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Artūras Paulauskas ir Valdas 
Adamkus tęs kovą dėl 

prezidento posto 
Vilnius, gruodžio 22 d. 

(BNS) — Arturas Paulauskas 
ir Valdas Adamkus, pirma
jame rinkimų rate smarkiai 
aplenkę kitus penkis kandida
tus į prezidentus, susirungs 
dėl Lietuvos vadovo posto an
trajame rinkimų rate sausio 4 
dieną. 

Pirminiais Vyriausiosios rin
kimų komisijos duomenimis, 
iš visų 2,039 rinkimų- apylin
kių, 44 metų teisininkas A. 
Paulauskas gavo 45.35 proc. 
balsų, 71 metų gamtosaugi
ninkas V. Adamkus — 27.89. 

Trečias rinkimuose yra Sei
mo pirmininkas ir konservato
rių vadovas Vytautas Lands
bergis —15.85 proc. 

Vytenis Andriukaitis buvo 
gavęs 5.72 proc. balsų, Kazys 
Bobelis — 3.% proc., Rolan
das Pavilionis — 0.86 proc., 
Rimantas Smetona — 0.36 

proc. 
Rinkimuose dalyvavo 71.54 

proc. rinkėjų. 
Kadangi nė vienas iš 7 kan

didatų pirmajame rinkimų 
rate nesurinko daugiau nei 
pusės balsavusių rinkėjų bal
sų, pirmieji du kandidatai tęs 
kovą antrajame rate sausio 4 
dieną. Prezidentu bus išrink
tas kandidatas, gavęs daugiau 
balsų. 

Vėliausioje visuomenės nuo
monės apklausoje, kurią prieš 
pirmąjį ratą surengė bendrovė 
„Baltijos tyrimai", didesnė da
lis apklaustųjų sakė balsuosią 
už V. Adamkų, jei jam teks 
rungtis antrajame rate su A. 
Paulausku. 

Už V. Adamkų antrajame 
rate ketino balsuoti 45 proc. 
apklaustųjų, už A Paulauską 
— 41 proc. 

V. Adamkus pradėjo 
konsultacijas su atkritusiais 

kandidatais 
Vilnius, gruodžio 22 d. 

(BNS) — Į antrąjį rinkimų 
ratą patekęs gamtosauginin
kas Valdas Adamkus mano, 
kad toks rinkėjų apsisprendi
mas rodo pokyčių troškimą. 

„Vakar Lietuvos elektoratas 
labai aiškiai išsakė savo pozi
ciją, kad nori naujos linijos", 
sakė V. Adamkus spaudos 
konferencijoje pirmadienį. 

Kandidatas teigė nesitikėjęs 
geresnio rezultato, nes Artū
ras Paulauskas „turi konsoli
duotą rinkėjų bloką", jo 
rėmėjai buvo įvairių politinių 
grupių atstovai. 

V. Adamkus sakė labai opti
mistiškai žiūrįs į antrąjį rin
kimų ratą, kuriame galutinai 
išryškės žmonių nuotaikos. 

Jau pirmadienį yra numaty
ti V. Adamkaus susitikimai su 
kai kuriais nesurinkusiais pa

kankamai balsų kandidatais 
bei kitų politinių partijų atsto
vais. „Esame pasirengę rim
tiems politiniams susitari
mams", teigė V. Adamkaus 
štabo vadovas Vidmantas Sta
niulis. 

V. Adamkus sakė, kad susi
tikimas su Vytautu Landsber
giu kol kas nėra numatytas. 
Jis sakė su malonumu priim
siąs socialdemokratų paramą, 
nes tai, pasak jo, yra „solidi ir 
rimta" partija. 

V. Staniulis tvirtino, kad 
štabo taktika antrajame rin
kimų rate nesikeis ir bus to
liau pabrėžiama centristinė 
kandidato nuostata. 

V. Staniulis žadėjo išlaikyti 
korektišką ir švarią rinkimų 
kampaniją, nepaisant to, ko
kios taktikos imsis konkuren
tas. 

Socialdemokratai nori paremti 
Valdą Adamkų 

Vilnius, gruodžio 22 d. 
(BNS) — Lietuvos socialde
mokratų simpatijos aiškiai 
linksta Valdo Adamkaus pu
sėn, tačiau jie tik šeštadienį 

Krikščionys 
demokratai parems 

gamtosaugininką 
Vilnius, gruodžio 22 d. 

(BNS) — Krikščionių demo
kratų partijos vadovas, už
sienio reikalų ministras Algir
das Saudargas spėja, kad an
trajame prezidento rinkimų 
rate susivienys „antinomen-
klatūrinės jėgos" ir labai sun
ku nuspėti, kas laimės — Val
das Adamkus ar Artūras Pau
lauskas. 

„Krikdemų partija remia an-
tinomenklatūrinių jėgų at
stovą V. Adamkų", sakė A. 
Saudargas spaudos konferen
cijoje pirmadienį. 

Pasak jo, nepaisant „lakuo
tos fasadinės rinkimų kampa
nijos", A. Paulauskas yra 
„pronomenklatūrinių jėgų at
stovas". 

„Tai liudija ir Algirdo Bra
zausko agitacija už A. Pau
lauską, kuri patvirtino, kad 
naująjį kandidatą remia tos 
pačios partinės jėgos", mano 
A. Saudargas. 

Ir jaunas ir senas — už naująjį Lietuvos prezidentą. 
Nuotr.: Vilniaus 205-oje rinkimų apylinkėje Fabijoniškėse. 

Lietuvos piliečiai JAV 
aktyviausiai balsavo paštu 

(Elta) 

Vilnius, gruodžio 22 d. 
(Elta) — Per Lietuvos Prezi
dento rinkimus prie balsavimo 
dėžių sekmadienį atvyko tik 
apie 10-15 procentų JAV nuo
lat gyvenančių Lietuvos pi
liečių, bet tai nereiškia, jog 
Amerikos lietuviai yra pasy
vūs. 

Rinkimų komisijos pirmi
ninkės nepaprastosios pasiun
tinės ir įgaliotosios ministres 
Dalios Grybauskaitės teigimu, 
didžioji dalis rinkėjų savo pi
lietinę pareigą atliko paštu. 
Tokį balsavimo būdą JAV gy
venantys Lietuvos piliečiai pa
sirinko todėl, kad po daugelį 

landė bei Los Angeles. 
Pasak D. Grybauskaitės, vi

siems Lietuvos pilietybę turin
tiems ir JAV įsikūrusiems rin

kėjams, kurių ambasados duo
menų sąraše yra apie 2,000, iš 
anksto buvo išsiųsti reikiami 
dokumentai ir suteikta gali
mybė pareikšti savo nuomonę. 

Neoficialiais duomenimis, 
iki sekmadienio paštu gauta 
apie 1,500 laiškų. 

Seimo pirmininkas — 
už Valdą Adamkų 

Vilnius, gruodžio 22 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, nepa
tekęs į antrąjį Lietuvos prezi
dento rinkimų ratą, sako pa-
remsiąs jame buvusį konku
rentą Valdą Adamkų. 

„Kokiomis formomis tai pa
darysiu, bus svarstoma arti
miausiu metu", sakė V. Land-

ketina nuspręsti, kurį iš 
dviejų kandidatų paremti per 
antrąjį prezidento rinkimų 
ratą. 

Rinkimuose su beveik 6 
proc. balsų buvęs ketvirtas, 
socialdemokratas Vytenis An
driukaitis sakė balsuosiąs už 
V. Adamkų. Tačiau spaudos 
konferencijoje pirmadienį jis 
sakė, kad galutinis sprendi
mas bus priimtas šeštadienį 
partijos tarybos posėdyje. 

Savo paramą V. Adamkui 
jau pareiškė beveik 16 proc. 
balsų gavęs konservatorių 
kandidatas Vytautas Lands
bergis. 

Pasak V. Andriukaičio, pro
blemų socdemams kelia ir V. 
Adamkaus, ir A. Paulausko 
kandidatūros. „Nesame tikri, 
ar V. Adamkaus dalyvavimas 
rinkimuose yra konstitucinis", 
sakė jis. 

Tačiau socdemams dar la
biau nepatinka „ultraliberali 
ir eklektiška" A. Paulausko 
programa, taip pat pats kan
didatas, apie kurį susitelkė 
„šleževičininkų" nomenkla
tūra. 

Socdemai rinkimų rezulta
tais patenkinti ir patikėję 
savo jėgomis. Jie dabar ketina 
telkti Lietuvos kairiųjų judė
jimą. 

valstijų pasklidusiems tau- sbergis spaudos konferenci-
tiečiams yra gana sudėtinga joje, kurią jis pradėjo teiginiu 
atvykti į kurią nors iš penkių „vėl esu tik Seimo pirminin-
rinkimų apylinkių — ambasa- kas". 
dą Vašingtone ar konsulatus V. Landsbergis prisipažino 
New Yorke, Čikagoje, Cleve- neturėjęs didelių iliuzijų dėl 

Premjero kandidatūra bus 
paskelbta po rinkimų 

Vilnius, gruodžio 22 d. 
(BNS) — Kandidatas į Lietu
vos vadovo postą Artūras Pau
lauskas neatsisako galimybės 
pakeisti vyriausybės vadovą, 
tačiau jei laimės, konkrečią 
kandidatūrą žada įvardinti po 
rinkimų, sausio viduryje. 

„Mintyje turiu daug kan
didatų", spaudos konferenci
joje pirmadienį sakė A. Pau
lauskas. 

Jis teigė, kad pirmasis jo 
kaip prezidento dekretas bus 
dėl vyriausybės formavimo. 

A. Paulauskas dėkojo rin
kėjams už pasitikėjimą, pa-

. ramą, už tai, kad jie atėjo bal
suoti. 

„Balsų skaičius už mane 
džiugina", prisipažino kandi
datas. Jo nuomone, tai rodo, 
kad žmonės nori, jog į politiką 
ateitų nauja, jauna karta. 

„Man tenka nelengva našta 
tapti kairiosios Lietuvos lyde
riu", sakė V. Andriukaitis. 

Pasak jo, į šį judėjimą, be 
socdemų, galėtų susitelkti kai 
kurie LDDP, Valstiečių parti
jos, Moterų partijos ir Centro 
sąjungos atstovai, taip pat visi 
žmonės, kurių „pajamos yra 
tik jų atlyginimas, o ne su
kauptas kapitalas". 

Jis tikisi, kad susidomė
jimas rinkimais per Kalėdų ir 
Naujųjų Metų šventes ne-
atslūgs. 

Kalbėdamas apie Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
pralaimėjimą pirmajame rin
kimų rate, A. Paulauskas 
teigė, kad tai daugiau lėmė ne 
konservatorių veiklos rezulta
tai, o „galbūt jo paties asme
nybė". 

A. Paulausko rinkimų štabo 
vadovas, filosofas Arvydas 
Juozaitis sakė,kad tokių rin
kimų rezultatų tikėtasi, nors 
prieš mėnesį jie prezidento 
postą tikėjosi laimėti jau pir
majame rate. Pasak A. Juo
zaičio, A. Andriukaičio sekma
dienį gautus balsus pridėjus 
prie A. Paulausko, susidarytų 
apie 51 proc. visų balsų, ir to 
būtų užtekę galutinei pergalei 
jau per pirmąjį ratą. 

A. Paulauskas sakė, jog jo 
štabas jau mąsto apie antrojo 
rato strategiją ir mano, kad 
rinkimų kampanija ir toliau 
išliks taktiška ir korektiška. 

Žurnalistų paklaustas apie 
jį remiančias politines jėgas, 
A. Paulauskas dar kartą pa
kartojo, kad yra „nepriklau
somas kandidatas". 

savo galimybių rinkimuose, 
nors kai kurie susitikimai su 
rinkėjais buvo nuteikę jį labai 
optimistiškai. Jo nuomone, 
pralaimėjimą, be kitų aplinky
bių, nulėmė ir „vieno žmogaus 
atsakomybės už viską iliuzi
ja". 

„Suprantu, kad esu dėl vis
ko kaltas, kas yra bloga Lietu
voje", ironizavo Seimo pirmi
ninkas. 

Paklaustas, ar po pralaimė
jimo nesusilpnės jo įtaka kon
servatorių partijoje, V. Lands
bergis sakė manąs, kad yra 
reikalingas konservatoriams. 

„Įdomia mintimi, verta 
svarstymo" jis pavadino klau
simą, ar nevertėtų partijos 
pirmininko posto užleisti jau
nesniam politikui. „Tai nėra 
mano rūpestis išsaugoti savo 
įtaką", pabrėžė jis. 

Paprašytas pakomentuoti 
Artūro Paulausko pareiški
mus, kad pergalės atveju jis 
keistų premjerą, Seimo pirmi
ninkas teigė, jog „A. Pau
lauską kažkas blogai instruk
tuoja". „Nemanau, kad Sei
mui reikės ieškoti kompromi
so", pareiškė jis. 

* Vašingtonas, gruodžio 21 
d. — JAV Lietuvių Bendruo
menė nusiuntė 12 žmonių de
legaciją į Lietuvą stebėti pre
zidento rinkimų. Jų pastabos 
apie rinkimus bus atsiųstos į 
JAV LB Krašto valdybos įs
taigą, kuri sudarys bend
rą rinkimų stebėtojų praneši
mą. 

* Čikagos Generalinia
me konsulate sekmadienį 
įvykusiuose Lietuvos Respub
likos prezidento rinkimuose 
balsavo 263 asmenys. Balsavi
mo eigą rūpestingai tvarkė 
rinkimų komisija, kurią suda
ro Kęstutis Ječius, Leonas 
Maskaliūnas ir Bronius Siliū-
nas. Jiems konsulate reiškia 
nuoširdžią padėką, nors jų 
darbas dar nepasibaigė, ka
dangi antrasis rinkimų ratas 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfa*. ITAR-TASS, BelaPAN. 
RLA g ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Tel Avivas. JAV pirmadienį patvirtino, kad amerikiečių 
karo laivas „John Rodgers" dalyvaus bendrose su Turkija ir Iz
raelio pratybose, kurios kitą mėnesį vyks rytinėje Viduržemio 
jūros dalyje, tarptautiniuose vandenyse prie Izraelio krantų. 
Pratybose dalyvaus po du Turkijos ir Izraelio laivus bei keli 
sraigtasparniai ir paieškos lėktuvai, sakoma pareiškime. Besi
plečiantis karinis Turkijos ir Izraelio bendradarbiavimas nuvy
lė arabų valstybes ir Iraną. Islamo Konferencijos Organizacijos 
valstybių vadovai per susitikimą Teherane mėnesio pradžioje 
pasmerkė karinius Turkijos ryšius su Izraeliu. 

Talinas. Baltijos valstybių ir JAV chartijos pasirašymas ro
do, kad Jungtinės Valstijos suinteresuotos savo ekonomine ir 
politine veikla Baltijos jūros regione, pareiškė Estijos preziden
tas Lennart Meri. Anot jo, chartija padės užmegzti pastovius 
ekonominius ryšius. 

Jeruzalė. Palestiniečiai šeštadienį reiškė pasipiktinimą 
ministro pirmininko Benjamin Netanyahu pareiškimu, kad Va
karų Krantas yra „Izraelio dalis". Palestinos ministrė Hanana 
Ashrawi B. Netanyahu pareiškimą pavadino ,.'.bsurdišku" ir 
„tiesioginiu prieštaravimu taikos procesui". „Tai aiškus įro
dymas, kad B. Netanyahu nejaučia jokių įsipareigojimų taikos 
procesui ar tarptautinei teisei", sakė ji. Palestinos prezidentas 
Yasser Arafat, šeštadienį kalbėdamas Kaire, sakė, kad „B. Ne
tanyahu pareiškimas, jog Vakarų Krantas laikomas žydų vals
tybės dalimi yra pavojingas". 

Bagdadas. Irako prekybos ministras Mohammed Mehdi Sa-
leh sekmadienį pranešė, kad Irakas sėkmingai baigė derybas 
su Jungtinėmis Tautomis (JT) dėl pagalbos paskirstymo plano, 
kuris bus vykdomas pagal „nafta mainais už maistą" susitari
mą. M. Saleh sakė, kad Irakas pradės pumpuoti naftą iš karto, 
kai JT generalinis sekretorius Kofis Annan patvirtins pagalbos 
paskirstymo planą. Prieš metus įsigaliojusi naftos sutartis lei
džia Irakui per pusę metų išvežti naftos už 2 milijardus JAV 
dolerių, kad galėtų nupirkti maisto, medikamentų ir kitų būti
nų vartojimo prekių irakiečiams, kenčiantiems dėl JT sankcijų, 
kurios Irakui buvo paskelbtos po įsiveržimo į Kuvvaitą 1990 
metais. 

Kazanė, Rusija. Čečėnijos prezidentas Aslan Maschadov 
šeštadienį pareiškė esąs pasirengęs maksimaliai suartėti su 
Rusija, tačiau tik po to, kai su Maskva bus pasirašyta reikš
minga sutartis, pripažįstanti Čečėnijos nepriklausomybę. Apie 
tai prezidentas paskelbė atvykęs į Kazanę, kur prasidėjo tarp
tautinė konferencija „Hagos iniciatyva", kurioje bus svarstoma 
Čečėnijos problema. A. Maschadov pažymėjo, kad visų pirma 
jis norėtų susitarti būtent su Rusija, tačiau pridūrė, kad Čečė
nijai nepriklausomybės ir suvereniteto klausimas — tai žmo
nių gyvybės klausimas, garantija, kad genocido grėsmė jau iš
nyko. Prezidento teigimu, Čečėnija, pasilikdama Rusijos kons
titucijos teisinėje erdvėje, praranda saugumo garantijas. 

Sarajevas. JAV prezidentas Bill Clinton pirmadienį atvyko 
į Sarajevą, kad dvasiškai paremtų amerikiečių karius, kurių 
misija Bosnijoje buvo pratęsta neribotam laikui. Pirmą kartą 
lankydamasis Bosnijos sostinėje, B. Clinton kreipsis į miesto 
gyventojus. Vėliau JAV prezidentas išskris į Tuzlos miestą 
šiaurės rytuose, kur susitiks su maždaug 8,500 NATO taikda-
rišką misiją atliekančių Amerikos karių. Praėjusią savaitę JAV 
prezidentas pareiškė, kad nustatytas JAV karo pajėgų išve
dimo iš Bosnijos konkretus terminas buvo klaida ir jungtinės 
pajėgos drauge su kitomis NATO bendardarbėmis kuria planus 
ilgalaikei taikdariškai NATO misijai Bosnijoje. 

Minskas. Baltarusijos prezidento Aleksandr Lukašenko 
nuomone, Vakarai laikosi jo atžvilgiu „specifinio požiūrio", 
jiems nepatinka jo vykdoma politika. „Vakarai jau rytoj imtų 
ploti Baltarusijos prezidentui, jeigu jis pirmiausia atsitrauktų 
nuo Rusijos ir būtų lojalus NATO bei siektų narystės jame kaip 
Ukraina ir Baltijos valstybės", sakė A. Lukašenko. Be to, pasak 
jo,,Jiems reikia atverti visas valstybės sienas, kad ji taptų pe
reinamuoju kiemu". 

Maskva. Per praėjusias 12 dienų sudužus penkiems buvu
sios Sovietų Sąjungos lėktuvams, šios aviacijos saugumas lai
komas jau nebe blogu, o tiesiog katastrofišku. Paskutinis inci
dentas įvyko trečiadienį, kai dingo Ukrainos keleivinis „Jak-
42* lėktuvas su 70 žmonių. Manoma, kad jis nukrito snieguota
me Šiaurės Graikijos rajone netoli Olimpo kalno. Pasak spe
cialistų, šios avarijos nėra vien bloga sėkmė. Jos rodo prastą 
lėktuvų priežiūrą, beviltišką lėšų trūkumą ir aplaidžią saugu
mo kontrolę šimtuose aviabendrovių, kurios atsirado, prieš 6 
metus skilus monopolinei sovietų bendrovei „Aeroflot". 

HongKongas. Iš Kinijos importuojamos vištos bus sunai
kinamos, jei neturės tinkamų žemės ūkio tarnybų pažymėjimų. 
Šių priemonių imtasi, siekiant išvengti „paukščių gripo" pliti
mo, pirmadienį pranešė Hong Kongo pareigūnai. Kol kas Hong 
Konge nuo H5N1 gripo viruso, kuris anksčiau ligą sukeldavu-
sio tik paukščiams, mirė du vaikai ir 54 metų vyras. Dar penki 
žmonės yra užsikrėtę šiuo virusu. Manoma, kad virusu užsi
krečiama nuo vištų. Kol kas nėra akivaizdžių įrodymų, kad juo 
galima užsikrėsti nuo žmogaus, o tai labai svarbu epidemijos 
kilimo požiūriu. 

įvyks 1998 metų sausio 4 die
ną. 

* Per keturias balsavimo 
paštu dienas savo valią Lietu
vos prezidento rinkimuose pa
reiškė apie 86,500 piliečių. 
Prezidentas paštu renkamas 
aktyviau, nei Seimas pernai 
rudenį. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 23 d.: 9i Jonas 
Kanty. kunigas 1390-1473 •; 
Viktorija. Vilbutas. Žibute. 

Gruodžio 24 d.: Kūčios. 
Adomas. Ieva. Adele. Irmina. 
1798 m gimė rašytojas Adomas 
Mickevičius. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MINKŠTAKAULEI PAGALBA 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Klausimas. Aš iš Lietuvos 

ir prašau vaistų ten gyve
nančiai 80 metų senelei nuo 
jos minkštų kaulų. Ten gydy
tojas prirašė vokiškų, o jų ne
galima gauti. Ar galite 
išrašyti amerikoniškų? 

Atsakymas. Galima, bet jie 
nepadės, jei visapusiškai ne
gydysime tokios ligonės. Rei
kia daugiau žinių apie tą ligo
nę, nes vien vaistais gydant, ji 
nebus gydoma pagal dabartinį 
medicinos pajėgumą. O jis 
apskritai yra štai koks. 

Pirmiausia žinokime, kad 
apsaugos nuo bet kokios ligos 
gramas yra vertesnis už cent
nerį gydymo. O dauguma 
mūsų čia visai apsileidžiame: 
tik dažnai net nepataisomai 
sveikatą sugadinę, prašome 
pagalbos. 

Kaulams suminkštėjus, nie
kas jų jokiais vaistais nesukie
tins — galimas yra tik toli
mesnis jų minkštėjimo sulai
kymas ir nuo lūžio apsaugoji
mas. O jis yra štai koks, net 
trejopas. Darbas — vaikščio
jimas net ir šimto metų belau
kiant. Mišri — vegetariška 
mityba, lieso pieno po keturis 
puodelius per dieną išgeriant. 
Tada bus pakankamai sutei
kiama kūnui kalcio. Mat kal
cis ir vitaminas D-3 yra ge
riausi vaistai minkštakaulei ir, 
žinoma, minkštakauliui. Va
sarą buvodami lauke pakan
kamai saulė mūsų odoje paga
mina vitamino D, o žiemą 
imkime jo tabletėmis iš viso 
per parą po 800 IU (vienetų), 
kuriuos gausime imdami kas
dien po dvi tabletes, kad ir 
CALCICHE\V FORTE D-3 
bei CALCEOS ar Cacit D-3. 

Kaulai smarkiai minkštėti 
ima nuo regulų paliovimo, 
ypač pas sėdinčias ir nesidar-
buojančias, nejudančias, ne-
vaikščiojančias bei darbo ven
giančias, o vien tik plepalais 
užsiimančias, visą apylinkę 
apkalbančias. O pas aštuo
niasdešimtmetę — tai pas 
kiekvieną esti kaulai su
minkštėję. Dar to negana. 
Kaulams lūžus, 15% jų miršta 
per pusmetį, o kurios išlieka 
— tampa nuo kitų didžia dali
mi priklausomomis invali
dėmis. 

Kaip minėta, geriausi to
kioms vaistai yra kalcis ir vi
taminas D. Jiedu saugo kau
lus nuo lūžimo. Bet ir pati 
moteris turi saugotis. Vita
miną D galima leistis po oda 
kartą ar du kartus per metus 
jo gaunant po 150.000 vie
netu. 

Antras dalykas — tai apsau
ga nuo pavirtimo. Reikia regą 
tokiai patikrinti ir ją pagydyti. 
O kai senelei ima galva svaig
ti ir jai stovėti sunku — ji 
turi, su paprasta ar trikoje 
lazda pasinaudodama vaikš
čioti. Namuose visi kilimai, ki
limėliai turi būti prikalti. Yra 
gydytojų, kalbančių, kad ge
riausias vaistas tokioms nuo 
pavirtimo yra plaktukas ir 
vinys, o ne receptas. Dar didi
na pavirtimo pavojų alkoholis, 
raminantieji vaistai. 

Nepamirškime, kad darbas 
yra mūsų išganymas. Jis sti
prina kaulus ir raumenis, sau
go nuo pavirtimo ir nuo 
lūžimo, kai pasitaiko pavirsti. 
Žinoma, nereikia sunkiai kil
noti, staiga lenktis bei su
kinėtis — tas gali stuburkau
lius sužaloti. 

O nutukimas yra kiekvieno, 
ypač kiekvienos, pražuvimas. 
Sėkmės. 

AKUŠERINEI PAGALBAI 
— 200 METU 

Viena iš seniausių Lietuvoje 
Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninė 
mini akušerijos 200 metų su
kaktį. Lapkričio 27 d. Verkių 
rūmuose vyko šiam jubiliejui 
skirtas Vilniaus krašto aku
šerių ir ginekologų draugijos 
susirinkimas. 

Nors Šv. Jokūbo ligoninė 
veikia nuo XVIII a. pradžios, 
akušerinę pagalbą čia pradėta 
teikti tik 1797 metais. Pasitu
rinčios moterys gimdydavo na
muose, o į ligoninę ateidavo 
tik labai neturtingos, netu
rinčios už ką išsikviesti gydy
toją ar pribuvėją. 

Jei gimdymas namuose susi
komplikuodavo, čia būdavo 
atvežamos ir pasiturinčios 
moterys. Iš pradžių gimdyvės 
gulėdavo bendrose palatose su 
kitais ligoniais. 1852 metais 
buvo įrengtos pirmosios pen
kios atskiros akušerinės ir 
ginekologinės palatos, 1869 
įkurtas akušerijos skyrius. 

Dabar Vilniaus Šv. Jokūbo 
ligoninėje kasmet gimsta apie 
15,000 kūdikių. 

RAGINA KOVOTI SU 
ALKOHOLIZMU 

Spalio 25 d. Kaišiadoryse 
prasidėjo Lietuvos Katalikių 
moterų sąjungos organizuoja
mas respublikinių seminarų 
ciklas „Pagalbos ranka žen
giančiam vilties laiptais", skir
tas problemų dėl alkoholio tu
rintiems asmenims bei jų 
šeimų nariams. Sį seminarą 

1997 m. lapkričio 10 d. t ikintiesiems Kaune pačiai durų atvėrė Kristaus Prisikėlimo balnyčia. Nuotr. Eltos 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

MARIJAMPOLĖJE — 
PIRMIEJI GLOBOS 
NAMAI KUNIGAMS 

Marijampolės miesto centre 
pradėti kloti pamatai na
mams, kuriuose gyvens pase
nę ar pasiligoję kunigai, var
gonininkai, zakristijonai, ku
nigų šeimininkės ir kiti 
Bažnyčios tarnai. Tai bus pir
mieji tokios paskirties globos 
namai Lietuvoje. 

Apytiksliais skaičiavimais, 
šie Vilkaviškio vyskupijos sta
tomi globos namai kainuos 
apie 3 mln. litų. 

Vilkaviškio vyskupija stato 

surengė LKMS Kaišiadorių 
skyrius, Kaišiadorių katalikių 
moterų draugija, Respubliki
nis anoniminių alkoholikų 
centras ir draugija "Vilties 
žingsniai". Renginyje dalyva
vęs Kaišiadorių vyskupas J. 
Matulaitis perskaitė Lietuvos 
Vyskupų konferencijos krei
pimąsi į tautą dėl blaivybės. 
Anoniminių alkoholikų centro 
direktorius R. Zumberas ir 
psichologas Č. Laikovskis pa
pasakojo apie Anoniminių al
koholikų centrą, pabrėždami, 
jog alkoholikai pasiryžę „kilti 
iš dugno ir traukti iš jo kitus". 
Pasak jų, Anoniminių alkoho
likų draugijos veikia pagal „12 
žingsnių" programą, pagrįstą 
pasveikusių alkoholikų išgy
venimais bei patirtimi. Iš
klausę pranešimų bei pasisa
kymų, seminaro dalyviai, pa
siskirstę grupelėmis, tarėsi 
bei diskutavo. Anot LKMS pir
mininkės G. Paliokienės, kai
šiadoriečiai padarė pradžią, 
netrukus tokie seminarai pa
sklis po visą Lietuvą. 

F'adf'-kos di«;nos proga Maironio lit mokykloje- buvo suruoštas vajus, kūno metu mokiniai atnešė dovanėlių Lie
tuvos našlaičiams ..Saulutes". Lietuvos vaikų globos pirm Indrė Tijūnėlienė 'katr^jp' ir mokytoja Rima Poli-
kaityte meldžiasi >n l.irželio mokinukais at. našlaitėlius Mokiniai iŠ kaires: Renata Butikaitė, Paulius Wat-
son. Aima Budryti-, Karina Butikaitė. Ži2; Bajjd.'idy, Viktutė Kirkutė. Vija Lietuvninkaitė. Andrėja LapSytė, 
Aivtc Prasauskaitt-. Kubile Ramoškaite 

ir bažnyčias bei koplyčias. 
Šiemet baigtos Aleksoto (Kau
ne), Pažėrų (Kauno rajonas), 
Pilviškių (Vilkaviškio raj.), 
bažnyčios. Šiuo metu dar sta
tomos bažnyčios Marijampolės 
rajono Sangrūdos parapijoje 
bei Alytuje, koplyčia Šakių ra
jono Suodžių miestelyje. Įpu
sėta statyti Kryžių koplyčia 
Metelių parapijoje (Lazdijų ra
jonas), prie Dusios ežero. Ki
tais metais planuojama baigti 
Vilkaviškio katedros statybą. 
Daugumai šių statybų vado
vauja vyskupo Juozo Žemaičio 
skirti jauni ir energingi kuni
gai. 

Pastaraisiais metais senelių 
bei beglobių vaikų globos na
mai įrengti Bažnyčios su
sigrąžintuose ir atremontuo
tuose namuose Šakiuose, Ku
dirkos Naumiestyje, Marijam
polės Šv. Arkangelo ir Šv. Vin
cento parapijose. (Elta) 

PRIEŠ PREKYBA 
NARKOTIKAIS 

Popiežius Jonas Paulius II 
ragino pasaulio politikos bei 
ūkio atstovus imtis griežtes
nių priemonių prieš tarptauti
nę prekybą narkotikais. Kal
bėdamas spalio 8-10 d.-Vati
kane vykusiame tarptauti
niame kongrese narkomanų 
sielovados bei pagalbos jiems 
klausimais, popiežius pareiš
kė, jog skirstant narkotikus į 
silpnuosius ir stipriuosius ne* 
pakankamai įvertinamas jų 
keliamas pavojus ir neatsi
žvelgiama į priklausomybės 
problemą. Tačiau norint įveik
ti „narkotikų nelaimę", vien 
priemonių prieš narkotikų 
vartotojus nepakanka. Viena 
vertus, tarptautiniu lygiu or
ganizuotas nusikaltimas, kita 
vertus, narkotikų vartojimas 
yra laiko negerovė, ateities 
baimės ir nepajėgumo susi
orientuoti pasaulyje išraiška. 
Narkotikų aukomis dažniau
siai tampa jaunuoliai, pabrėžė 
Jonas Paulius II. Todėl veiks
mingiausios būtų prevencijos 
priemonės bei teisingas auk
lėjimas šeimoje. 

Konferencijoje solidarus 
gyvenimo labui" dalyvavo pen
kiasdešimties vyskupų konfe
rencijų atstovai, Vatikano 
bendradarbiai ir bažnytinių 
terapijos bei pagalbos grupių 
vadovai. Praktinis susitikimo 
tikslas — parengti bažnytinės 
pagalbos narkomanams vado
vą. Portugalijos vyriausybės 
narkotikų klausimais vyriaus. 
komisaras kun. Vitor Feytor 
Pinto atkreipė dėmesį, jog Eu
ropoje pastebima tendencija 
toliau liberalizuoti su narkoti
kais susijusius įstatymus. Ta
čiau liberalios narkotikų poli
tikos Nyderlanduose, Ispani
joje bei Šveicarijoje balansas 

esąs „veikiau neigiamas" ir 
neturėtų būti pavyzdys kitoms 
šalims. 

Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Angelo Soda-
no, kaip ir popiežius, irgi 
prieštaravo vadinamųjų silp
nųjų narkotikų legalizavimui, 
nes tai būtų žingsnis klaidin
ga kryptimi. Tai padidintų pa
vojų sveikatai, daugiau kai
nuotų visuomenei ir nesu
mažintų su narkotikais susiju
sio nusikalstamumo. „Narko
tikai yra blogis, ir blogiui ne
valia pasiduoti", — sakė jis 
konferencijoje. Bažnyčia, anot 
jo, pritarianti programoms, 
kuriomis stengiamasi užkirsti 
kelią narkotikų vartojimui, 
kovoti su jį lydinčiomis nusi
kalstamumo apraiškomis ir 
tinkamai gydyti bei reabilituo
ti nuo narkotikų priklauso
mais tapusius žmones. Kardi
nolas Sodano ragino valsty
bines instancijas intensyviau 
kovoti su „narkotikų rykšte" 
— nauja vergovės forma. Nar
kotikai, pasak Vatikano vals
tybės sekretoriaus, yra viena 
didžiausių šiuolaikinės visuo
menės problemų. Jie reikalau
ja daug aukų, kelia šeimoms 
baimę ir žudo jaunus žmones. 
Be to, čia kalbama ne tik apie 
milžinišką negailestingumo 
nusikalstamumo mastą bei 
pražūtingus padarinius svei
katai, bet ir apie padarinius 
žmonių sąžinei, kultūrai ir 
mąstysenai. Prekiautojai nar
kotikais yra „prekiautojai mir
timi", mirtį suprantant ne tik 
fizine, bet ir moraline prasme. 
Tai „žmogaus laisvės ir orumo 
mirtis". 
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NAUJI PALAIMINTIEJI 

Spalio 12 dieną popiežius 
Jonas Paulius II palaimintai
siais paskelbė tris kunigus ir 
dvi moteris. Pasak jo, nauji 
palaimintieji skirtingais bū
dais sekė Kristumi ir padarė 
tai, „kas atrodė neįmanoma 
žmogui". 

Į altorių garbę popiežius iš
kėlė augustinų! kunigą Elias 
Del Soccoro Nieves, kurį 1928 
metais nužudė Meksikos anti-
klerikalinė milicija; Šiaurės 
Italijos augustinių vienuolyno 
abatę Maria Teresa Fasce 
(1881-1947), įsteigusią našlai
čių namus bei ligoninę varg
šams ir pagarsėjusią tuo, kad 
Antrojo pasaulinio karo me
tais ne kartą atsisakė įsileisti 
vokiečių okupacinius dalinius, 
norėjusius apieškoti vienuo
lyną; belgę Marie de Jesus 
Emilie D'Oultremont (1818 -
1878), belgų diplomato žmoną, 
po vyro mirties įsteigusią Ma
rijos Prieglaudos kongrega
ciją, besirūpinančią daugiau
sia našlaičiais, sunkumus iš
gyvenančiomis jaunomis mo
terimis bei sergančiaisiais; 
Giovanni Battista Piamarta 
(1841 - 1913), įsteigusį Naza
reto Šventosios Šeimos kon
gregaciją vyrams ir Nuolankių 
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Viešpaties Tarnaičių kongre
gaciją moterims; Domenico 
Lentini (1770 - 1828), pagar
sėjusį pamokslais bei nuodėm
klausio įgūdžiais. 

M M f J. NEMCKAS, U.D. 
KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

MES — JO BAŽNYČIA 
Lapkričio 8 d. Šiaulių evan

gelizacijos centras surengė at
sinaujinimo dieną „Jėzus — 
Karalius, o mes jo — Baž
nyčia", kurioje dalyvavo Šiau
lių vyskupas Eugenijus Bartu
lis, Šiaulių vyskupijos maldos 
grupių atstovai, kunigai, bro
liai pranciškonai, Kauno kata
likų bendruomenės .Gyvieji 
akmenys" nariai. Apie 400 su
sirinkusių žmonių Kultūros 
rūmuose giedojo, meldėsi 
klausėsi mokymų. 

Vyskupas E. Bartulis pri
minė jaunimui Evangeliją: 
Viešpats taip pamilo pasaulį, 
kad už jį atidavė vienatinį 
savo Sunų. Jis pasirinko kiek
vieną iš mūsų, kad mes irgi 
liudytume meilę. .Gyvųjų ak
menų" bendruomenės narys 
Arturas Lukoševičius tvirtino, 
jog dažnai nesuvokiame teigi
nio „Jezus-Mesįjas" svarumo, 
laikome Jėzų „didelės dvasios 
Mokytoju", „išminčiumi", „pra
našu" ir pan. Tačiau jį turime 
priimti kaip Dievą. Pasirinkti 
turime kategoriškai: arba pa
tikime Jėzui absoliučiai viską, 
arba einame į pragarą. Dali
nis tikėjimas, tikėjimas „dip
lomatijos sumetimais", kokie 
nors atsarginiai variantai yra 
nepriimtini. Brolis Astijus 
Kungys aiškino, ką reiškia 
Jėzaus Bažnyčia kaip bend
ruomenė, kokia joje kiekvieno 
iš mūsų misija. „Mūsų Baž
nyčia pastatyta ant uolos — 
Petro, įtikėjusio Tėvo ir Sū
naus meile, — kalbėjo jis, — 
Tad Bažnyčios pagrindas yra 
meilė, neslepianti nuodėmin
gumo ir silpnybės". Renginyje 
taip pat buvo akcentuota 
Bažnyčios atsinaujinimo, troš
kimo gyventi su Kristumi 
būtinybė. Vėliau Šv. Petro ir 
Povilo katedroje vyskupas au
kojo šv. Mišias už šios dienos 
dalyvius bei visus susirinku
siuosius. 
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• Kaunas. Lapkričio 10 d. 
Kaišiadorių vyskupo Juozapo 
Matulaičio iniciatyva Kauno 
tarpdiecezinėje kunigų semi
narijoje vyko konferencija, 
skirta arkivyskupo Teofilio 
Matulionio atminimui. Anot 
vyskupo J. Matulaičio, reikia 
populiarinti kandidatą į alto
riaus garbę arkivyskupą Teo
filį Matulionį, išgyvenusį iš
bandymus nežmoniškomis la
gerio sąlygomis, kaip puikų 
Šventumo pavyzdį mūsų lai
kams, kai žmoniškumui gresia 
ne mažesni pavojai. Kaišia-

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9828 8.79tl Avs., Hktory HBs, IL 

TsL (708) 508-8101 
Valandos pagal susitarimą 

NDRĖ RUDAITIS, O.D. 
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Ooansn Qrovs.lL 60515 
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I bA&m2APARAČkAŠ 
DU PAUL KNEPPER 
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160 E. Supsftor, 
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UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9630 S.Rtdgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

TsL 706-838-8622 
4149 W. 63rdSt 

TsL 773-736-7708 
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Susitarimui (kalbėti angliškai) 
TSL708-422-8280 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

TsL (708)588-4085 
Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 

Ptrmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
trac. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir iestad. 9 v.r. -12 v.p.p. 

EDMUNDAS VONAS, M.D.,S.C. 
Specialybe- Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 
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Valandos pagal susitarimą 

RUTH JŪRATE NESAVAS-
HAt^rSKY, M*Ls. 

Dermatologijos togu., odos vėžio 
specialybė 

Kosmetine chuurgąa 
• Raukšles * Saules dėmės 

120 Os* Brook Cerser MsJ #318 

Tėt 630-671-2630 
Kabame lietuviikai 

dorių vyskupas- papasakojo 
konferencijoje susirinkusiems 
klierikams apie jau penkiomis 
užsienio kalbomis pasirodžiu
sią prelato Pr. Gaidos knygą 
jNemarus mirtingasis". 

http://Qrovs.lL
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MASKVA TIESIA TAIKOS 
RANKĄ 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Rusijos prezidentas B. Jei- ant Kremliaus kabliuko. 
cin, viešėdamas Švedijoje, vėl 
pasiūlęs tolimesnius nusigink
lavimo žingsnius, prižadė
damas iki 1999 m. sausio 1 d. 
savo kariuomenę Petrapilio ir 
Karaliaučiaus apygardose su
mažinti 40%. Jis nuėjęs dar 
toliau, siūlydamas Baltijos jū
ros erdvės valstybes sujungti 
„karštu" telefonu su Maskva 
(tai jau ankstyvesnis siūly
mas). 

Vokietijos žiniasklaida-spau-
da, radijas, televizija tuoj pat 
pareiškė, kad šis siūlymas 
liečia Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, kadangi Baltijos val
stybės stengiasi įsijungti į 
ŠAS (NATO), matydamos joje 
apsaugą. Vokiečiai sakė, kad 
Kremlius nori pasiskubinti ir 
per „užpakalines duris" (rus. 
„čiornyj wchod") jų pastangas 
anksčiau pralenkti. Vokietijos 
televizijos kanalai Europos že
mėlapyje, Baltijos valstybes 
parodė jau įjungtas į Vakarų 
pasaulį. 

Užs. reik. min. Primakov 
dar pridėjo, kad Maskva Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai iš
tiesė taikos ranką ir dabar vis
kas priklauso nuo Baltijos val
stybių. Taip pat ir krašto aps. 
min. Igor Sergejev Briuselyje 
pareiškė, kad Petrapilyje ir 
Karaliaučiuje kariuomenę ga
lima dar daugiau sumažinti. 
Vokiečių spauda rašė, kad 
Baltijos valstybės nepasitiki 

„Kaip žiūrėti į tokius 
pasiūlymus" — klausia di
džiausias Vokietijos dienraštis 
Miuncheno „Sueddentische 
Zeitung", matant drebantį B. 
Jelcin, kuris spaudos konfe
rencijoje Švediją pavadindavo 
Suomija, o Japoniją ir Vokie
tiją... su atominiais ginklais 
<jos jų neturi) bei statydamas 
Švedijos min. pirm. Perrson 
ultimatumą: iki sekančios die
nos jis norįs susilaukti atsaky
mo dėl rusiškų dujų pirkimo. 
Taip pat, spaudos konferenci
joje jo kalba buvusi labai 
neaiški. Švedų spauda rašė, 
kad B. Jelcin yra greičiausiai 
pokštininkas arba nuvargęs. 
Tuo tarpu, Vokietijos televizi
jos septinto kanalo komenta
torius pasakė: vakaro puotoje 
B. Jelcin daug valgęs ir... 
gėręs. 

Televizijos aparate dažnai 
įjungiu Prancūzijos stotis, ka
dangi jose duodama lengvo 
žanro muzika, operečių ištrau
kos, operų arijos. Pranešant 
Europos oro apžvalgą, Lietuva 
parodoma su ... Karaliaučiaus 
apygarda! Gal tai Prancūzijos 
metereologų reiškiama simpa
tija gintarų kraštui ir tai be 
užsienių reikalų min. žinios? 
Stebėtis reikia, kad Rusijos 
ambasada Paryžiuje iki šiol 
nepareiškusi jokio protesto. 
Be jokių abejonių, ambasados 
personalas stebi juk politines 

Rusija ir tikrai „neužsikabins" žinias. 
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„SEZONO" APMĄSTYMAI 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Devintosios vidurinės mokyklos 10 klasės moksleives mokosi balsuoti prezidento rinkimuose. Gaila, kad visa 
Lietuva nebuvo išmokyta — ar nenorėjo išmokti per kor.e 8 metų nepriklausomybės laikotarpi — atiduoti savo 
balsus už tikrai vertą kandidatą. Tikėkimės, kad tai įvyks antrajame balsavimo rate 1998 m. sausio 4 d. 

Nuotr. Eltos 
niginę dovanėlę, nes jų pas
laugomis naudojamės ištisus 
metus. Visa tai yra džiaugs
mo, dėkingumo, ir geros valios 
išreiškimas, nes „tebūnie ra
mybė geros valios žmonėms". 

Dalyvaudami Bernelių Mi
šiose, šalia padėkos ir 
džiaugsmo maldų, prisimin
kime dosnesne dovana savo 
parapiją, kurios sielovados pa
vėsyje randame paguodą, ben
dravimą su Aukščiausiuoju ir 
gauname dvasinį peną. Telie
ka „sezonas" mūsų širdyse 
kaip Atpirkėjo gimtadienis, 
kurio džiaugsmą išgyvendami, 
juo dalinamės su kitais. 

Prasidedant Adventui ir ar
tėjant Kalėdoms, visoje Ame
rikos žiniasklaidoje skelbia
mas „šventinis sezonas", kurio 
tikroji prasmė yra „apsipirki
mo sezonas". Griežtai vengia
ma užsiminti, kad tai Kūdi
kėlio Jėzaus gimtadienio lau
kimas, todėl visos parduotu
vių dekoracijos ribojasi elniu-
kais, stirnomis ir raudona-
nosiu, storapilviu „Santa", tik
ra švento Nikalojaus parodija 
ir karikatūra. Griežtai drau
džiama viešas ar miestui prik
lausančias vietas dekoruoti, 
vaizduojant prakartėlę ar kurį 
kitą kalėdinį vaizdą. Vieninte
lis viešai pripažintas ir leisti
nas kalėdinės simbolikos ele
mentas yra eglutė, kuri yra 
net Baltuosiuose rūmuose vie
šai uždegama, taip pat pana
šios ceremonijos vyksta ir 
miestų centruose. Kiek žino-

stitucija draudžia religijos įsi
kišimą į valdžios aparatą, kas 
yra tikslu, nes šitame krašte 
yra daugybė skirtingų religijų. 
Vien pagalvojus apie musul
monų kraštuose vyraujančią 
religijos diktatūrą, tenka pri
pažinti, kad religija yra as
mens laisvės ir sąžinės ele
mentas, neturintis dominuoti 
įstatymdavystėje. apsaugojant 
visų religijų teises egzistuoti 
ir jas laisvai išpažinti, o pi
liečiams garantuoti saugų gy
venimą įstatymų ribose. 

Vis tik labai nelogiška, kad 
prieškalėdinis laikotarpis yra 
vadinamas „šventišku sezo
nu", dažnai žiniasklaidoje pra
sitariant, kad tai ir „apsipir
kimo sezonas", turint mintyje 
kalėdines dovanas. Net ir 
kalėdinių atvirukų dauguma 
yra su „sezoniniais sveikini
mais", tik retkarčiais užtin-

me, eglutės neauga nei Egip- kant religinio turinio atviru
te, nei Betliejuje, bet tai jau kus su Kūdikėliu ir Jo Moti-
įsisenėjusi, Vokietijoje gimusi, nos atvaizdais, ar kelionės į 
tradicija, visų priimta ir pa
mėgta. 

Vieno Clevelando priemies
čio parko pastogėje kažkas 
įrengė prakartėlę su šiene gu
linčiu Kūdikėliu ir jo Motina. 
„C i vii Liberties Union" (Pilie-

Egiptą vaizdeliais. Godūs pre
kybininkai reklamomis per
krauna laikraščius ir televi
ziją, tačiau nedrįsta užsiminti, 
kad tas „sezonas" yra Kūdi
kėlio Jėzaus gimimo lauki
mas, tai ir dovanos yra švento 

tinių laisvių sąjunga) pakėlė gimtadienio džiaugsmo išreiš-
triukšmą ir reikalavo, kad toji kimas, todėl ta proga apdo-

Vilniaus „Kuparo" tautodailės galerijos vedėja Emilija Bugailiškiene 
puošia eglute šiaudinių kalėdinių papuošalų parodoje. Nuotr. Eltos 

prakartėlę būtų pašalinta, ta
čiau ji liko Lietuvoje, nes „ne
būta jokių religinių simbolių, 
o aplink buvo sustatyti švino 
kareivėliai ir stirnelės" Toji 
sąjunga skelbiasi kovojanti už 
pilietines laisves, tačiau iš tik
ro jos nariai yra griežtai nu
sistatę prieš religiją, nepripa
žindami piliečiams teisės į re
ligijos viešumą. Amerikoje, ša
lia spaudos ir žodžio laisvės, 
yra ir religijos laisvė, bet kon-

vanojame savo artimuosius 
ypač vaikučius, sukraudami 
gražiai suvyniotas dovanas po 
Kalėdų eglute. Vaikučius ska
tiname laukti „Kalėdų senelio" 
ir įspėjame, kad jie būtų geri 
ir paklusnūs savo tėvams, mo
kytojams ir vyresniesiems, 
nes Kalėdų senelis negeriems 
vaikučiams dovanų neatneša. 
Taip pat prisimename savo 
laiškanešius ar dienraščio iš
nešiotojus, jiems įteikdami pi-

SKUODE — NAUJAS 
TELEVIZIJOS BOKŠTAS 
Skuode baigtas statyti 96 

metrų aukščio televizijos 
bokštas. Pastatytas ir 1 kilo
vato galingumo siųstuvas, ku
ris televizijos programas galės 
retransliuoti 25 kilometrų 
spinduliu. 

Netrukus Skuodo rajono bei 
kai kurių Latvijos regionų, pa
vyzdžiui, Liepojos miesto, gy
ventojai galės gerai matyti 
Lietuvos televizijų programas. 

Bokštas bus pradėtas nau
doti, kai jį įvertins speciali 
komisija, šiuo metu dirbanti 
Skuode. Jeigu komisija bokštą 
įvertins gerai, jis retransliaci
jas pradės jau šį savaitgalį. 

Kol kas naujasis bokštas 38-
uoju kanalu retransliuos tik 
Lietuvos valstybinės televizi
jos programą. Kitoms televizi
jos bendrovėms turi būti Radi
jo ir televizijos komisijos 
paskirti kanalai. 

Iki šiol skuodiškiai televizi
jos signalus priima iš Klai
pėdos pastatytų siųstuvų. 
Naujasis bokštas labai page
rins televizijos programų pri
ėmimo kokybę. 

Danutė Bindokienė 

Plinta suvienodėjimo 
epidemija 

Kai netikėtai susitinka se
niai besimatę pažįstami, kar
tais pusiau juokais sako, kad 
„žemė yra apvali, o pasaulis 
— mažas". Tačiau, atrodo, vis 
dažniau pasitvirtina to teigi
nio realybė, kai kraštai, esan
tys net labai toli nuo vienas 
kito, pradeda supanašėti, pa
sisavinti vienas kito gyvenimo 
būdą, kultūros apraiškas, pa
pročius ir net savąją kalbą 
užteršia svetimybėmis. 

Tobulėjant greitojo susiži
nojimo priemonėms ir susisie
kimui, nyksta ir buvusios 
užtvaros tarp tautų, tad ne
nuostabu, kad vieno krašto gy
ventojai susižavi kitos val
stybės vertybėmis ir atsisako 
savųjų. Šiam suvienodėjimui 
atrastas naujadaras ,,globa -
lizmas", nors ir jis pats dvel
kia svetimybe. 

Šiuo metu ypač akivaizdžiai 
išryškėjo ryšys tarp valstybių, 
bet ir žemynų — kai vienur 
besivystantys įvykiai turi at
garsį kitame pasaulio krašte. 
Tarptautinis valiutos fondas 
apskaičiavo ir praėjusį šeš
tadienį paskelbė, kad Azijoje 
atsiradusi finansinė krizė 
1998 m. stipriai atsilieps ir 
Amerikos ekonomikai, o dar 
didesnę žalą atneš Japonijai, 
kuri yra antroji savo didumu 
ekonominė galybė. Kiek leng
viau krizę Tailande, Indonezi
joje, Pietų Korėjoje išgyvens 
Europa, nes ji mažiau susijusi 
su Azijos eksporto-importo 
rinkomis, tačiau ir ten bus pa

justas pelno sumažėjimas. 

Nors didieji verslininkai ir 
bankininkai labiausiai su
sirūpinę doleriais, yra pakan
kamai besisielojančių pasau
liniu mastu vykstančio suvie
nodėjimo epidemija, kuri ne
aplenkia net nuošaliausios 
tautos. Iš dalies tai kaip tik 
susieta su įvairių produktų 
bei gaminių importu, didžiųjų 
įmonių iš Vakarų valstybių 
bei JAV išsiplėtimu į visas ke
turias pasaulio šalis, kartu 
su savimi atsivežant ne tik 
svetimą technologiją, bet ir 
terminus jai pavadinti, ir per
sonalą toms įmonėms pri
žiūrėti ar gaminiams rekla
muoti. Nors daugeliu atvejų 
vietiniai gyventojai į užsie
niečius žiūri su nepasiti
kėjimu ir priešiškumu, ilgai
niui norom nenorom pradeda 
pasisavinti jų gyvenimo būdą, 
mėgdžioti elgseną, apsirengi
mą, nes tai atrodo neįprasta, 
kažkaip moderniau. Ypač sve
timumu greitai užsikrečia 
jaunimas, o galbūt ir dėl to, 
kad tas erzina vyresniuosius. 

Reikia pripažinti, kad di
džiausią įtaką pasaulyje tebe

turi Amerika: jos bendrovių 
gaminius šiandien pažįsta ir 
jų pageidauja kone kiekvienas 
kraštas. Kartu su džinsais, 
coca-cola, McDonalds, ciga
retėmis ir kitais importais, 
skverbiasi amerikietiška mu
zika, filmai, reklamos, kultū
ra, kalba. Šiandien angliškai 
jau galima susišnekėti kiek
viename pasaulio krašte. Tai 
iš esmės neblogas dalykas, bet 
visas teigiamumas dingsta, 
kai vietinės kalbos žodžius ir 
sąvokas užgožia anglų kalba 
— kartais pavirtusi nevyku
siu hibridu. Tuomet ir atsi
randa „nei velnias, nei ge
gutė". Tą reiškinį nuolat su
tinkame ir lietuvių kalboje. 

Kai į kurią kultūrą ateina 
tik vakarietiškumo fragmen
tai, neparodydami tikro vaiz
do, jie tampa skaudžia parodi
ja. Taip atsitiko su Kalė
domis, vis labiau populiarė
jančiomis Kinijoje. Ne tik Bei-
džinge, bet ir tolimesniuose 
miestuose jau puošiamos eg
lutės, parduotuvių vitrinose 
linkčioja Kalėdų seniai, aidi 
„Jingle Bells", tačiau ne dėl 
to, kad gimė Jėzus, pasaulio 
Atpirkėjas, o kad garsiau 
skambėtų pinigai, birdami į 
verslininkų kišenes. Kalėdos 
komunistinėje Kinijoje — gry
nai komercinė šventė, nieko 
bendra neturinti su krikš
čionybe. Daugumas kiniečių 
visiškai nežino, ką iš tikrųjų 
Kalėdos reiškia. Nors šiemet 
komunistinė vyriausybė per
spėjo parduotuves, miestų sa
vivaldybes ir žurnalistus 
neužsiminti Kalėdų religinės 
prasmės, tačiau pinigas nu
galėjo: visur žiba spalvotos 
švieselės, matyti visi kalė
diniai ženklai, išskyrus Die
viškąjį Kūdikį. Kiniečiai net 
įprato pirkti dovanas, o par
duotuvėse sėdi Kalėdų seniai, 
visai kaip ir šiame krašte, ir 
kviečia vaikučius pasakyti, ką 
jie norėtų gauti dovanų. 

Tačiau, nepaisant pasauli
niu mastu vykstančio pa
mėgdžiojimo, amerikiečiai be
veik niekur nėra populiarūs, 
tik jų doleriai gaudomi. Net 
Lietuvoje vis dažniau pasigir
sta neigiama nuomonė apie 
„amerikonus", į kurių gretas 
įrikiuojami ir lietuviai, gimę, 
augę ar daug metų jau gyve
nę Amerikoje. Nors Lietuvos 
vyriausybės asmenys daug 
kartų ragino užsienio lietu
vius grįžti į tėvynę, bet prak
tiškai tam daroma įvairios 
kliūtys, įskaitant pilietybės 
gavimo painiavas, turto atga
vimo bėdas ir apskritai eilinio 
gyventojo nusistatymą, kad 
„amerikonai" nelabai pagei
daujami. 

KUDIRKOS 
(VINCAS - ALEKSANDRAS -ALGIRDAS) 

Zanavykų k r a š to kultūrinė iškarpa 
ALEKSANDRAS KUDIRKA 

15 (Tęsinys) 
Ne tik po karo, bet ir anks- voliucijos 1905 m., susidėjus 

čiau gabūs, energingi mokyto
jai ryžosi mokytis toliau ir pa
keisti mokytojo profesiją. Da
lis jų įstojo į Seinų Dvasinę 
seminariją (Jasinauskas Ado
mas, Luckai, Mykolas Krupa
vičius, Dubanskas ir kiti). Kai 
kurie mokėsi universitete 
(Kaunas —Maskvoje, Juozas 
Žiugžda — Lietuvoje, Antanas 
Žmuidzinavičius — Varšuvos 
ir Krokuvos Meno akademijoj, 
Sidzikauskas, regis, užsienyje, 
ir nemaža kitų). Ypač po Pir
mojo pasaulinio karo jau pagy
venę mokėsi Kauno universi
tete ir įsigijo kitą profesiją. 
Mano laiku buvę Veiverių se
minarijos auklėtiniai — Joni-
kaičiai Juozas ir Jonas po re-

aplinkybėms, išvyko į JAV. 
Čia jie įsigijo gydytojų specia
lybę ir vertėsi praktika Čika
goje. Abudu jau mirė. Buvo ir 
tokių, kurie emigravo į Brazi
liją, Argentiną, Kanadą. Vei-
veriečiai buvo darbštūs, iš
tvermingi, gyvendami kukliai, 
siekė daugiau mokslo žinių, 
kad būtų naudingi savo tė
vynei, savo tautiečiams. 

Į Mokytojų seminariją įstoti 
laikydavo egzaminus po kelis 
kartus, nes stodavo keli šimtai 
berniukų (mergaičių į semina
riją nepriimdavo), o vietų bū
davo kokia 25. Būdavo ir to
kių, kurio laikydavo egzami
nus iš eilės 3-4 kartus ir įstoti 
nepavykdavo. Toks buvo troš

kimas mokytis, o mokyklų bu
vo labai mažai: Suvalkijoje — 
Veiverių Mokytojų seminarija, 
Marijampolėje — berniukų 
gimnazija, Seinuose — Dvasi
nė kunigų seminarija, Pane
vėžy — realinė gimnazija, 
Kaune — berniukų ir nergai-
čių gimnazijos, Šiauliuose 
gimnazijos. Vėliau, po 1905 m. 
revoliucijos, spaudą atgavus, 
Panevėžy buvo įsteigta moky
tojų seminarija, kurioje kalbi
ninkas Jablonskis dėstė lietu
vių kalbą. Atsidarė mažes
niuose miestuose progimnazi
jos, pvz. Palangoje, Kalvarijoje 
ir kitur. 

Reikia pažymėti, kad Vil
niaus ir Kauno gub. iki 1905 
metų buvo mokytojai ir kiti 
valdininkai vien tik rusai, o ir 
žemesni tarnautojai retai bū
davo lietuviai. Mokytojus, 
valsčiaus sekretorius ir kitus 
valdininkus importuodavo iš 
Rusijos gilumos. Toks buvo ru
sinimo metodas. 

1902 m. baigiau seminariją 

ir išsiuntinėjau prašymus į ke
lias Lenkijos direkcijas. Ne
tikėtai gavau paskyrimą (ma
tomai rekomendavo semina
rija) į Saratovo miesto prie
miestį Pakrovskaja Sloboda, 
kitoje pusėje Volgos upės. į 
„Cerkovno prichodskoje učiliš-
če" (parapijine mokykla). Ką 
daryti? Tokia kelionė daug 
kainuotų. Be to, atsidurčiau 
taip toli svetimam krašte, tarp 
žmonių, svetimų man kultūra 
ir papročiais. O gal ir reikėtų 
dėstyti mokykloje pravoslavų 
tikybą, man visiškai svetimą? 
Iš dalies mane viliojo nežino
mas, tolimas kraštas. Rizika
vau ir parašiau Mokyklų di
rekcijai pareiškimą, jog sutin
ku atvažiuoti mokytojauti su 
sąlyga, kad avansu atsiųstų 
man pinigų kelionei, nes toli
mai kelionei, vos baigęs nese
niai seminariją, pinigų netu
riu. Nedelsiant gavau atsaky
mą, kad direkcija tokiam rei
kalui pinigų neturi. 

Kitas paskyrimas buvo Len

kijos Siedleco direkcijos — 
mokytojauti mokykloje fkartu 
ir būti vedėju) Osiecko mieste
ly, Garvolino apskr. Čia jau 
buvo kas kita: katalikų kraš
tas, gyventojai lenkai lietu
viams palankūs, netoli Varšu
va. Nemažai šitam krašte bu
vo rusų mokytojų, nes gyven
tojus „uniatus" rusų valdžia 
turėjo tikslą rusinti. 

Nuvažiavau su mama į Kau
ną, už paskolintus pinigus nu
pirkome senamiestyje pilką 
kostiumėlį, vasarinį paltuką 
kiek storesnės medžiagos. Su 
keliais likusiais rubliais 1902 
m. rugsėjo mėnesio pradžioje 
traukiniu iš Mauručių gele
žinkelio stoties '3 km nuo Vei
verių) išvažiavau link Vokieti
jos sienos ir toliau į užsienį. 
Svajojau ir aš pakeliauti, o gal 
ir mokytis užsienyje. Ypač 
mane viliojo laisva šalis — 
Šveicarija. Bet tai įvykdyti bu
vo neįmanoma. 
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Poltava 1912 metais Pirmas is kaires — Aleksandras Kudirka su lietu
viais draugais, su kuriais kartu studijavo politechnikos institute Peter
burge 
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MARTYNO MAŽVYDO 
MINĖJIMAS LIETUVOS 

AMBASADOJE 
Sekmadieni, lapkričio 16 d. 

Lietuvos ambasadoje Vašing
tone įvyko Martyno Mažvydo 
knygos „Katekizmo" 450 metų 
sukakties minėjimas. Jį ruošė 
JAV LB VYashington apylinkė, 
kurios pirmininkas yra Algis 
Lukas. 

Tai buvo antras kartas, kai 
Martyno Mažvydo asmenybė 
ir pirmoji lietuviška knyga 
buvo nagrinėjama Lietuvos 
ambasadoje. Prieš metus, spa
lio 16 d., ambasadoriaus dr. 
Eidinto žmona Birutė, pati 
klaipėdietė, suruošė artėjan
čiam 450 m. jubiliejui labda
ros koncertą sutelkti aukų 
Martyno Mažvydo paminklo 
pastatymui Klaipėdoje. 

Šios popietės minėjimas 
buvo ypatingas tuo, kad jį 
jungė Lietuvos ir išeivijos tar
pusavio bendradarbiavimas. 
Buvo sudarytas JAV LB Maž
vydo „Katekizmo" minėjimo 
komitetas su pirmininke Ni
jole Martinaityte-Nelson. Jis 
glaudžiai bendradarbiavo su 
Lietuvos Kultūros ministerija, 
kurios dėka iš Lietuvos atvyko 
šio minėjimo prelegentė, Kau
no Vytauto Didžiojo universi
teto dėstytoja, knygų autorė 
dr. Dainora Pociūtė-Abuke-
vičienė, taip pat ir ekslibrisų 
paroda. Minėjime dar dalyva
vo dr. Vitolis Vengris, Romas 
Kasparas, Daiva Barzdukienė, 
o muzikinę dalį atliko Julius 
Veblaitis. 

Pradžios žodį tarė LB Wash-
ington apylinkės pirm. Algis 
Lukas, pasveikindamas susi
rinkusius. Paminėjo, kad šį 
pavasarį Washington visuo
menė dar turėjo didelę privile
giją dalyvauti ambasados ir 
Konfrešr bibliotekos suorga
nizuotame Martyno Mažvydo 
„Katekizmo minėjime" Kongre
so bibliotekoje. Ten pagrin
dinę kalbą skaitė prof. Vytau
tas Landsbergis. Minėjimas 
buvo taikomas supažindinti 
Amerikos visuomenę su „Ka
tekizmo" reikšme Lietuvos 
kultūrai, o šios popietės minė
jimas yra mūsų bendruo
menės nariams ir kad „mes 
susirinkę įsijungiam į tą au
dinį, kurį sudaro mūsų lietu
viškos literatūros ir kultūros 
palikimas bei tęstinumas". 

Algis Lukas pakvietė am
basadorių Stasį Sakalauską 
minėjimą atidaryti. Ambasa
dorius pasveikino Washington 
apylinkės LB narius ir pirmi
ninką Algį Luką, pasi
džiaugė, kad tokie kultūriniai 
renginiai ambasadoje tapo lyg 
tradicija, kurią tęsim. Jis 
pabrėžė, kad visi yra laukiami 
svečiai ir visiems ambasados 
durys yra atidaros: „Jeigu mes 
kuo galim prisidėti prie Wash-
ington LB gyvenimo intensy
vumo, esam pasiruošę". 

Toliau programos tąsą pe
rėmė minėjimo rengimo komi
teto pirmininkė Egida Matu
lionienė. Pirmiausia ji per
skaitė JAV LB atsiųstą svei
kinimą iš Lietuvos Respubli
kos Seimo pirmininko ir pir
mosios lietuviškos knygos 450 
metų sukakties minėjimo val
stybinės komisijos pirmininko 
Vytauto Landsbergio. Sveiki
nimą profesorius Landsbergis 
pradėjo šiais žodžiais: „Gražiai 
Martynas Mažvydas aplankė 
Lietuvą 1997-aisiais. Pasi
vaikščiojo po bibliotekas, mu
ziejus, mokyklas ir koncertų 
sales, pasilypėjo ant granito 
postamento Klaipėdoje, paby
lojo mokslinėse konferenci
jose, televizorių ekranuose, 
naujų knygų ir kasdienės 
spaudos puslapiuose... Pirmo-

vius. Paragino juos išleist 
pirmąją Amerikos lietuvišką 
ir daugel kitų naudingų kny
gų, pagerbti tautos išminčius, 
burtis ir išlikti po svetimu 
dangum..." Po to Egida Matu
lionienė supažindino susirin
kusius su prelegente dr. Dai
nora Pociūte Abukevičiene. 

Jauna humanitarinių moks
lų daktarė Dainora Pociūtė 
Abukevičiene, gimusi 1967 m. 
Šilutėje, savo temą pavadino 
„Mažvydas: religinės sąmonės 
atnaujinimo perspektyvos". 
Jos kalba buvo aukšto lygio 
mokslinė paskaita, giliai įžvel
gianti į Mažvydo „Katekizmo" 
reikšmę Lietuvos kultūroje, 
santykius su religijos atnauji
nimo, modernizacijos ir nau
jųjų ideologijos gairių. Ji 
kalbėjo apie Martyną Mažvy
dą, kaip lietuvių religinės 
sąmonės atnaujintoją, kaip 
žmogų, kuris pervedė Lietuvą 
iš vienos epochos, viduramžių 
epochos, į renesanso epochą ir 
sykiu iš žodinės kultūros į 
rašto kultūrą. Prelegentė pa
minėjo, kad pirmieji Lietuvos 
protestantai, kaip Abraomas 
Kulvietis, Stanislovas Rapo
lionis ir Martynas Mažvydas, 
pabandė atsiriboti nuo tų 
metų sklidusios fatalistinės 
pabaigos ir renesansinio epi
kūrizmo sąmyšio. Jų tokį ra
dikalų atsiribojimą nuo oficia
liosios kultūros liudija disi
dentų statusas, galimybė kur
ti ir reikštis tik užsienyje — 
Rytų Prūsijoje. Tokios opozici
jos dėka jie pirmą kartą lietu
vių kultūroje galėjo viešai pa
reikšti intenciją kurti savo 
kultūrą. Prelegentė išsamiai 
supažindino ir su pačiu 
Mažvydo „Katekizmu", kuris 
pateikė netradicinio tipo kny
gą. Ši knyga turėjo atlikti ne 
tik bažnytinės, bet ir visuo
tinės kultūros reformos mi
siją. Ji taip pat paminėjo, kad 
knygoje Martynas Mažvydas 
prideda ir savo svarbius ak
centus, nurodančius, jog kny
ga yra ne tik katekizmas, bet 
ir pirmasis vadovėlis vaikams, 
krikščioniškosios etikos ko
deksas kaimo žmonėms, taip 
pat prideda mokslą skaityti ir 
rašyti, ir vienuolika lietuviškų 
giesmių. Lietuviai gali di
džiuotis, kad Mažvydo pirmoji 
knyga nėra kokia Vakarų Eu
ropos knygų kopija, o sudary
ta kaip originalus darbas, 
atremtas į Europos knygas, 
derinant jas tarpusavyje, ver
čiant jas ir originaliai papil
dant. Ši knyga buvo papras
tiems žmonėms ir pats Maž
vydas ją suvokė, Kaip misiją. 
Iš knygos prelegentė perėjo ir 
į jo giesmyną ir taip palietė jo 
pastoracinę užduotį. Paskaita 
buvo atidžiai susirinkusių iš
klausyta ir jaunai prelegentei 
plojimų nesigailėta. 

Pakviesdama Romą Kas
parą tarti žodį, Egidija Matu
lionienė taip jį pristatė sve
čiams: „Romas Kasparas do
misi sena lietuvių literatūra ir 
jos autoriais. Jis yra surinkęs 
įdomių žinių ir apie pirmosios 
knygos autorių". Iš tikrųjų, 
Romas Kasparas savo trumpoj 
ir įdomioj kalboj pateikė infor
maciją apie Mažvydą, kaip 
žmogų. Sužinojome, kad Mar
tynas Mažvydas visą gyveni
mą skurdo ir kentėjo nepa
prastą vargą, net neturėjo 
šiltų rūbų ar naujos kuni
giškos aprangos. Prelegentas 
teigė, kad Mažvydas, būda
mas labai uolus protestantas 
ir dirbdamas parapijoj, kur 
daugumas jo parapijiečių buvo 
katalikai, kai kuriems įsipyko 

šios lietuviškos knygos auto- ir nebuvo priimtinas. Nors 
rius. lyg viską suprantantis Mažvydas buvo pirmas, kuris 
tėvas, nužvelgė tėviškės išei- parašė knygą, kad jis buvo 
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Po Martyno Mažvydo ir pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties paminėjimo Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone lapkričio 16 d. Pirmoje eilėje iš kairės: dr. Dainora Pociūte-Abukevičienė, Egida Matulionienė; II 
eil.: LB VVashington apylinkės pirm. Algis Lukas, Lietuvos ambasadorius Stasys Sakalauskas, Romas Kaspa
ras, Daiva Barzdukienė, Julius Veblaitis. 
šios knygos autorius 400 metų 
nebuvo žinoma. Visa tai iš
ryškėjo tik 1946 metais. Net ir 
jo lietuviška pavardė nebuvo 
žinoma iki tų metų. Romas 
Kasparas papasakojo ir apie 
Mažvydo gyvenimą Ragainės 
parapijoje. Atvykęs į šią para
piją, jis rado ne tik nugyventą 
ūkį, bet, pagal tradiciją, turėjo 
vesti ir mirusio vokiečių klebo
no aklą žmoną su devyniais 
vaikais. Bet čia jam laimė 
nusišypsojo, nes vedė vyriau
sią klebono dukrą. Kalbėjo 
taip pat ir apie Mažvydo nuo
latinį prašymą hercogo finan
sinės paramos ar atleidimo 
nuo ūkiškų darbų. Tačiau, 
šalia viso to vargo, Martynas 
Mažvydas yra labai ypatingas 
pavyzdys, kokius svarbius 
darbus tautai gali atlikti maži 
žmonės. 

Romas Kasparas perskaitė 
iš Mažvydo paskutiniojo laiš
ko rašyto hercogui: „Be mora
linės pagalbos iš aukščiau, 
mes vargšai ir nelaimingi lie
tuvių kunigai Prūsijos Kuni
gaikštystėje jokiu būdu nega
lime išsilaikyti savo pareigose 
dėl sunkiausių vargų". Prieš 
baigdamas savo kalbą, Romas 

pa vien meno kūriniu, daili
ninko pagarbos ar draugystės 
kitam asmeniui pareiškimo 
forma. Prelegentas dar pa
minėjo keletą vykusių parodų, 
kurių viena buvo Vilniuje spa
lio 25 „Lietuvos mokyklai — 
600". Jon darbus atsiuntė 191 
dailininkas iš 30 šalių. Dr. 
Vengris kvietė visus apžiūrėti 
ambasadoje vykstančią eksli
brisų parodą. 

Buvo įdomu išgirsti iš Dai
vos Barzdukienes, kuri dirba 
Kongreso bibliotekoj, apie su 
Martynu Mažvydu susijusias 
knygas garsioje Kongreso bi
bliotekoje. Knygų yra 13. Se
niausia jų yra reprodukcija 
Mažvydo giesmių „Przeklad li-
tewski piesni Te Deum lauda-
mus", išleista 1897 m. Dėl 
įdomumo ji pasiteiravo, kiek 
knygų apie Mažvydą turi val
stybinė Martyno Mažvydo bi
blioteka Lietuvoje. Teigė, kad 
ten yra 16 knygų. Kai prieš 50 
metų, 1947 metais, buvo pa
minėta 400 pirmosios lietu
viškos knygos sukaktis, Kon
greso biblioteka turi dvi 
knygas iš to laikotarpio. Bib
lioteka taip pat turi ir du vei-

Kasparas dar pakarto^, kiek k a l u s ' kleistus Čikagoje 1963 
daug padarė paprastas žmo
gus, kuriame vyko nuolatinis 
konfliktas tarp ūkininkavimo 
— kasdieninės buities, ir in
telektualinių interesų. 

Dr. Vitolis Vengris supažin
dino klausytojus su ekslibrisių 
paroda. Jis teigė, kad parodos 
eksponatai yra dalis darbų iš 
šių metų, sausio 3-27 d. Vil
niuje, Lietuvos Nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
vykusios tarptautinio eksli
brisų konkurso „Catechismus 
— 450" parodos. Papasakojo 
apie šį konkursą, kuriame 
dalyvavo 27 kraštų dailinin
kai, net iš Ukrainos. Italijos, 
Meksikos. Argentinos. Ispani
jos, Kinijos. Suomijos ir kitų. 

Dr. Vitolis Vengris, būda
mas pats žymus ekslibrisų 
rinkėjas ir knygos apie eksli
brisus autorius, papasakojo ir 
apie ekslibris žodžio reikšmę, 
jo funkciją, kad tai yra 
ženklas, nurodantis, kam kny
ga priklauso. Paminėjo taip 
pat ir Lietuvos ekslibrių 
„aukso amžių", kuris buvo 
tarp 1970-1985 metų. Tuo 
metu ekslibristus kūrė Lietu
vos pirmaujantys grafikai, 
kaip Eidrigevičius „Stasys", 
Didelytė, Kmieliauskas, Kisa
rauskas, Jucys, Repšys ir kiti. 
Kūrė gal dėl to. kad tai buvo 
vienintelė iš dailės sričių, kur 
neegzistavo cenzūra. Jis taip 
pat paminėjo ir apie šiuo
laikinį ekslibrisą, kuriame 
dailininkas nesistengia eksli
bryje suteikti tradicinę infor
maciją apie savininką, bet 
renkasi sau artimus motyvus, 
kurdamas mažosios grafikos 
kūrinį. Tokie ekslibrisai tam-

metais, minint Martyno Maž
vydo 400 mirties sukaktį. Dai
va taip pat paminėjo,. kad 
Kongreso biblioteka visas kny
gas iš įvairių pasaulio kraštų 
gauna mainų būdu. Tokių 
partnerių Lietuvoje yra 14. 
Daiva parodė keletą jubilieji
nių leidinių, kurie buvo iš
leisti 1997 metais. Buvo tikrai 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 
įdomu išgirsti apie šią gar
siąją biblioteką, kurioje šių 
metų pavasarį buvo net Mar
tyno Mažvydo minėjimas. Dai
va pakvietė visus įsigyti ke
letą naujų knygų, arba 
susipažinti su tomis, kurių 
turi tik po vieną egzempliorių 
ir kurios bus perduotos Kon
greso bibliotekai. Šios knygos 
buvo išdėtos ambasadoje ir jas 
tvarkė dr. Ramūnas Kondro-
tas. 

Po visų kalbų buvo Juliaus 
Veblaičio smuiku atliktas 
Martyno Mažvydo muzikinis, 
kartu ir žodinis, giesmių 
supažindinimas. Tai buvo tik
rai įvairus ir įspūdingas Mar
tyno Mažvydo „Katekizmo" ju
biliejinis minėjimas. Vėliau 
ambasadoriaus žmona Jūratė 
Sakalauskienė jautriai padė
kojo visiems popietės rengė
jams ir dalyviams, išreiškė 
džiaugsmą minėjimo turiniu ir 
gilumu. Washington LB apy
linkės pirmininkas Algis Lu
kas taip pat padėkojo visiems 
programos dalyviams, o ypač 
JAV LB Mažvydo „Katekizmo" 
minėjimo komitetui ir pa
kvietė prie vaišių stalo. Dar il
gai svečiai neišsiskirstė: vieni 
apžiūrėjo ekslibrisų parodą, 
kiti įsigijo ir vartė naujai 
išleistas knygas apie Martyną 
Mažvydą, o labiausiai visi 
jautė, kad toks įpatingas 
minėjimas suteikė progą ar
čiau susipažinti su pirmosios 
knygos tėvu Martynu Maž
vydu. 

Elvyra Vodopalienė 

MISCELLANEOU8 REALESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI PATAISYMAI 

Turiu ChJcaaoa miasto Mdkną. 
Dirbu užmiMty. Dhtou grattai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS. H E prtaHOroa darbų ( L d -
scaping/maintananca) bandrovaa savi
ninką*. • M M a a į Į , D.C., laito darM-
rtnto, kuris gakttų aSM lauko priatUro* 
darbus. PradMs mokas** $6 [ valandą. 
Osama dbM 10-12 valandų par dtona su 
viršvalandžiais. Raikallngas darbo 
MdVn*».SutaWamas pigus butas -$130 
msnasJUK^ipas 1*1. (202)244^373 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir 
namus, šiek tiek reikia mokėti 
angliškai. Alga, kambarys, 
maistas ir kelionė apmokama. 
Kalifornijoje tai. 510-4206181. 

^ ^ RE/ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 566-5999 
(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vatlui 
- Parkams ir parduodam* namus 
* Pansrinkimt nuotaki* 

MISCELLANEOUS 

STASYS CONSTRUCTION 

Prie Mtami Bssch. Bay Harbor 
Island saloje, išnuomojamas 

sezonui pilnai apstatytas 
2 rrūeg. 2 prausyklų butas; 

$1,000 i mėn. 
TeL; 

i, rOsių, vonių ir virtu-
vtų įrengimas; priestatai; keraini-
koa plytelei; „ajdngt*, „auffita", 

„dsdta", „guRera, plokšti ir„ahingla* 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudsną. 
S.BeVMOS T*V. 690-241-1912 

Jt, 

^^ ^̂ —̂-̂ -̂

MERRYCHRIST1IAS 
TOALL 
FROM 

LAWNLANE8 
6750 & PULASK1CHICAGO.IL 

312-682-2525. 

ApL forreot 
5 ims, 2 bedrrns., 
stove refrtg. 2ndfl. 

$460 s. mo. 
Tet 708 499 0256. 

modelis KH 000, apstai 
keitėjas KRC-900, mezg. mallnot 
priedai, modass KR-8SOE. Bevale 
nauja, dar dėžes*. Kaina 6860. 

Te. 706-236-1666. 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO. 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Decfcys 
Tai. 773-565-6624 

Moterie tetto darbo: 
gali prižiūrėti ligonius, 

senelius ir gyventi kartu. 
Tai. 518-765-5548. 

TRANSPAK 
Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai 

visiems geros valios lietuviams 
iv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 

nuo Transpako darbuotojų. 

Kūčių dieną dirbame iki 1 vai. 
Įstaiga bus uždaryta nuo iv. Kalėdų iki 

1998 m. sausio 2 d. 

Siuntiniai, pinigai į Lietuvą. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629, 

teL 773-838-1050. 

Rinkimine.'- kampanijos plakatas Vilniuje Nuotr. V. Kapočiaus 

KRAŽIUOSE 
IŠKILMĖS 

Pasaulis gerai žino, kad lie
tuvių tauta ilgus metus kentė 
rusų carizmo priespaudą. Lie
tuviai ne tik nešė verguos 
priespaudą, bet jiems buvo 
uždrausta spauda lietuvišku 
raštu, lietuvis net bažnyčioj 
negalėjo melstis iš lietuviškų 
maldaknygių. Pagaliau pradė
jo uždarinėti ir katalikų baž
nyčias. Taip priėjo ir iki Kra
žių. 1893 m. Bažnyčios vado
vybė gavo įsakymą uždaryti 
Kražių bažnyčią, prie kurios 
buvo benediktinių vienuolės. 

Parapijiečiai priešinosi, bet 
gubernatoriui išsikvietus ka
zokų 300 buri, beginkliai žmo
nės nepajėgė atsilaikyti ir 
1893 m. lapkričio 23 d. baž
nyčią uždarė. Žmonės skau
džiai nukentėjo, buvo aukų. 
Pasauly tai pasklido žinia 
kaip Kražių skerdynės. 

Šiemet nuo to įvykio praėjo 
104 metai. Kražių klebono 
kun. Alionido Budriaus inicia
tyva buvo suruoštas iškilmin
gas minėjimas lapkričio 28 d. 
Minėjime dalyvavo Vilniaus 
vyskupas Jonas Boruta, nau
jai įsteigtos Šiaulių vyskupi
jos vyskupas Eugenijus Bartu
lis, svečių kunigų, gausiai pa
rapijiečių Ir svečių maldinin
kų. 

Iškilmingą sumą aukojo vys
kupai Eugenįjus Bartulis ir J. 
Boruta. Tai iškilmei pritai
kytą pamokslą pasakė vysk. 
Jonas Boruta. Jis priminė 

Kražių skerdynių istoriją, 
apibūdino žmonių ryžtą ir pa
siaukojimą, ginant bažnyčią. 
Ypatingai akcentavo Žemaičių 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
aktyvią švietėjišką veiklą, po
grindinės spaudos platinimą, 
visuomenės blaivinimu ir ra
gino jį sekti visiems. Taip pat 
prisiminė, kad Kražiai — vie
na seniausių Žemaitijos para-
pįjų ir Kražiuose pirmoji pas
tatyta bažnyčia Didž. Lietu
vos kunigaikščio Vytauto įsa
kymu. Ragino kražiškius iš
laikyti garbingą Kražių pra
eitį. Taip pat vyskupas J. Bo
ruta pasidžiaugė, kad Jam 
miela atvykti į Kražius, nes 
čia gyventa ir dirbta jėzuitų 
ordino. Baigdamas ragino vi
sus gyventi doroje ir meilėje 
vieni kitiems, kaip moko visus 
Evangelija. 

Pusvalandį prieš Sumą vyko 
bažnyčioje sakralinės muzikos 
koncertas. Per Sumą „Lietu
vos" ansamblis giedojo A. Mi
kulskio Mišias „Ui kenčiančią 
Lietuvą". 

Po šv. Mišių kražiškiai ir 
svečiai rinkosi į Kražių vidu
rinės mokyklos sporto salę, 
kurioje „Lietuvos" ansamblis 
surengė koncertą. 

Kražių skerdynių minėjimą 
žadama rengti kas metai. 

Juzefą Ramanauskaitė 

•Laimė yra slidi — surasti 
nelabai sunku, bet išlaikyti 
savo rankose — jau kitas rei
kalas. 



LAIŠKAI 
KVIETIMAS BENDRAM 

DARBUI 
Perskaitęs Povilo Žumbakio 

laišką .Adamkaus pėstininkai 
aiškina" (, .Draugas", 1997 - -
12.16) noriu ir aš, kaip vienas 
iš „Adamkaus pėstininkų", iš
reikšti savo nuomonę. Leonas 
Narbutis savo laiške („Drau
gas", 1997.12.02) nebandė, 
kaip P.Ž. teigia „paaiškinti 
miglotus Adamkaus pasiaiš
kinimus", o tik sakė, kad „iš 
tikrųjų ne Adamkus, bet Povi
las Žumbakis tai pasakė". 
Būtent: kad „Valdas Adamkus 
neaiškiai pasisako, kad padėjo 
JAV saugumui", arba, kad „V. 
Adamkus turėdamas — pagal 
ji — glaudžius ryšius su JAV 
saugumu...". 

Sutinku, kad Amerikos 
spauda, laisvos rinkos dėka, 
konkuruoja ir yra gal pati gy
viausia pasaulyje, bet tikrai 
nėra laisva, kaip P. Ž. teigia, 
bet yra kontroliuojančių gru
pių įtakoje. Tą, P. Žumbakis 
turėtų suprasti geriau negu 
kas kitas, nes dar taip nese
niai, kaip advokatas, pasi
šventusiai ir atkakliai gynė 
užsienio lietuvių interesus ir 
garbę. O didžioji Amerikos 
spauda jo pusę ne tik nepa
laikė, bet daug rašė prieš jo 
užimtą poziciją. Todėl, spau
dos laisvės atžvilgiu, „lyginti 
Maskvos spaudą su Amerikos" 
nėra toks didelis „JAV žur
nalistų ir paties krašto įžeidi
mas" kaip Povilo Žumbakio 
(„Draugas", 1997.11.26) suta
patinimas sovietų KGB su 
JAV saugumu, kurio tikslas 
buvo slopinti tuometinį komu
nizmo KGB. Be to, nereikėtų 
Lietuvos spaudą visai pa
smerkti — daug padorių žur
nalistų ją gina, yra net prara
dusių gyvybę. 

Nors pirmame rate ;Ad«m-
kaus pėstininkai" įveikė 
Landsbergio „generolus", ta
čiau, antrame rate laimėsime 
tik bendromis pastangomis. 
Todėl Povilai, kviečiu Tave pa
sekti Seimo pirm. V. Lands
bergio pavyzdžiu ir padėti 
Adamkui laimėti. 

Leonidas Ragas, 
Itasca, IL 

NORIU IŠREIKŠTI 
KITOKIĄ PAŽIŪRĄ 

Perskaičiau Prano Visvydo 
Kertinėje paraštėje (12-13-97) 
straipsnį „Tradicijos žengia 
praeitin" ir noriu keliais 
žodžiais pasisakyti: nekriti
kuoti Prano Visvydo padary
tas pastabas, ne oponuoti jo 
nuomonei, bet kiek patikslin
ti, kitokią pažiūrą išreikšti. 

Pradėkime nuo Prano Visvy
do pareiškimo. — Šiemet 
gruodžio pradžioje tradicija 
buvo mirusi. Jeigu svarbiau
siu tradicijos pažymiu laikyti 
įvykio datą, reikia sutikti, kad 
tradicija mirusi. Bet negalime 

užmiršti, kad literatūros po
pietės rengiamos ir toliau. Šį 
kartą, kaip ir Pranas Visvy
das pastebi: — „... pragma
tiškai nusiteikę Los Angeles 
lietuvių fronto bičiuliai žada 
šio vakaro idėją įterpti į savo 
politinių studijų savaitgalį 
ateinančių metų sausio pabai
goje". Tad kaip dabar su ta 
mirtimi? Ar mirė literatūros 
popietės, ar tik persikėlė į 
kitą mėnesį? O apie politinius 
sijonus nežada pasisakyti, už
tenkamai to girdime iš įvairių 
rašeivų apie JAV prezi
dentą... 

Tarp dalyvių P. Visvydas 
užmiršo, gal iš kuklumo, 
įrašyti savo pavardę, bet už 
tai įtraukė Violetą Pal
činskaitę, kuri nei viename 
Los Angeles lietuvių fronto 
bičiulių rengtame literatūros 
vakare ar popietėje nedalyva
vo. 

„De gustibus non est dispu-
tandum", sakydavo senovės 
romėnai. Lygiai taip pat nesi-
ginčijam ir dėl literatūrinio 
skonio. Tačiau reikia pasisa
kyti apie Kęstutį Genį. P. Vis- anksčiau. 
vydas mano, kad jis Lietuvoje Tuo tarpu Lietuvių kalbos 
nedaug žinomas. Atrodo, kad žodyne, VI tome, „Kūčios" yra 
jam nelabai patinka ir Genio aptartos kaip „Kalėdų išva-
patriotinė poezija. Ką gi. Bet, karių diena". Religine prasme 
mano žiniomis, Kęstutis Ge- Kūčios yra „iškilminga religi-
nys laikomas Atgimimo ir nį0 pobūdžio Kalėdų išvakarių 
priešinimosi okupacijai poetu, vakarienė" (Lietuvių enciklo-

Gaila, bet turiu sutikti, kad pedija XIII tomas). Kalėdos vi-
tradicijų amžius ribotas. Ro- suomet būna gruodžio 25 die-
dos, dar taip neseniai Vokieti- ną. Taigi, Kūčios būna gruo-
jos DP lageriuose dainuoda- džio 24 dieną, o ne gruodžio 
vome: — „Kalifornijos pa- 14, 21 ar 23 d. Gal galima ir 
dangėj gersim viski, coca pavydėti čikagiškiems. Apsuk-
cola." O dabar jau pasitenki- rįejį keletos dienų laikotarpyje 
name vyno taure, o kai kurie 
ir tyru vandenėliu. 

P . Algis Raulinaitis 
Burbank, CA 

Rinkiminiais plakatais apkabinėtas stulpas, raginantis balsuoti už Valdą 
Adamkų. Linkime Lietuvos gyventojams tų raginimų paklausyti. 

Pagaliau, stipriau prispirti, 
atsiliepė ne Rusijos valdžios 
aukščiausi atstovai, o tik jų 
ambasadorius Vilniuje. Jis 
mano, kad buvusių Lietuvos 
ambasadų patalpų grąžinimo 
problema (!) turi būti spren
džiama tik po to, kai bus skir
tos papildomos patalpos rusų 
diplomatams Lietuvoje. O kas 
gi skirs? Tik ne rusai! 

Atrodo, jie galvoja, kad Rusi
jos komunistų okupuotų Lie
tuvos atstovybių klausimas 
yra ginčytinas! Komuna su
byrėjo, o Lietuvos pretenzijos 
— tai derybų objektas. Juk tas 
patalpas buvo užėmę komu
nistai, o mes, dabartiniai ru
sai — nekalti! Tad derėkimės! 
Rusų ambasadoriaus galvoji
mu, sprendimas turi būti toks: 
suraskit mums naujas patal
pas — tada kalbėsime ir apie 

galės bent ketverias Kūčias 
turėti. O ką jie turės gruodžio 
24 dieną? 

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

NAUJIEJI RUSAI — 
SENIEJI KOMUNISTAI 

Taip išsireiškė vienas rusas, 
kurio laiškas buvo perskaity- jūsiškes. 
tas per Kanados trumpųjų 
bangų radiją ( RCI). Šiais 
žodžiais jis nusakė dabartinę 
padėtį savo tėvynėje. Deja, gy
venimas tik patvirtina tų 
žodžių teisingumą. 

Nors Sovietų Sąjunga su
byrėjo, bet „naujieji rusai — 
senieji komunistai" vis dar ne
nori atsisakyti seno galvojimo. 

Ar nepanašiai elgiasi krimi
nalistai? Nuskriaustieji žmo
nės turi mokėti „išperkamuo
sius", kad būtų patenkinti jų 
reikalavimai, ir tik tada palie
ka aukas ramybėje. Bet ar il
gam? 

Nuo tėvelio Stalino laikų, 
atrodo, rusų galvojimas beveik 
nepasikeitė. Mūsų žymus laik
raštininkas Juozas Keliuotis 

prof. Popovą. Profesorius pa
pasakojo, kad paruodė logikos < 
vadovėlį studentams, tik rei-

KADA YRA KŪČIOS? 
Ne vienas, naujai į šį kraštą 

atvykęs, stebisi amerikiečių 
nekantrumu, švenčiant Kalė
dų šventes. Jos prasideda, dar 
„kalakutinėms" nepasibaigus. 
Ilgiau čia pagyvenusieji kar
tais irgi piktinasi ankstyva 
švenčių reklama, prekių išpar
davimais, televizijos progra
momis, darboviečių bei pri
vačiais pasilinksminimais Ad
vento metu. Sprendžiant iš 
spaudos, pas mus, lietuvius, 
tas nekantrumo „virusas" irgi 
plinta. Jiems vis dar reikia mūsų 

Šiandien gautame gruodžio Vištyčio ežero (ar neužtektų (žiūr. jo knygą „Dangus nusi-
9 d. „Draugo" paskutiniame jiems Baikalo?), vis nori mūsų dažo raudonai", 341 psl.), grįž-
puslapyje radau bent keturis Klaipėdos ir pagaliau nori damas iš Sibiro tremties, 
pranešimus apie Kūčias: šau- pasilaikyti pagrobtas, Lietu- trumpam laikui buvo sustojęs 
lių rinktinė kviečia į „tradi- vos žmonių pinigais įgytas, Maskvoje pas savo pažįstamą 
cines lietuviškas Kūčias" gruo- mūsų atstovybes Romoj ir 
džio 14 d.; studentai ateitinin- Paryžiuje. Kol Lietuvos diplo-
kai kviečia visus dalyvauti matai švelniai apie tai kal-
„Ateitininkų šeimos Kūčiose" bėjo, rusams atrodė, kad gali- kia gauti leidimą spausdinti 
gruodžio 21 d.; Pasaulio lietu- ma laukti... Ačiū Dievui, Lie- Jo pažįstama Levo Tolstojaus 

tuvos valdžia jau pradėjo apie dukraitė bandė gauti leidimą 
tai rimčiau kalbėti. O ką gi į i§ paties Stalino. Knyga ne-
tai rusai? Jie vis galvoja tary- pasirodė, bet grąžinta su „tė-
biškai: „kas tavo, tai ir mano, velio" rezoliucija: „Vriednąja 

Panašių pranešimų buvo ir bet kas mano — tai mano". knyga" „Kenksminga kny
ga". Vadinasi, ne tik nevalia 
jos spausdinti, bet ir ja vado
vautis: yra tik „tarybinė" logi
ka. 

Atrodo, Rusijoj tokia logika 
priimtina ir dabar. Tai ma
tome iš rusų politikų pa
reiškimų ir jų pretenzijų. 

Taigi, kaip sako Kanados ra
dijo klausytojas, „naujieji ru
sai — senieji komunistai". Tai 
ypač išryškėjo šiemet, kai 
buvo minima Spalio revoliuci
jos (Oktiabrskaja revoliucija) 
80 metų sukaktuvės. Miškai 
raudonų vėliavų, Maskvoje ir 
kituose Rusijos miestuose. 
Kiek džiaugsmo idėjos drau
gams! 

Deja, tautoms ir žmonėms, 
patyrusiems komunistinio „ro
jaus" laimę, kyla klausimas: 
kaip ilgai rusai ištvers demok
ratijoje, kurioje tik neseniai 
pradėjo gyventi? 

Vilniaus meras Rolandas Paksas gruodžio 12 d Rotušės aikštėje eina užžiebti didžiosios sostinės Kalėdų eglės O ka ip mūsų L ie tuvo j . Para -
Sviesas. Nuotr Eito* frazuojant anksčiau minėto 

vių centro „bendros Kūčios" 
bus gruodžio 21 d.; Vyresniųjų 
lietuvių centras ruošia „bend-

Kūčias" gruodžio 23 d. ras 

ruso radijo klausytojo posakį 
ir norint jį pritaikyti Lietuvos 
sąlygoms, galima taip pasaky
ti: „Naujieji lietuviai — senieji 
komunistai". Bet lietuviai pi
liečiai pasako dar vaizdžiau: 
„Nauja suknelė — ta pati pa
nelė". 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

ĮDOMU m NAUDINGA 

Su malonumu skaičiau Vyt. 
Grybausko „Gyvenimas krep
šinio aikštėje ir šalia jos". (Pa
garba ir padėka „Draugo" 
dienraščiui ir jo talentingajai 
redaktorei Danutei Bindokie-
nei). Tikrai įdomi sportininko 
gyvenimo „Odisėja". Stebiuosi 
jo atmintimi. Manau, kad 
kiekvienam „dypukui" buvo 
įdomu ir naudinga prisiminti 
minimus sportininkų vardus 
ir stovyklas įvairiose Vokieti
jos vietovėse. 

V. G., gyvendamas Roches-
ter, N.Y. puiki?i reiškėsi stalo 
tenise ir garsino lietuvių var
dą. „Nuvainikavo" iki tol ne
pajudinamą, patį geriausią 
stalo teniso žaidėją Ben Mor
gan (ne Bob, kaip Vytautas 
minėjo). Turėjau garbės būti 
jo dvejeto partneriu. Tuo laiku 
neabejotinai buvome geriausi 
toje apylinkėje. Apgailestauju, 
kad Vytautas nepaminėjo vie
nų stalo teniso finalo rungty
nių, kurias jis pralaimėjo irgi 
lietuviui (šių eilučių autoriui). 

Džiugu, kad jis, rašydamas 
savo atsiminimus, neužmiršo 
žmonos Joanos. Ji visur ir vi
sada buvo kartu su juo ir jaus
mingai išgyveno jo rungtynių 
pasekmes. Dar ir dabar prisi
menu, kai kartu stebėdavome 
Vytauto finalines rungtynes 
(Rochester, NY) ir už kiek
vieną jo prarastą tašką ji man 
skaudžiai įgnybdavo į šlaunį. 

Taigi, mielas Vytautai, di
džiuokis savo žmona Joana, 
kuri ne tik vaišino tavo sve
čius su įprastu grakštumu, bet 
su tavimi dalyvavo ir sporto 
aikštėse. 

Kostas Mačiulis 
Reno.NV 

ŽURNALISTINIS 
POKŠTAS, AR? 

„Drauge" Nr. 236 ir „Dar
bininke" Nr. 47 išspausdintas 
tas pats straipsnis, aprašan
tis lietuvių žurnalistų sąjun
gos valdybos posėdį, įvykusį 
lapkričio 14 d., Kultūros židi
nyje, Brooklyne. To dviejuose 
laikraščiuose rašinio skirtu
mai yra labai nežymūs: skir
tingos antraštės. „Drauge" ra
šo K. Miklas, o „Darbininke" 
— Paulius Jurkus. „Darbi
ninke" parašyta „visą eilę", o 
„Drauge" — „daug", kitoje vie
toje „Drauge" iškrito žodis 
„Toliau", o straipsnio gale 
„Drauge" randasi du sakiniai, 
kurių nėra „Darbininke". Tai 
tik tiek tų skirtumų. Šiaip vi
sas straipsnis — žodis į žodį. 

Dar vis pasitaiko spaudoje 
užtikti rašinių (o anksčiau jų 
bodavo gan daug), kurių auto
riai, norėdami plačiau pasi
garsinti, savo rašinius padau
ginę išsiuntinėja keliems laik
raščiams. Bet vis dėlto tas ra
šinys priklauso vienam auto
riui. Bet kaip būtų galima pa
teisinti dviejų autorių, skirtin
giems laikraščiams išsiun
tinėtą tą pati rašinį? O gal 
posėdyje taip ir buvo nutarta 
— „Drauge" to straipsnio auto
rius bus K. Miklas, o „Dar
bininke" Paulius Jurkus (Abu 
to apgailėtino straipsnio „au
toriai" yra valdybos nariai: 
vienas pirmininkas, o kitas — 
iždininkas). 

Šiaip ar taip, vis dėlto tai 
šaunus žurnalistinis „deiman
čiukas", o gal pokštas, ar pa
prasčiausiai — nesusiprati
mas! 

P e t r a s Palys 
Richmond Hill, NY 

'Reikalui esant, ir priešai 
susigiminiuoja. 
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* Alytus. Su spalio mėnesio 
atlyginimais rajono mokytojai 
gavo kompensacijas už ke
liones į darbą. 237 kaimo mo
kytojams sumokėta 32,800 
litų. Kai kuriems jų, vykstan
tiems toliausiai, nuo gegužės 
mėnesio susikaupė ir po 500 
litų. 

• Šakiai. { evangelikų liute
ronų bažnyčios varpinę įkeltas 
varpas su vokišku užrašu 
„Ramybe žemėje". Jį šakie
čiams padovanojo Vokietijos 
evangelikai liuteronai, jau se
nokai remiantys šios parapijos 
tikinčiuosius. 

Ilgameciui Lietuviškosios Skautijos fondo talkininkui 

A.tA. 
Inž. ALEKSUI DANASUI 

s ta igiai mirus , jo liūdinčią dukterį ASTĄ ir žentą : 

ŠARŪNĄ NORVAIŠUS su šeima, ir kitus artimuosius | 
giliai užjaučiame. 

Lietuviškosios Skautybės fondo valdyba 

PADĖKA 
A.fA. 

Dr. DANGUOLĖ SURANTIENĖ 
Mano brangi Žmona netikėtai mus paliko šių 

metų spalio 22 dieną. Ši diena Šurantų šeimoje lie
ka labai skaudi ir liūdna, nes atslinko negailestin
ga mirtis 76-tame dr. Danguolės gimtadienyje ir 
49-tose vedybų sukaktuvėse. 

A.a. Danguolė buvo pašarvota Rockford, IL, Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. 

Nuoširdi padėka visiems taip gausiai iš arti ir 
toli dalyvavusiems gedulingose šv. Mišiose. Taip 
pat už pareikštas užuojautas raštu, žodžiu ir spau
doje, už gėles ir gausias aukas geriems tikslams. 

Didelė padėka sol. Audronei Gaižiūnienei už 
puikų giedojimą. 

Ypatinga padėka Velionės medicinos studijų 
kolegai ir draugui dr. Jonui Šalnai už šv. Mišių 
metu paskaitytą gražią eulogiją lietuvių ir anglų 
kalbomis. Taip pat ačiū dr. Stasiui ir Aldonai 
Bačkaičiams ir mūsų krikšto dukrai Audrelei 
Bačkaitytei, artimiems draugams Algirdui ir Sta
sei Didžiuliams už visokeriopą pagalbą ir paguodą 
sunkiu laiku. 

L iūd in t i s vyras ir g iminės . 

PADĖKA 
A.fA. 

RIMGAUDAS JONAS ŠVOBA 
Mano mylimas Vyras ir mūsų Brolis, Dėdė ir 

Žentas išsiskyrė iš mūsų tarpo 1997 m. gruodžio 
14 d. 

Po gedulingų šv. Mišių gruodžio 16 d. Šv. Anta
no bažnyčioje, velionis buvo palaidotas arti savo 
tėvelių a.a. Jono ir Joanos Švobų, Holy Sepulchre 
kapinėse, Southfield, Michigan. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir 
pažįstamiems, kurie lankė Rimgaudą ligoninėje, 
skambino telefonu ir atsiuntė gėles. Dėkojame vi
siems giminėms, draugams ir pažįstamiems atsi
lankiusiems iš arti ir iš Čikagos, Dayton ir Nash-
ville, atsisveikinti su velioniu koplyčioje, daly
vavusiems pamaldose ir palydėjusiems į Amžino 
Poilsio vietą.Ačiū už pareikštas užuojautas raštu ir 
asmeniškai, už gausias gėlių puokštes ir aukas 
skirtas šv. Mišioms, BALF'ui, Tautos fondui, 
Vaikų Vilčiai ir „Pagalba Lietuvai". 

Dėkojame ilgameciui draugui Vitaliui Šeputai 
už atsisveikinimo žodžius koplyčioje. Dėkojame 
Juozui Kinčiui, Švyturio jūrų šaulių vado pavaduo
tojui, už išreikštą užuojautą kuopos vardu. Reiš
kiame padėką lietuviškoms organizacijoms ir 
BALFo 76 skyriui, BALF'o Centro valdybai, ir už 
„Draugo" dienraščio užuojautą. 

Dėkojame kun. Alfonsui Babonui už maldas lai
dotuvių koplyčioje, atnašautas šv. Mišias baž
nyčioje, ir palydėjimą į Amžiną Poilsį ir apeigas 
kapinėse. Dėkojame muz. Stasiui Sližiui ir parapi
jos chorui už jautrų giedojimą. Dėkojame Matui 
Baukiui už asistavimą kunigui ir Antanui Osteikai 
už skaitymus šv. Mišių metu. 

Ypatingas ačiū a.a. Rimgaudo draugams — 
karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą, paly
dint į jo poilsio vietą, ir laidotuvių direktorei Yo-
landai Zaparackienei už rūpestingą ir malonų pa
tarnavimą. 

Jūsų visų nuoširdumas ir paguodos žodžiai, 
laiškai ir telefono skambučiai, paskutinį kartą at
sisveikinant su mūsų Rimgaudu, amžinai liks 
mūsų širdyse. 

Liūdinti šeima: Reg ina Juška i tė -Švobienė , 
M i l d a Švoba i tė VValters, Rasa Bauža i t ė Hirsh-
l a n d , Stefani ja J u š k i e n ė ir kiti g iminės Lietu
voje . 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kun. Rimas Gudelis, atvykęs iš Lietuvos darbuotis Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos sielovadoje, aukos Bernelių Mišias Kalėdų naktį. 12 vai. 

Kristaus Gimimo šventės 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje vyks 
tokia tvarka: Bernelių Mišios 
12 vai. naktį, giedant parapi
jos chorui, kuriam tiek metų 
sėkmingai vadovauja muz. 
Antanas Linas, solistams — 
Margaritai Momkienei, Geno
vaitei Mažeikienei ir Vaclovui 
Momkui. Dalyvauja fleitistė 
Rima Poiikaitytė, o prie var
gonų — muz. Ričardas Šokas. 
Mišias aukos kun. Rimas 
Gudelis, kuris iš Lietuvos at
vyksta darbuotis šios parapi
jos sielovadoje. Gausiai susi
rinkime į Bernelių Mišias, pa
laikykime gražią tradiciją ir 
parodykime jaunam kunigui, 
esančiam toli nuo tėvynės, 
kad tai lietuviška parapija! 

„Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė 
nedirbs Kūčių dieną, gruodžio 
24, ir Kalėdų dieną, gruodžio 
25 d. Bus dirbama penkta
dienį, gruodžio 26 d. Kalėdinis 
„Draugo" numeris išleidžia
mas antradienį, gruodžio 23 
d., o šeštadieninė laida — su 
kultūriniu priedu — išeis kaip 
visuomet. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė kviečia šaulius ir 
visuomenę \ Naujųjų metų su
tikimą gruodžio 31 d., 8 vai. 
vak.. rinktinės namuose, 2417 
W. 43rd Street, Chicago, IL. 
Šokiams gros Kosto Rama
nausko orkestras. Informacija 
teikiama telefonais: 773-434-
3713 ir 773-376-0551. 

L ie tuvos Respub l ikos ge
n e r a l i n i o g a r b ė s konsula
to Čikagoje į s ta iga švenčių 
metu bus uždaryta nuo gruo
džio 22 iki sausio 5 d. Esant 
skubiam reikalui, prašome 
kreiptis į Lietuvos konsulatą 
New Vorke. 420 Fifth Ave. 3rd 
Floor. New York, NY 10018, 
tel. 212-354-7849, faksas: 212-
354-7911. 

BALFo į s ta iga bus už
d a r y t a Kūčių ir Kalėdų 
dieną, gruodžio 24 ir 25 d. 
Atidaryta penktadienį po 
Kalėdų. 

Lietuvos Respubl ikos 
generalinio garbės konsu
lato įstaiga Čikagoje bus 
uždaryta nuo gruodžio 22 iki 
1998 m. sausio 5 d. Esant sku
biam reikalui, prašoma kreip
tis į Lietuvos konsulatą New 
Yorke. 

Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, IL, Mišios Kalėdų dieną, 
ketvirtadienį, gruodžio 25 d., 
11 vai. ryte, bus aukojamos 
lietuvių kalba. Prieš Mišias, 
nuo 10:45 vai. r. parapijos cho
ras su solistėmis, vadovaujant 
M. Prapuoleniui, giedos ka
lėdines giesmes. 

Labai gaila, be t papigin
tos „Draugo" prenumera
tos terminas p a s i b a i g ė . 
JAV LB Kultūros taryba su 
Lietuvių fondo dosnia parama 
buvo skyrusi papiginimą tik 
100 naujų mūsų dienraščio 
skaitytojų. Tą skaičių j au se
nokai pasiekėme. Esame 
dėkingi Kultūros tarybai, Lie
tuvių fondui ir J u m s , mielieji 
skaitytojai, kad ta ip greitai ir 
gausiai pasinaudojote šia pro
ga užsisakyti vienintelį už
sienio lietuvių dienraštį papi
ginta kaina. 

Koncertas, ruošiamas pa
gerbti visus žuvusius už Lietu
vos laisvę! Jį rengia „Dai
navos" ansamblis, vadovauja
mas muz. Dariaus Polikaičio. 
Koncertas vyks Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos baž
nyčioje 1998 m. sausio 18 d. 

JAV LB Kultūros taryba, 
kuriai pirmininkauja Marija 
Remienė, rengia nuotaikingą 
koncertą 1998 m. sausio 11 d. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le-
monte. Programą atliks sol. 
Praurimė Ragienė, smuiki
ninkė Linda Veleckytė ir muz. 
Alvydas Vasaitis. 

Pal. 
misijos 
nakties 

Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje Kalėdų 
— Piemenėlių — 

Mišios bus gruodžio 24 d., 11 
vai. vak. Nuo 10:30 vai. vak. 
misijos choras giedos kalė
dines giesmes. Kalėdų dieną 
Mišios bus įprastu sekmadie
niniu laiku: 9 ir 11 vai. ryte. 

Montessori ..Ziburplio" 
kairėje i ir Vida Slapšier 

mokyklėles auklėtojos Laura Lapinskieni 
N . : r Z. Sodeikionės 

„ŽIBURĖLIO" IŠVYKA 

Šių metų spalio 23-osios Le-
monto „Žiburėlio" mokinukai 
laukė su dideliu nekantrumu. 
Dar rugsėjo pabaigoje mo
kyklėlėje labai dažnai skam
bėjo klausimai: kada gi mes 
vyksime į moliūgų ūkį, ką ten 
veiksime ir ką matysime. Ir 
mokytojos su nesibaigiančia 
kantrybe atsakinėjo į tuos 
begalinius „kas?", „kur?" ir 
„kodėl?" 

Štai pagaliau atėjo ilgai 
lauktoji diena. Ryte visi susi
rinko į klasę ir atvykus auto
busui, vadovaujami vedėjos 
Vidos Slapšienės bei mokytojų 
Lauros Lapinskienės, Danos 
Mikėnienės, Žibutės Mačiu
lienės, k a r t u su mamytėm — 
palydovėm išvyko į Bengston 
moiiūgų ūkį esantį Lockport, 
II. 

Visiems vaikams labai pati
ko kelionė autobusu, nes ne 
taip dažnai tenka juo pasi
važinėti. Daugumai vaikučių 
iš viso ta i buvo pirma kelionė 
tokia susisiekimo priemone. 

Pro autobuso langus bėgo 
rudenėjantys laukai, šakomis 
mojo nuostabiomis spalvomis 
pasidabinę medžiai. 

Moliūgų ūkis visiškai patei
sino savo pavadinimą — dar jo 
neprivažiavus, jau buvo maty
ti didžiuliai laukai sėte nusėti 
prinokusiais moliūgais. 

Atvykus į ūkį ir įžengus pro 
var tus visus pasitiko skeletų 
ansamblis , kurio „muzikantai" 
„grojo" smagią muziką. Besi
šypsanti skeletų pora taip 
linksmai sukosi ratu, kad net 
mažųjų žiūrovų kojos nejučia 
ėmė trypti į taktą. Ir kur tik 
pasižiūrėjai, visur buvo pa
puošta rudeninei vaiduoklių 
šventei, kur i čia švenčiama 
spalio 31 d. 

Čia jojo an t šluotų raganos, 
buvo daugybė kaliausių ir 
šiaip visokių baidyklių ir įdo
mybių nuo kurių vaikučiams 
teisiog sukosi galvelės. 

Be šių visų žmogaus fantazi
jos kūrinių ūkyje buvo ir 
tikrų, žemiškų dalykų — 
galėjai pamaty t i gyvulių tvar
tus ir daržines. Čia buvo gali
ma pamatyt i daug sparnuotų, 
raguotų, šeriuotų ir gauruotų 
žmogaus draugų. Išėjus į 
tvartą, daug kam suspaudė 
nosį nuo neįprastų kvapų, bet, 
pamačius šio pastato „gyven
tojus" ta i buvo greitai pa
miršta. Vienam garde kriuk
sėjo didžiuli kiaulė, apsupta 
gal dešimties mažų paršiukų, 
ki tur avytės ramiai rupšnojo 
šieną, da r iš kito gardo į 
mažuosius lankytojus savo 
gražiomis akimis žvelgė lama. 
Išėjus į lauką, daug mažųjų 
žiūrovų dėmesio sulaukė kas 
pusvalandį čia vykstančios 
kiaulių varžybos. Vaikai su di
deliu malonumu pasivažinėjo 
t raktor iaus tempiamu šiaudų 
vežimu, kur is po truputį ap-
vežė keliuku, vingiuojančiu 
aplink ūkį. 

Viską apžiūrėję ir pakanka
mai paviešėję ūkyje, prieš tai 
dar išsirinkę po gražų mo
liūgą visi išvykome atgal į mo
kyklėlę. Vaikai buvo pilni 
įspūdžių, naujų žinių bei paty
rimo ir patenkinti gražia 
raudenine išvyka. 

Loreta L a g u n a v i č i e n ė 

ŽYMUS SVEČIAS 
ŠAKIEČIU KLUBO 

SUSIRINKIME 

Lapkričio 19 d. Šaulių na
muose įvyko metinis Šakiečių 
klubo susirinkimas, kuriame 
buvo pažymėta šio vieneto 60 
metų veiklos sukaktis. Apie jį 
atskirai rašo ilga mėtis klubo 
narys Alex Navardauskas. 

Čia norisi paminėti keletą 
dalykų, apie kuriuos jis neuž
simena. Tai šio susirinkimo 
r-vcei.iL kuriu tarpe buvo iš 
Šakių apskrities neseniai į 
Čikagą pasisvečiuoti atvykęs 
lakūnas Antanas Unikauskas. 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos valdyba su svečiais posėdžiavusi X Mokslo ir kūrybos simpoziumo reika
lais. Iš kairės daktarai Renata Variakojyte, Gediminas Balukas, Daina Variakojis, Arvydas Vanagūnas, Kazys 
Ambrozaitis ir Vacys Šaulys. 

Šis iš tiesų retas vyras ir tokį 
pas save šakiečiai jau seniai 
yra turėję. 

Svečias čia buvo pristatytas 
ir visiems pasipasakojo apie 
save ir savo darbus. Pasirodo, 
kad jis yra lakūnas, dirbantis 
Valenčiūnų oro uosto aero
klube (tarp Šakių ir Jurbarko) 
kaip instruktoriaus. Jis turi 
grupę jaunimo, kurį supažin
dina su lėktuvais ir apskritai 
aviacija. Jis sako. kad iš tų 
jaunųjų gal tik vienas kitas 
taps lakūnu, bet svarbiausia 
yra sudominti jaunimą kuo 
nors, kad jis būtų ištrauktas 
iš gatvės aplinkos. 

A. Unikauskas taip pat pa
žymėjo, kad turi tik seną ir 
nelabai jau tarnaujantį lėk
tuvėlį, ir ieško būdu nusipirkti 
naujesnį, bet tam trūksta pi
nigų. Jis čia — Čikagoje sten
giasi tautiečius supažindinti 
su savo užmojumi ir tikisi, jog 
gerieji tautiečiai jam padės. 
J is parodė ištraukas iš vieti
nių rajoninių laikraščių — 
„Sodžiaus" ir „Sūduvos kraš
to", kur gražiais žodžiais atsi
liepiama apie jo sumanymą 
bei darbus. Atrodo, kad tėvy
nėje jo veikiai daug kas pritar
ia, bet svarbiausia kliūtis — 
lėšos. 

Taip pat čia reikia paminėti, 
jog po susirinkimo sukaktu
vinį tortą pjovė naujoji klubo 

valdybos sekretorė Jean Ba
nienė ir jos vyras Albinas. Pa
aiškėjo, jog jiems kaip tik pa
sitaikė 45-ji vedybinio gyveni
mo sukaktis. " jg_§ 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

PreL dr. Juozą Prunskį, 
Ateitininkuos darbų didįjį rėmėją, švenčiantį garbingą 65 

metų kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktį, nuoširdžiai sveiki
na, ilgiausių metų ir gausios Dievo palaimos linki — 

Ateitininkų Federacijos fondo valdyba 

JAV LB Lemont valdybos 
p irmininkas Kazys Laukai
t i s valdybos ir savo vardu 
sveikina apylinkės narius, Pa
saulio lietuvių centro lankyto
jus , LB darbų rėmėjus, 
aukštesnių LB institucijų dar
buotojus, „Pasaulio lietuvio" 
ir „Draugo" redakcijas bei vi
sus geros valios lietuvius šv. 
Kalėdų ir Naujųjų, 1998 metų 
proga, linkėdamas sveikatos, 
ištvermės ir sugyvenimo lietu
vybės išlaikymo darbuose. 
„Draugui" paremti siunčia 50 
dol. auką. 

Stasys S u r a n t a s , Rock-
ford, EL, linki malonių Kalėdų 
švenčių, sveikatos ir sėkmingų 
Naujųjų metų visiems drau
gams. Vietoj sveikinimo korte
lių skiria auką dienraščiui 
„Draugui". 

Antanas ir Veronika 
Kriščiūnai, Chicago, IL, svei
kina savo gimines, draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų proga. 
Linki visiems laimingų Nau
jųjų, 1998 metų! 

Lakūnas iš Valenčiūnų oro uosto SIK: . ; ip^krityje Antanas Unikauskas 
k.i:r. |r š.:k:-o;i K. o susir.nk.uie »'.: /urn Kdvanhi Šulaitm. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

TnltMitingajai fleiti-cu Kims Poiikaitytė galėsime išgirsti ftvt. M Marijos 
(iimimo ba/nyč, ->j<> \xr Bt-rm-iių Mišias 12 vai. naklĮ. 

Birutė ir Liudas Vanagai 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
linki Dievo palaimos Naujuose 
metuose. 

Kazys Vabalaitis, Lom-
bard, IL, sveikina savo gi
mines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga, o Naujuose 
metuose linki daug laimės ir 
sveikatos. 

Ona ir Jonas Gradinskai 
savo klientams, draugams ir 
pažįstamiems linki, kad šven
tose Kalėdose pajustų dvasinį 
atsigaivinimą, kad 1998-ieji 
metai būtų laimingi! 

Vincas ir Vanda Simana
vič ia i iš Salt Lake City, UT, 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus su šv. kalėdom ir 
linki visiems sveikų, laimingų 
Naujųjų metų! 

Vytautas ir Milda Radze-
v ič ia i švenčių proga visiems 
giminėms, draugams ir pažįs
tamiems linki Kūčių vakaro 
ramybės, šventinio Kalėdų 
saulėtekio ir gausių gyvenimo 
malonių Naujuose metuose. 

Irena ir Algirdas Kudir
k o s nuoširdžiai sveikina visus 
draugus su šventomis Kalė
domis ir visiems linki sėk
mingų bei laimingų Naujųjų 
metų! 

Vilija ir Vytas Marcher-
tai sveikina mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus, lin
kėdami nuotaikingų šv. Kalė
dų ir laimingų Naujųjų metų. 
Vietoj sveikinimo kortelių 
skiria auką „Draugui". 

Truškunų šeima iš Kali
fornijos linki visiems šiltų, 
malonių šv. Kalėdų švenčių ir 
geros sėkmės bei sveikatos 
Naujaisiais, 1998 metais! 

SKELBIMAI 
x Leokadija ir Viktoras 

Milukai, Plainview NY, Julija 
Dantienė, Lederach PA, Ele
na ir Juozas Janiūnai , Strat-
ford CT, I r e n e V i s c l o v a s , 
Mayfield OH, Kristina ir Vik
toras Nakai, Falls Church VA, 
Catherine ir Gregory Cier-
pial, Linden NJ, Liucija Ve-
degys Cicero IL - visi Lietuvos 
našlaičių rėmėjai J ie visi pra
tęsdami našlaičių globą kitiems 
metams, atsiuntė $160. Dėko
jame jiems visiems! „Lietuvos 
N a š l a i č i u g l o b o s " k o m i 
tetas, 2711 W. 71 St. Chicago, 
IL 60629. 

(sk.) 

z Lietuvos Vyčių Brook-
l y n o k u o p a N r . 4 1 globoja 
vieną našlaitį Lietuvoje. Pra
tęsdami jo globą, kitiems me
tams, atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Naš la ič ių globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St . 
Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

x Bernadine ir Anthony 
Bolinsky, Frackville PA, jau 
globoja 5 našlaičius. Pratęs
dami globą jiems kitiems me
tams atsiuntė $750. Dėkojame! 
„Lietuvos Naš la ič ių globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 S t . 
Chicago, IL 60629. 

. (sk.) 
x Ona Lipnickaitė-Gra-

mauskienė ieško pusseserės 
Karolinos Petraitytės , Kazi-
mieros ir Domininko dukros. 
Prašome ats i l iept i , rašyti: 
O.Gramauskienė, Atžalyno 
3, 5640 P lungė , Lithuania. 
Tel. 011-370-18-51837. 

(sk.) 

x Donatas ir Indrė Tijū-
n ė l i a i sve ik ina g imines ir 
bičiulius šv. Kalėdų proga, linki 
Dievo palaimos ir vietoj kalė
dinių kortelių aukojo $425 juos 
pask i r s tan t : Lietuvos vaikų 
globos būreliui „Saulutė", „Lit-
huanian Mercy Lift", „Vaikų 
vilčiai", „Ate i t ies fondui", 
„Draugui" ir „Baltui". 

(sk.) 

x A.a. Stasio Virpšos atmi-
n imu i a r t imie j i ir draugai 
paaukojo $ 5 1 5 L i t h u a n i a n 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėko
jame aukotojams: dr. V.Dargiui 
ir šeimai, J.Virpšai, S. ir V.Pau-
l ioniams, J . S t r a v i n s k i e n e i , 
J.Mikuliui, dr. Mildai Trima
k a s , V. ir V. M a ž e i k a m s , 
K.Čiurinskui, K.Burbai, D.Pa-
narienei, D.Adomaičiui, A. ir 
R .Smol in skams , B .Pūru i , 
V.Janulaičiui, A. ir A. Miku-
č i auskams , L . Igna toniene i , 
E.Bartkui, S. ir J.Bacevičiams, 
dr . P. i r S .Kis ie l iams , 
M.Barienei, V.Sakevičiūtei, G. 
ir V.Rupeikams, ir S.Žilevičiui. 
Gilią užuojautą reiškiame duk
rai Liucijai Hoffmanienei i r 
šeimai. 

(sk.) 
x Ba l io S r u o g o s m i n ė 

j imas bus sekmadieni , sau
sio 25 d., 3:00 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Visus maloniai kviečia JSau
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. 

(sk.) 

x Lietuvių dailės muziejus 
kviečia į Naujųjų Metų su
t ik imą „Tebūnie t a r y t u m 
pasakoje" Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia 8 v.v. Šokiams 
gros „Nemuno" orkestras, A.Šo-
l iūnienės vakar ienė . Reser-
vacijas priima: Nijolė M a s -
k a l i ū n i e n ė , t e l . 708-361-
5128; Aldona Vait ienė, te l . 
847-831-2813; Dal ia Šlenie-
nė , tel. 630-257-2034. 

(sk.) 
x Mariaus Buivydo laido-

j imo pas laugos padės jums 
sunkiu metu, mi rus šeimos 
nariui. Pilnas visokio pobūdžio 
laidotuvių sutvarkymas. Rei
kalingi dokumentai lietuvių ar 
anglų kalba gali boti sutvarkyti 
šeimos namuose. Laidotuvės 
pravedamos laikantis lietu
viškų tradicijų. Mirties atveju 
kitose valsti jose, bet nor in t 
laidoti Čikagos apylinkėse, 
skambinti tiesioginiai bet kokiu 
metu. Taip pat galima suor
ganizuoti palaikų perkėlimą 
perlaidojant Lietuvoje. Mirties 
atveju skambint i 24 v a i . \ 
parą. Kitais reikalais kreip
t i s nuo 9 v.r. iki 5 v. p.p. Tel. 
630-243-0003. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
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