. 
Ištesėk pažinią; surask tam laiko. 

Atsisakyk įsižeidimo, atleisk priešui. 
Atsiprašyk, >ei buvai kaltas. 

Išklausyk. Stenkis suprasti. 
Peržiūrėk ko reikalauji tį kitų. 
Įvertink. Būk geras, šz>elnus. 

Pasijuok truputėlį. Pasijuok dar truputėlį. 
Pasirodyk vertu pasitikėjimu. 

Išreišk dėkingumą kitiems. 

Melskis dėl taikos, \ueik į bažnyčia. 
\1ylek visiškai. Išsakyk sazw meilę. 
Išsakyk ją vel ir išsakyk dar kartą. 

Štai šios — tik užuominos didžiulėje kategorijoje. 
Tik paviršiaus pratrųmmas. 

Tai tik paprasti dalykai. Visus jau esi 
anksčiau girdėję*. Bet jų po-veikio 

niekas dar neišmatavo. 
Šįmet jie gali pakeisti MM gyvenimą. 

Su geriausiais linkėjimais iš mūsų — 
Direktorių vedėjų bei tarnautojų 

Standard Federal Bank 
Chicago • l)owners (irove • f-vergreen Park 

Hickorv Mills • I.ombard • Oak l a w n 
Orland Park • Palos Heights • VV'ilIovvbrook 

IEŠKO DARBO RE A STA " 

52 m. moteris Ieško darbo 
prižiūrėti vaikus, ligonius arba 
senelius ir gyventi kartu. Skambint 
Eugenijai: 708-654-2493. 

HISCELLANEOU* 

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

. FRAU K ZAPOUS 
3208' 2 W v « SSih 3lr«»t 

T4. — (70S) 4244454 
(312) 581-B654 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Pardliodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas v«ttul 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State U n * Rd. 

Calumtt City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą 

Je i . 708-868-0049, , F*x 
708668-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

ii REALMART,<NC 
6602 S. Pulasii, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

* HELP VVANTED 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy-
tjių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prhemiesliuoce. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, re*. 312-778-3971 

IEŠKOMA VIRĖJA 120 lovų Slaugos 
namams, turinti patirties gaminime 
dietiško maisto ir vadovavime virtuvės 
personalui. Kreiptis prisiunčiant savo 
gyvenimo ir darbo aprašymą: Matulai
tis Nursing Home, 10 Thurber Rd., 
Putnam, Ct. 06260. 

Oak Lawn, IL parduodamas namas 
labai gerame stovyje su daug priedų. 
Tinka mažai arba didesnei šeimai. 
Verta apžiūrėti! Ttl. 708-423-3392. 

# AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Siūlome naują paslaugą mūsų klientams. Iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius 
Amerikos miestus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų raštinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vilniuje. 

New York $725.00 
Chicago $825.00 
Seattle $930.00 
Los Angelas $925.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmd., 
antrd., ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. ir t rečd. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 S. Ked-
zia Ave . , Evergreen Park, IL 60642. 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 

UTKRATCRA 
19454990 

• ^ 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai Įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ..Drauge". 
4545 VVest 63rd Stree. Chicago. IL 
60629 Knygos kaina — $30.00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00. i Kanadą 
— $6.00. | kitus kraštus — $6 50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $263 valstijos mo
kesčių. 

THE BALTIC STATES 
YEARS OF DEPENDENCE 

1940 - 1980 
by 

ROMUALDAS J. MISIŪNAS 
and 

REIN TAAGEPERA 

Chapter I. Introduction: Histoncal background Chapter II — 
Thevvar years: 1940 -1945 Chapter III — Postvvar Stalmism: 1945 
-1953. Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954 
- 1968. Chapter V — Centralization and VVestermzazion 1968% 

1980. Chapter VI — The outlook for the 1980 s 
University of California Press. Berkeiey. Los Angeles. CA 

1983 Printed in Great Britain 334 pages, hard cover Knygos kaina 
40 dol Illinois gyventojams Tax 3 50 dol Persiuntimo išlaidos: USA 
— 3.50 dol , Canada — 5 00 dol 

file:///ueik
file:///1ylek


Pranas Šulaitis-Šulas. 

DAR VIENA NETEKTIS 
ir neprisiėjo. J is gruodžio 10 d. 
pavalgęs pietus, atsigulė pa
ilsėti ir j au neatsibudo. 

Prano Šulaičio-Šulo kūnas 
buvo pašarvotas Gaidas-Daimid 
koplyčioje, k u r garbės sargybą 
ėjo šauliai, o Vytauto Didžiojo 
š au l ių r i n k t i n ė s vadas A. 
Paukš tė gruodžio 13 d. vakare 
p r a v e d ė a t s i sve ik in imą su 
velioniu. Čia dar kalbėjo A. 
Regis, LB Brighton Parko apyl. 
pirm. S. Daul ienė, velionio 
brolio Aleksandro sūnus iš New 
Yorko D. Švdaitis, J . Jokubka ir 
kt. 

Gruodžio 14 d. ry te velionio 
palaikai iš koplyčios buvo per
kelti į netoliese esančią lietuvių 
parapijos bažnyčią, ten įvyko ge
du l ingos p a m a l d o s , k u r i a s 
aukojo k u n . F . K i re i l i s , 
t a lk inamas kun. J. Vaišnio (jis 
pasakė ir prasmingą pamokslą). 
Mišių metu giedojo sol. D. 
Stankaitytė ir muz. R. Šokas. Po 
jų palaikai buvo nuvežti sude
ginti (kadangi velionis norėjo 
būti palaidotas Lietuvoje), o visi 
dalyviai pakviesti pietums į 
„Seklyčią". 

P ranas Šulaitis-Šulas paliko 
žmoną, mokytoją Magdaleną, 
kuri irgi y ra pasireiškusi lietu
viškoje veikloje, i r sūnų dr. 
Leoną, kur is kar tu su savo 
žmona Dal ia darbuojasi ir 
gyvena Portage, WI, ten augina 
gausų prieaugli — 4 vaikus. 
Taip pat velionis paliko ir daug 
ki tų g imin ių Amerikoje ir 
Lietuvoje (Lietuvoje pasiliko ir 
dvi seserys, kazimieriečių vie
nuolijos narės). 

Čia dar norisi pridėti, kad 
velionis Pranas buvo gero būdo 
žmogus ir su visais puikiai 
sugyveno. Neteko matyti, jog jis 
ant ko užpykęs ar ką nors piktu 
žodžiu įskaudinęs. Anksčiau jis 
turė jo d a u g draugų , k u r i e 
mielai su velioniu bičiuliavosi, 
tačiau beveik visi j ie iškeliavo 

Gruodžio mėn. 10 d. savo na
muose, Čikagos Brighton Parko 
apylinkėje, mirė te i s in inkas 
Pranas Šulaitis, Amerikoje pasi
v a d i n ę s Šulo p a v a r d e . J i s 
sulaukė brandaus amžiaus, nes 
gimęs 1901 m. balandžio 1 d., 
taigi jau ėjo 93-sius savo gyveni
mo metus. Gimęs Kybartuose, 
išsimokslinęs ir aukš tas parei
gas turėjęs Kaune (ten buvo 
Darbo Rūmų pirmininku). 1940 
m. komunistų suimtas ir kali
namas, vėliau išmokęs spaustu
vininko amato. Antrą kar tą 
a te inant Raudonajai armijai , 
pabėgo į Vokietiją, kur, kar tu su 
broliais Vladu ir Aleksandru, 
suorganizavo „Sūduvos" lei
dyklą, išleidusią apie 30 knygų. 
Tą leidyklą buvo atgaivinę ir 
Amerikoje, tačiau jos veikla ne
buvo ilga, nes čia iš to darbo ne
buvo galimybės pragyventi . 

Čikagoje Pranas dirbo (įvai
riose lietuviškose spaustuvėse 
(ilgiausią laiką „Drauge"), kar
t u nemažai rašydamas lietuviš
koje spaudoje, daugiausia testa
mentų ir socialinio draudimo 
klausimais. Išleido knygą apie 
tes tamentus ir kt. Plačiai dirbo 
l i e tuv iškose organizac i jose : 
Lietuvių teisininkų draugijoje, 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
Čikagos skyriaus valdyboje ir 
ki tur . Kur tik reikėdavo, jis 
visur eidavo, padėdavo. Net 
kalbėdavo lietuviškose radijo 
programose, a t sak inėdamas į 
socialinio draudimo klausimus. 

Kadangi turėjo gerą sveikatą, 
t a i maždaug iki 85 m e t ų 
amžiaus dar daug kur darba
vosi. Sveikata palūžo t ik pasku
t iniais keliais metais , kuomet 

j au iš namų retai kur išeidavo. 
Tačiau ligoninėn atsigult i ta ip 

amžinybėn anksčiau negu Pra
nas, tad atsisveikinti su velio
niu nedaug tautiečių atėjo. Bet 
vis tiek susirinko gražus būrelis 
artimesniųjų žmonių, kurie 
suteikė mirusiam paskutinį pa
tarnavimą. 

Daug kas pasiges Prano Šulai
čio-Šulo, paskutinio iš trijų 
brolių Šulaičių, kurie dirbo 
gražų kultūrinį darbą išeivijos 
lietuvių tarpe, leisdami lietuviš
kas knygas. 

E. Š. 

GINKLAI P R I E Š VĖŽĮ 

JAV Valstybinis vėžio insti
tutas pataria kiekvienam žmogui 
kasdien bent penkis kar tus val
gyti vaisių ir daržovių. Tai 
efektingas ginklas kovai su 
plaučių, skrandžio, išeinamosios 
žarnos, gerklės, burnos, pūslės 
ir kai kuriomis kitomis vėžio 
rūšimis. 

Nors tikrai nenustatyta, kodėl 
vaisiai ir daržovės gali apsaugoti 
nuo kai kurių vėžio rūšių, bet 
manoma, kad vaisiuose bei dar
žovėse randamos medžiagos, 
pvz., beta-carotine, vitaminas 
C, skaidulos (fiber), sustabdo ar
ba bent sulėtina vėžio ląstelių 
išsivystymą, ypač kai organiz
mas yra pažeidžiamas kokiomis 
kenksmingomis medžiagomis ar 
įtakomis (chemikalais, rūkymu, 
aštriais saulės spinduliais ir 
pan.). Vaisiuose ir daržovėse 
randamos medžiagos padeda 
užblokuoti pasikeitimus organiz 
mo molekulėse, iš kurių ilgai
niui gali išsivystyti vėžys. Todėl 
Valstybinis vėžio inst i tutas, 
atlikęs daug ilgų ir išsamių 
tyrimų, pataria visiems valgyti 
daug vaisių ir daržovių. 

• 1941 m. gruodžio 8 d. JAV 
paskelbė karą Japonijai, praėjus 
vienai dienai po to, kai japonai 
subombardavo JAV bazę Pearl 
Harbor, Havajuose. 

Jaunys tė je amžinybėn iškeliavus 

A.tA. 
ARUI RIMAVIČIUI 

nuoširdžiai užjaučiu tėvus IRENĄ ir ANTANĄ RI
MA VIČIUS ir sesutes LIUSĘ ir MIRGĄ su šeimomis. 

Juozas Graužinis 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VTENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ? 

KĄ DARYTI, JEI...? 
,,Ka daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Me c visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome ,,The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO PALOS HILLS 
PETKUS & SON 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

CICERO LEMONT 

Lyg lakios žiežirbos laužų 
Sugrįžtam į Tave nūnai... 

(Iš skautų vakarinės maldos) 

Pranešame, kad 1993 m. gruodžio 21 d. Viešpaties 
pašauktas amžinybėn iškeliavo mūsų brangus sūnus, brolis 

ir dėdė 

A.tA. 
architektas ARAS ANTANAS 

RIMA VIČIUS 
Sulaukęs 29-rių metų amžiaus, žuvo Karibų jūroje, St. 

Thomas saloje. 
Liko liūdintys tėvai — Irena ir Antanas Rimavičiai, 

seserys: Mirga Rimavičiūtė ir Liucija Eglė, jos vyras Algis ir 
jų vaikai Rima ir Gytis Garsiai; močiutė Bronė Rimavičienė; 
te ta Kunigunda ir tetėnas Vitalis Petrušiai; teta Sofija ir te
tėnas Adolfas Jelioniai; dėdė Mikas ir dėdienė Salė Garmai; 
teta Sofija ir tetėnas Alfonsas Vietrinai Lietuvoje. Pusseserės 
ir pusbroliai: Mikas, Tina, Guoda, Raminta, Algis ir Vida. 

A.A. Aras priklausė Lituanicos skautų tunto jūrų 
budžiams ir American Institute of Architects. 

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 30 d., nuo 
1 iki 8 v v. Petk is Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St., Chicago IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 31 d. Iš laidojimo 
namų 9:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią Brighton Parke, kurioje 10:30 v.r. bus 
atnašaujamos gedulinės šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių 
velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Velionio atminimui vietoje gėlių prašome skirti auką 
labdarai. 

Nuliūdusi šeima 

A. t A. 
KAZIMIERAS LAIKŪNAS 

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gruodžio 26 d., 1:55 vai. p.p., sulaukęs 79 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Žeimelio valsčiuje, Gelčių kaime. 
Velionis buvo didelis Lietuvos mylėtojas, katalikiškų 

organizacijų rėmėjas, Lietuvos Fondo narys. 
Nuliūdę liko: Adelė ir Jonas Baranauskai ir Konstancija 

Rushis; giminės: Antanas Lapinskas ir Juozas Lapinskas su 
šeima; brolio žmona Kazimiera su dukra ir Lietuvoje sesers 
vaikai. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, gruodžio 29 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., 
Ghicago, Illinois. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 30 d. Iš laidojimo 
namų 10:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę draugai ir giminės. 

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

B r a n g i a m sūnui 

A.tA. 
ARUI RIMAVIČIUI 

t a i p t r ag i ška i i r ne t ikė t a i žuvus pačioj j aunys t ė j , 
mie lus t ė v u s I R E N Ą ir ANTANĄ RIMA V I Č I U S , 
seseris E G L Ę ir MIRGĄ bei jų š e imas giliai užjaučia 
maldoje p r i s i m i n d a m i 

Edmundas ir Aldona Drukteiniai 
Algirdas ir Dana Gudaičiai 

B r o l i u i j . p s . 

A.tA. 
ARUI RIMAVIČIUI 

žuvus , nuoši rdi užuojau ta t ė v a m s IRENAI ir ANTA
N U I RIMAVIČIAMS, jų duk roms - sesėms LIUCI
J A I ir MIRGAI su šeimomis . L iūd ime ir d rauge per
gyvename . 

Marytė ir Leopoldas Kupcikevičiai 
Virginija ir Vytas Kupcikevičiai 
Jūratė ir John Holtawey 
Milda ir Robertas Arlauskai 
Vida ir Rolandas Paškai 
Jadvyga Parker 
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_J 
NEW JERSEY, NEW YORK — ..Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 Iki 2 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „MusJc of Llthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Wat 
chung, N.J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

A.tA. 
STASYS NENIŠKIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gruodžio 27 d., sulaukęs 73 metų. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 

44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Maria; du sūnūs: Kęstutis, žmona 

Debra ir Algirdas, žmona Maryann; devyni anūkai; Lietuvoje 
dvi brolienės: Anelė ir Genovaitė Neniškienės su vaikais; pus
brolis Bronius Jurevičius Kanadoje ir pusbroliai Algis ir Jonas 
Jurevičiai su šeimomis Lietuvoje; dvi pusseserės: Genutė Kir-
dakienė ir Janina Rimšienė su šeimomis Lietuvoje ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami Lietuvoj, Vokietijoj ir 
Amerikoj. 

Velionis buvo tėvas a.a. Jono Neniškio. 
Priklausė Tautininkų ir Jaunalietuvių sąjungai ir Šau

lių sąjungai Lietuvoje ir tremtyje; Tauragės ir Panevėžiečių 
ir Brighton Parko Namų Savininkų klubams. 

Velionis pašarvotas gruodžio 29 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas 
Daimid, 4330 So. California Ave. laidojimo namuose. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 30 d. Iš laidojimo 
namų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir sūnūs su šeimomis. 

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

A.tA. 
MAGDALENA SIMUTIENĖ 

(PETRULYTĖ) 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gruodžio 27 d., sulaukus 92 metų. 
Velionė buvo žmona a.a. Leono Simučio. 
Nuliūdę liko: duktė Marija Aleksiejūnienė su vyru Alfon

su; duktė Jadvyga Dijokienė su vyru Vytautu; anūkas Jonas 
Dijokas, marti Teresė Simutienė, anūkas Robertas Simutis 
ir daug kitų giminių Amerikoj ir Lietuvoj. 

Priklausė Amerikos Lietuvių Katalikų Moterų sąjungai 
ir JAV LB-nei. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 30 d. nuo 
2 iki 9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali
fornia Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 31 d. Iš laidojimo 
namų 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. r. bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, žentai ir anūkai. 

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

J u r ų skau tu i j . ps. 

A.tA. 
ARUI RIMAVIČIUI 

žuvus, nuoširdžiai užjaučiame jo ŠEIMĄ, ar t imuosius 
ir d raugus . Liūdime k a r t u 

Lituanicos ir Nerijos tuntų 
broliai ir seserys 

A.tA. 
ALICIJAI LAPATINSKIENEI 

mirus , jos vyrui VYTUI, dukra i DALIAI, a n ū k u i 
L U K U I , brolienei GRAŽINAI MIKĖNIENEI ir jos 
še imai re i šk iu nuoširdžiausią užuojautą. 

Bronius Užusienis 

A.tA. 
ALISEI LAPATINSKIENEI 

(GERKYTEI) 
mirus , jos vyrui VYTAUTUI, dukrai DALIAI, a n ū 
ku i L U K U I , brolienei GRAŽINAI M I K Ė N I E N E I ir 
jos šeimai reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u l iūdime 
ne tekę brangios kolegės. 

Buvę Pabaltijo Universi teto Hamburg/Pinneberg 
s tudenta i : 

Agnė Jasaitytė Kiiienė 
Leonas Maskoliūnas 
Elviną Stončienė 
Edvardas Skiotys 
Jonas Levickas 
Juozas Vilča 

Danutė Eidukienė 
Edmundas Eidukas 
Pranas Jurkus 
Birutė Kemeiaitė 
Aldona Šmulkštienė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" redakcija ir ad
ministracija nedirbs ateinantį 
penktadienį, gruodžio 31d., nes 
Naujieji metai šiemet pasitaiko 
šeštadienį. Dėl tos priežasties 
nebus spausdinamas šešta
dienio (sausio 1 d.) „Draugas" ir 
tuo pačiu kultūrinis priedas. 
Linkime visiems savo bendra
darbiams, skaitytojams, rėmė
jams ir visiems lietuviams lai
mingų, sveikų, taikingų atei
nančių — 1994 — metų! 

Pap ra s t a i Naujieji metai 
yra privaloma šventė, kurioje 
visi katalikai turi dalyvauti šv. 
Mišių aukoje. Kadangi šiemet 
Naujieji metai pasitaiko šešta
dienį, šv. Mišiose dalyvauti nėra 
būtina, tačiau patariama naujus 
metus pradėti susikaupiant, 
prašant Viešpaties palaimos. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Naujų 
metų dieną, Marijos Motinystės 
šventėje, Mišių tvarka yra kaip 
paprastą sekmadienį, tačiau ne
bus 5 vai. vakaro Mišių. 

Dr. E. G e d g a u d a s parūpino 
ir per Lithuanian Mercy Lift į 
Lietuvą pasiuntė moterų krū
tims peršviesti aparatą — Mam-
magraphy — mašiną. 

Pre l . J o n a s A. Kučingis, 
vienas didžiųjų lietuviškosios 
spaudos rėmėjų, šių švenčių pro
ga atsiuntė „Draugo" dienraš
čiui 200 dol. auką. Ir tai yra ne 
vienintelė prelato parama šio 
laikraščio išlaikymui! Reiš
kiame nuoširdžią padėką buvu
siam Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui už nuolatinę 
pagalbą. 

J u o z a s Plikaitis, Arlington 
Heights, LL, lietuvių dienraščio 
išlaikymui atsiuntė 280 dol. 
čekį. Jam tariame nuoširdų ačiū 
už paramą spausdintam lietu
viškam žodžiui. 

Donatas J anu t a , Berkeley, 
CA, „Draugo" dienraščio pa
ramai atsiuntė 150 dol. auką. 
Jam nuoširdžiai dėkojame, kad 
švenčių proga prisidėjo prie kas
dieninių mūsų spaudos išlaidų 
sumažinimo. 

Ilona i r Petras Dapkai, Chi-
cago, IL, sveikindami su šven
tėmis, „Draugo" leidimo išlai
das sumažino 130 dol. auka. 
Jiems tariame nuoširdų ačiū. 

Marija Vaitkienė iš Bellevil-
le, IL, kur i viena iš pirmųjų 
įstojo į „Draugo" organizuojamą 
fondą su 500 dol. čekiu, pra-
tęsdama laikraščio prenumera
tą, kartu dar pridėjo ir 120 dol. 
auką. Ja i nuoširdus ačiū. 

x I e š k a u d ė d ė s Alekso 
Lauraičio, kilusio iš Šimkaičių 
km. , Tauragės apskrities, 
šeimos, gyvenusios Čikagoje. 
Rašyti Elenai Lauraitytei-Mil-
mant iene i 2567 Five Oaks 
Road, Vienna, Va. 22181. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

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

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

Vincas Akelaitis Cleveland, 
OH, šv. Kalėdų proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus. 
Linki laimingų Naujų metų ir 
visiems lietuviams: bandykime 
nors pamažu prieiti prie sveiko 
proto. 

Redakcijos pastaba: šį svei
kinimą gavome tik gruodžio 27 
d., nors laiške paminėta gruo
džio 9 d. data. Vadinasi jis, buvo 
kažkur užkliuvęs pašte. Dėko
jame p. Akelaičiui už auką ir vis 
tiek skelbiame, nors ir pavėluo
tą jo šventinį sveikinimą. 

I rena ir J o n a s Levickai 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šių švenčių proga, 
linkėdami visiems geriausių 
ateinančių metų. Tuo pačiu 
skiria „Draugui" 100 dol. auką. 

Mūsų nuolatinis bendra
darbis Vytautas Šeštokas, Los 
Angeles, CA, be anksčiau 
užsakytų dienraščių į Lietuvą, 
papildomai dar „Draugą" užpre
numeravo Laimai Jonušienei, 
Vilniaus Radijo „Kultūrinių 
puslapių" radijo vadovei ir 
pranešėjai, kuri gautas „Drau
go" žinias panaudos, paskleis
dama jas Lietuvoje savo klausy
tojams. Nuoširdžiai dėkojame V. 
Šeštokui ir tuo pačiu 
primename, kad „air cargo" 
„Draugo" siuntimas į Lietuvą 
kainuoja 100 dol. 

Lietuvos Vyčių choras savo 
metinį pokylį ruošia 1994 m. 
sausio 15 d. Šaulių salėje, 2417 
West 43-čia gatvė. Programą 
atliks choras, vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios. Bus 
šalta-šilta vakarienė, laimė
jimai, šokiai. Rezervacijoms 
skambinti Mary Kinčius, tel. 
312-927-4990. Choro valdyba 
visus maloniai kviečia atsilan
kyti. Įėjimo auka tik 15 dol. 
asmeniui. 

Aldona ir Juozas Šulaičiai 
iš St. Petersburg, FL atsiuntė 
1,000 dol. įnašą „Draugo" fon
dui, labai vertindami fondo stei
gėjų, „Draugo" ir jo redaktorių 
pastangas bei svarbą lietuvybės 
išlaikymui. Labai dėkojame už 
stambią paramą. 

Viktorija ir Algirdas Karai-
tis iš Union Pier, MI atsiuntė 
600 dolerių „Draugo" fondui, jo 
nariais įrašydami ne tik save, 
bet sūnų Gintarą ir dukrą Auš
rinę. Nuoširdžiai dėkojame. 

Aldona ir Gedas Grinis iš 
St. Petersburg, FL. su 200 dole
rių įstojo nariais į „Draugo" 
fondą. Dėkojame. Fondo nariais 
įstoti kviečiame visus „Draugo" 
skaitytojus. 

Uršulė ir Vladas Eidietis iš 
Niles, ML parėmė „Draugo" 
fondą 100 dolerių. Dėkojame. 

x Dėmesio — Jei kas į 
juostele įrašė (užrekordavo) 
amb. Paul Gobei kalbą pasa
kytą per ALTO politinį simpo
ziumą, įvykusi 1993 m. lapkri
čio 21 d. Balzeko L.K. muzieju
je, prašome paskambinti į 
ALTĄ tel.: 312-735-6677. 

(sk) 

x Istorinis popiežiaus vizi
tas Kaune! Aukštos kokybės, 
dviejų su puse valandų ilgumo 
spalvotą vaizdajuostę (VHS) da
bar galite užsisakyti pas In
ternational Historic Films, Inc., 
skambinant tel. 312-927-2900 
raštu, arba asmeniškai atvyk
dami į mūsų raštinę, 3533 S. Ar
cher Ave., Chicago, IL 60609. 
Kaina tik $19.95 ir $4.50 už 
persiuntimą. Mes priimame 
čekius ir Visa/Mastercard kredi
to korteles. Sav. Petras Berno
tas . 

(sk) 

TAPKITE AMERIKOS 
PILIEČIU 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kartu su Čikagos 
miesto valdžia ir Amerikos 
advokatų draugija 1994 m. sau
sio 22 d., šeštadienį, nuo 2 vai. 
po pietų iki 6 vai. vakaro, ren
gia programą, kuri padės iš
spręsti klausimus, kylančius, 
norint tapti Amerikos piliečiu. 
Kiekvienas nuolatinis Ame
rikos gyventojas, turintis žalią 
kortelę ir išgyvenęs čia daugiau 
nei penkerius metus, turi teisę 
kreiptis dėl pilietybės gavimo. 
Pilietybės suteikimo procesas 
nėra labai sudėtingas, tačiau jo 
eigoje gali kilti neaiškumų ar 
techninių nesklandumų, kurie 
gali nepelnytai sugadint i 
reikalą. Balzeko muziejaus ren
giama programa yra skirta iš
vengti šių nesklandumų ir 
padėti praktiškai. 

Programoje dalyvaus 15-20 
advokatų, kurie teiks nemo
kamus patarimus, kaip papras
čiau tapti Amerikos piliečiu. 
Čikagos miesto valdžios atsto
vai paaiškins Amerikos piliečio 
pareigas ir teises. Be papildomo 
mokesčio bus dalinami piliety
bės prašymo pareiškimai, aiški
nama, kaip juos užpildyti. Taip 
pat bus aiškinama, kokių 
dokumentų gali pr i re ikt i , 
prašant pilietybės. Bus rodomas 
filmas — pavyzdinis pilietybės 
suteikimo interviu imigracijos 
įstaigoje, kuris padės numatyti 
galimus klausimus ir geriausius 
atsakymus. 

Čikagos policijos pareigūnai 
nemokamai atliks vieną būtinų 
procedūrų, gaunant pilietybę — 
paims pirštų atspaudus. Taip 
pat, jei pavyks gauti specialią 
mašiną, bus nemokamai daro
mos fotografijos, kurias reikia 
pridėti prie pilietybės suteikimo 
prašymo. 

Čikagos valdžia atsiliepė į 
Balzeko muziejaus prašymą 
pravesti šią programą specialiai 
lietuviams, vertindama lietuvių 
indėlį į miesto pramonę ir 
kul tūrą. Visi kviečiami 
apsi lankyti ir išs iaiškint i 
rūpimus klausimus. Įėjimas 
nemokamas. 

Balzeko muziejaus 
informacija 

Wth ŽVAIGŽDUTE 
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įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Reaguoja J. Pi*das. Medžiagą uųstx 3206 W. « th PUce, Chicago, IL 60629 

Muzikos profesorius, diri
gentas Anicetas Arminas vėl at
vyko į Čikagą ir čia tęs medžia
gos rinkimą savo ruošiamoms 
knygoms. Pavasarį čia viešė
damas, jis parsivežė nemaža 
medžiagos jo redaguojamai 
monografijai apie komp. VI. 
Jakubėną, kuri turėtų išeiti iki 
šio kompozitoriaus 90 metų su
kakties minėjimo 1994 m. gegu
žės mėn. Taip pat jis beveik pa
rengė dvi knygas apie lietuvių 
chorus. Reikia pažymėti, kad 
prof. Arminas, kuris rašo ir 
spaudoje, yra paskirtas Pasaulio 
lietuvių dainų šventės, įvyks
tančios 1994 m. liepos mėn. 
Vilniuje, vyr. dirigentu. 

ŠOKS ANGELĖLIAI 

Kalėdų Senelis 
Maišą neša. 
Išdykęs Jonelis 
Jam barzdą peša. 

Nepešk, Joneli, 
Seneliui barzdos. 
Jis dovanėlių 
Vaikučiams duos: 

Vienam birbynę, 
Kitam švilpynę, 
Trečiam armoniką 
Lūpinę. 

Tai kad užgros 
Visi vaikučiai, 
Šoks angelėliai 
Ir zuikučiai. 

Leonardas Žitkevičius 

NETIKĖTAS IVYKIS 
Rytą atsikėlęs pavalgiau pus

ryčius ir pasiruošiau šeštadie
ninei mokyklai. Tėvas man 
davė savo automobilį, nes ne
buvo kito. Prieš išeinant pro 
duris, brolis man priminė, kad 
važiuočiau atsargiai. Aš sma
giai važiavau, besiklausydamas 
muzikos. Privažiavęs lėtai 
važiuojančią mašiną, nutariau 
ją aplenkti, nes ten sėdėjo du 
senukai. Staiga žalia šviesa 
pasikeitė į geltoną, aš savo 
mašiną pradėjau stabdyti. Pasi
rodo, kad gatvėje buvo ledo, 
mašina ėmė slidinėti į visas 
puses. Sustabdžiau mašiną. 
Paskiau atsargiai važiuodamas 
pasiekiau lituanistinę mokyklą. 

Buvau labai laimingas ir 
dėkojau Dievui, kad nesu
daužiau tėvo mašinos. Man 
buvo nuostabu, kad ledo visai 
nesimatė. 

Pe t r a s Ješmantas , 
Detroito „Žiburio" aukšt. lit. m-
los abi tur ientas . („Laisva 

Lietuva") 

RUDUO 

Oras atšąla. Lyja. Dienos 
trumpėja. Medžiai numeta la
pus. Gėlės nuvysta. Žvėreliai 
ruošiasi žiemai. Paukščiai 
išskrenda į šiltus kraštus. 
Paskiau žiema ateina. Naktis 
ilgėja. Rudenio šventės yra: 
Kaukių diena ir Padėkos diena. 

Patricija Volkovaitė, 
Marąuete Parko lit. 
m-los 2 sk. mokinė. 

ŽMONĖS IR DAIKTAI 

Žmonės yra brangesni už 
negyvus daiktus, nes įmonės 
yra gyvi ir turi jausmus. Daik
tai yra negyvi ir neturi jausmų. 
Žmonės gali mylėti kitus žmo
nes, bet žmogus negali mylėti 
daiktų. 

Žmonėms kartais negyvi daik
tai yra brangesni už žmones, bet 
tai nenormalu. Jeigu žmogus 
myli daiktą, tas daiktas jo 
negali mylėti, žmogus gali tik į 
daiktą žiūrėti. 

Jeigu žmonėms yra brangesni 
žmonės už daiktus, tai tvarkoje, 
nes žmonės gali mylėti kitus 
žmones 

Milda Harr is , 
Čikagos lit. m-los 

abiturientė 

Kriaučeliūnų vardo Vaikų namelių auklėtinis Saulius Valaitis stato trinarį 
kubą. 

GYVENIMO VAINIKAS 

(Tęsinys) 

Massinaboto karalius ir jo 
visas dvaras buvo labai 
patenkinti savo svečiais. Jie 
kvietė vis dainuoti ir dainuoti, 
iki jis užkimo. Jie leido jam kiek 
nori kalbėti apie savo religiją. 
Kai kurie prašė save apkrikš
tyti. Po trijų savaičių per kurias 
jie buvo mokomi, jie parodė di
delį rimtumą ir pastovumą, 
taip, kad misionierius jau ren
gėsi apie priėmimą, krikšto. 
Tarp besirengiančių prie krikš
to buvo du karaliaus sūnūs, 
Kantanivos broliai. 

Vieną dieną tėvas Gabrielius, 
surinkęs apie save savo mažą 
būrelį, kalbėjo jiems apie Atgai
los Sakramentą. Staiga pro du
ris kažin kas įsilaužė, o po to 
creitai įėjo Kantanivos pasiun
tinys, visas sušilęs ir vos 
atgaudamas kvapą, puolė prie 
tėvo Gabrieliaus kojų, apsipylė 
ašaromis. 

Tėvas maloniai į jį prašneko. 
Stengėsi jį nuraminti ir paklau
sė, kokia jo nuliūdimo priežas
tis. Vos galėdamas kalbėti dėl 
ašarų ir aimanavimų, vienok 
pasakė, kad jam nesant namie, 
Kuonatakas, žiaurus Carrabitų 
vadas, užpuolė Kantanivą ir pa
ėmė į nelaisvę jo žmoną ir 
vaikus. Kantanivą yra didžiau
siame nusiminime. Nėra vilties 
surasti mylimuosius ir atgauti. 
Jie bus nužudyti. 

Žmogus nustojo kalbėjęs, mė
gino vėl pradėti, bet vėl pradėjo 
verkti ir aimanuoti, kol tėvas 
Gabrielius savo ramiu ir malo
niu būdu paprašė pasakyti vis
ką, kas įvyko, be baimės. 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 31 
ATSAKYMAS 

Laikraščiuose buvo parašyta, 
kad 1952 m. gruodžio mėn. tarp 
4 ir 9 dienos Londone (Anglijo
je) žuvo 4,000 žmonių nuo oro 
taršos - smogo. Tai kas gi yra ta 
oro tarša ir kodėl ji tokia pavo
jinga? 

Jaunimo centro vakarienėje, vykusio
je gruodžio 5 d., susirinkusius 
sveikina PLB pirm. Bronius Nainy9. 

Nuotr. Br. Juodelio 

Pirmą Kalėdų dieną lesina 
vištas lauke, kad jos per metus 
tvarkingai dėtų kiaušinius. 

Likusius Kūčių valgius anksti 
rytą atiduodavo gyvuliams, 
paukščiams. Jei likdavo grucės, 
tai ją ypač vištoms atiduodavo, 
kad jos per ištisus metus gerai 
dėtų kiaušinius. 

Kai kuriuose didesniuose 
miestuose, kur yra daug pra
monės įmonių, pramoninės du
jos - chemikalai išeina į orą. Kai 
tų dujų daug prisirenka, pasi
daro rūkas. Kai žmogui reikia 
tokį rūko orą kvėpuoti, pradeda 
kosėti. Toks užterštas oras yra 
nuodingas ir pavojingas sveika
tai. 

Dulkių ore yra visą laiką. Jei 
jų nedaug, mažiau kenkia svei
katai. Dulkės yra labai mažos 

Nuotr. L. Germanienės 

įvairių medžiagų dalelės. Jas 
vėjas pakelia nuo žemės, okeano 
bangos, ugnikalnių išsiverži
mas, miškų ir alyvos gaisrai, 
auto mašinų ir lėktuvų išmatos, 
fabrikų chemikalai ir t.t. 

Pramonės kraštuose dulkių 
ore yra tokie dideli kiekiai, kad 
net sunku tikėti. Statistikos 
skelbia, kad virš JAV ore per 
metus susirenka maždaug 43 
milijonai tonų. Iš jų 31 milijonas 
tonų natūralių, mineralinių dul
kių ir 12 milijonų tonų žmonių 
pagamintų, jau kenksmingų. 

Didžiausias dulkių kiekis 
sus idaro v i r š pramoninių 
centrų. Apytikriai skaičiuojant, 
į vieną kvadratinį mylių plotą 
k iekvieną mėnesį dulkių 
iškrenta: į Detroitą — 72 tonos, 
N.Y. — 69, Chicago - 61 , Pitts-
burghą 46, Los Angeles 33 to
nos. Tose miesto dalyse, kur su
koncentruota pramonė, iškrenta 
200 tonų dulkių į kvadratinę 
mylią kiekvieną mėnesį. 

Žinant tų dulkių svarbą svei
katai, žmonės kovoja, kad būtų 
jų sumažintas kiekis ore. Kovo
jama visokiais būdais: įvairiais 
gaubtais, ventiliacija, fenais, 
elektronikos aparatais ir t.t. 
Nors ir kovojama įvairiais bū
dais, bet problema nėra nugalė
ta. Todėl reikia dar stipriau ko
voti prieš teršėjus ir patiems 
mažiau teršti orą. Globoti gam
tą — medžius ir kitus žalumy
nus, kurie gamina mums de
guonį. Vengti gaisrų, kurie 
naikina miškus. 

GALVOSŪKIO NR. 32 
ATSAKYMAS 

Pirmoji kaimynė nešė į turgų 
99 kiaušinius, o antroji — 75. 

GALVOSŪKIO NR. 33 
ATSAKYMAI 

1. Tuo tarpu žinomas ilgiau
sias lietuvių kalbos žodis yra: 

Nebeprisikiškiakopūstlapiau-
davome = 33 raidės. Gal kuris 
iš jūsų žinote dar ilgesnį? 

2. Trumpiausios lietuvių kal
boje pavardės yra sudarytos iš 
trijų raidžių: Yla, Oka, Uba, 
Uza ir kt. 

3. Seniausias Lietuvoje varpas 
yra Semeliškių bažnyčios bokš
te. (Suraskite žemėlapyje). J is 
nulietas iš žalvario 1430 metais, 
t.y. dar Vytauto Didžiojo laikais. 

GALVOSŪKIS NR. 57 

Pasiskaitę atitinkamos lite
ratūros, atsakykite į šiuos klau
simus: 1. Išvardykite jums žino
mus aukščiausius krepšininkus 
lietuvius, kurie žaidžia Lietuvo
je ar užsienyje. Nurodykite 
aukštį metrais ir centimetrais. 
2. Nurodykite tris žemiausio 
ūgio lietuvius krepšininkus. 3. 
Kurie dabar Lietuvoje žaidžią 
krepšininkai yra labiausiai 
pasižymėję, surinkę daugiausia 
taškų? 4. Kuris iš lietuvių 
k repš in inkų dėvi (avi) 
didžiausius batus? 

Už teisingus atsakymus gau
site 10 taškų, už apytikrius — 
tik 5 taškus. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 58 

Pasiskaitę literatūros ar pa
siklausę asmenų, atsakykite į 
šiuos klausimus: 1. Didžiausias 
ežeras buvusioje Lietuvos teri
torijoje? 2. Giliausias Lietuvos 
ežeras? 3. Lietuvos ežeras, turįs 
naminio paukščio vardą? 4. Ma
žiausia pasaulio respublika ir 
kur ji yra? 5. Austrijos sostinė? 
6. Kuriai valstybei anksčiau pri
klausė Madagaskaro sala? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 59 

Ant dviejų krūmų tupėjo 37 
balandžiai. Kai 6 balandžiai nuo 
pirmojo krūmo perskrido ant 
antrojo krūmo ir nuo antrojo 
krūmo 9 balandžiai visai 
nuskrido, tai ant pirmojo krūmo 
balandžių liko tris ka r tus 
daugiau , negu ant antrojo 
krūmo. Kiek balandžių buvo 
ant kiekvieno krūmo iš pradžių? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 60 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Po Kalėdų eglute buvo padėta 
tiek dėžučių su dovanomis, kiek 
jūs matote nupieštų šiame pie
šinėlyje. Suskaičiuokite, kiek 
buvo po eglute padėtų dovanė-
l i u ? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 61 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 35 
ATSAKYMAS 

Iš viso buvo matomi 169 pie
šinėliai (taškai). 174 kaladėlės 
buvo sukrautos Jonuko „pasta
t e " . 

Stirniukas žiūri į tuščią langą 
- rėmelius. Apačioje yra nupiešti 
4 piešinėliai su rėmeliais. Kuris 
iš jų tiktų tam rėmeliui, kuris 
yra tuščias prie stirniuko? Pa
žymėkite vieną iš raidžių 
ABCD. 

(5 taškai) 




