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Savivaldybių sąjungos 
vadovai pateikė žinias ET 

atstovams

Konservatoriai kritikuoja 
Šleževičiaus pasisakymus 

dėl Tibeto ir Taivano
Vilnius, gruodžio 15 d. 

(AGEP) — Lietuvos Savivaldy
bių Asociacijos (LSA) vadovai 
sako, kad nesiekė ką nors ap
skųsti Vilniuje apsilankiusiai 
Europos Tarybos savivaldybių 
kongreso delegacijai CLRAE.

Jų vizito tikslas buvo surinkti 
informaciją apie savivaldos pa
dėtį, santykius su vyriausybe ir 
Seimu ir pateikti savo pasiūly
mus, sakė LSA direktorato va
dovas Jonas Rudalevičius spau
dos konferencijoje gruodžio 15 d. 
Vilniaus meras ir LSA preziden
tas Alis Vidūnas pažymėjo, kad 
daugiausia buvo kalbėta apie 
savivaldybių teisę disponuoti 
turtu ir žeme bei lėšų paskirs
tymo savivaldybei reikalus.

CLRAE atstovai buvo supa
žindinti su LSA rezoliucija „Dėl 
savivaldos reformos Lietuvoje ir 
gyventojų interesų apsaugos”, 
kurioje, be kita ko, pažymima, 
kad vyriausybė ir Seimas „sten
giasi siaurinti savivaldybių 
teises, o per pastaruosius dvejus 
metus „susiklostė ypač negera 
nuosavybės teisių pripažinimo 
praktika”.

Savivaldybių kongreso atsto
vai savo išvadas Europos Tary
bai ketina atsiųsti vėliau. Apsi
lankę Vilniuje tris dienas, jie 
išplatino pranešimą spaudai, 
kuriame preliminariai pabrėžia, 
kad ruošiant savivaldos įsta
tymų projektus, svarbu,kad vy
riausybė ir savivaldybės tartųsi.

Konservatorių pirmininkas ir 
Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis toje pačioje spaudos 
konferencijoje sakė, kad 
CLRAE atstovus nustebino tai,

Rytų Lietuvoje gaivinami 
lenkų autonomijos 

sumanymai
Vilnius, gruodžio 14 d. (Elta) 

— Lietuvių Tautinių Sąjungos 
spaudos konferencijoje Lietuvių 
Etninės Kultūros Draugijos pir
mininkas Rimas Klimas pareiš
kė, kad Vilniaus, Šalčininkų, 
Švenčionių ir kai kuriuose ki
tuose rajonuose vėl pradėta rea
lizuoti sumanymus atgaivinti 
lenkų autonomiją, kurstomas 
nelojalumas Lietuvos valstybei. 
Tai daroma per savivaldybes, 
mokyklas.

Rimas Klimas priminė, kad 
autonomijos idėjos Atgimimo 
pradžioje iniciajavo Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos

Vyriausybė kaltinama 
ne gynimu lietuvių teisių

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(AGEP) — Lietuvos kaimynės 
pažeidžia vietos lietuvių teises, 
o Lietuvos vyriausybė tuo nesi
rūpina, kaltina konservatorių 
vadovas Vytautas Landsbergis. 
Pasak jo, Lietuvoje veikia 
tautinių mažumų teises ap
saugantys įstatymai, kuriuos 
palankiai įvertino tarptautinės 
institucijos. Tuo tarpu kaimy
ninėse Rusijoje, Baltarusijoje ir 
Lenkijoje gyvenančių lietuvių 
teisės pažeidžiamos, nurodo V. 
Landsbergis.

Jis kritikuoja valdančiąją 
LDDP už naujo Tautinių ma
žumų įstatymo iniciatyvą ir 
siūlo jos energiją nukreipti į 
lietuvių teisių apsaugą minėto
se šalyse. Landsbergis ypač

peikia Baltarusiją, kurios val
džia, pasak jo, „pasuko į Lietu
vai nedraugiškos politikos ke
lią”. Jis kaltina Baltarusiją 
lietuvių kultūros centro staty
bos Rimdžiūnuose sustabdymu 
ir nepalankiomis sąlygomis lie
tuvių mokyklai veikti tame 
miestelyje.

„Nesiskaitymo su lietuvių 
tautinėmis mažumomis faktai, 
jeigu kaimyninės valstybės jų 
nešalina, turėtų būti iškeliami 
tarptautinėse organizacijose. 
Vyriausybė, kuri nepasiekia, 
vieno ir nedaro kito, neatlieka 
savo pareigų”, sakoma penkta
dienį paskelbtame Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konser
vatorių) partijos pirmininko V. 
Landsbergio pareiškime.

jog vyriausybė parengė savi
valdos įstatymus ir pateikėjuos 
Seimui be konsultacijų su pa
čiomis savivaldybėmis.

Kaip praneša ELTa, LSA pre
zidentas, Vilniaus meras Alis 
Vidūnas laukia Europos Tary
bos savivaldybių kongreso dele
gacijos išvadų apie dabartinę 
administracijos reformą Lietu
voje ir jos padarinius vietos savi
valdai. Jis tikisi, kad išsamus 
CLRAE raportas, kaip tikisi jo 
rengėjai, turėtų pasitarnauti 
savivaldos raidai Lietuvoje.

Spaudos konferencijoje A. 
Vidūnas pasakojo, kad Lietuvos 
Savivaldybių Asociacija, pa
siuntusi Europos Tarybos savi
valdybių kongresui savo stei
giamojo suvažiavimo rezoliuciją 
„Dėl savivaldos reformos Lie
tuvoje ir gyventojų interesų ap
saugos”, paskatino šią tarptau
tinę organizaciją pasidomėti sa
vivaldybių teisėmis Lietuvoje.

Kaip toliau informuoja Elta, 
praėjusią savaitę kitoje Seime 
vykusioje spaudos konferencijo
je Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministerijos sek
retorius Julius Jurginis kri
tiškai įvertino tokį kreipimosi į 
Europos Tarybą faktą, ragin
damas visus nesutarimus spręs
ti namie.

A. Vidūno žodžiais, dėl to buvo 
sukeltas visai nereikalingas 
triukšmelis, o Lietuvos savi
valdybių Asociacija ir ateityje 
žada bendradarbiauti su Euro
pos savivaldybių institucijomis, 
nes, A. Vidūno žodžiais, tai — 
indėlis į demokratiją.

(SSKP) bei jos centrinių ins
titucijų vadovai. Dabar tai daro 
LDDP bei kai kurių kitų partijų 
nariai. Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonų savivaldybėse, pasak 
Rimo Klimo, dirbantys Lietuvos 
Lenkų Rinkimų Akcijos nariai 
yra buvusios SSKP aktyvistai. 
Jie ir yra aktyviausi autonomi
jos šalininkai.

Anot Rimo Klimo, rimtą susi
rūpinimą kelia tai, jog pietryčių 
Lietuvos bažnyčiose dauguma 
pamaldų laikomos lenkų kalba. 
Dėl to, jo nuomone, turėtų susi
rūpinti ir Lietuvos bažnyčios 
vadovai.
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Lapkričio 31 d. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų vyko demonstracijos Tilžės 
akto 70-mečiui paminėti. Nors demonstracijos dalyvių buvo tik apie 40, jie reikalavo, kad Tilžės 
aktas būtų vykdomas. 1918 m. pasirašytu aktu, paremtu tautų laisvo apsisprendimo teise, 
Mažosios Lietuvos Tautinė Taryba prašė Mažąją Lietuvą prijungti prie didžiosios Lietuvos.

Nuot. R. Šuikos „Lietuvos aide”

Lietuvos oro erdvės kontrolės 
sistema artėja prie NATO 

standartų
Vilnius, gruodžio 13 d. 

(AGEP) — Karinių oro pajėgų 
vadavietėje Karmėlavoje baigia
ma įdiegti šiuolaikinė radarų 
informacijos surinkimo ir Apdo
rojimo technika. Kompiuterinė 
įranga fiksuos informaciją apie 
bet kokius Lietuvos oro erdvės 
pažeidimus, perduodamą iš visų 
šalyje veikiančių radarų. Karo 
aviacijos specialistai tai vadina 
pirmuoju dideliu žingsniu; ku
riant modernią Lietuvos oro 
erdvės kontrolės sistemą.

Karinių oro pajėgų vado pava
duotojas pulkininkas Stasys 
Murza kalbėdamasis su kores
pondentu pasakė, kad lig šiol 
kiekvienas oro kontrolės postas 
kaupdavo savo informaciją at
skirai, todėl buvo neįmanoma 
nuolatos kontroliuoti padėties 
visoje Lietuvos padangėje ir 
operatyviai imtis priemonių 
prieš pažeidėjus.

Naująją techniką Lietuvos 
kariuomenė pirko iš Čekijos fir
mos, gaminančios oro kontrolės 
įrangą. Pasak S. Murzos, čekiš
ka įranga visiškai atitinka 
NATO standartus ir yra kur kas 
pigesnė, nei panaši žymių Vaka
rų firmų technika. Už ją sumo
kėta apie 1 milijonas litų.

Pirmoji tokia centralizuota 
informacijos apdorojimo sistema 
Baltijos šalyse veikia jau pusan
tro mėnesio, tačiau visą tą laiką 
ji buvo derinama su lig šiol bu

Tautinių mažumų taryba 
nepritaria Semenovičiaus 

teiginiams
Vilnius, gruodžio 15 d. (Elta) 

— „Lietuvos Tautinių Mažumų 
bendrijų taryba pareiškia, kad 
ji griežtai atsiriboja nuo Lie
tuvos Lenkų Sąjungos frakcijos 
Seime nario Zbigniev Semenovi
čiaus pretenzijų atstovauti 
visoms tautinėms bendrijoms”, 
sakoma Lietuvos Tautinių Ma
žumų bendrijų tarybos pa
reiškime.

Pareiškime teigiama, kad 
„niekas iš Lietuvos tautinių 
mažumų bendrijų niekada ne
įgaliojo ir neįgalios jokio 
asmens, partijos ar organizaci
jos kalbėti jų vardu.

Politinės spekuliacijos, pra
sidėjusios dėl Georghe Frun- 
dos raporto Europos Tarybos

vusia Krašto oro pajėgų įranga, 
be to Čekijoje buvo mokomi 
nauja technika dirbsiantys Lie
tuvos pareigūnai.

Oficiali informacijos apdoro
jimo centro atidarymo ceremo
nija įvyko ketvirtadienį. Joje, be 
Lietuvos Seimo ir vyriausybės 
narių, karo vadų ir civilinės 
aviacijos specialistų, pakviesti 
dalyvauti Čekijos, Latvijos ir 
Estijos gynybos ministerijų 
atstovai, Lenkijos ir JAV karo 
atašė Lietuvoje.

S. Murza korespondentui pa
pasakojo, kad kitas Lietuvos oro 
erdvės kontrolės modernizavi
mo žingsnis bus Lenkijos vy
riausybės dovanotų radarų įdie
gimas. Juos sumontavus, bus 
galima įrengti dar tris oro 
stebėjimo postus, kurie papildys 
jau veikiančius keturius, išdės
tytus Lietuvos pasienio rajo
nuose.

Krašto oro pajėgų vado pava
duotojo skaičiavimu, pradėjus 
veikti Lenkijos dovanotai tech
nikai ir sujungus ją su naujuo
ju informacijos apdorojimo cent
ru, Lietuvos oro erdvė bus kont
roliuojama apytikriai 50% pati
kimumu.

„Kad visiškai kontroliuojame 
Lietuvos oro erdvę, galėsime 
pasakyti tada, kai radarais bus 
apstatyti visi Lietuvos pasienio 
ruožai, bus įdiegta nauja radio- 
ryšio sistema”, sakė S. Murza.

Politikos reikalų komitetui, 
kuriame teigiama, kad Lietuvo
je neva pažeidinėjamos tautinių 
mažumų teisės, neturi pagrindo, 
nes tautinių mažumų teises gi
na įstatymai, egzistuoja vykdo
mosios valdžios institucijos, 
garantuojančios tų įstatymų 
vykdymą”, rašoma tautinių ma
žumų tarybos pareiškime.

Kaip jau skelbta, lapkričio 30 
d. Z. Semenovičius pareiškime 
„Dėl Europos Tarybos parla
mento G. Frundos raporto” rašė,
jog G. Frundos raportui pritaria t,u8 pajaiįnta, spaudos konfe- 
Lietuvos Lenkų Sąjunga, Lietu- rencijoje teigė Saudargas, 
vos Lenkų Rinkiminė Akcija ir Tai kad vidurio Euro- 
kitos tautinių mažumų orgam- §aHų tarp jų jr Baltijoa
zacijos. šalys, neabejotinai priskiriamos

Tam, pasak jo, be pinigų reikės 
dar pusės tūkstančio karo avia
cijos specialistų ir devyne- 
rių-dešimties metų.

Vilnių puošia didžioji
Kalėdų eglė

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(AGEP) — Vilniuje jau pastaty
ta didžioji Kalėdų eglė. Penk
tadienį ją puošė bendrovė 
„Gatvių apšvietimo tinklai”. 
Beveik 14 metrų eglę į sostinės 
Rotušės aikštę atlydėjo policija. 
Pagrindinė miesto eglė nukirsta 
Vilniaus rajone, netoli Kairėnų 

esančioje Liepynės girininkijoje. 
Anot Vilniaus savivaldybės 
ūkio skyriaus, šių metų Kalėdų 
eglės atvežimas ir pastatymas 
mieste kainavo maždaug 5,500 
litų.

Šiemet spalvotomis girlian
domis nesužibės centrinė Vil
niaus gatvė — Gedimino pro
spektas, nes savivaldybė tam 
neturi pinigų. Jų užteks tik 
įžiebti lempeles senamiestyje, 
Pilies gatvės pradžioje.

Vilniaus meras Alis Vidūnas 
penktadienį spaudos konferen
cijoje sakė, kad nepaisant lėšų 
trūkumo, Vilniuje jau prasidė
jo kalėdiniai bei naujametiniai 
renginiai. Meras sakė, kad sos
tinės vadovybė ieško rėmėjų ir 
užtikrino, kad eglutės Vilniuje 
bus pastatytos visur.

Pagrindinė Kalėdų eglė Rotu
šės aikštėje stovės iki sausio 8 
d., po Trijų Karalių šventės.

A. Saudargas pastebi 
džiuginančias tendencijas 

Europos Sąjungoje
Vilnius, gruodžio 12 d. 

(AGEP) — Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partijos pirminin
kas, Seimo Užsienio reikalų 
komiteto narys Algirdas Sau
dargas ragina Lietuvos poli
tikus visomis išgalėmis siekti, 
kad derybos dėl narystės NATO 
ir Europos Sąjungoje būtų pra
dėtos kartu su visomis kandi
datėmis.

Ūkinės priežastys neišven
giamai nulems, kad vienos šalys 
bus priimtos anksčiau, o kitos 
vėliau. Bet jeigu derybos su 
visomis kandidatėmis bus pra
dėtos ne vienu metu, Europa

Vilnius, gruodžio 15 d. 
(AGEP) — Konservatoriai nepri
pažįsta Lietuvos vyriausybės 
vadovui teisės Kinijai priskirti 
Tibetą ir Taivaną. Tai konser
vatorių valdybos posėdyje pažy
mėjo partijos valdybos pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius. 
Tokie neatsakingi Adolfo Šle
ževičiaus pareiškimai liudija, 
kad jis nepakankamai susipaži
nęs su šių regionų tarptautine 
ir ekonomine politika, sakė G. 
Vagnorius.

Konservatorių valdyba taip 
pat kalbėjo apie Lietuvos am
basados Pekine atidarymą. Kal
bėdamasis su korespondentu, 
Vagnorius pažymėjo, kad Kini
ja nėra investuojanti į Lietuvą 
ar Lietuvos prekes importuojan
ti šalis. Pasak jo, Kinija yra in

Baltijos karinė sąjunga tik 
palengvins kelią į NATO

Vilnius, gruodžio 13 d. 
(AGEP) — Kito pakaitalo Balti
jos valstybių karinei sąjungai 
nėra, sako Seimo narys, Centro 
Sąjungos pirmininkas Roriiual- 
das Ozolas. Ketvirtadienį spau
dos konferencijoje jis komentavo 
kai kurių Lietuvos politikų pa
staruoju metu pareikštą skep
tišką nuomonę Baltijos karinės 
sąjungos atžvilgiu.

R. Ozolas ragino „nepasiduoti 
iliuzijoms”, kuriomis vadovau
jasi tokios sąjungos priešinin
kai. Komentuodamas argumen
tus, kad trijų Baltijos šalių

Linkevičius nepritaria 
Baltijos karinei sąjungai

Vilnius, gruodžio 14 d. tyje. Jis teigiamai vertina 
(AGEP) — Šiame integracijos į šiemet pasirašytą trišalę sutar- 
NATO etape visiškai netikslin- tį, numatančią gynybos ministe- 
ga būtų kurti trijų Baltijos šalių rijų ir kariuomenių visų lygių 
karinę sąjungą, mano Lietuvos bendradarbiavimą, 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius. Pasak jo, visos 
trijų šalių bendros pastangos 
geros tada, kai jos padeda siekti 
pagrindinio tikslo — narystės 
Europos organizacijose. „Tuo 
tarpu šūkiai apie jungtinę ga
lybę gali pakenkti Lietuvos,
Latvijos ir Estijos prestižui”, 
sakė jis korespondentui.

Tačiau Linkevičius patvirtino, 
kad jis nėra prieš trijų valstybių 
bendradarbiavimą gynybos sri-

prie kandidačių į Europos Są
jungą, Saudargas pavadino 
teigiama tendencija. Pasak jo, 
tai reiškia, kad apie jas jau 
dabar galvojama, svarstant 
organizacijos ateities projektus.

Saudargas mano, kad kalbant 
apie NATO plėtimo procesus, 
Lietuva priskiriama prie tų 
šalių, kurios nori tapti jo 
narėmis, o ne tų, kurioms tik 
siūloma plėsti bendradarbiavi
mą pagal Partnerystės progra
mą.

Tai, kad Vakarų politikai nuo
lat mums primena NATO plėti
mosi studijos teiginį, kad 
derybos dėl narystės nebus 
pradėtos su visomis šalimis iš 
karto, reiškia, kad jie taiko 
Lietuvą potencialia derybinin
ke, kalbėjo A. Saudargas.

vesticijas priimanti ir pigiomis 
prekėmis net ir Rytų Europos 
rinkas aprūpinanti šalis. Todėl 
toks „beatodairiškas orien
tavimasis į Kiniją gali smarkiai 
pakenkti naudingiems Lietuvos 
ekonominiams interesams Ko
rėjoje ir Taivane, kurios gali in
vestuoti į Lietuvą”, sakė kon
servatorių valdybos pirminin
kas.

Jo nuomone, tokia politika 
Kinijos atžvilgiu gali būti 
suinteresuoti nebent „netikėtai 
praturtėję asmenys, kurie ieško
tų investavimo galimybių ir 
aukštesnių procentų Kinijoje”.

G. Vagnorius sakė, kad kitą 
savaitę konservatoriai ketina 
paskelbti oficialų pareiškimą 
dėl premjero A. Šleževičiaus 
vizito į Kiniją.

karinės sąjungos kūrimas gali 
būti įvertintas kaip ieškojimas 
pakaitalo narystei NATO, Cen
tro Sąjungos vadovas sakė, kad 
„į NATO būsim tik priiminėja
mi, o ne priimti”. Jis teigė turįs 
žinių iš „visiškai kompeten
tingų šaltinių”, kad tokią Bal
tijos karinę sąjungą NATO ne 
tik nepasmerktų, bet ir parem
tų.

Centro Sąjungos pirmininkas 
taip pat pabrėžė, kad išryškėjus 
pasipriešinimas karinei sąjun
gai, ją sudaryti bus sunkiau.

„Mus gali suartinti tik bend
radarbiavimas, o ne jungima
sis”, sakė L. Linkevičius. Jis 
pažymi, kad kontaktai su Lat
vijos ir Estijos gynybos struk
tūromis dar niekada nebuvo to
kie konkretūs, kaip per pasku
tiniuosius pusę metų.

Galimybę kurti Baltijos šalių 
karinę sąjungą pastaruoju metu 
ėmė svarstyti visų trijų vals
tybių politikai.

Rusijos rinkimai 
laikomi įvykę

Maskva, gruodžio 17 d. (Tass) 
— Rusijos Centrinės rinkimų 
komisijos duomenimis rinkimai 
į Vasitybės Dūmą Rusijoje įvy
ko. Jau 4 vai. p.p. Maskvos lai
ku balsavo 33% rinkėjų. Pagal 
Dūmos rinkimų įstatymą, už
tenka 25% rinkėjų dalyvavimo.

Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas balsavo sanatorijos „Bar- 
vicha” rinkiminėje apylinkėje. 
Jis pirmą kartą nuo spalio pa
baigos bendravo su žurnalistais. 
Jis pažadėjo toliau vesti Rusi
ją reformų keliu, žada premjerą 
Viktor Černomyrdin palikti 
pareigose.

KALENDORIUS

Gruodžio 19 d.: Rufas, Ur
bonas, Rymantė, Darius.

Gruodžio 20 d.: Domininkas, 
Teofilius, Grožvydė, Gražvilė.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

VAIKŲ ORTOPEDINĖJ LIGONINĖJ 
VILNIUJ

Amerikiečių gydytojų grupė iš 
Shreiners Hospital for Crippled 
Children Čikagoje, lapkričio 
pradžioj lankėsi Vilniuje. Jai jau 
ketvirtą kartą vadovavo dr. J.
P. Lubicky. Jų apsilankymo 
tikslas buvo operuoti labai 
sunkius nugarkaulio iškrypi
mus, o taip pat dažnai osteomy- 
elito sugadintus klubo ar kelio 
sąnarius. Antra labai svarbi jų 
kelionės užduotis buvo apžiūrėti 
ir su lietuviais gydytojais išdis
kutuoti daug kitų panašių ligo
nių ir padėti nustatyti jų gydy
mą. Šis nepaprastas darbas bu
vo atliktas „Lietuvos Vaikų 
vilties” Čikagoje pastangomis.

Amerikiečių gydytojų grupė 
susidėjo iš dviejų chirurgų 
ortopedų, dviejų anestesiologų, 
rezidento, studento, trijų 
operacinės seselių ir manęs, 
lietuvio chirurgo. Nusileidę Vil
niuj po transatlantinės kelionės, 
po pusantros valandos jie jau ap
žiūrėjo pacientus. Savaitės 
dienomis pusryčius valgė 7 
valandą ryte, o ligoninėj darbą 
pradėdavo 7:30. Operacijos vyk
davo dviejose operacinėse. Vie
noj dirbdavo dr. Lubicky, antroj 
dr. Sproul, abudu su savo pa
galbininkais. Operacijos baig
davosi 3-4 valandą po pietų, 
tada visi eidavo konsultuoti. Per 
tą darbo savaitę buvo operuota 
17 ir apžiūrėta 141 vaikas. Kon
sultacijos buvo gerai- suorga
nizuotos, vaikai be išimties 
buvo aprengti švariai, jei ir ne 
prabangiai. Pacientai būdavo 
paruošti ir pristatomi vieno iš 
lietuvių gydytojų su ligos istori
ja, x-rays ar kompiuterizuotom 
tomogramom. Šias tomogramas 
dabar galima padaryti Vilniuje, 
privačioje klinikoje, moderniais 
aparatais, žinoma, už pinigus. 
Tada vaikas buvo apžiūrimas 
vieno iš dviejų amerikiečių 
chirurgų, jo liga diskutuojama 
ir daromos rekomendacijos. Čia 
matėme vaikus, operuoti Lietu
voje ir Amerikoj, ir kandidatus 
ateičiai. Šie pacientai dažniau
siai bus operuojami Santariškė- 
se, kartais vežami į Čikagą ar
ba prašomi vėl ateiti už 6
mėnesių. Gaila, bet pasirodė ir 
tokių, kuriems pagalbos nebu
vo, bet daugumas po operacijos 
galėjo tiesiai atsistoti ir staiga 
pasidarė lygūs su savo artimai
siais. Jie ir jų tėvai buvo tikrai 
dėkingi.

Lietuviai gydytojai, pradedant 
jų vyresniuoju dr. K. Saniuku, 
paliko gerą įspūdį^Pokalbiuose, 
o ypač pristatydami pacientus, 
konsultuojant pasirodė, kad jie 
domisi ir žino savo sritį. Vienas 
Vilniaus ortopedų rezidentų pa
darė svečiams ypač gerą įspūdį 
ir buvo pažadėta, kad jis bus 
pakviestas keliems mėnesiams 
į Čikagą pažiūrėti, kaip čia dir
ba vaikų ortopedinė ligoninė.

Dienos metu, naudojant 
„Vilnius in your pocket” leidinį, 
buvo nutariama, kur visi valgys 
vakarienę ir maloni pagalbinin
kė mums rezervuodavo stalą. 
Darbui pasibaigus apie 5-6 va
landą, mus autobusiukas nu
veždavo į viešbutį, o iš ten į res
toraną vakarienei. Geri pietūs 
ir malonus pokalbis nuraminda 
vo dienos įtampą. 9 valandą 
pagal susitarimą, autobusiukas 
mus vėl veždavo į viešbutį. įdo
mu, kad ryte pusryčius valgė 
visi ir į darbą niekas nevėlavo.

Amerikiečiai pageidavo, kad 
nebūtų rengiami oficialūs priė
mimai ar pagerbimai iki darbo 
pabaigos. Prieš išvažiuojant 
buvo surengtas atsisveikinimo 
vakaras. Vaišės vyko mieste. 
„Lietuvos Vaikų vilties” pirmi
ninkė Vilniuje Elena Gervickie- 
nė tarė trumpą žodį ir išdalino 
atminčiai gintaro. Dalyvavo be

amerikiečių tik Vilniaus uni
versiteto Vaikų ligoninės gydy
tojai, seselės ir Vilniaus Vaikų 
vilties personalas. Vakaras tarp 
savų praėjo labai maloniai, besi
dalinant praėjusios savaitės 
įspūdžiais ir kalbant apie atei
ties planus.

Mano nuomone, šis dr. Lubic
ky ir jo grupės vizitas pavyko 
labai gerai, tiek pagalba ope
ruotiems vaikams, tiek labai 
vertinga informacija, instru
mentais ir implantais Lietuvos 
gydytojams. Manau, kad labda
ros doleris šį kartą tikrai atnešė 
šimteriopą vertę.
Algimantas L. Čepulis, M.D.

PAŠVENTINTAS SLAUGOS 
LIGONINĖS PRIESTATAS

Spalio 28 d. Kaune Lietuvos 
Caritas federacijos prezidentas 
vyskupas Sigitas Tamkevičius 
pašventino šiai organizacijai 
priklausančios Slaugos ligoni
nės priestatą ir koplyčią, pasta
tytus Olandijos fondo „Stichting 
Maagdenhuis” lėšomis. Prieš 
šventinimą vyskupas drauge'su 
svečiais aplankė ligonius, susir 
tiko su ligoninės darbuotojais, 
apžiūrėjo patalpas. Iškilmėse 
taip pat dalyvavo statybos dar
bus finansavusio Olandijos fon
do atstovas O. Regout, Caritas 
Ligonių tarnybos vadovė gyd. E. 
Marčiulionienė, Kauno miesto 
mero pavaduotoja V. Marge- 
vičienė, miesto tarybos sveika
tos komisijos pirmininkas V. 
Adomonis, kiti svečiai.

Ligoninės priestate, kurį pa
statė UAB „Kauno šilas”, įreng
ta koplyčia, liftas ligoniams 
kilnoti, virtuvė, auditorija, kur 
vyks užsiėmimai ligoninėje 
praktiką atliekančioms Kauno 
aukštesniosios medicinos mo
kyklos I kurso studentėms, kitos 
pagalbinės ir personalui skirtos 
patalpos.

Slaugos ligoninė atidaryta' 
1993 m. vasario mėnesį. Inter
viu Informacijos centrui Ligonių 
tarnybos vadovė gyd. E. Marčiu
lionienė sakė, jog ligoninė 
įsteigta norint palengvinti 
nepagydomų ligonių kančias. 
Per dvejus darbo metus vietų 
skaičius padidėjo nuo 9 iki 35. 
Mūsų tikslas — teikti pacien
tams dvasinę pagalbą, kad 
paskutines dienas šiame 
pasaulyje jie praleistų į namus 
panašioje aplinkoje, pade
dančioje atgauti sielos ramybę”, 
pabrėžė ji.

Nors ligoninė skirta nepagy
domiems ligoniams slaugyti, ne
retai tenka priglausti ir visiškai 
socialiai apleistus bei benamius 
žmones. Ligonių tarnybos 
vadovė taip pat akcentavo, kad, 
priimant į darbą naujus darbuo
tojus, atsižvelgiama ne vien į jų 
medicininį išsilavinimą. „Ypa
tingas dėmesys skiriamas dvasi
nėms kandidatų savybėms”, 
sakė gyd. E. Marčiulionienė. 
Šiuo metu ligoninėje, be vado
vybės, dirba daugiau negu 20

Kauno Pažaislio vienuolyne maldą kalba jaunosios kazimierietės seselės, vos 
tik gavusios įšventinimo į vienuoliją regalijas. Nuotr Ab«lki0

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

TIKYBOS DĖSTYMAS 
MOKYKLOSE

Kauno rajone, Garliavoje, 
spalio 3 d. įvyko Vilkaviškio 
vyskupijos Aleksoto dekanato 
kunigų pasitarimas, kuriame 
svarstyta tikybos dėstymo pa
dėtis Kauno miešto ir rajono 
mokyklose, priklausančiose Vil- 

, kaviškio vyskupijai/,
Aleksoto dekanato.. Tikybos 

mokymo metodikos centro vedė
ja Asta Sederavičiūtė susirin
kimo dalyvius supažindino su 
atliktais darbais. Ji' sakė, kad 
užmegzti ryšiai sū švietimo 
skyriais, pabrėžė, jog dauguma 
iš mokyklų gautų atsiliepimų 
apie tikybos mokytoj'ų.darbą yra 
teigiami. Ji siūlė metodikos cen
tro pagalbą, organizuojant ka
talikišką švietimą parapijose. 
Sykiu A. SėdėraVičiūtė prašė 
klebonų rekomenduoti žmones, 
galinčius, paremti nepasitu- 
riančias šeimas, kad šioš galėtų 
aprūpinti savo vaikus ■ tikybos 
pratybų sąsiuviniaiš:*'.'

Pasitarime kalbėję parapijų 
klebonai pažymėjo, kad pasi
taiko atvejų, kai mokyklos 
vadovybė verčia mokinius lan
kyti etikos pamėk^š.' t)rauge 
buvo atkreiptas dėniešys į nepa
lankią tikybos mokymui atmos- 
fėrą Kauno DobkeVičiaus vid. 
mokykloje. Kalbėjuriejitaip pat 
minėjo Karkazų įgadinę mo
kyklą, kurioje tikybos dėstymo 
atsisakyta motyVūbjant, jog 
nėra kam dėstyti'.. Tikybos pa
mokos nevyksta ir Jonučių vid.
_____________ ■ ■ ;y ; •__________

aptarnaujančių darbuotojų ir 
medicinos seserų. Slaugyti 
ligonius padeda ir savanoriai.

Gyd. E. Marčiulionienė sykiu 
atkreipė dėmesį, kad Slaugos 
ligoninė negali sutalpinti visų 
nepagydomų ligonių. Tokiems 
žmonėms būtina pagalba jų 
pačių namuose. Daug šeimų 
galėtų ir norėtų padėti savo 
artimiesiems, tačiau, gydytojos 
teigimu, joms trūksta „žinių, 
patarimų ir dvasinės paramos”. 
Atsižvelgiant į tai, 1995 m. 
spalio 1 d. buvo įsteigta Namų 
slaugos tarnyba, kurioje dirba 
gydytojas, dvi medicinos 
seserys, socialinis darbuotojas ir 
kapelionas.

isveikinum su kiūra Vaiginaite 114 m ), kuri po stuburo tiesinimo operacijos Čikagos Shriners 
minėje grįžo i Vilnių Nuotraukoje iš kairės; Andrius Liegis (14 m. iš Jonavos), Lauros mama 
dina, Laura, savanorė talkininkė Ona Paulikienė, Regimantas Nemkevičius (7 m. iš Šilų) ir 
etuvos Vaiku vilties” komiteto pirm. Gražina Liautaud.

mokyklos vyresnėse klasėse. 
Pasitarimo dalyviai sakė, kad 
klierikų pagalba yra labai ri
bota, nes jie tikybos pamokoms 
tegali skirti tik 2-4 valandas per 
savaitę.

Vyskupijos katechetikos cent
ro vedėja sesuo Laimutė Rimke
vičiūtė prašė tikybos nedėstan
čių klebonų, kad jie „nors kelis 
kartus per pietus apsilankytų 
mokykloje, susitiktų su mo
kyklų vadovais, mokiniais, teik
tų visapusišką paramą tikybos 
mokytojams”. Drauge ji ragino, 
pastebėjus kpnkrečius mokinių 
ir tėvų teisęs pasirinkti dės
tomąjį dalyką suvaržymus, ne
delsiant papešti Švietimo ir 
mokslo ministerijai arba Tarp- 
diecezinei katechetikos komisi
jai.

Pasitarime dalyvavusi Lietu
vos Caritas federacijos genera
linė direktofė s. Albina Pajars
kaitė kvieti parapijų klebonus 
aktyviai bendradarbiauti, ieš
kant būdų paremti skurstančias 
šeimas parapijose, bei ragino 
drauge spTęSti jaunimo dorinio 
ugdymo ir rėhgimo šeimai prob
lemas.

Ali-
KAIP RUOŠTIS 

KRIKŠČIONIŠKAI 
VEIKLAI?

Spalio 3-5 Vilniuje Lietuvos 
vyskupų konferencijos ir Vil
niaus universiteto religijų stu
dijų centro' kvietimu lankėsi 
buvęs Austrijos vyskupų konfe
rencijos Pasauliečių Apaštala
vimo tarybos generalinis sekre
torius, Katalikų Bažnyčios so
cialinio mokymo ir vadybos spe
cialistas Georg Kopetzky. Sve
čias skaitė paskaitų ciklą ir 
vedė seminarą tema „Krikščio
niškos veiklos projektų ruoša”. 
Renginio tikslas — padėti Lie
tuvos katalikiškoms organiza
cijoms ir parapijoms rengti ir 
įgyvendinti socialinės bei para
pinės veiklos projektus.

Per paskaitas G. Kopetzky na
grinėjo Katalikų Bažnyčios 
socialinio mokymo, pasauliečių 
apaštalavimo ir pelno nesie
kiančių organizacijų vadybos 
temas, daug dėmesio skyrė pa
rapijų atnaujimui. Jis pažymėjo, 
kad „parapija turi būti rimta 
organizacija”, kuri galėtų

vystytis „keliomis kryptimis”, Į 
Drauge paskaitininkas ragino • 
stengtis geriau pažinti parapi
jai priklausančius žmones. Pa
sak G. Kopetzky, „norėdami at
verti Bažnyčią, pirmiausia turi
me atverti joje esančius žmo- 
nes .

Kalbėdamas apie projektų 
ruošimą ir įgyvendinimą, buvęs 
Pasauliečių Apaštalavimo tary
bos sekretorius atkreipė dėmesį 
į problemų įžvelgimo ir jų api
brėžimo svarbą. Aiškus proble
mos formulavimas, pasak . Ko
petzky, yra galimų sprendimų ir '' 
realių darbų pamatas; tad ne
nuostabu, kad kartais darbų ‘ 
planavimas užima daugiau lai
ko nei jų vykdymas. f

PAULIAUS t
RABIKAUSKO,SJ,

JUBILIEJUS

Spalio 15 dieną Šv. Pranciš
kaus Ksavero jėzuitų bažnyčio
je, Kaune, buvo paminėtas ku
nigo profesoriaus Pauliaus Ra
bikausko, SJ, 75-erių metų jubi
liejus. Šia proga bažnyčioje su
rengta parodėlė, supažindinanti , 
su kunigo gyvenimo keliu, dar
bais ir veikalais.

Po šv. Mišių, kurias drauge su 
kitais kunigais aukojo pats 
jubiliatas, dr. Aldona Vasiliaus- Į( 
kienė gausiai susirinkusiems į 
žmonėms pristatė kun. P. Rabi
kausko, SJ, darbus, akcentuo-1 
dama jų reikšmę ne tik Bažny- s 
čiai, bet ir visai Lietuvai. Pasak 
prelegentės, kun. prof. P. Rabi
kauskas yra vienas iš žymiausių 
lietuvių istorikų, daug prisidė
jęs prie Istorijos šaltinių serijos, 
kurioje skelbta Vatikano archy
vų medžiaga, leidimo, parengęs 
studiją apie šv. Kazimierą, įstei
gęs Romoje Lietuvos katalikų 
mokslo akademijoje istorijos 
sekciją ir paskelbęs daug savo 
studijų LKMA metraštyje.

Mokslines studijas kun. P. 
Rabikauskas mokėjo puikiai 
suderinti su visuomenės veikėjo 
veikla. Jis prisidėjo prie LKMA 
atkūrimo užsienyje, vėliau buvo 
jos mokslinis sekretorius. Kun. 
prof. P. Rabikausko veiklą įver
tino ir popiežius, paskirdamas jį 
Šventųjų kongregacijos konsul
tantu.

Apie jubiliato švietėjišką veik
lą, jo ryšius su Jėzaus draugija 
kalbėjo Kauno jėzuitų gimnazi
jos direktorius kun. Gintaras 
Vitkus, SJ. Prelegentas akcen
tavo Jėzaus draugijos išskirtinį 
dėmesį švietimui, auklėjimui, 
gebėjimu „skaityti laiko ženk
lus”. Kun. G. Vitkaus, SJ, 
žodžiais, prof. P. Rabikauskas 
savo išsamiomis žiniomis dali
josi su studentais, ilgą laiką 
vadovavo Istorijos fakultetui 
Romos Šv. Grigaliaus universi
tete, kurį laiką buvo net jo 
vicerektorius. Studentai prof. p. 
Rabikauską prisimena kaip 
reiklų ir teisingą dėstytoją.

Kun. prof. Paulių Rabikauską 
jubiliejaus proga sveikino Vy
tauto Didžiojo universiteto 
rektorius Bronius Vaškelis, 
VDU Kauno Katalikų teologijos 
fakulteto atstovas kun. K. 
Žemaitis, LKMA Kauno židinio 
atstovai, seserys vienuolės, 
Jėzuitų gimnazijos mokiniai. 
Kun. P. Rabikauskas dėkojo už 
sveikinimus, drauge primin
damas tos dienos liturgijos 
pagrindinę mintį - dėkingumą 
Dievui, ir kvietė visus būti 
dėkingus „gailestingajam ir 
gerajam Dievui”.

Spalio 14 d. kun. prof. Pau
liaus Rabikausko, SJ, 75 metų 
jubiliejus buvo iškilmingai 
paminėtas Vilniuje, o spalio 8 
d., Kėdainiuose jam buvo su
teiktas miesto garbės piliečio 
vardas.

• Panevėžio vyskupijoje spalio 
mėnesį vyko Kauno arkivysku
pijos kunigų nuolatinio ugdymo 
programos rudens semestras. 
Spalio 25 d. Kaune ir spalio 26 
d. Šiauliuose paskaitą „Šv. 
Rašto interpretavimo metodi
ka” kunigams skaitė kun. teol. 
lic. J. Ivanauskas.
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

Vilniuje spalio 17-19 d. 
vyko Lietuvos katalikų leidė
jams skirtas seminaras „Ku
riant rinką”, kurį organizavo 
Lietuvos Vyskupų konferencija, 
JAV ir Kanados Katalikų spau
dos asociacijos, padedant Po
piežinei socialinio bendravimo 
tarybai. Seminare dalyvavo 
daugiau nei 30 Lietuvos katali-

P
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 

DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
133 K. Supertor, SuNo 402

- Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312) 337-1238

' ■ i »
LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

•330 S. RMgatand Ava. 
Chicago RMge, IL 80415 

700-030-3322 
4143 W. 83rd St.

312-735-7709

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4047 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Norlhvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-6260

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

3900 W. 95 St Tat. (708) 422 0101
Valandos pagal sus'tannią 
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*132 S. Ksdzls Ava . Chicago 
(312) 778 6989 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Tai kabineto Ir buto: (708)652-4159 
OR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
gydymas bei chirurgus

172 Schlller St., Elmhurat, IL 30123 
703-341-2309

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais ir savaitgaliais lai. 709-834.1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie. Chicago, IL 60652 
Tai. 312-434-2123

Holy Croas Physldan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638

Tai. 312-884-4155 
Valandos pagal susitarimą

Kab tai. (312) 471 3300 

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

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago. III. 30352

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; Šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

kiškųjų leidinių leidėjų, redak
torių, visuomenės informavimo 
priemonių atstovų. Paskaitas 
skaitė Popiežinės socialinio 
bendravimo tarybos prezidentas 
arkivyskupas John P. Foley, 
Katalikų spaudos asociacijos 
prezidentas Antony J. Spense, 
kiti šios srities specialistai.

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Ilgos, akupunktūra

HOLY CROSS 

PHYSICIANS PAVILIOK 

3 fl. South, East Sultes
Lithuanian Plaza Ct. 

at California Avė. į 

Chicago, IL 60629
(312)-471-8142

Kalbame lietuviškai

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 

MEDICAL CENTER
749 W. 31 st St.

Chicago, IL 60616, 
(312)-225-0695

Cardlac Olagnosls, Lt d.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629
Tai. 312-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln. III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S Robertą Rd., Hickory Hllls. IL
t mylia i vakarus nuo Hariem Avė

Tai. (706) 598-4055
Valandos pagal susitar.mą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai.: antr 2-4 v p p ir kelv 2-5 v. p p 
Šeštd pagal susitarimą

Kabineto tai. 312-776-2380 
Namų tai. 708-448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC
Specialybe Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 S Archer Ava. įprip Ausim) 

Valandos pagal susitanmą
Tai. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA. MD.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarllan Medlcal Cantar 

Naparvllla Campui 
1020 C. Ogden Ava., Sulla 310, 

Naparvllla IL 80583 
Tai. 708-527 0080

Valandos pagal susitarimą j
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Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV dr. Alfonso Eidinto pagerbimo Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje metu gruodžio 9 d. Iš kairės: dr. Leonardas Šimutis, Stasys Balzekas, Evelyn 
Oželienė, sol. Algirdas Brazis, amb. Eidintas, Aldona Brazienė, Kongreso atstovas Richard Dur- 
bin ir dr. Jonas Račkauskas. Nuotr. Jono Tamulaičio

ŠIANDIENINĖ
VOKIETIJA

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje

Iš nepažįstamų JAV ir Kana
dos lietuvių gaunu laiškus (ma
no antrašas randamas redakci
jose) su įvairiais prašymais, 
paieškom ir 1.1. Mielai atsakau, 
padedu, patariu pensijos klausi
mais. Deja, kartais turiu duoti 
neigiamų atsakymą, ypač mano 
kartos atstovams, kurie neap 
lankę trečios savo ekonominiu 
pajėgumu pasaulyje naujos Vo
kietijos, negali įsivaizduoti, kad 
čia pragyvenimas yra brangus, 
kad už 1 dolerį bankas išmoka 
ne 400 markių (prisiminkime 
, juodą biržą”!), bet tik 1 m. 30 
pt, O , „Klevo lapo” - doleris 
nusmunka kartais iki 96 pfeni- 
giū-

Šiandieną sujungtoji Vokietija 
skaito daugiau kaip 80 mln 
gyventojų, jos keliuose važinėja 
40 mln automašinų. Taigi, kas 
antras Vokietijos gyventojas yra 
„mercedeso”, „audi”, „porše”, 
„volksvageno” ir kt. užsienie
tiškų automašinų savininkas, 
matant kartais prie namų net 
keturias. Tai — vyro, žmonos, 
sūnaus, dukros nuosavybės. Tad 
ir mokyklų atostogos visoje 
Vokietijoje nepradedamos vie
nodu laiku, švietimo ministeri
jai paskirstant pvz. 1995 m. 
atostogos atskirai: Hesseno 
kraštui balandžio mėn., kelias 
kitas savaites — spalio mėn., 
Bavarijai — rugsėjo mėn., Šlez- 
vigui - Holšteinui — liepos mėn. 
ir t.t. Vienodas atostogų laikas 
Vokietijoje reikštų chaosą ke
liuose! Juk įvykus nelaimei, 
kelyje susidaro 15-20 km eilutė,

kaip JAVar Kanadoje mėgsta
ma sakyti „bumper to bumper”. 
Kiek kartų, aplankius dukrą 
Miunchene bei sustojus prie 
motinos kapo Augsburge, trijų 
šimtų km nuotoliui į namus 
reikėjo skirti šešias valandas. 
Kodėl? Neapribotas greitis, 
užpildyti greitkeliai tarp pra
moningų miestų (ypač Ruhro 
krašte), sunkvežimių vairuotojų 
nuovargis — tai didžiausios 
nelaimių priežastys. Nepadeda 
didžiuliai skelbimai — užrašai, 
prašant vairuoti 120-130 km 
greičiu. Kur ten! „Mercedes” 
lekia 200 km, o jeigu neduosi 
kelio, nepasitrauksi į dešinę 
pusę (greitkeliai daugumoje 
dviejų juostų, prie didmiesčių, 
pvz., Frankfurto jau penkių), 
blizgės šviesos, iš pykčio pride
dant pirštą prie smilkinio ir tuo 
parodant, kad tau trūksta sme
genyse sraigtelio. Tačiau toks 
įžeidimas yra baudžiamas.

Mieli mano vienmečiai — pen
sininkai: Vokietija pasikeitė 
360 laipsnių kampu. Pasikeitęs 
jaunimas (jis neužleis tau vietos 
autobuse, požeminiame trauki
nyje), pasikeitusi visa aplinka, 
gyventojų sudėtis. Juk tokiame 
Frankfurte 25 proc. gyventojų 
sudaro svetimšaliai, mano ar
timam Mannheime — 15 proc., 
o pačiame Berlyne gyvena dau
giau kaip 200,000 Turkijos 
piliečių. Jie stato gražiausius 
maldos namus, iš užaugusios 
Vokietijoje kartos yra turkų 
gydytojų, advokatų, stambių 
prekybininkų, pramonininkų.

Su „žvake” rankoje reikia 
ieškoti vokiškos valgyklos, nes 90 
proc. jų yra buv. Jugoslavijos, 
Turkijos, Graikijos, Italijos 
tautų nuosavybė. Kodėl? Val
gykla yra vienos šeimos 
rankose: senelė skuta bulves, 
senelis plauna indus,, svainis ar 
žentas — virėjai, marti ar dukra 
— padavėja. Pigu, patogu, jokių 
nesusipratimų. Vokiečiui.reikė
tų atlyginti bent 25 markes už 
darbo valandą, o vokietis virėjas 
negamins patiekalų be 5,000 
markių, t.y. apie 4,700dolerių. 
Tad, automatiškai reikėtų kelti 
kainas maistui, gėrimams. Tuo 
tarpu, kiekvienas vokietis ieško 
kur galima skaniai, pigiai ir 
skirtingai nuo vokiško jpaisto 
pavalgyti. Tą jis randa ;užsie- 
niečių valgyklose.

Prisimename po karo pilnas 
tikinčiųjų bažnyčias. Tie laikai 
jau yra praėję, suoluose matant 
daugiausia žilagalvius, ir tik 
keletą jaunuolių. Lapkričio 
11-12 d. Mainco vyskupijoje 
vyko parapijų tarybų rinkimai. 
Koks balsavusių nuošimtis? 
Skaudu rašyti! Vienose parapi
jose 10 proc., kitose 12 proc., o 
mano Viernheimo parapijos — 
net 14.7%. Tai laikoma gražia 
pasekme. Tuo tarpu, dar prieš 
30 metų kas antras parapijietis
sekmadieniais lankė šv. Mišias, 

ėjo balsuoti, nes buvo jaučiamas 
stiprus ryšys tarp tikinčiojo ir 
bažnyčios, gal ir kunigo. Šian
dieną renkami parašai, raika- 
laujant panaikinti celibatą, 
skirti moteris kunigais, reika
laujant visiškų teisių parapijie
čiams. Klausimas — kokių!

Dalinai kalta ir bulvarinė 
spauda. Prieš mėnesį katalikiš
ko Bavarijos krašto Allmendin- 
gen vietovėje, klebonijos 
sandėliuko, buvo rastas ką tik 
gimusio kūdikio lavonas. Ap-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŽURNALISTŲ CENTRO 

SĄJUNGOS VEIKLA
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Danutė Bindokienė

Taikos balandžio 
medžioklė

Išeivijos lietuvių tarpe girdėti 
pesimistinių balsų, kad mūsų 
kultūrinė veikla pradėjo mer
dėti. Sakoma, kad vienintelis 
kelias tą merdėjimą sustabdyti 
yra naujai iš Lietuvos atvykusių 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
Ameriką tautiečių įsyungimas 
į mūsų tarpą, įnešatit „naujo 
kraujo” ir padedant senstan
čiam kūnui.

Tačiau savo tarpe dar turime 
sričių, kurių egzistavimas 
nerodo kritiško pobūdžio. Tą 
galima pasakyti ir apie naujai 
persiorganizavusią Amerikos 
Lietuvių žurnalistų centro 
sąjungos valdybą su būstine Los 
Angeles, Calif.

Prieš kurį laiką centro sąjun
gos pirmininkė Rūta Klevą Vi- 
džiūnienė išvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui į Lietuvą. Jai 
priklauso visų mūsų padėka už 
ilgametį darbą šios sąjungos 
veikloje. Tačiau šis įvykis ne
turėjo tragiškų pasekmių, nes, 
pagal Sąjungos statutą, pirmi
ninko pareigas iki naujų rin
kimų, perėmė jau ilgesnį laiką 
Kalifornijoje gyvenantis, „Pen
sininko” žurnalo redaktorius, 
žurnalistas ir visuomenininkas 
Karolis Milkovaitis. Jo dėka 
persiorganizavusios centro val
dybos sudėtis yra dinamiškų ir 
veiklių asmenų rankose.

Šia proga jis kooptavo į valdy
bą teatro režisierių — žurnalistą 
Petrą Maželį, kurio įnašas bus 
jaučiamas sąjungos pozityvioje

kaltintas buvo klebonas ir jo 
šeimininkė. Pirmuose pusla
piuose tokį įvylfi kėlė gatvinė 
spauda, šaukdama — kunigas 
žudikas. Ir tai be jokio įrodymo. 
Toks kelias, toks „neskanus” 
kunigo pažeminimas nerado 
plataus pritarimo įtakingoje 
spaudoje, pažymint katalikiš
kuose laikraščiuose, kad „ar jis 
kaltas ar nekaltas, šioje žemėje 
jį teis teismas, b galutinai nu
spręs Dievas”.

Mažas prašynias ligoniams: 
vaistai, kuriuos,gaudavome Vo
kietijoje nuo širdies, vidurių ir 
kt. įvairių ligų, turi jau kitus 
pakeistus pavadinimus, daugu
moje tablečių pavidale.

Mielos šeimininkės, neprašy
kite iš manęs bulvėms tarkuoti 
elektrinių mašinėlių. Vokiški 
elektriniai dirbiniai netinkami 
JAV ir Kanadoje (220-120 W.). 
Persikeliant iš Kanados į Vo
kietiją, reikėjo parduoti tele
vizorių, radijo aparatus, įvairius 
virtuvės elektrinius „rakandus” 
skutimosi prietaisus. Esu tik-

veikloje. Tuo pačiu su paliku
siais, anksčiau valdyboje buvu
siais, nariais, dabartinę žurna
listų sąjungos valdybą sudaro: 
pirmininkas — Karolis Milko
vaitis, vicepirmininkas — Ignas 
Medžiukas, vicepirmininkas vi
suomeniniams reikalams — Vy
tautas Šeštokas, sekretorius — 
Petras Maželis ir iždininkė Rūta 
Šakienė.

Naują iniciatyvą sąjunga pa
rodė Los Angeles pradėdama 
rengti žurnalistų popietes. Ši 
idėja turi tikslą supažindinti 
visuomenę su žurnalistų Sąjun
gos veikla ir siekiais, kartu 
suteikiant ir Kultūrinės prog
ramos popietę.

Pirmoji žurnalistų rengtoji 
popietė vyks 1996 m. vasario 25 
d., sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Yra verta atkreipti dėmesį, 
kad praeityje išeidavo žurnalis
tų metinis leidinys, pavadintas 
„Lietuvis žurnalistas”. Šis 
leidinys buvo gera priemonė 
supažindinti ne tik Amerikos, 
bet ir Lietuvos gyventojus su 
įdomiais straipsniais ir lietuvių 
kultūrininkų veikla abiejose 
vandenyno pusėse.

Lietuvių visuomenės dėmesys 
ir parama, atsilankant į ren
giamas žurnalistų popietes, 
duos progos vėl atgaivinti Są
jungos žurnalą, tuo pačiu finan
siškai paremiant lietuvių kul
tūrinius tikslus.

Baigiant reikia palinkėti sėk
mės naujam žurnalistų Sąjun
gos pirmininkui ir su naujomis 
idėjomis išvystyti lietuvių žur
nalistų bei visuomenės glaudes
nį bendradarbiavimą, dėmesį 
spaudos darbams, kurie sustab
dys lietuvių kultūrinės veiklos 
merdėjimą.

ras, kad Čikagoje, New Yorke, 
Detroite ar Clevelande yra vo
kiškos krautuvės. Jose rasite 
vokiškų bulvinių miltelių 
dėžutėse. Sumaišius su tinkamu 
kiekiu vandens, bus sunku at
skirti nuo tarkuotų bulvių. Vo
kietės šeimininkės jau seniai 
naudoja tuos miltelius virdamos 
didelius kukulius prie mėsos pa
tiekalų. Neprašykite keptuvių, 
nes jos yra brangios, pats per
siuntimas brangus, nes pvz., 
trijų psl. oro paštu laiško per
siuntimas kainuoja 3 markės, 
beveik 2.70 dol. Tokiuose rei
kaluose negaliu padėti, kadan
gi atsiųstas čekis nepadengia 
visų išlaidų.

Šiemet ir Europoje, ir Ame
rikoje buvo ruošiamos iškilmės 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos 50 metų sukakčiai pami
nėti. Sukakties iškilmių pra- 
kalbininkai džiaugėsi, kad prieš 
pusšimtį metų pagaliau virš 
mūsų planetos sparnais suplas
nojo Taikos balandis, nešdamas 
snapelyje žalią alyvos šakelę, 
simbolizuojančią saugumą ir 
ramybę. Tačiau nei vienas kal
bėtojas nepaminėjo, kad per tą 
penkiasdešimtmetį nė karto 
neužsibaigė „medžioklės se
zonas”, o tas baltasis Taikos 
balandėlis nuolat jautė pavojų 
patekti į kryžminę ugnį, tai vie
nur tai kitur nuaidinčių mirtį 
nešančiomis salvėmis.

Vis dėlto buvo išvengta trečio
jo visuotinio karo, kuris, be abe
jo, būtų reiškęs baisią katastro
fą pasauliniu mastu. Mažesnius 
ar didesnius karinius konfliktus 
tarp kaimyninių valstybių arba 
net brolžudiškas kovas kurio 
krašto viduje, įtemptų pastangų 
dėka, vis pavykdavo užgniauž
ti, kol per daug neišsiplėsdavo.

Artėjant Kalėdoms, dažnai 
mintyse nuaidi angelų linkė
jimai, aną stebuklingą naktį 
skambėję virš tamsos gaubiamų 
Betliejaus kalvų: „Taika ir 
ramybė žemėje geros valios žmo
nėms”. Nors nuo to laiko praėjo 
beveik du tūkstančiai metų, 
dangiškųjų svečių linkėjimas 
neišsipildė, nes žemėje nepa
vyko įgyvendinti nei taikos, nei 
ramybės. Galbūt dėl to, kad 
žmonės per mažai parodė geros 
valios — tos pagrindinės sąlygos 
taikai ir ramybei įsiviešpatau
ti. Tai nereiškia, kad žmonija 
nesistengė ir nesistengia, netie
sia rankų į taiką, tarytum ste
buklingąjį laimės žiburį, 
supamą neįveikiamų kliūčių, 
vis nepasiekiama.

Praėjusią savaitę Taikos ba
landis net du kartus pakilo 
viltingam skrydžiui ir, reikia 
tikėtis, kad šį kartą jam pavyks 
ilgiau išsilaikyti nekritus atgal 
į kruviną žemę. Ketvirtadienį, 
gruodžio 14 d., Paryžiuje ofi
cialiai užsibaigė karas Bosni
joje, kai Serbijos, Kroatijos ir 
Bosnijos prezidentai pagaliau 
pasirašė taikos sutartį, stebint 
JAV prez. Bill Clinton, Prancū
zijos prez. Jacųues Chirac ir kitų 
valstybių vadams. Be abejo, tai 
buvo labai svarbus įvykis, bet 
toli gražu nepasibaigė ir Taikos 
balandžio laukia daug pavojų. 
Reikia tikėtis, kad jį padės 
apsaugoti ir tie 20,000

amerikiečių karių, kuriuos JAV 
prezidentas siunčia į Bosniją 
kaip tik šiam tikslui. (Tik kažin, 
kas apsaugos mūsų karių gyvy
bę...) Galbūt su Amerikos ir 
NATO bendromis pastangomis 
Bosnijoje pagaliau nustos tarš
kėti ginklai ir aidėti skausmo 
aimanos, nors padarytos žaizdos 
ilgai neužgis, o patirtos nuo 
skaudos negreit bus pamirštos.

Šiek tiek vilčių teikia ir 
kitame pasaulio krašte sužibę 
taikos žiburėliai. Neseniai du 
amžini priešai — Izraelis ir 
Egiptas — sutiko užbaigti 
nuolatinę įtampą taikos sutar
timi. Palestiniečiai taip pat 
veda taikų dialogą su žydais — 
galbūt ir šie amžini priešai 
paims į ranką ne ginklą, kaip 
iki šiol, o rašiklį, ir patvirtins 
taikų susitarimą savo parašais, 
panašiai kaip įvyko tarp Iz
raelio ir Jordano, kai šie — taip 
pat amžini — priešai susitaikė.

Pasaulis, ypač JAV, optimis
tiškai (nors ir su tam tikru at
sargumu) žiūri į Sirijos ir Izra 
elio pastangas žengti į pastovią 
taiką, užbaigiant konfliktą, pra
sidėjusį dėl Golan aukštumų 
1967 metais , kai Izraelis tą 
ruožą atplėšė nuo Sirijos. Po Iz
raelio premjero Yitzhak Kabiu 
nužudymo š.m. lapkričio 4 d., jo 
vietą užėmęs Shimon Pėrės yra 
pasiryžęs tęsti savo pirmtako 
taikos misiją ir derėtis su Siri
jos prez. Hafez Assad. Tarpi 
ninkauti pakviestas Amerikos 
valstybės sekr. Warren Chris- 
topher. Norima pakartoti 
sėkmingą procedūrą iš 1979 m., 
kai, anuometinio JAV prez. 
Jimmy Carter tarpininkavimo 
dėka, Izraelio prem. Menachem 
Begin ir Egipto prez. Anwar Sa- 
dat Camp David vietovėje vedė 
derybas, užsibaigusias taikos 
sutartimi.

Taika viduriniuose Rytuose, 
kur nuolat verda nesutarimai, 
labai daug prisidėtų prie švie
sesnio mūsų planetos rytojaus. 
Kaip ir Bosnijos atveju, čia ne
sutarimų šaknys įsiskverbusios 
daug giliau — ne tik į politinį, 
bet ir į kultūrinį bei religinį po 
dirvį. Ir taika čia ateitų pačiu 
svarbiausiu laiku, nes, kaip jau 
plačiai skelbia žiniasklaida, 
sekmadienį (gruodžio 17 d.) 
įvykusiuos rinkimuose į Rusijos 
parlamentą daugumą balsų 
gavo komunistų ir nacionalistų 
partija. Vargšas Taikos ba
landis — jo laukia nauji pavojai, 
nes medžioklės sezonas dar ne 
greit pasibaigs...

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Vyrai jį ištempė į lauką ir paguldė tarp 

eglaičių. Netrukus atėjo majoras. Irgi ta pati istorija: 
ir jis buvo paguldytas tarp eglaičių.

Dabar jau stojome prie darbo. Mano buvęs raš
tininkas Lapinas sėdo prie rašomosios mašinėlės, ir pra
dėjome užpildyti atleidimo iš aviacijos dokumentus, 
kurie skambėjo šitaip: Pavardė, vardas. Pažymima, kad 
dirbo Solingen miesto elektrinėje, yra atleistas ir turi 
teisę dėvėti karišką uniformą arba civilinius drabužius. 
Antspaudas ir parašas — ltn. J. Klimas, kuopos vadas. 
Aprūpintiems šitokiu „dokumentu” įsakiau persireng
ti civiliniais drabužiais, o kurie jų neturėjo, nurodžiau, 
kur buvo neseniai sumobilizuotų vokiečių drabužių 
sandėlis. Kad darbas greičiau vyktų, prie antros rašomo
sios mašinėlės prisėdo vachmistras Muliolis.

Prieš įteikdamas šiuos „dokumentus”, patariau 
prisilaikyti netoliese esančiame miškeyje mažesnėmis 
grupėmis, vengiant sueiti į sąlytį su vokiečių kariais. 
Jeigu kam būtų labai blogai su maistu, bandyti gauti 
darbą pas ūkininkus. Kiekvienam asmeniškai įteik
damas raštą, paspaudžiau ranką. Buvo gaila skirtis su 
šauniais Lietuvos kariais. Paskutiniai du žodžiai „Ačiū 
vade” šildė ir graudino širdį. Išsiskirstėme. Aš 
paskutinysis susikroviau savo kuklų turtą ir persirengęs 
civiliniais drabužiais sėdau ant dviračio ir nuvažiavau 
pas vieno vokiečio pulkininko žmoną, kur jau dieną prieš

tai vienas austrų kapitonas prisiglaudė, parūpindamas 
ir man kambarį. Pravažiuodamas giraitę stabtelėjau. Ir 
tikrai mano vyrai ten būriavosi. Vienas iš jų pasiūlė dar 
konjako stiklelį su juo išgerti. Tai buvo paskutinis, nes 
mano likimas mane nuo jų nubloškė nenumatytais 
keliais.

Svetingoje pastogėje su austrų kapitonu neilgai 
ilsiavome: greit prasidėjo artilerijos apšaudymas, 
imininkė su dukrom labai išsigando, o kapitonas,

buvęs aviacijos inžinierius, irgi nebuvo matęs fronto. 
Pradėjau juos raminti, nes sviediniai sproginėjo už mies
telio slėnyje, o miestelyje jokios kariuomenės nebuvo. 
Tačiau dėl viso ko suėjome į rūsį. Čia aš ir sakau šeimi
ninkei, prašydamas, kad užėjus amerikiečiams, ji 
nepasakytų, kad mes karininkai. O ji šūktelėjo: „Ką jūs! 
Aš turiu dvi dukteris, ir aš nerizikuosiu meluodama”!

Miestelyje jau kiekvienas namas buvo iškėlęs baltą 
vėliavą, nes amerikiečiai šaudė į namus, kur nebuvo 
baltos vėliavos. Krautuves jau plėšė buvę rusų karo 
belaisviai ir svetimšaliai darbininkai. Miestelio pakraš
tyje, prie upelio, buvo bravoras. Kad amerikiečiams ne
tektų alkoholis, jį paleido į upelį. Žinoma, rusai belais
viai tuoj suuodė ir gėrė tą vandenį. Pilna pakrantė buvo 
privirtusių girtų. Kai kurie nejudėjo, dažnas griuvinėjo, 
šūkavo...

Savo kelnių kišenėje turėjau FN pistoletą. Dar ir su 
Gedimino stulpais. Tą pistoletą buvau gavęs Vilniuje, 
kai buvau 253 bataliono ginklininku. Jį atnešė į sandėlį 
vienas karininkas, gavęs 6 mėnesius kalėjimo už pabė
gimą. Pistoletą įteikdamas jis prašė jį saugoti, kol sugrįš, 
o tada atsiims. Jis jį tebeturįs dar iš Lietuvos ka
riuomenės laikų. Aš jį ir saugojau iki šiol. Savąjį esu 
išmainęs į alkoholį, o šį ištikimai saugojau. Bet dabar

esu patekęs į labai keblią padėtį — amerikiečiai gali pa
tikrinti. Jie jau čia pat. Nusprendžiau pistoletą užkas
ti lauke. Vidurnaktį sėdau ant dviračio ir į laukus, bet 
čia pat pasirodė amerikiečių tankas. Užvažiavau ant 
amerikiečių patrulio. Nesupratau, ką sakė, ko klausė. 
Aš tepasakiau „Lithuanian”. Pamojo ranka eiti su juo. 
Tamsoje nematė, kad ant dviračio vairo pistoletas makš
tyje. Kareivis ėjo šalia. Stebėjau jo žvilgsnį. Nutaikęs 
momentą, mečiau pistoletą per tvorą, bet jis atsimušė 
į mietą. Kareivis, priėjęs prie tvoros, jį paėmė ir sugrįžęs 
įrėmė šautuvo vamzdį man į krūtinę. Laimei iš čia 
esančio namo išėjo lenkų belaisvis, kuris plėšikavo. 
Sakau jam „panie”, gal kalbi angliškai. Atsakė „ne”. 
Tada jau kareiviui pasidarė, atrodo, neaišku, nes kalbu 
lenkiškai, bet vis tiek nusivarė į štabą, kur buvo ver
tėjas.

Čia vėl padariau klaidą. Žydui vertėjui pasisakiau, 
kad esu lietuvis, o pistoletą vežiau atiduoti amerikie
čiams. Čia dirbau pogrindyje. Vertėjas atsakė, kad jam 
žinoma, kap lietuviai šaudė žydus. Man keliai į nelaisvę.

Pirmą naktį uždarė rūsyje, kur jau buvo prikimšta 
vokiečių belaisvių. Jie, veik stovėdami, visi snaudė. Aš 
patekau prie lango. Sekiau sargybinį. Sargyba keitėsi 
kas pusvalandį. Nuo lango akių sargybinis nenuleido, 
todėl per jį pabėgti buvo neįmanoma.

Rytą nuvežė tolyn už kokių 10 km. Čia iš visų atė
mė laikrodžius, vedybinius žiedus. Aš savo kišeninį 
laikrodį dar priekyje įkišau į cigarečių dėžutę, kuri 
turėjo būti priekyje padėta. Nesurado. Laikrodį tebe
turiu ir šiandien.

Čia uždarė kieme, aptvertame tvora. Buvo apie 100 
belaisvių. Valgyti nieko nedavė. Kai sargybiniai atsisėdo 
ant savo šalmo ir negalėjo antros pusės matyti, aš ati

dariau vartelius ir išėjau, bet vokiečiai pradėjo rėkti „Ką 
tu darai! Jie mus sušaudys!” Taip ir grįžau. Čia jau buvo 
apie 500 belaisvių. Naktį pradrebėjau susirietęs. Rytą 
storas amerikietis atnešė glėbį konservų dėžučių. 
Pametė kaip alkanų šunų gaujai. Man šyptelėjo laimė 
sugriebti pupelių dėžutę. Tuo metu man pasakė, kad 
kaip civilis turiu išeiti, bet paklausė, ar turiu kokį 
dokumentą. Parodžiau Savisaugos dalinių knygutę, kur 
buvo lietuviškai parašyta „leitenantas”. Tą žodį supra
to ir man vėl liepė eiti pas belaisvius.

Po pietų vėl pavežė apie 20 km. Čia jau buvo apie 
5000 belaisvių. Stovykla apstatyta tankais, naktį ūžė 
motorai ir nuolat degė šviesos, todėl ir čia pabėgimui 
galimybių nebuvo. Laikiausi prie varių. Rytą vėl jokio 
maisto. Tačiau atsirado daug sunkvežimių, sukimšo 
stačiom, ir pajudėjom į pietus. Čia pirmiausia krito į akis 
daugybė negrų su didelėm raidėm ant nugaros: „PC pri- 
soners”. Jie dulkini ir purvini taisė kelius. Tai buvo fron
to dezertyrai.

Pagrindiniai keliai buvo užkimšti tiekimo 
sunkvežimiais, todėl mus vežė šalutiniais, per mies
telius, kaimus. Šie keliai sunkvežimiams buvo per siau
ri ir kelionė buvo labai lėta. Viename kaime gyvento 
jai išnešė duonos kepaliukus, ąsočius vandens. Mano 
sunkvežimio palydovas atėmė duoną, sumynė kojomis 
į rėmą, vandenį išpylė. Žmonės prie kitų bijojo ir prieiti, 
kad nenušautų. Čia pamačiau, kad amerikiečiai dar 
bjauresni už rusus

Vežė Reino pakrantėmis. Žydėjo vynuogės ir vais
medžiai. Atrodo lyg rojus. O koks mano likimas.. Vėl 
belaisvis...

(Bus daugiau)
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JAV LB KULTŪROS 
TARYBOS DARBO 

APŽVALGA

ATSIŲSTA PAMINĖTI

NAUJAS A. KAIRIO ISTORINIS 
ROMANAS

Kultūra yra tas, kas mus jun
gia, padaro tauta. Kultūros 
taryba yra įpareigota (mūsų) 
kultūrinius reiškinius skatinti 
ir kelti į viešumą visų džiaugs
mui bei pasigėrėjimui tuo jun
giant visuomenę į darnų ben
dravimą ir bendradarbiavimą.

Taryba tęsia iš anksčiau pa
veldėtus darbus. Lapkričio 19 
dieną Jaunimo centre buvo su
rengta tradicinė Premijų šven
tė, išeivijos kultūriniame darbe 
nusipelniusių laureatų pagerbi
mui. Lietuvių fondo skirti 3,000 
dolerių buvo paskirstyta meno, 
žurnalistikos ir muzikos premi
joms. Dailiojo meno laureatu iš
rinktas skulptorius Ramojus 
Mozoliauskas, žurnalistikos — 
rašytoja, redaktorė Danutė Bin- 
dokienė, o muzikos premija pa
skirstyta tarp Ritos Kliorienės, 
Dariaus Polikaičio ir Lietuvių 
Operos. Garbės pažymėjimais 
buvo apdovanoti operos solistai 
Stasys Baras, Algirdas Brazis, 
Danutė Stankaitytė, Aldona 
Stempužienė ir Jonas Vaznelis.

Premijų šventės koncertinę 
dalį parengė Tarybos narė Nijo
lė Martinaitytė. Muzikinę dalį 
atliko solistė Audronė Gaižiū- 
nienė, akompanuojama muz. Ri
čardo Šoko, ir kompozitorius 
gitaristas Petras Aglinskas, o 
aktorė Nijolė Martinaitytė, pa
iliustruodama skaidrėmis, įspū
dingai įscenizavo ir dramatiškai 
padeklamavo poetės Juditos 
Vaičiūnaitės istorinę poemą 
„Kanonas Barborai Radvilai
tei”. Šis svarbus renginys buvo 
užbaigtas šauniu priėmimu ka
vinėje, suruoštu tarybos narės 
Danos Kurkulienės.

Su Lietuvių fondo suteiktais 
sparnais, Kultūros taryba taip 
pat siekia pagelbėti tolimes
niems ir silpnesniems lietuvių 
telkiniams. Teikiama parama 
surengti minėjimus, šventes, 
koncertus, parodas, kad ir šios 
šakelės nenulūžtų nuo lietuviš
ko kamieno. Visos apylinkės 
buvo paskatintos pasikviesti 
ypatingo dėmesio vertą muzikų 
— pianistų Sonatos ir Roko 
Zubovų paruoštą apžvalginę 
programą apie M. K. Čiurlionį.

Taryba aktyviai stengiasi su
daryti meninių vienetų, ansam
blių, solistų, instrumentalistų, 
aktorių, paskaitininkų ir 1.1, 
sąrašą, kad programų rengė
jams būtų galima padaryti kon
taktus su talentingais progra
mų atlikėjais. Sąrašą veda ir į 
kompiuterio disketę deda tary
bos narė Laima Žliobienė. Pa
klausos iš apylinkių gauname. 
Laukiame daugiau adresų.

Kultūros taryba, prieš metus 
perėmusi darbą, skatinama en
tuziastingos pirmininkės Alės 
Kėželienės, mano, kad reikia 
įvesti keletą naujų projektų. 
Labai svarbiu projektu laikome 
žodinės istorijos rinkimą iš 
žmonių, pergyvenusių kelias 
okupacijas, persekiojimus, karą, 
bėgimą, emigraciją ir įsikūrimą 
naujame krašte, kol dar tebetu
rime tokių, kurie apie tai gali 
papasakoti. Šį projektą veda

(teikiant Newberry Library Čikagoje Mažvydo „Katekizmą”, ii kairėn: Paul 
F. Gebi (Custodian John M. W«ng, Foundation on the Hiatory of Printing), 
Alė Kėfelienė, Mary Jenaon (Director of Public Programing) ir prof. Giedrius 
Subačius

Laima VanDerStoep. Taip pat 
stengiamės gauti žmonių jau 
užrašytus prisiminimus. Gauti 
pažadai iš dr. Kazio Almino ir 
režisieriaus Petro Maželio tary
bai perduoti jų prisiminimus ir 
archyvus.

Suprasdama periodinės spau
dos svarbą visuomenei jungti ir 
išlaikyti, Kultūros taryba, re
miama Lietuvių fondo, su ati
tinkama nuolaida iš „Draugo”, 
„Dirvos” ir „Darbininko”, 
pravedė Spaudos vajų. Nau
jiems prenumeratoriams buvo 
sudarytos sąlygos užsiprenume
ruoti šiuos laikraščius papigin
ta kaina, tuo stengiantis pri
traukti studentus, naujakurius 
bei kitus prie lietuvių visuome
nės Amerikoje. Projekto vedėja 
Laima Žliobienė sieks kitais 
metais šį vajų praplėsti, sutei
kiant nuolaidą ir kitiems perio
diniams leidiniams.

Nebeįmanoma išvardinti visų 
kreipimųsi, pasiūlymų ir pa
geidavimų, reikalavusių pirmi
ninkės dėmesio. Jos pastangų 
dėka, Čikagos centre esanti 
mokslinė Nevvberry biblioteka 
įtraukė Martyno Mažvydo kate
kizmo — pirmosios lietuviškos 
knygos — fotokopiją į savo 
pasaulinės reikšmės knygų rin
kinį. Jos išspausdinimo 450-ties 
metų sukakčiai paminėti žada
ma surengti apžvalginę parodą 
apie lietuvių įnašą Čikagoje. 
Newberry bibliotekos leidžia
mai Čikagos enciklopedijai per 
Alę Kėželienę, patarėjais pak
viesti lietuvių išeivių istorijos
žinoyaL—. ..

Taip pat pirmininkės kontak
tų dėka, dail. Marijos Strasevi- 
čiūtės kūriniai įtraukti į tarp
tautinę parodą, gauta kon
sultanto pagalba kreipimuisi į 
amerikiečių’fondus lėšoms gau
ti. Be to, ji dalyvauja 1996 metų 
Šokių šventės rengime, pro
jektuoja Mokslo ir Kultūros 
simpoziumą, ieško būdų, su sol. 
Arnoldo Voketaičio pagalba, 
įtraukti Lietuvos pasižymėjusių 
reprezentacinių vienetų ir me
nininkų pasirodymus amerikie
čių koncertų serijose, padeda 
išplatinti Aldonos Zailskaitės 
paruoštą lietuviams minėtinų 
datų kalendorių, dirba su Pa
saulio lietuvių archyvo studijine 
grupe, rūpinasi lietuvių televizi
jos programos Čikagoje įsteigi
mu ir daugeliu kitų projektų.

Pradėjusi šiuos metus Kultū
ros taryba su reikšmingu vasa
rio 11-tos dienos koncertu, kurio 
programoje dalyvavo prof. Vy
tautas Landsbergis, solistai Ar
noldas Voketaitis ir Lijana 
Kopūstaitė, akompanuojami 
Manigirdo Motekaičio bei Gin
tės Čepinskaitės, bei pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai, užbai
gė darbo metus sėkmingai popu
liarios solistės Violetos Rakaus
kaitės patrauklių pramoginių 
dainų koncertu, Lemonte, tikė
damasi, kad gali pasidžiaugti 
savo nuveiktais darbais ir švie
siai žvelgti į ateitį.

Laima Žliobienė

Vienas iš produktyviausių lie
tuvių rašytojų, parašęs ir išlei
dęs apie 40 veikalų, Anatolijus 
Kairys, padovanojo naują is
torinį romaną „Pusbroliai”, 
skirtą jaunimui.

Veikalo tema liečia vieną iš 
svarbiausių Lietuvos valstybės 
istorijos momentų, būtent, 
Lietuvos krikštą ir Vytauto 
kovą su Jogaila dėl Lietuvos 
valdymo. Veikalas apima de
šimties metų įvykius — nuo 1382 
m. rugpjūčio ligi 1392 m. rug
pjūčio. Pats romanas susideda iš 
dviejų dalių, ir kiekviena dalis 
turi po 4 skyrius. Pirmasis ir 
trečiasis skyrius turi po 4 posky
rius, antrasis — penkis, ketvir
tasis — šešis.

Kiekvienas poskyris turi savo 
atskirą pavadinimą. Įdomu, kad 
pirmojo skyriaus poskyriai 
pavadinti Lietuvos kunigaikš
čių vardais: Kęstutis, Vytautas, 
Jogaila ir Skirgaila. Kartu jie 
yra ir svarbiausi veikalo per
sonažai, minimi visoje knygoje, 
išskyrus kunigaikštį Kęstutį, 
kurio nužudymas pavaizduotas 
antrojo skyriaus pirmajame 
poskyryje, jo veikimas čia ir 
užsibaigia.

Tų keturių personažų apibū
dinimas daugiau panašus į bio
grafiją, ypač atkreipiant dėmesį 
į jų būdų skirtingumus, lei
džiant jiems daug kalbėti ir 
veikti. Tokiu būdu, jie nėra 
schematiški veikėjau, o. gyvi 
žmonės su visais savo polin
kiais, siekimais, laimėjimais ir 
pralaimėjimais. Šalia tų pagrin
dinių keturių dar išryškinami ir 
kiti, mažiau istorijoj pasireiškę 
asmenys: Ona Vytautienė, Zig
mantas, Vytauto brolis, Juli
jona, Jogailos motina, Hanulas 
ir kiti.

Romano intriga plėtojama, pa
teikiant svarbiųjų personažų 
skirtingus siekius, kurių tikslai 
skirtingi ir kartu panašūs, tik 
jų naudojamos priemonės susi
kerta vienos su kitomis. Jo
gailos siekis — valdyti Lietuvą, 
tampant didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu po Algirdo mir
ties. Bet jam kliudo dėdė Kęstu
tis, nušalinęs jį nuo didžiojo 
kunigaikščio sosto. Tačiau jis, 
naudodamas klastą ir sulaužy
damas priesaiką, įmeta Kęs
tutį į Krėvos pilies požemį, 
kur jis po keletos dienų 
nužudomas uždusinant. Tam žy
giui vadovavo Jogailos brolis 
Skirgaila, kuris buvo motinos 
Julijonos įtaigojamas, pats 
būdamas apsikrikštijęs stačia
tikiu, kaip ir motina, kuri la
biausiai troško Kęstučio 
sunaikinimo.
Kartu autorius iškelia ir 

Vytauto bei Jogailos draugystę, 
ypač vaikystės dienomis. Jogai
la, sužinojęs apie dėdės Kęstu
čio nužudymą, „krito ant pirmos 
kėdės ir daužė galvą į nebylią 
sieną, viską žinančią ir tylinčią. 
Jo vardas amžiais suterštas, 
garbė aptemdyta, lyg sąmonės 
nustojęs inkštė šuniuku, lyg 
briedis sužeistas jis kriokė ir 
stenėjo”, nes „išdavikiška 
apgaulė buvo padaryta jo vardu, 
tačiau bėjo sutikimo” (39 psl.). 
Bet vis dėlto jis Vytauto nesi
rengė paleisti iš kalėjimo, tik 
Kęstučiui surengė iškilmingas 
laidotuves Vilniuje, o Onai 
Vytautienei davė leidimą 
lankyti Vytautą nors ir kasdien 
ir gyventi jo artumoje.

Tenka dar paminėti Vytauto 
asmeninį patarėją Markvardą 
fon Zelcbachą, vokietį riterį, 
gudrų diplomatą patarėją, kuris 
iš kalėjimo pabėgusį Vytautą 
nukreipė pas kryžiuočių Ordino 
magistrą, Jis gana ištikimai 
tarnavo Vytautui, žinoma neuž
miršo nė Ordino reikalų.

Kalbėdamas apie kunigaikš
tienę Julijoną, autorius iškelia

įdomų faktą, kaip rusė stačia
tikė pasidarė kryžiuočių labai 
mėgstama, kurią jie titulavo 
„Die grosse Koenigin” ir 
puotavo jų vadai sukviesti 
Vilniuje tuo metu, kai Kęstutis 
ir Vytautas buvo įmesti į 
kalėjimą.

Labai teigiamai pavaizduotas 
jauniausias Kęstučio brolis Liu
bartas, kuris valdė Voluinę dau
giau nei 60 metų (1323-1385) ir 
buvo ištikimiausias Kęstučio rė
mėjas, nes buvo atvykęs, brolio 
pakviestas, su savo kariuomene 
į talką prieš Jogailą. Patyręs 
apie Kęstučio suėmimą, vėl at
skubėjo į Vilnių ir čia sužinojo, 
kad Kęstutis miręs ir jam ruo
šiamos iškilmingos laidotuvės 
pagal senąsias lietuvių tradici
jas. Labai plačiai aprašomos ir 
pačios laidotuvės. O kunigaikš
tienė Birutė labiausiai pergyve
no Kęstučio mirtį, laidotuvių 
metu net nualpo.

Knygos autorius puikiai valdo 
įvykių eigą ir vykusiai pavaiz
duoja tuose įvykiuose dalyvau
jančius asmenis. Čia nedaug te
reikia išgalvoti, nes patys 
istoriniai faktai yra įdomūs, 
mat vyksta kova. O kur vaiz
duojama kova, ten atsiranda ir 
įtampa, pagaunanti skaitytojo 
dėmesį, tartum nuotykių roma
nas, norisi vis eiti toliau ir 
toliau, sekant personažų likimą.

Būtų galima daug ką nagrinė
ti, nes romanas patrauklus ne 
tik savo tematika, bet ir kovų 
vaizdais, skirtingais personažų 
charakteriais. Be to, jie mums 
daugiau ar mažiau artimi, pa
silikę mūsų sąmonėje nuo pačių 
pirmųjų Lietuvos istorijos pa
mokų gal dar iš pradinės mo
kyklos. Ypač gyvai ir vaizdžiai
A. Kairys aprašo kovos scenas, 
pilių apgulimus. Gana plačiai 
atskleidžia paskutinę Vytauto 
kovą su Jogailos atsiųsta Vil
niun lenkų kariuomene.

Labai originali yra Vytauto ir 
Jogailos galutinio susitaikymo 
scena, kai juodu pašiūrėj susėda 
ant šiaudų kūlių ir, baigę tartis, 
išeina iš tos pašiūrės ir visos 
kariuomenės akivaizdoje apsi
kabina broliškai, kad visi žino
tų, jog tikrai susitaikė.

Romanas vertas rimto dėme
sio, norint geriau pažinti savo 
tautos istoriją ir pasigėrėti 
gyvai pateiktomis scenomis, ku
rios atkuria mūsų tautos lem
tingą istorinę epochą.

Man ši knyga suteikė ne tik 
estetinio pasigėrėjimo, bet 
atgaivino ir pagilino mūsų tau
tos garbingos praeities svar
biausius momentus, kurie 
pasiliks neišdildomai įstrigę 
mūsų atmintyje.

Apolinaras P. Bagdonas

TRA NSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.- 

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai,vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

• „Lithuania in the World”.

1995, Nr. 3. Redaktorius Stasys 
Kašauskas. Adresas: Du Ka 
Ltd., T. Vrublevskio 6,2600 Vil
nius, Lithuania. Tel.: 613-523, 
614-432, 225-560; fax: 613-521, 
225-560.

Mėnesinis žurnalas lietuvių 
kalba, atspaustas gerame popie
riuje, puikios kokybės leidinys, 
atitinkantis pasaulinius stan
dartus ir galintis reprezentuoti 
Lietuvą. Jame — straipsniai, 
atspindintys Lietuvos istoriją, 
kultūrą, šiokiadienius. Leidi
nyje gausu nuotraukų, rekla
minių skelbimų.

• „Kultūros barai”. 1995, 
Nr. 10. Vyr. redaktorius — Bro
nys Savukynas. Adresas: Lata
ko g. 3, 2600-Vilnius MTP, fax: 
610-538.

Mėnesinis kultūros ir meno• 
žurnalas.

• Į laisvę. 1995 m. rugsėjis.

Leidžia Lietuviškų studijų cent
ras Čikagoje tris kartus per 
metus. Redaktorius — Juozas 
Baužys, 9240 Cliffside Ln., Or- 
land Park, IL 60462-7790. Ad
ministratorius — Jonas Pra- 
kapas, 14 Thelma Dr., Bakers- 
field, CA 93305.

• „Viltis”, 1995 , rug
sėjis-spalis. Redaktorius Ale- 
xander P. Durtka, Jr. Adresas: 
1110 N. Old World Third Street, 
Suite 420, Milwaukee, WI 
53203-1102. Tel. (414) 225-6220; 
fax: (414) 225-6235.

Tautinių šokių ir folkloro žur
nalas anglų kalba.

• „Vytis”. 1995 m. rugsėjis- 
spalis. Leidžia Lietuvos vyčiai. 
Redaktorė — Marytė Abbot. Ad
ministratorius — Richard Nied- 
vares, tel.: (312) 764-5847. Re
dakcijos adresas: P.O. Box 1934, 
Grand Central Sta. NY 10163- 
1934; tel. (718) 937-3352.

Žurnalas anglų kalba, atspin
dintis Lietuvos vyčių veiklą, 
kasdieną bei šventes.

• „Pensininkas”. 1995, Nr.
7. Redaktorius — Karolis Milko- 
vaitis, 18421 Lemon Drive, 415 
Yorba Linda, CA 92686; tel.: 
(714) 777-1617. Administratorė 
— Elena Sirutienė, 2711W. 71st 
Street, Chicago, IL 60629; tel.; 
(312) 476-2655.

• „Lithuanian Heritage”.

1995, rugsėjis-spalis. Redak
torius — Vai Ramonis. Adresas: 
Baltech Publishing, P.O. Box 
225, Lemont, IL 60439-1225; 
fax: (708) 257-7547.

Šešis kartus per metus išei
nantis žurnalas, šiuo numeriu 
pradedantis antrus gyvavimo 
metus. Leidinys — anglų kalba, 
kuriame nemokantys lietu
viškai ir nepažįstantys 
Lietuvos, gali rasti įvairiausios 
informacijos apie šio krašto 
istoriją, papročius, visuo
meninio bei kultūrinio gyve
nimo naujienas, tradicijas. Žur
nalas atspaustas vaškiniame 
popieriuje, iliustruotas geros 
kokybės nuotraukomis.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

Linksmų švenčių visiems 
B & D Lounge
klientams linki 

YUGO
Sekančius du savaitgalius groįa"Broliai"

Tel. 312-925-6264

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI I

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir- , 
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. . i

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312)581-8654

HELP WANTED
1--------------------------------

Gėrimų parduotuvei-barui reika
lingas kasininkas; 8 vai. darbas. 
Rimti ir sąžiningi prašome kreiptis:
B & D Liųuors, 6600 S. Kedzie, 
Chicago.

U.S. Savinės Bonds Make Great Gifts.
A pubfic servįce of tMj ąesvspaper

........ ..i ~

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI, I ir II dalis. 
Gieda „ŪLA” choras. Religinės giesmės. Abi

kasetės po ...................................................... $8.00
VOLUNGĖ. Religinės giesmės. Volungės choras $11.00 
PRAKARTĖLĖN SKUBU. Kalėdų giesmės.

Clevelando Dievo Motinos parapijos choras $10.00
PRISIKĖLĖ JIS. Velykų giesmės. Clevelando

Dievo Motinos parapijos choras................ $10.00
TĖVIŠKĖS KAMPELIS. Lietuviškos dainos.... $10.00
MES DAINUOJAME. Los Angeles SPINDULYS

choras VHS hi-fi stereo................................. $35.00
PRAKARTĖLĖN SKUBU. Kalėd. giesmės. CD’s $15.00 
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS. J. Stankū

nas. Gieda angliškai „Cantemus” choras $10.00

Pastaba. Užsakant kasetes paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pašto 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State Sales Tax 8.75% nuo 
kasetės kainos.

NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI 
„DRAUGE”

LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo Pas. Liet. kongre
so Įspūdžiai. Leonardas šimutis. 317 psl. $8.00

Kietais virš. $12.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Dan. Bindokienė. 363 psl............... $15.00
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.

330 psl.............................................................. $3.00
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara

vykas. 590 psl................................................. $20.00
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas

Vailionis. 176 psl............................................ $6.00
KRYŽIŲ KALNAS, šventakalnio istorijos ir pa

davimai. Aleksandras Radžius. 43 psl. .. $2.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pll. Narutis. 403 psl. $17.00 
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 m.

Kaune. Ant. Dundzila. 96 psl..................... $4.00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I, II, III t. Atsiminimai.

Ladas Tulaba. Visi tomai po....................... $5.00
ČEKISTO NAGUOSE. Atsiminimai. Br. Daunoras.

111 psl.............................................................. $3.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran

tremtinio atsiminimai. Povilas šilas. 320 psl.
........................................................................... $8.00

GROŽIO AKIVAIZDOJE. Novelės. And. Norimas.
207 psl.............................................................. $10.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vad.
Biržiška. Red. St. Vaškelinė. 280 psl. ... $10.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale 
tax 8.75% nuo knygos kainos.

REAL ĖST ATE

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida
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LAIŠKAI
KLAUSIMAS VIS TIEK 

NEATSAKYTAS

Aleksas Vitkus (gruodžio 6 d.) 
labai smulkiai aprašė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę straips
nyje „PLB: Prigimtis, veikla, 
ateitis”. Tai beveik, kaip pas 
amerikiečius sakoma: „viskas, 
ką norėtum žinoti apie PLB, bet 
nedrįsti paklausti”.

Kaip PLB atsirado, jau daug 
kartų rašyta, tai kartoti tikrai 
nereikia. Ką dabar PLB veikia 
ir ką veiks ateityje jau įdomiau, 
bet mes labai norėtume žinoti, 
kur bus rengiamas PLB seimas. 
Apie tą klausimą vaikštoma 
galais pirštų ir niekaip negali 
išstenėti atsakymo. Mano 
nuomone, nesakoma dėl to, kad 
PLB seimą vis tiek rengs Lietu
voje, nepaisant, ką čia žmonės 
kalba, protestuoja ar pataria. Tą 
jau iš patirties žinome: „valdžia 
paprastai liaudies neklauso, ar
ba, kitaip pasakius: „Šuns bal
sas į dangų neina...”

Mečys Žitkus 
Riverside, CA

ĮŽVALGIAI RAŠO

Noriu pagirti „Draugo” re
dakciją už prof. Vytauto Pranu
lio straipsnio išspausdinimą 
(gruodžio 13 d., „Lietuva vilčių 
ir pasikeitimų tikrovėje”). Tai 
vienas logiškiausių ir labiausiai 
suprantamų, o taip pat optimis
tiškų, svarstymų apie padėtį, 

* surištą su dabartine ekonomija 
Lietuvoje. Autorius moka rea
lybę matyti tokią, kokia ji yra, 
bet taip pat nepuola į despera
ciją, kaip daugelis daro. Jis nag
rinėja, kas blogai (ir pasako
kodėl) ir kas gerai.

Reikia tikėtis, kad ir daugiau 
prof. Pranulio straipsnių ma
tysime ateityje mūsų „Draugo” 
puslapiuose.

Pranas Baltramaitis 
Willow Springs, IL

AR „NENUSIKŪČIUOSIME”?

Jau kad prasidėjo „kūčios” — 
nuo beveik gruodžio pirmųjų 
dienų. Visi jas ruošia, visi 
gražiai prašo dalyvauti ir vis 
graudena, kad „esame viena 
lietuviška šeima”, tai broliškai 
sėskime prie bendro stalo, o su 
kalėdaičio atlaužtėle pajusime 
meilę vienas kitam (bent iki tol, 
kol išeisime pro salės duris, o 
tada jau vėl galėsime vienas 
kitą pjauti!).

Čia jau pranašo nereikia: vos 
praeis Kalėdos, vėl pamatysime, 
kad tos „brolystės” nedaug liko. 
Kažin ar švento Kūčių vakaro 
simboliu gražu „prekiauti”, mė
ginant į savo organizacijos kasą 
įnešti įplaukų? Gerai, kad gruo
dis baigiasi, kitaip visiškai 
„nusikūčiuotume”.

Algirdas J. Kutka 
Palatine, IL

REIKIA DAUGIAU DĖMESIO 
RYTU LIETUVAI

„Drauge” pasigendame dau
giau straipsnių apie lietuvius 
Rytų Lietuvoje, taip pat Lenki
joje. Kelis kartus buvo užsimin
ta, kad jie ten vargsta, yra ne

tik skriaudžiami, bet mėginama 
juos nutautinti, o lenkai tam ne
gaili nei pastangų, nei lėšų. 
Man atrodo, kad, daugiau dėme
sio skirdami tam „užmirštam” 
mūsų tėvynės pakraščiui ir 
mūsų tautiečiams jame, pada
rysime daug gero: galbūt į juos 
pradės atsižvelgti Lietuvos 
vyriausybė, taip pat ir užsienio 
lietuviai daugiau paramos — 
materialinės ir moralinės — 
jiems skirs.

Aušra Žalytė-Werner 

Oak Lawn, IL

GERA IDĖJA

Kažkada „Draugo” vyriausio
ji redaktorė rašė, kad norėtų 
spausdinti daugiau straipsnių 
apie pozityvius reiškinius Lietu
voje. Atrodo, kad ji taip ir sten
giasi daryti. Gruodžio 13 d. 

(trečiadienio) laidoje buvo iš
spausdinti net du puikūs ir 
tikrai šviesūs straipsniai: prof. 
Vytauto Pranulio „Lietuva 
vilčių ir pasikeitimų tikrovėje” 
ir Donato Tijūnėlio „Malonus 
atsitikimas Lietuvoje”, o kitą 
dieną, t.y. gruodžio 14, gerai nu
teikė Ritonės Rudaitienės 
„Šviesos spindulėliai tėvynės 
padangėje”. Ypač prieš Kristaus 
Užgimimo šventę tokie straips
niai pakelia dvasią ir teikia vil
čių, kad Lietuva, nugalėjusi 
dešimtmečių vergiją, nugalės ir 
dabartinius sunkumus. Reikia 
tik, kad žmonės pradėtų tikėti 
savo dvasios galia ir įgautų norą 
dirbti.

Eleonora Jatulienė
Home\vood, IL

SAKAU „AMEN”!

Ketvirtadienį (gruodžio 14 .) 
pirmame „Draugo” puslapyje iš
spausdintas straipsniukas, 
pavadintas „Šleževičius Kinijai 
pripažino Tibetą ir Taivaną”. 
Rašoma, kad Lietuvos premje
ras, besilankydamas Kinijoje ir 
kalbėdamas su raudonosios 
Kinijos vyriausybės vadovais, 
„palaimino” Kinijos agresiją ne 
tik Taivano, bet ir Tibeto 
atžvilgiu. Ar premjeras nežino, 
kad Tibetas nėra ir niekad ne
buvo Kinijos dalis, kaip Lietu
va bei kitos Baltijos valstybės 
niekad „savanoriškai” neįsi
jungė į Sovietų Sąjungą?

Antra vertus, per daug ste
bėtis nereikėtų, nes Adolfas 
Šleževičius yra komunistinės 
švietimo sistemos auklėtinis, 
mokytas, kad ir Lietuvos ne
buvo, kad į Sibirą buvo tremia
mi nusikaltėliai ir prostitutės, 
o partizanai buvo prievartau
tojai, žudikai, plėšikai... Gerai 
pastebėjo Seimo pirmininko pa
vaduotojas Aloyzas Sakalas, 
kad „premjeras turėtų patylėti 
apie užsienio politiką, jeigu jos 
neišmano”. Į tą pareiškimą 
tegaliu sakyti „Amen”!

Kaip nesmagu, kad Lietuvos 
ministro pirmininko pavardė 
nuolat linksniuojama iš 
neigiamos pusės, ne tik savo 
krašte, bet ir užsienyje. Nei 
Respublikos prezidentas, nei 
Seimas negali jo kontroliuoti 
(nepasitikėjimo pareiškimas 
Seime „nepraėjo”). Jeigu 
Lietuvos gyventojai dar kartą į 
premjero kėdę pasodins Šleže
vičių”, tai jie jo yra ir verti!

Viktoras Urbonas 
Chicago, IL

„DRAUGO” RĖMĖJAI
Aukos, siunčiant 

laikraščio prenumeratą

55.00 dol. P. J. Nasvytis, 
Avon, CT; G.J. Zaborskis, San 
Jose, CA: John Labanauskas. 
St. Pete Beach, FL; Aldona 
Markelienė, Oak Lawn, IL: Vir
gis Norkus, Naperville, IL; Ma
ria Macevičius, Chicago, IL; An
tanas Venckus, Michiana, MI; 
Ksaverina Valinskas, Wiscon- 
sin Delis, WI.

50.00 dol. Konstancija Stasiu- 
lienė, Oak Lawn, IL; Thomasir 
Dainė Quinn, Orland Park, IL; 
Algirdas P. Muliolis, Euclid, 
OH; Los Angeles Amerikos Pi
liečių klubas (per Reginą Gas- 
paronienę), Los Angeles, CA; Jo
nas Skavičius, Parma, OH; Al
dona Klimavičius, Worcester, 
MA; R. J. Dainauskas, Wood- 
ridge, IL. Z. Girdauskas, 
Toronto, Ont., Kanada; Ada 
Sutkus, Homewood, IL;

45.00 dol. dr. Elena Petrik, 
New Buffalo, MI; Birutė Razmi
nas, Oak Lawn, IL; Jonas Anta
naitis, Hot Springs, AR.

40.00 dol. Uršulė Zinkus, 
New Carlisle, IN.

35.00 dol. Vincas Regina, Ro- 
chester, NY; Jadvyga Rutke, 
Chicago, IL; L. Kulbis, Brock- 
ton, MA.

25.00 dol. Stasys'Židonis, Ri
verside, IL; Našlių ir Našliukų 
klubas (per Rožę Didžgalvis), 
Chicago, IL; Brighton Parko 
moterų klubas (peįr. Rožę Didž
galvis), Chicago, IL;

20.00 dol. J. Vidmantas, 
Elizabeth, NJ; N. R. Sabaliūnas, 
Hot Springs, Ar; A.Lazdauskas, 
Rridgeport, CT; , -

15.00 dol. V. ir D. Sirgedas, 
Novi, MI; Al. Savickas, Sunny 
Hills, FL; Mary Conrad, Mis- 
sion Viejo, C A; Eugenijus Li- 
kanderis, Chicago, IL; Kostas 
Mačiulis, Spring Hill, FL; Ste
fa Riekutė, Putnam, CT; Juozas 
Graužinis, Chicago, IL; A. Num- 
gaudis, Costa Mėsa, CA;

10.00 dol. Vytautas Cemarka, 
Downers Grove, IL; Stefa Vi
lūnas, Chicago, IL; Stasys 
Pikunas, Warren, MI; Kazys 
Stašaitis, Redford, MI; Martha 
Račkauskas, Cicero, IL; Alvydas 
Donauskas, Metairie, LA; Al- 
bert Matule, Chicago, IL; Ange
lą Katele, Chicago, IL; Juozas 
Toliušis, Chicago, IL; Zita 
Leszczynski, Cave Creek, AZ; 
Clemence Bastys, Chicago, IL; 
Ramutė E. Vyšnia, Chicago, IL; 
Frank Janulis, Sunny Hills, FL; 
Stasys Garbauskas, Manches- 
ter, MI; Albinas Šležas, Dor- 
chester, MA; Genė Avižonis, Le- 
banon, PĄ; Bronius Klimavi
čius, Chicago, IL; Ed Zabarskas, 
Orland Park., IL; K. Kiaune, St. 
Petersburg Beach, FL; Tania 
Beržinis, Cicero, IL; Povilas 
Petrikas, Chicago, IL; A. Smil- 
gys, Vancouver, BC, Kanada; 
Julius Telyčėnas, Hamilton, 
Ont., Kaųada; V. Kuzavinis, 
Prescott, ĄZ; Oreginas Rovins- 
kas, La Grange Park, IL; Vytau
tas Vygantas, Dalias, TX; Ed
vardas Skjotys, Livonia, MI; 
Valerija Vąičjurgienė, Dorches- 
ter, MA: Eligijus Lelis, Lemont, 
IL; Evelyn<Qželis, Chicago, IL; 
S. Kasnickąs, Harbert, MI; J. 
Jurkūnas,iBeverly Shores, IN; 
Stefanija Cesna, St. Pete Beach, 
FL; Sophitj Bacevičius, Corona 
Del Mar, GĄ; Vito S. Lukoševi

čius, Itasca, IL; Gabrielius Vid
mantas, Rochester, N Y; Stanley 
Vilinskas, Windsor, Ct.

10.00 dol. Grasilia Meilus, St. 
Pete Beach, FL; Henry Butkus, 
Mision Viejo, CA; M. Neimanas, 
Evanston, IL; Adelė Žemaitienė, 
Chicago, IL; Kazys Daugėla, 
Bedford, NH; Sabina Ručaitė 
Henson, Oak Brook, IL; Danutė 
Eidukienė, Chicago, IL; Alek
sandras Verikas, Racine, WI; 
Kazys Narbutaitis, Mayfield 
Hts. OH; Anthony Shurkus, 
Redford T.W.P. MI; Remigijus 
Belzinskas, Richmond Hts, OH; 
Alfonsas Kairelis, Algonųuin, 
IL; Voldemaras Banevičius, 
Philadelphia, PA; D. Čiurlionis, 
Euclid, OH; J. Dzikas, S. Pasa- 
dena, FL; Andrius ir Ona Miro
nas, Carlsbad, CA; Regina Con- 
nolly, Chicago, IL; Anelė Do
meika, Rochester, NY; Irena 
Sušinskienė, Cleveland, OH; 
A.M. Balas, Richmond Hts., 
OH; Apolinaras Skopas, Cicero, 
IL; Jonas Krutulis, Chicago, IL; 
Elena Kelečius, Oak Lawn, IL; 
P. Sabalas, Harbert, MI; Mari
jona Lipienė, Oceanside, CA; 
Marija Kavaliauskas, Worces- 
ter, MA; Milda Scott, Hun- 
tington Beach, CA; Jonas Juo
dis, Beverly Hills, FL; Willi 
Hoffman, Oak Lawn, IL; Vale- 
ria R. Wolff, Park Forest, IL; A. 
Schuksta, Glendale, CA; H. 
Paškevičius, Downers Grove, 
IL; CĮiarles Sable, Chicago, IL; 
Juzefą Sedlickienė, Rochester, 
NY; Danutė Balta, Hyannis, 
MA;. Laima Petravičius, Toron
tu Ont., Kanada; Arvydas 
Tauras, Lake Zurich, IL;

Dėkui už paramą!

•»«.
LIETUVIŠKO GENIJAUS PAGERBIMAS

Vėžys atbulas Tėplioja, tardamc&is pirmyn žygiuojąs; taip dabar elgiasi Lietu
vai gilią prarają ruošią mūsų Tėvynės duobkasiai ir juos ant rankų kilnojantieji, 
besitaria pirmyn einą, tūli čia mūsiškiai. .

Laimė, kad savo tarpe turime šviesiausią savu gyvenimu, ne vien žodžiais, 
skautybės idėjų skleidėją — auklėtoją, normalaus žmogaus gyvenimo kelią jau
nimui ir senimui rodantį lietuvį: genialų, nuostabios — nepeęstojančios veiklos 
asmenį, vaikščiojančią enciklopediją, istoriką

JONĄ DAINAUSKĄ
Jį dar gyvą pagerbiant, be jokio 'tuščiažodžiavimo, kuris ne tik jam, bet ir kiek

vienam save gerbiančiam mūsiškiui nėra prie širdies, ALVUDAS pakuoja tūks
tantines siuntas Lietuvon ir mūsų

DIDŽIAI GERBIAMAM,
GENIALIAM LIETUVIUI JONUI DAINAUSKUI

įteikia vieną tūkstantinę žaliukų. Visi kiti kviečiami liautis nenaudėlius gerada
riais laikę ir imti vertinti savo genialiuosius tautiečius, koks yra istorikas JONAS 
DAINAUSKAS.

Jį, žymiausiu savo tarpe lietuviu laikydami, skatinkime savo prieauglį pasek
ti jo veikla, jį savu herojumi laikyti, ko jis savais darbais su kaupu nusipelno. 
Juk tikrai gana neveikios, kokią mes rodėme dar gyvam esant mūsų genijui dail. 
K. Čiurlioniui. Tikrai nėra pirmyn žengimas tas Tėvynės nenaudėlių gerbimas, 
kaip tūli mėgina elgtis.

Alvudas genialiam lietuviui Jonui Dainauskui reiškia didžiausią padėką ir 
pagarbą.

Jonas Adomavičius, M.D. pirmininkas 
American-Lithuanian Child Care Assn., Ine., — Alvudas
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A.tA.
ALGIRDUI KARAIČIUI

atsisveikinus su šiuo pasauliu, giliam liūdesy likusią 

žmoną VIKTORIJĄ, sūnų GINTARĄ, dukrą 

AUŠRINĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

Aldona ir Bronius Baukiai 
Jazminą Baukytė-Mandzick 
Raminta ir Raimundas Lapšiai

A.tA.
Dr. JUOZUI BANDŽIUI

mirus, žmonai VIDAI, giminėms ir artimiesiems su 

gilia užuojauta lieka

A. Lapinskas

Taurus lietuvis

A.tA.
BRUNO MORRIS

atlikęs savo paskirtį žemėje, ilsisi Amžinybėje 

Skausmu ir liūdesiu dalinamės su žmona ALDONA 

ir visais velionio artimaisiais.

Irena ir Petras Vėbras

Mylimam Vyrui

. A.tA.
BRUNO MORKIUI-MORKEVIČIUI

Arizonoje mirus, jo žmoną ALDONĄ VADOPA 

LAITĘ, bei kitus artimuosius, ir gimines Lietuvoje 

nuoširdžiai užjaučiame:

Juozas Vadopalas 
Gytis Vadopalas 
Jovyta Vadopalaitė-Bradley 
Rūta Vadopalaitė-Wrona 
Milda Vadopalaitė-Trepina

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv. KaMdų matu — 

gruodžio 28 d., Hd sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioje prie „Draugo”

Prašau įjungti mano atžymėtas intencijas į kalėdinės oktavos šv. Mišias ir 
maldas:

U Padėka Dievui ui šiuos metus 
L) Padėka Marijai ui globą
□ Padėka ui gautas malones 
O Padėka ui taiką pasauly
□ Ui lietuvius Sibire, gyv. ir mir.
□ Ui šeimos mirusius 
n Ui vaikus

□ Prašant laiming. ateinančių metų
□ Prašant sveikatos
□ Prašant ramybės šeimoje
□ Prašant santūrumo malonės 
U Prašant Lietuvai laisvės
n Prašant pašaukimų į dvasinį luomą
□ Ypatinga intencija

Mano kalėdinė anka Oktavai ........................................................................

Vardas, pavardė..........................................................................................

Adresas ...............................................................................................................

MARIAN FATHERS, 6336 8. Kllbourn Avė. 
Chicago, IL 60629

Mūsų raštines:
447 S.Correy Avė., 52 Feagies Rd

SLPete Beach, FL 33706
Tel.(813)363-7700

IAI LAIVU
IR AIR

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS

Lemonto policininkų mašinos papuoštos emblema, suprojektuota lietuvės dail 
Genovaitės Mikutienės.

639 East 185th Avė., 
Euclid, OH 44119
Tal.(216)481-0011

Warwick, N Y 10990
Tei.(914)250 5133

Rochester:
4(716)232-4111

Pitlsburgh:
(112)401-6222

Pilnai pritardami ALVUDO pirmininko dr. Jono Adomavičiaus iškeltai dorai minčiai 
pagerbti istoriką Joną Dainauską, Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras ir Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas su dideliu džiaugsmu sveikina savo ilgametį bendradarbį, gavusį 
$1,000 ALVUDO premiją už. didelius nuopelnus lietuvių kultūrai.

Jonas Dainauskas nuo pat LTSC įsikūrimo yra jo tarybos sekretorius ir Centrui yra 
padovanojęs savo didžiulę lituanistikos biblioteką. Jis jau ketvirtį šimtmečio Pedagoginia
me Lituanistikos Institute dėsto Lietuvos ir lietuvių kultūros istoriją.

Kviečiame ir kitas lietuvių institucijas Organizacijas prisidėti prie šios retos asmeny
bės pagerbimo.

Prof. Jonas Račkauskas, Ph.D., Litt.D.
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro pirmininkas

Stase Petersonienė,
Pedagoginio Lituanistikos Instituto direktore

KUPONAS
SKAITYKITE "DRAUGĄ"

Pateikę šj kuponą ATLANTA IE, INC 
ir Jūs gausite nuolaidą siuntiniams

laivu j Lietuvą

import-jekpori; bixj< 
2719 We»t 7 1 Jitr. CJtilv.aftn, II, <„<><» Z<» 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Penktadienio, gruodžio 15 d. 
laidoje, padėkoje Jadvygos Elvi- 
kytės Dočkienės laidotuvių 
dalyviams, turi būti dėkojama 
„už atsisveikinimo žodžius 
Broniui Nainiui”. Dėl rank
raščio neaiškumo įsivėlė klaida.

Lietuviškoje Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje, Marąuette 
Parke, Bernelių Mišios bus 
gruodžio 24 d., 12 vai. — 
vidurnaktį, o lietuvių kalba 
Suma — gruodžio 25 d., 10:30 
vai. r. Mišiose giedos choras su 
solistais: Margarita Momkiene, 
Genovaite Mažeikiene bei 
Vaclovu Momkum, palydint 
smuiku Lindai Valeckytei, o 
fleita — Rimai Polikaitytei. 
Chorui diriguos Antanas Linas, 
prie vargonų — Ričardas Šokas.

Algis ir Violeta Strikai, La 
Grange, IL, atsiuntė už „Drau
go” kalėdines atvirutes ir kalen
dorių 100 dol. Kiekviena gauta 
dovana laikraščiui liudija, kad 
jo leidimo pastangos įvertintos 
ir jis turi gerų draugų. Nuošir
džiai dėkojame rėmėjams už 
pagalbą, kurią jie jau ne vieną 
kartą suteikė, apdovanodami 
dienraštį dosniomis aukomis.

Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, Susitaikymo sakramento 
pamaldos su Mišiomis bus šį 
ketvirtadienį, gruodžio 21 d., su 
Mišiomis. Visi apylinkių lietu
viai kviečiami atvykti ad
ventinių pamaldų metu prieiti 
išpažinties, pasiruošiant Kris
taus gimimo šventėms.

Kun. Antanas Saulaitis, SJ,
šį sekmadienį, gruodžio 24 d., 12 
vai., Šv. Onos bažnyčioje, Be- 
verly Shores, IN, aukos lietuviš
kai šv. Mišias.

Lietuva siunčia sveikinimus 
BALFui, BALFas siunčia Lietu
vai. Mūsų širdingus sveiki
nimus lydi įvairiopa pagalba, 
kad našlaičiai, seneliai, ligoniai, 
buvusieji partizanai ir politiniai 
tremtiniai bei kaliniai nešaltų 
žiemos šaltyje, nebadautų, būtų 
aprengti. Mūsų šventės bus 
laimingos, gražios ir prasmin
gos, jei padėsime nelaimingie
siems.

x TRA VĖL CENTRE, LTD 
— Teresė Lesniauskienė svei
kina savo klientus Švenčių pro
ga, linkėdama linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų N. Metų.

(sk)
Bendras kūčias „Seklyčioje” 

ruošia Vyresniųjų lietuvių cent
ras gruodžio 23 d., šeštadienį, 4 
vai. popiet. Norintieji dalyvau
ti, turi registruotis „Seklyčioje” 
asmeniškai arba telefonu 312- 
476-2655. Per visus metus visi 
kartu dalyvaujame trečiadienių 
popietėse, kartu dainuojame, 
klausomės pranešimų, kartu 
valgome pietus, bendraujame, 
kartu važiuojame į išvykas, tai 
tikrai esame viena šeima, ku
riai verta ir Kūčių kalėdaičiu 
dalintis, ir lietuvišką tradiciją 
kartu švęsti. Socialinių reikalų 
taryba ir Vyresniųjų centro ren
ginių vedėja Elena Sirutienė 
nuoširdžiai visus kviečia į kū
čias: atvykite!

x TRANSPAK praneša:
„Šiuo metu Lietuvoje yra apie 
1 milijonas šeimų, kuriose 
gyvena 88r/< Lietuvos gyventojų. 
Apie 67/ vyrų ir 97/ moterų yra 
vieniši” Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos j Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Kun. Albinas Martis-Marti- 
šiūnas po 4 mėnesių viešnagės 
Lietuvoje sugrįžo atgal į West 
Virginia. Ta pačia proga kun. 
Albinas Čikagoje aplankė seserį 
Uršulę ir Vladą Eidiečius, brolį 
Valentiną ir Aldoną Marčius bei 
jų šeimas ir draugus. Kartu bu
vo atšvęsta kun. Albino 80-tasis 
gimtadienis, linkint jam vėl 
grįžti į Lietuvą.

Lietuvoje kun. Albino apsi
lankymo metu (rugpjūčio mėne
sį) mirė jo jauniausia sesuo Bro
nė Vilimąvičienė, palikusi vyrą 
Joną, dvi dukteris — Viliją ir 
Daivą, du vaikaičius ir tris se
seris: Viktoriją Medonienę, Iza
belę Rakauskienę ir Adą Levic
kienę su šeimomis. Netrukus po 
šių buvo ir dvejos kitos laidotu
vės: avarijoje žuvo sesers Izabe
lės sūnus Zigmas ir mirė a.a. 
brolio Juozo žmona Aldona (spa
lio mėn.). Kun. Albinas visiems 
padėjo su religinėmis apeigomis 
ir maldomis; guodė, ramino liū
dinčius, nors ir pats liūdėjo.

Ar gali būti prasmingesnė 
Kalėdų dovana, kaip sielą ke
liantis lietuviškos muzikos 
įrašas, tinkamas ir vyresnie
siems, ir jaunesniesiems? Tokį 
įrašą turi „Draugo” knygynas. 
Jį rekordavo Clevelando Dievo 
Motinos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Ritos Kliorienės. 
Tai tradicinės ir rečiau girdimos 
kalėdinės giesmės, tikrai profe
sionaliai įrašytos į juostelę, pa
vadintos „Prakartėlėn skubu”. 
Juostelės kaina — 10 dol. (su 
persiuntimu 11.50 dol.), o CD 
kaina — 15 dol. (su persiuntimu 
— 16.50 dol.). Pasinaudokite 
proga ir pradžiuginkite myli
muosius šia prasminga kalėdine 
dovana.

Gruodžio 12 d., antradienį, 
nuo 6 iki 8 vai. vakare, Čikagos 
miesto meras Richard M. Daley 
ir jo žmona suruošė kalėdinį pri
ėmimą Merchandise Mart patal
pose. Priėmimo metu pagerb
tas Čikagos konsularinis kor
pusas. Dalyvavo įvairių Čikagos 
miesto komitetų ir komisijų na
riai, kviestiniai mero svečiai. 
Kelių šimtų dalyvių tarpe buvo 
ir keli lietuviai: Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza su žmona Asta, Alė 
ir adv. Algimantas Rėželiai, Jū
ratė Budrienė, Birutė Jasaitie- 
ęė, Aldona Palukaitienė, Gene- 
vieve Juknius-Harris.

Juozas Gaila, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės atstovas 
Lietuvoje, šiuo metu yra grįžęs 
į savo namus Ellicott City, MD. 
Po Kalėdų atostogų, 1996 m.

• sausio 11d., jis vėl grįš į PLB
įstaigą Vilniuje.

x Savaitę tarp Kalėdų ir N. 
metų NIDOS restoranas ir 
delikatesų parduotuvė bus ati
daryta.

(sk.)

x Pagalba kūčioms! Nenori 
rūpintis ir vargti? Talman De
li padės! Iš anksto užsakyk ska
nų maistą, tel. 312-434-9766. 
Užeik pas mus, 2624 W. 69 St., 
kur rasi, ko pageidauji kūčių 
stalui. Turime įvairių rūšių 
silkių, salotų, šližikų, lydekos, 
marinuotų stintų, rūkyto un
gurio ir 1.1. Darbo laikas prieš 
Kalėdas 8 v.r. — 6 v.p.p. pirmd. 
— šeštd. Kūčių dieną 8 v.r. — 4 
v.p.p. Linksmų švenčių!

(sk.)
x Vincas Klova, Bell Gar- 

dens CA, paskyrė $500 Žemai
čių Kalvarijos našlaičiams. 
Pinigai bus persiųsti per Telšių 
vyskupą Vaičių. Našlaičių var
du dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

* (sk)

JIS GIMĖ, KAD MES DIEVĄ PAŽINTUME

Sveikiname Tėvynėje ir po pasaulį pasklidusius lietuvius, 
laimingai sulaukusius šv. Kalėdų ir viltingai žengiančius į Nau
juosius metus.

Prisimindami praėjusiais metais nueitus kelius, atliktus darbus 
bei pasiektus laimėjimus, ateinančiais metais ryžkimės dar labiau 
dirbti nepriklausomos Lietuvos valstybės statybai ir užsienio lietuvių 
lietuvybei Visada gyvenkime mintimi, kad mūsų darbų tikslas būtų 
šviesi Lietuvos ateitis, jos žmonių gerovė ir gyva tautai bei valsty
bei užsienio lietuvybei.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

PLB valdyba:
Bronius Nainys — pirm. v.f 
Rimas Česonis ,,
Vacys Garbonkus ,
dr. Petras Kisielius ».% •
Baniutė Kronienė‘ ■ y"
Milda Lenkauskienė

, dr. Vitalija Vasaitienė
Aleksas Vitkus
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Paulius Mickus
Juozas Gaila — PLB atstovas Lietuvoje 
Vytautas Kamantas — PLB fondo pirm.

Dievas gyvena neprieinamoje šviesoje. „Niekas nežino, kas yra 
Sūnus, tik Tėvas, nei kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus 
panorės apreikšti” (Lk. 10,22). Įsikūnijęs Dievas, tikras Dievas ir 
tikras Žmogus, atėjo į mūsų pasaulį supažindinti su Dievybe ir Jos 
veikimu. Nuostabus yra Dievo veikimas. Visi mes ir visa kūrinija 
yra Dievuje, visi mes Jame judame, gyvename ir esame. Jis visos 
kūrinijos veikimą kontroliuoja ir visus jos judėjimo kelius tvarko, 
bet su žmonėmis Jis yra atsargus. Jis žmoniją valdo tarsi Jo visai 
nebūtų. Mes pasakytume, kad Jis yra didingasis demokratas 
žmonijai.

Apaštalas Pilypas kartą Viešpačiui Jėzui tarė: „Parodyk, Vieš
patie, Tėvą ir bus mums gana", o Kristus jam atsakė: „Kas yra 
matęs mane, yra matęs ir Tėvą” (Jn.14, 8-9). Bet ne visi, kurie ma
tė Kristų, pripažino, kad Jis yra Dievas. Dievu Jį pripažino varg
šai piemenys, kurie Betliejaus apylinkėje ganė savo bandą. Jie ne
sipiktino, kad Išganytojas buvo drauge su jaučiu ir asilu. Jie taip 
pat buvo gyvulių draugai ir, kaip Vaikelis Jėzus, užgimę kentėjo 
šaltį. Jie su džiaugsmu pasakojo apie Mesijo užgimimą, o kara
lius Erodas, išgirdęs, kad yra gimęs Mesijas, nutarė Jį nužudyti.

Mes, kaip ir Betliejaus piemenys, džiaugiamės, kad gimė Išga
nytojas, visiems prieinamas Dievas.

Tą Šv. Užgimimo dieną minint, sveikinu „Draugo” redakciją 
ir administraciją su visais mūsų mielais darbuotojais. Nuoširdžiai 
sveikinu Draugo fondo pirmininką ir visus fondo direktorius, lin
kėdamas Dievo laiminamos sėkmės. Sveikinu „Draugo” skaityto
jus, bendradarbius ir geradarius. Sveikinu su gražiais linkėjimais 
„Draugo” renginių komitetą.

„Draugo” paskirtis yra, kad lietuviai išeivijoje neprarastų sa
vosios kilmės, kad lietuviais gimę, lietuviais turime ir būti. Tegul 
Viešpats Jėzus su savo Motinėle visus mus laimina ir parodo, kad 
Dievas mūsų šalies neapleido ir kad jos ateitimi yra susirūpinusi 
Jo Motina Marija, mūsų tautos globėja.

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC
„Draugo” moderatorius • v ’
'• . \ (O ,

Vytautas ir Gražina Ka
mantai iš Grand Rapids, Michi- 
gan, sveikina visus artimuosius, 
draugus bei pažįstamus šv. Ka
lėdų ir naujų 1996 metų proga 
per „Draugą”, vietoj sveikinimų 
atvirukų aukodami lietuviškai 
spaudai, kuri yra labai svarbi 
mums visiems ir kuriai yra rei
kalinga visų mūsų parama.

Uršulė ir Jonas Balskai šir
dingai linki giminėms, drau
gams ir pažįstamiems malonių 
Kalėdų švenčių ir kuo sėkmin
giausių 1996 metų! Vieton kor
telių skiriame auką „Draugui”.

Kleofa Gaižauskienė šven
čių proga sveikina mielus gimi
nes, draugus ir pažįstamus. 
Visiems linki linksmų šv. Kalė
dų ir sėkmingų bei laimingų 
1996 metų. Vietoj kortelių ski
ria auką Draugo fondui.

Vyt. P. Vygantas sveikina 
savo draugus ir visus artimuo
sius šv. Kalėdų bei Naujų metų 
proga, linkėdamas sveikatos ir 
sėkmės. Prideda auką „Drau
gui” — prasmingo lietuviškos 
informacijos darbo parėmimui.

„Šaltinėlis” — importuoti ir 
vietiniai gėrimai — švenčių pro
ga sveikina visus savo gimines, 
draugus, klientus ir pažįstamus. 
Linkime visiems sveikų ir nuo
taikingų šv. Kalėdų bei laimin
gų 1996 metų.
Audronė ir Jonas Kapočiai, 
Teresė ir Povilas Urbonai

Elena ir Vytautas Vidugi
riai linksmų šventų Kalėdų 
švenčių ir laimingų 1996-tųjų 
Naujųjų metų linki visiems 
savo draugams, bendradar
biams ir pažįstamiems.-V

J.J. Dagys, Beverly Shores, 
IN, sveikina visus draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų bei 
Naujųjų metų proga. Vietoj 
kortelių ir kalėdinių sveikinimų 
skiria auką „Draugui”.

Ona ir Antanas Juodval- 
kiai didžiųjų švenčių proga 
sveikina gimines, draugus ir 
visus geros valios lietuvius, 
linkėdami džiaugsmingų Kalė
dų ir laimingų 1996-tųjų metų! 
Tegu Aukščiausias laimina to
limesnį prasmingą gyvenimą ir 
suteikia jėgų lietuvybės išlaiky
mo darbuose.

Pastaba: nuo ateinančių metų 
pradžios mūsų naujas adresas 
bus: 8608 Sayre Avė, Burbank, 
IL 60459-2260.

Nuoširdžiai sveikinu visus 
savo gimines, draugus, pažįsta
mus bei artimuosius ir linkiu 
visiems tyro džiaugsmo Kalėdų 
šventėse, o naujieji — 1996 — 
metai teatneša Dievo palaimos. 
Kostas Dočkus, Cicero, IL.

Simas Jokūbaitis sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir Naujais 
1996-taisiais metais. Linki vi
siems linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų ateinančių metų.

Janina Poškus sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujų metų pro
ga; skiria auką „Draugui”.

Valda Paškus ir šeima šv. 
Kalėdų ir Nauju metų proga 
sveikina draugus ir pažįstamus, 
linkėdama džiaugsmo, sveika
tos ir ramybės. Vietoje korte
lių siuntimo skiria auką „Drau- 
gui .

Angelė ir Romas Nelsai, Ri
mas, Audra ir Tomas Nar
butai, Raimundas, Renata, 
Viktoras ir Erika Pauliai, 
Vitas ir Inga Rugieniai svei
kina savo gimines, draugus bei 
pažįstamus, o taip pat „Draugo” 
redakciją ir administraciją šv. 
Kalėdų proga, linkėdami ramy
bės, džiaugsmo ir sėkmės Nau
juose metuose. Vietoje kalėdinių 
atvirukų aukoja Draugo fondui 
200 dol., Lietuvos Partizanų 
globos komitetui 100 dol., o 
Našlaičių globos komitetui taip 
pat 100 dol.

Viktoras Endrijonas, Chica
go, IL, sveikina gimines, drau
gus bei pažįstamus su šv. Kalė
domis ir Naujais metais, linki 
geros sveikatos ir sėkmės.

Irena Garunkštienė švenčių 
proga sveikina seses „Gražinie- 
tes”, seses „Sietuvietes”, visus 
draugus ir pažįstamus, linkėda
ma daug sveikatos ir Dievo pa
laimos./..

Dona ir Petras Dapkai svei
kina giminės, draugus bei pažįs
tamus, visą „Draugo”, adminis
traciją bei redakciją. Linki vi
siems geros šventiškos nuotai
kos, nesibaigiančios energijos 
darbuose ir stiprios sveikatos. 
Vietoj kalėdinių sveikinimų ski
ria auką Draugo fondui.

Sofija ir Adolfas Jelioniai
nuoširdžiai sveikina savo ar
timuosius, bičiulius ir pažįsta
mus, linkėdami malonių šv. Ka
lėdų, tvirtos sveikatos ir Dievo 
palaimos kupinų 1996-tųjų me
tų. Vietoje siunčiamų sveikini
mų skiria auką „Draugui”.

i SS
Janina ir Ignas Ruginiai

sveikina visus gimines, draugus 
bei pažįstamus su šv. Kalėdomis 
ir Naujais metais.
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džiai sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga, linkėdama 
daug džiaugsmo, laimės ir svei
katos. Vietoje kalėdinių atviru
kų — parama spaudai.

Romas, Donata ir Stepas 
Puodžiūnai linki linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų me
tų visiems mieliems giminėms, 
draugams bei pažįstamiems.

Vacys ir Cecilija Mitkai 
sveikina visus artimuosius, 
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų ir Naujųjų metų proga, lin
kėdami laimės ir geros svei
katos.

Kotryna ir Marius Sodoniai
sveikina visus gimines, draugus 
ir pažįstamus iš saulėtos Flori
dos su šv. Kalėdomis ir Naujais 
metais, linkėdami visiems nuo
taikingų švenčių bei laimingų 
Naujų metų.

JAV LB Brighton Parko
apylinkės valdyba nuoširdžiai 
sveikina vyriausiąją redaktorę 
Danutę Bindokienę ir kitas 
redaktores bei bendradarbius, 
administratorių Pijų Stončių ir 
jo štabą, tėvus Marijonus ir 
visus „Draugo”skaitytojus, ypač 
brightonparkiečius, su šv. 
Kalėdomis. Linkime visiems 
laimingų ir sėkmingų Naujųjų 
1996 metų.

Per valdybos pirm. Salomėją 
Daulienę ir ižd. Aliną Vadeišie- 
nę atsiuntė 200 dol. auką 
„Draugo” gyvavimui paremti.

Pasaulio lietuvių centro renginių komiteto pirmininkei (kairėje) kalėdinės 
mugės metu „nusišypsojo laimė” —ji laimėjo skanų raguolį. Ta laime džiau 
giasi ir PLC renginių komiteto narė Alė Karaliūnienė.

Nuotr. Vytauto Jasineviėiaus

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Po pirmojo pasaulinio karo 
atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę, reikėjo kovoti su įvairiais 
priešais: rusais, lenkais, ber
montininkais ir kitais. Minis
tras pirmininkas ir Krašto ap
saugos ministras prof. Augusti
nas Voldemaras tais pačiais 
metais, t.y. 1918 m. lapkričio 23 
d. išleido įstatymą, kuriuo 
šaukiami jaunuoliai savanoriais 
stoti į kariuomenę, ginti kraštą 
nuo priešų. Ilgai laukti nereikė
jo. Būriai jaunų vyrų metė 
mokslą, arklą ir stojo į kariuo
menę. Jie sudarė pradžią Lietu
vos karuomenei. Todėl Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo data lai
koma 1918 m. lapkričio 23 d. Ši 
šventė kiekvienais metais iškil
mingai švenčiama.

Šiais metais LKVS „Ramovė” 
Čikagos skyrius, vadovaujamas 
Juozo Mikulio, talkinant visų 
trijų kuopų nariams ir biruti- 
ninkėms, surengė Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 77-rių 
metų minėjimą lapkričio 19 d. 
Minėjimas pradėtas 10 vai. ryto 
vėliavų pakėlimu prie Laisvės 
kovų paminklo Jaunimo centro 
sodelyje. Po to vyko pamaldos 
Jėzuitų koplyčioje. Pamaldos 
pradėtos giesme: „Nuliūdo ka
pais...”, giedojo solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai, akom
panuojant muz. Manigirdui Mo- 
tekaičiui. šv. Mišias aukojo ir 
tai dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Jonas Kidykas; 
auką nešė Marija Ališauskienė 
ir Juozas Mikulis, skyriaus 
pirmininkas.

Vyko apeigos prie Laisvės 
kovų paminklo. Joms vadovavo 
„Ramovės” skyriaus pirm. 
Juozas Mikulis. Aukurą uždegė 
ŠST vadas Mykolas Abarius, 
asistuojant Monikai Gudai
tienei ir Anelei Ramanauskie
nei. Minutės susikaupimu 
pagerbti visi žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės. Gyvų gėlių 
vainiką prie paminklo padėjo 
LKVS-gos centro valdybos pir
mininkas Edmundas Vengians- 
kas, su Anele Kirvaityte ir 
Giedraitiene. Po to buvo pagie
dotas posmelis „Marija, Mari
ja”. Ilgesnį žodį tarti buvo 
pakviestas miškininkas Jonas 
Žebrauskas, po kurio kalbos 
buvo giedamas himnas ir tuo 
apeigų pirmoji dalis baigta. Visi 
pakviesti į V.D. Šaulių rinkti

Du uolūs talkininkai Brighton Parko LB valdybos renginiuose: Vytautas I)i 

jokas (valdybos vicepirm.) ir Ramunė Marčiulynaitė

nės salę akademinei minėjimo 
daliai.

Oficialiąją minėjimo dalį pra
dėjo pirm. Juozas Mikulis, pak
viesdamas įnešti vėliavas, 
sveikino savanorius — kūrėjus, 
karius, kurie davė pradžią Lie
tuvos kariuomenei. Visi, žuvę 
dėl Lietuvos laisvės, pagerbti at
sistojimu. Pristačius garbės sve
čius, buvo sveikinimai. ALTo 
Čikagos skyriaus pirmininkė 
Matilda Marcinkienė perskaitė 
centro valdybos sveikinimą, ku
rį pasirašė Grožvvdas Lazaus
kas. Mažosios Lietuvos Rezis
tencijos vardu — Algis Regis, 
primindamas, kad neturime tei
sės nusisukti nuo Mažosios Lie
tuvos. LKVS „Ramovė” centro 
valdybos pirm. Edmundas Ven- 
gianskas padėkojo už gausų da
lyvavimą. ŠST vadas Mykolas 
Abarius priminė, kad Lietuvos 
karys amžių bėgyje tėvynę my
lėjo ir nebijojo už ją mirti. 
Linkėjo vienybės ir kartu dirb
ti Lietuvai. Raštu sveikino: 
Lietuvos garbės kon. Vaclovas 
Kleiza, Amerikos Lietuvių Tau
tinė sąjunga — dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Edmundas Vengianskas pak
vietė šios dienos prelegentą 
Valdą Adamkų, kuris Lietuvo
je laikomas populiariausiu 
asmeniu. Paskaitininkas pir
miausia palygino šventes, ku
rios vienodai visos labai svar
bios: Vasario 16-toji, Kovo 
11-toji, Birželio 14-toji ir 
Lapkričio 23-čioji, nes visos jos 
siekė tautai gyventi laisvai. 
Taip pat jis pažymėjo, kad yra 
prasminga turėti Lietuvos ka
riuomenę, kuri apsaugo nuo 
vidaus ir išorės priešų. Su apgai
lestavimu pareiškė, kad 1918 m. 
jaunuoliai savo laisvu noru stojo 
į kariuomenę, o dabar daug kas 
bėga nuo dvejų metų tarnybos. 
Paskaita buvo išsamiai paruoš
ta ir gražiai perduota minėjimo 
dalyviams, kurių buvo gana 
gausiai prisirinkę.

Po paskaitos vyko menine da
lis, kurią atliko Algimantas 
Barniškis, padainuodamas ke 
lias dainas. Minėjimas baigtas, 
visiems giedant „Lietuva bran 
gi’... LKVS „Ramovė” Čikagos 
sk. pirm. Juozas Mikulis išreiš
kė padėką visiems, kiekvieną 
išvardindamas, kurie kuo nors 
prisidėjo prie šio minėjimo. Taip 
pat nepamiršo ir gausiai dalyva
vusios publikos. Po to buvo 
pasivaišinta.

Ant. Repšienė


