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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Izraelio taikos 
delegacija lankosi 

Seime 
Viln ius , gruodžio 2 d. (Elta) 

— Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas šiandien priėmė Izra
elio taikos ambasadorių delega
ciją, kur ia i vadovauja Izraelio 
parlamento — Knesset narė Ma-
ša Liubetsky. Delegacija užsie
nio šalyse atlieka specialią 
misiją — supažindina pasaulio 
šalių parlamentus ir vyriausy
bes su taikos procesais Artimuo
siuose Rytuose, pirmiausiai su 
Izraelio ir Palestinos Išsivada
vimo Organizacijos taikos sutar
ties įgyvendinimo perspektyvo
mis. Delegacijos narys, Izraelio 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
Europos departamento vadovas 
Miron Gordon (jis karo metais 
gimė Vilniaus gete) įteikė Č. 
Juršėnui Izraelio premjero Ic-
chak Rabin ir Palestinos Išsi
vadavimo Organizacijos vado 

Yasser Arafat pasirašytų taikos 
sutar t ies dokumentų kopijas. 

Nuoširdaus pokalbio metu 
Česlovas Juršėnas pasakė, jog 
Lietuvos Seimas pasiryžęs bet 
kuriuo metu priimti Izraelio 
Knesset delegaciją, kuri padėtų 
nagr inėt i nacių kolaborantų 
okupuotoje Lietuvoje atsako
mybės klausimą. Seimo pirmi
ninkas pakvietė Knesseto pir
mininką Sevach Weiss kitais 
metais apsilankyti Lietuvoje su 
oficialiu vizitu. 

Infl iaci ja šįmet pas ieks 160% 

LDDP frakcijos narys Vid
mantas Zimnickas išrinktas 
Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininku. Jis pakeitė iš šių 
pareigų rugsėjo mėnesį atsista
tydinusį Kazimierą Antanavi
čių. Pirmojoje spaudos konfe
rencijoje naujasis komiteto pir
m i n i n k a s kons t a t avo , jog 
Lietuvos pramonė iš esmės mer
di, ir apskaičiuoja, kad infliacija 
šiais metais pasieks 160% (iki 
gruodžio pradžios buvo 140%). 

Vidmantas Zimnickas pasakė 
esąs už tai , kad formuojant 1994 
metų valstybės biudžetą pir
miausia būtų mažinamos valdy
mo išlaidos. Tačiau preziden
tūros. Seimo, ministerijų ir 
žinybų darbuotojų tarnybiniai 
atlyginimai, V. Zimnicko nuo
mone, kitais metais turėtų būti 
didinami iki 30%. 

Ekonomikos ministerijos duo
menimis, spalio mėnesį vidu
tinis darbo užmokestis Lietuvo
je buvo 226 litai. Skaičiuojant 
pagal to laiko Baltijos valstybių 
valiutų tarpusavio kursą, Latvi
joje jis sudarė 361, Estijoje — 
406 l i tus (JAV doleriais atitin
kamai - 55, 89, ir 89.7). 

P r a š o pra tęs t i P revenc in io 
su l a ikymo įs ta tymą 

Vidaus reikalų minis t ras 
Roma sis Vaitekūnas ir Gene
r a l i n e prokuroras Ar tū ra s 
Paulč.uskas paprašė, kad Sei
mas pratęstų pwe«cinio sulai
kymo įstatymo galiojimo laiką. 
Š iand ien jie Seime padarė 
a taskai tas apie tai , kaip taiko
mas šis įstatymas. (Jis priimtas 
šiemet liepos mėnesį, galiojimo 
laikas baigiasi gruodžio 31 d.) 

Ataskaitoje pažymėta, kad 
kriminogeninė padėtis Lietuvo
je tebėra grėsminga. Nusikalti
mas padaromas kas devynios 
minutės , o kas devynios valan

dos — sunkus. 
Remiantis prevencinio sulai

kymo įstatymu, likviduotos ar
ba išsklaidytos didelės nusi
kaltėlių grupės Vilniuje, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, 
taip pa t Alytaus, Marijampolės 
bei kituose rajonuose. Pagal jį 
sulaikyti 256 asmenys, iškeltos 
103 baudžiamosios bylos. Mi
nistras ir generalinis prokuro
ras sutiko su kai kurių Seimo 
narių mintimis, kurios užfiksuo
tų būtinybę atlyginti materia
linę ir moralinę žalą tuo atveju, 
jeigu paaiškėtų, jog įtarimai su
laikytojo atžvilgiu nepagrįsti . 
K laus imas dėl prevencin io 
sulaikymo įstatymo galiojimo 
pratęsimo Seime bus svarsto
mas po to, ka i Konstitucinis 
Te i smas i š n a g r i n ė s , ar j i s 
neprieštarauja Lietuvos Res
publikos Konstitucijai. 

S v a r s t o m a s kitų metų 
b i u d ž e t a s 

Lietuvos valstybės 1994 m. 
biudžeto pajamos — 2,392.6 
milijono litų — galėtų bū t i 
papildytos 640 milijonų litų, nu
spręsta Seimo biudžeto ir fi
nansų komiteto išplėstiniams 
posėdyje. Papildomų lėšų šal
tinis — mokesčiai. „Mes numa
tom ne tiek didinti mokesčius, 
kiek siekti, kad visi sumokėtų 
t iek, kiek kam pr ik lauso" , 
pasakė Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto pi rmininkas 
Kęstutis Jaskelevičius. Jo nuo
mone, nemažas lėšų rezervas 
yra individualus akcizo mokes
tis įvežamiems alkoholiniams 
gėrimams, nes ligi šiol „jie 
įvežami ir kontrabanda, dažnai 
klastojamos etiketės' ' . Muiti
nėms įrengti, jų darbui gerinti 
siūloma papildomai skirti 15 
mil. litų, Vidaus Reikalų Mi
nisterijai — 7 mil. litų. -

Pridėtosios vertės mokestį, 
kur i s būtų surenkamas iš pro
dukcijos perdirbimo pramonės 
įmonių, numatyta skir t i žemės 
ūkiui apie 150 milijonų litų Na
cionalinės žemės ūkio (ūkinin
kų) veiklos plėtojimo programai 
įgyvendinti. 

Biudžeto ir finansų komitetas 
siūlo papildomai skir t i svei
katos apsaugai — 60.6 mil. l i tų, 
švietimui — 60 mil. litų, aukš
tųjų mokyklų profesūros ir mo
kytojų atlyginimams didinti lė
šas gyvenamųjų namų statybai, 
pasakė K. Jaskelevičius. 

L e n i n o p a m i n k l a i p e r d u o t i 
muz ie j ams 

Peržiūrimas Lietuvos vals
tybės saugumo paminklų sąra
šas. Vyriausybės potvarkiu iš 
šio sąrašo išbraukta apie aštuo
niasdešimt pozicijų. Paminklo 
statusą prarado objektai, susiję 
su asmenimis, kurie yra pripa
žinti nusikaltėliais Lietuvos vi
suomenei. Išimtis padaryta t i k 
žymiausių Lietuvos skulptorių 
Gedimino Jokūbonio (savo laiku 
apdovanoto Lenino premija), 
Konstantino Bogdano ir keletos 
ki tų autorių sukurtiems Lenino 
paminklams. Specialistai juos 
pripažino išliekamąją vertę tu
rinčiais praėjusios epochos mo
numenta laus meno kūriniais . 
Iškelti iš aikščių, paminklai per
duoti muziejams. 

NATO ministrai 
pirmininkai pritaria 
partnerystės planui 

RUSUOS ir Lietuvos ministrai pirmininkai Viktor Černomyrdin (kairėje) ir Adolfas Šleževičius 
(dešinėje) pasikeičia pasirašytomis Rusjjos-Lietuvos prekybos ir transporto sutartimis. 

Estija stipriai priešinasi 
Rusijos „taikos palaikymui" 

R o m a , Italija, lapkričio 30 d. galėtų savo kariuomenę išvesti 
(RFE/RL) - Kalbėdamas prieš ir iš Latvijos, ir iš Estijos iki 
pat Romoje įvykstantį Europos 1994 m. rugpjūčio 31-osios, ji ta i 
Saugumo ir Bendradarbiavimo padarysianti , t ik išpildžius kai 
Konferencijos narių-šalių šuva- kur ias sąlygas, 
žiavimą Romoje, Estijos užsie- Tiek Estijos, tiek ir Latvijos 
nio reikalų minis t ras Trivimi atstovai Romoje leido supras t i , 
Velliste pasakė, jog nors kai kur jog jų šalims būtų sunku išpil-
gali būti reikalinga Rusijos in- dyti t a s sąlygas, kurių tarpe yra 
tervencija, pa la ikant taiką kai ir bu tų pastatymas Rusijoje iš-
kuriose buvusiose Sovietų Są- vykusiems kariams ir palikimas 
jungos respublikose, Rusijai turi strateginių bazių Latvijoje, 
būt i leidžiama tokius veiksmus Lietuvoje, kaip praneša Lie-
vykdyti tik labai griežtai apri- tuvos Krašto apsaugos minis-
botais atvejais ir sąlygomis, terijos pareigūnas Antanas Pus-
kiekvieną atvejį p i rmiau ati- vaškis, šiuo metu nebėra likusių 
džiai išstudijuojant. „ Jok iu rusų karių ir paskut iniai rusų 
būdu neturėtų būti Rusijai duo- bazių Lietuvoje pastatai jau y ra 
t as mandatas tas pareigas vyk- perduoti Lietuvai. Anot Lais-
dyci ESBK pavedimu", j is pa- vos Europos/Laisvės Radijo : 

sakė. (RFE/RL), Lietuvos prezidentas 
Latvijos užsienio ministras, Algirdas Brazauskas ir Seimo 

kalbėdamas suvažiavimo sesijo- pirmininkas Česlovas Ju r šėnas 
je, vėl pakartojo savo reikalą- sieks Lietuvo bendradarbiavimo 
vimą, kad Rusija iš Latvijos ir partnerystės sutar t ies su 
išvestų likusius 15,000 karių. NATO — Šiaurės Atlanto gyny-
Nors Rusija užsiminė, kad bos sąjungos. 

„Lito žurnalistų klubas" 
baigė veiklą 

Vilnius, lapkričio 30 d. (Elta) tuojantį įstatymą. J i s sakė: 
— „Mūsų uždavinys buvo įvesti „Jeigu ne banko vadovybės kei-
litą, stabilizuoti i r sumažinti t imas, į apyvartą būtų paleisti 
infliaciją. Mes tą padarėm ir nauji 50 ir 5 litų banknota i" , 
mums negėda žiūrėti žmonėms Naujosios vadovybės planuo-
į akis" , spaudos konferencijoje jamas lito pririšimas prie vienos 
sakė buvęs Lietuvos Banko vai- užsienio valiutos, t a rk im, Vo-
dybos pirmininkas Romualdas kietijos markės, Aivaro Kara-
Visokavičius ir jo buvę pavaduo- liaus nuomone, Lietuvai yra ne-
tojai — banko valdybos nariai pa lankus , nes „ l i t a s t a p t ų 
Aivaras Karalius, Gintautas priklausomas nuo Bundesbanko 
Preidys, Povilas Milašauskas, vykdomos politikos". 

Nestabilus Lietuvos Bankas , 
kas keli mėnesiai keičiama jo 

Juozas Sinkevičius. 
Lapkričio 30 d. Lietuvos 

Lito kursas 
priklausys nuo 

dolerio 
K a u n a s , lapkričio 25 d. — 

Lietuvos Banko valdybos nuta
r imu n u s t a t y t a , kad oficialus 
lito ku r sa s užsienio val iutų 
atžvilgiu bus nus ta tomas pagal 
Ta rp t au t i nė s Valiutos Biržos 
praėjusios darbo dienos JAV 
dolerio kursą , rašo „ K a u n o 
d iena" . Todėl šia val iu ta joje 
pr iva loma prek iau t i kiekvieną 
darbo dieną. Vokietijos markė
mis , Prancūzijos frankais, Di
džiosios Bri tanijos svarais ster
l ingų pr iva loma prekiaut i ne 
rečiau ka ip k a r t ą per savai tę . 

— L i e t u v o j e nebel iko nė 
vieno Rusijos kariškio. Iš Rusi
jos kariškių perimti paskutiniai 
ka r in ia i objektai — sprogmenų 
sandėl ia i Linkaičiuose, Radvi
liškio rajone, Kauno malūn
sparn ių remonto bei Panevėžio 
aviacijos remonto gamyklos. Sių 
objektų i škraus tymas po Rusi
jos ka r iuomenės išvedimo iš 
Lie tuvos rugpjūčio 31 d. buvo 
pra tęs tas iki šių metų pabaigos. 
(AGEP) 

— S e i m o r ū m u o s e pradėjo 
veikt i aukščiausios kategorijos 
80 vietų restoranas. J a m e patie
kalų kainoms bus taikomas 80% 
a n t k a i n i s , ka i tuo t a rpu kituo
se r e s to ranuose yra 180% ant
ka in i s . Šis r e s to ranas tu rė tų 
būt i patogus Seimo ir Preziden
tū ros svečių pr iėmimui , nes iki 
šiol svečiai buvo vežami pietauti 
ar vakar ieniaut i į „Draugystės" 
viešbučio, a r „St ik l ių" resto
r anus . Brangiaus ias pa t ieka las 
Seimo res torane — lašiša su 
sviestu ir c i t r ina kainuoja 11 
litų (2.80 dol.), karbonadas — 
4.70 lito (1.20 dol.). (AGEP) 

Briuselis, gruodžio 2 d. (NYD 
— Vakarų sąjungininkų užsie
nio ministrai principiniai parė
mė JAV siūlomą planą sustip
r int i bendradarbiavimas su bu
vusio sovietinio bloko šalimis, 
be t nesiūlyti pilnos narystės 
Šiaurės Atlanto gynybos sąjun
goje NATO. Tikimasi, kad JAV 
siūlomas planas, pavadintas 
„Partnerystė t a i k a i " bus pa
tvirt intas JAV prezidento Bill 
Clinton susit ikimo su NATO 
vadais Briuselyje sausio 10-11 
dienomis metu. 

Viltis, k a d NATO, nors nepa
jėgusi sustabdyti karo Bosnijoje-
Herzegovinoje ir nesugebėjusi 
padėti išvengti panašių kon
fliktų ki tur , ras naują misiją, 
buvo vadovaujanti tema NATO 
narių-šalių užsienio ministrų 
susitikime Briuselyje. Toji vil
t i s atsispindėjo ir po šio susiti
kimo įvykusiuose Europos Ben
drijos (kuri dabar j au oficialiai 
vadinasi Europos Sąjunga) ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
susitikimuose. 

Bando b a l a n s u o t i Rusi jos 
ir k a i m y n ų i n t e r e s u s 

Kai JAV „Partnerystės tai
ka i " projektas buvo pristatytas 
NATO narių-šalių gynybos mi
nis t rų s u v a ž i a v i m e spa l io 
mėnesį — jau tuomet visi jį šil
tai sutiko. JAV p lane bandoma 
išbalansuoti Rusijos karinių bei 
politinių vadų nepasitikėjimą 

Žemdirbiai vis tik 
streikuos 

Vilnius, gruodžio 2 d. (AGEP) 
— Žemdirbių streiko komitetas 
nutarė, kad žemdirbių streikas 
bus . Iš aštuonių žemdirbių 
reikalavimų vyriausybė paten
kino tik vieną — žemės ūkio 
bendrovėms le ido nemokėt i 
akcizo mokesčio už savo na
riams teikiamas paslaugas. Kiti 
svarbesni reikalavimai — pieno 
ir mėsos supirkimo kainų padi
dinimas, perdirbimo įmonių 
skolų grąžinimas, kitų metų 
derliaus supirkimo užtikrini
mas — liko nepatenkinti . 

Streiku bus siekiama para-
lyžuoti monopolinę pieno pra
monę. Darbo sąjunga pasisiūlė 
streiko metu padėti žemdir
biams aprūpinti pienu ligoni
nes, vaikų įstaigas. 

NATO ir Rusijos kaimyninių 
šalių siekiamą NATO apsaugos 
užtikrinimų. Lenkija, Čekija ir 
Vengrija yra paprašiusios na
rystės NATO gynybos sąjungo
je. 

Partnerystės planas duos joms 
ir kitoms Varšuvos pakto bei 
buvus ios Sovietų Są jungos 
šalims galimybes plačiau bend
radarbiauti su NATO, bet ne
duos pilnos narystės su apsau
gos garantijomis. 

Plano kritikai sako, jog planas 
duoda per mažai ir parodo Ame
rikos nuostatą, kad jai santykiai 
su Rusija yra svarbesni už jos 
interesus Rytų Europos besivys
tančiose demokratijose. 

J A V valstybės sekre tor ius 
Warren Christopher, aiškinda
mas JAV siūlomą planą užsie
nio ministrams, pripažino, jog 
jis dar kol kas neduos Čekijai, 
Vengrijai ir Lenkijai norimos 
NATO narystės, bet užt ikrino 
j u r s , kad partnerystė bū tų rak
t inis žingsnis i lgainiam pri
ėmimui į pilną narystę. NATO 
generalinis sekretorius Manfred 
VVoerner pareiškė: „Mes numa
tome evoliucinį sąjungos plė
t imąsi . . . dar nesame galutinai 
su ta rę dėl detalių". Je i part
nerystės planas bus pr i imtas 
sausio mėnesį, partnerystei pri
k lausantys nar ia i j a u atei
nančiais metais galėtų turėt i 
n u o l a t i n i u s savo a t s t o v u s 
NATO karinėse bei politinėse 
organizacijose Briuselyje ir jos 
operacijų štabe Mons mieste 
netoli Briuselio. 

N o r i m a sus t i p r i n t i E u r o p o s 
kar inį v a i d m e n į 

" 

Banke įvyko paskutinė „Lito 
žurnalistų klubo" spaudos kon
ferencija. Nuo birželio vidurio 
apie 30 spaudos, įvairių agen
tūrų, radijo ir televizijos žurna
listų — šio klubo narių iš pirmų 
lūpų gaudavo informaciją apie 
Lietuvos Banko vykdomą mone
ta r inę politiką, lito įvedimo ir 
stabilizavimo problemas. 

Savo darbą buvusi centrinio 
banko valdyba įvertino „ketver
tu i su minusu". Įsteigta tarp
bankinė birža, parengtas naujas 
sąskaitų planas, ruošiamasi 
s t e ig t i naują a t s i s k a i t y m ų 
centrą. 

Anot Juozo S inkevič iaus , 
pradėta rengti teisinė banki
ninkystės bazė. Parengti centri
nio ir komercinių bankų įsta
tymų projektai, be t dar reikia 
parengti Kredito unijų ir visą 
šalies bankininkystę reglamen-

valdyba, prelegentų nuomone, 
yra viena iš priežasčių, kad in
fliacija vėl pamažu kyla , kad 
užsienio bankai neskuba įsikur
ti Lietuvoje. 

Lietuvos Banko informacijos 
d e p a r t a m e n t o d i r e k t o r i u s 
Česlovas Iškauskas išplat ino 
pareiškimą, kur iame sakoma, 
jog „naujoji centrinio banko 
vadovybe neketina s is temingai 
teikti informacijos visuomenei . 
Jos nuomone, viešumas daro ža
lą pinigų politikai". 

— Trakų rajone, netoli Vil
niaus, įkurtas pirmasis ūkinin
kų produkcijos realizavimo ko
operatyvas. Šio koopera tyvo 
steigėjai mano, kad ta i vie
n in te l i s b ū d a s i š b r i s t i iš 
merdinčios ekonomikos, be to — 
kas pirmas, tas laimi. Stojantis 
į kooperatyvą narys t u r i įnešti 
mažiausiai 500 litų. (AGEP) 

Lietuvos Vyriausybės rūmuoee Ūkininkų Sąjungos pirmininkas J. Čiulevičius 
aiškina Lietuvos žemdirbiu reikalavimus lapkričio 14 dieną. 

Ir Prancūzija ir Vokietija nori 
sustiprinti Europos karinį vaid
menį. Nors tokiems norams ne
p r i t a r ė a n k s t y v e s n ė s J A V 
administracijos, Cl in ton ad
ministracija pri taria, pareiškė 
Warren Christopher. 

Vokietija, spaudžiama Lenki
jos ir Čekijos, kurios Vokietijai 
primena kas pasidarė, kai Euro
pos balansas pašlijo prieš 60 
metų, atrodo labiausiai suinte
resuota atkreipti r imtą dėmesį 
į jų prašymą. 

Rusijos prez. Boris Jelcinas 
pr i tarė planui kai, lankydama
sis Maskvoje sekr. Warren 
Christopher jam JJ išaiškino, nu
rodydamas, kad par tnerys tę 
NATO galės turėti ir pat i Rusi
ja , bet kad jokia šalis negaus 
pilnos narystės saugumo užtik-
riimų. 

Nuo to laiko Rusijos kariniai 
bei civiliniai vadai, jų tarpe ir 
Sergėj Primakov. Rusijos užsie
nio žvalgybos tarnybos direk
torius, nuolat perspėja Vakarus, 
k a d NATO teritorijos plėtimas 
iki pat Rusijos pasienio būtų su
prantamas kaip grėsmė Rusijos 
saugumui. 

K A L E N D O R I U S 

Gruodž io 4 d.: Šv. Jonas Da 
maskietis; Barbora. Žvaigždikis, 
Vainotas. 

Gruodžio 5 d.: 2 Advento sek
madienis; Sabas, Dalija. Gražu
tė , Geisvilė. 

Gruodžio 6 d.: Šv. Mikalojus; 
Dausa, Tolutis, Vėtra . 

Gruodž io 7 d.: Ambraziejus, 
Jaunut is , Aras. Daugardas . 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS 

KONFERENCIJOS 
ANTROJI DIENA 

Ateitininkų federacijos kon
ferencijos antroji svarstybų ir 
paskaitų diena š.m. rugsėjo 5 d. 
vyko Jaunimo centre, Čikagoje. 
Dienos moderatoriai buvo det-
roitiečiai Danutė Petrusevičiū-
tė, JAS pirmininkė, ir Darius 
Udrys. 

D. Petrusevičiūtė supažindino 
su simpoziumo „Ateitininkų 
veikla išeivijoje - šiandien ir 
rytoj" dalyviais: Danute Bindo-
kiene iš Čikagos, Arvydu Barz-
duku iš Virginia valstijos ir 
Dalia Staniškiene iš Clevelan-
do. 

Danutė Bindokienė kalbėjo te
ma: „Kultūra, mokslas, kūryba, 
spauda". J i sakė, mokanti skolą 
už tai, jog yra lietuvė, kad yra 
ateitininkė ir visa, ką gali, 
atiduoda, ką yra pasisėmusi iš 
savo šaknų, iš savo organizaci
jos. Nurodė, kad turime visus 
metus iki Ateitininkų kongreso 
Lietuvoje. Reiktų pasvarstyti, 
ku r einame ir ką darysime. Siū
lė pavasarį sušaukti dar vieną 
išeivijos ateitininkų konferen
ciją, apsvarstyti organizacinius 
ir ideologinius klausimus. Tik 
tada daryti pasiūlymus Ateiti
ninkų kongresui Lietuvoje. 

Kalbėdama apie kultūrą, tei
gė, kad medžiagą kultūrinei 
veiklai ėmėme iš kraičio skry
nios, atsigabentos iš Lietuvos. 

. Kultūra klestėjo, kol kraičio 
skrynia buvo pilna! Tos skry
nios turtas — žmonės: poetai, 
rašyto ja i , filosofai, kul tū
rininkai, leidėjai. Jau 50-me 
dešimtmetyje buvo skundžia
masi kultūriniu nuosmukiu. 
Šiandien tada buvusia padėtimi 
galėtume net džiaugtis, nes 
dabartinė išeivijos dvasinė kul
tūra yra žymiai menkesnė. Kyla 
klausimas, kodėl neužsiaugino
me naujų kultūrininkų? Be jų 
šiandien vargas, nes senieji 
pavargę, jaunųjų nėra. Reikia 
keistis! Nebijoti žodžio „pasi
keitimas". Ateitininkija keitėsi 
nuo pat įsteigimo. Lietuvoje 
ateitininkai irgi pasikeitę. Svar
bu, kad yra tie patys principai 
i r ta pati ideologija. Pasikei
t imai yra reikalingi. Turime 
ieškoti naujų kelių esamai 
padėčiai gerinti. J i siūlė: 

1. Prieš dvasinės kultūros 
nuosmukį galėtų veikti pasto
viai rengiami kultūriniai ren
giniai. Nebijoti, kad pradžioje jie 
tik negausiai būtų lankomi. 

2. Ideologiniam ir religiniam 
praturtinimui rengti bendras 
ateitininkų šv. Mišias (Mari
jonų, ar Jėzuitų koplyčiose), o po 
jų pusryčius su pabuvojimu ir 
diskusijomis. 

3. Pradėti nuo jaunučių. Jiems 
reikia rasti globėjus, norinčius 
būti globėjais. Reikėtų rengti 
kursus globėjams paruošti. 

4. Jaunimą skatinti ne tik 
skaityti lietuvišką spaudą, bet 
joje ir rašyti. Yra gabaus jauni
mo, kurį reikia tik padrąsinti, 
įvertinti, jų talentus iškelti. 

5. Siekti įvairių ateitininkų 
kuopų bendradarbiavimo, lan
kantis kitų renginiuose ir juos 
kviečiant į savo renginius. To
kiomis progomis galima būtų 
pravesti skaitymo, deklamavi
mo bei dainavimo konkursėlius, 
sportines ir kitų rūšių varžybas. 
Toks bendradarbiavimas galėtų 
vykti ir ta rp įvairių miestų. 

6. Ideologiniams ir organi
zaciniams klausimams aptarti 
Ateitininkų federacija turėtų 
(prieš kongresą Lietuvoje) 
sušaukti čia dar vieną kon
ferenciją. 

Arvydas Barzdukas kalbėjo 
tema: „Ideologinis augimas, 
ugdymas, brendimas"... Sakė, 
kad šį klausimą sunku išnagri
nėti per 15 min., todėl kalbėsiąs 
tik apie penkias ateitininkų ide
ologijos knygas. Pradžioje sumi
nėjo tik keturias: Šalkauskio, 
Ylos, Girniaus ir Barzduko. Bet 
knygose surašyti žodžiai lieka 
šalti žodžiai, juodu ant balto", 
o gyvenimas yra spalvų miši
nys. Mums reikia jame atrasti 
naujų spalvų derinį. Ideologija 
turi būti pritaikyta laiko reika
lavimams, sekant šūkį „Visa at
naujinti Kristuje". Medžiagą, 
randamą ideologijos knygose, 
reikia persvarstyti, pergalvoti. 
Toliau apžvelgė ateitininkų 
principus mus supančio moder
naus, nureligėjusio gyvenimo 
fone. Kalbant apie katalikiš
kumo principą, minėjo, kad 
dabar organizuota religija visur 
užkliūva. (Sakoma — nesikišk į 
gyvenimą"). Neseniai Chicago-
je vykusio religinio kongreso 
paskelbta globalinė etikos de
klaracija, kurioje surašyta daug 
gražių dalykų, bet neminimas 
Dievas, kad neįžeistų kitų... 
Tautiškumą šiais laikais daug 
kas maišo su nacionalizmu. Pvz. 
čionykštėje spaudoje, kalbant 
apie Sausio 13-ją Lietuvoje, 
buvo rašoma, kad tankai su
traiškė 13 lietuvių nacio
nalistų... Taigi, neminėk tau
tiškumo, nes vis kas nors 
supyks! O, kalbant apie inteli
gentiškumą, reikia nurodyti, 
kad mūsų aplinkoje stengiama
si būti geriau gudriu, negu in
teligentu. O kaip puoselėti „šei
myniškumą", jei jau yra 2 tėve
liai ar 2 mamytės... O „visuo
meniškumas" — visų bėdų pra
das! 

Kad ideologija būtų gyva, ji 
turi būti persunkta meilės di
namika, nes, kas myli Dievą, 
tas darys Dievui patinkančius 
darbus. Mūsų ideologija nepa
seno, bet ji turi būti kasdien per
sunkiama asmeniško užsianga
žavimo dinamika. Ideologija yra 
žarija, kuri užgniaužta užgęsta. 
Baigdamas A. Barzdukas pami
nėjo ir 5-ją mūsų ideologijos 
knygą - šv. Raštą, kuris daug 
kartų buvo perredaguotas, kad 
būtų mums lengviau supranta
mas. Šv. Raštas nurodo', iš ko 
reikia mokytis, kad ir toje vieto
je apie gailestingąjį samarietį. 
„Eikite ir darykite panašiai". 

Dalia Staniškiene savo temą 
„Religinis, dvasinis gyvenimas" 
pradėjo kun. St. Ylos malda 
„Tavo garbei, Viešpatie, pra
dedu šią dieną"... Ji savo kalbo
je kėlė: 

I Kunigų stokos problema 
turėtų rūpėti ne tik ateitinin
kams, bet visiems geriems 
katalikams. 

1 Pašaukimams išprašyti 
malda turėtų vėl rasti vietos 
visuose ateitininkų susirin
kimuose. 

2. Diakonų klausimu ateiti
ninkai turėtų rodyti daugiau 
aktyvumo. 

II Ateitininkų, (ypač jaunų 
jų seimų) atitolimas nuo baž
nyčios. 

1. Jaunos ateitininkų šeimos 
daugeliu atvejų nedalyvauja pa
rapijų gyvenime. 

2. Dalis studentų net neiš
klauso šventadieniais šv. Mišių. 

III Dabar ateina laikas 
daugiau pabrėžti katalikiš
kumo principą. 

1. Atei t ininkų dvasiniu 
gyvenimu turi rūpintis ne tik 
kunigai, bet ir pasauliečiai, nes 
būti ateitininku reiškia būti 
aktyviu dalyviu kovoje už Dievo 
karalystę. 

2. Mūsų pareiga liudyti Kris
tų savo gyvenimu. Gražūs žo
džiai nieko nepadės, jei savo 
gyvenimu to nepagrįsime. 

3. Kai vykstame į Lietuvą, 
gabenkim ten ir Kristų. Lie
tuvos ateitininkai dabar Kris
taus ieško. Kad jiems galėtume 
padėti, patys turime degti 
Kristaus dvasia. Duoti galime, 
kai patys turime, ką duoti. 

4. Reikia melstis. Susirinki
mus turėtume pradėti šv. Mišio-
mis, malda. Nesidrovėkime savo 
tikėjimo viešai pareikšti. 

Po šio simpoziumo turėjo būti 
45 min. diskusijos simpoziumo 
tema, bet jos dėl laiko stokos 
buvo labai trumpos. 

Po 5 min. pertraukos sekė 
kun. dr. Vytauto Bagdanavi-
čiaus, MIC, žodis „Popiežius ir 
l ietuvių tau ta" . Kalbėtoją 
pristatė Darius Udrys. Kalbė
damas apie popiežiaus apsi
lankymą Lietuvoje, kun. V. Bag-
danavičius pabrėžė, kad popie
žius atvyksta ne tik pas lietu
vius Lietuvoj, bet pas lietuvius 
visame pasaulyje. Jis palietė ir 
popiežiaus kilmę. Popiežiaus 
motina, pavarde Kačerauskaitė, 
gimusi Lietuvoje. Nors popie
žiaus biografai to nepaminėjo, 
bet pats popiežius yra tai minė
jęs. „New York Times" apie jo 
motiną yra rašęs „sturdy Lit-
huanian mother" (tvirta lietuvė 
motina). Kun. V. Bagdanavičius 
minėjo, kad Kačerauskų giminė 
praėjusiame šimtmetyje buvo 
žinoma Žemaitijoje. Minėjo 1882 
m. Sibire mirusį kun. Ambrozie-
jų Kačerauską, kuris buvęs 
didelis lituanistikos mėgėjas. 
Jis taip pat buvęs ir rimtas gam
tos mokslų tyrinėtojas. Sibire 
parašęs plačią gamtos mokslų 
studiją. 

Pagrindinis šios dienos pa
skaitos „Visa atnaujinti Kris
tuje — vakar ir šiandien" pre
legentas buvo Vėjas Liulevičius. 

Pradžioje V. Liulevičius aiš
kino ateitininkų šūkį „Visa at
naujinti Kristuje". Sakė, koks 
jis yra radikalus iššūkis ne tik 
organizacijai, bet ir mums as
meniškai. Jis radikalus visomis 
savo dalimis, nes visa atnaujin
ti, tai ne vien Lietuva, visuo
menė, ne tik draugai. Ir tai ne 
vien kiti, o pirmiausia mes 
patys! Kristuje — pabrėžia 
žmogaus tobulybės galimybę, 
tai pažadas žmogaus galimos to
bulybės su Dievo pagalba. Visa
galis Dievas gali mus iškelti iki 
savęs. Krikščionybė iškelia žmo
gaus vertę. Tik Kristuje yra 
kelias, tiesa ir gyvenimas. 
Kristus yra tobulo žmogiškumo 
idealas. „Kaip mokęs, Jis toks 
ir buvęs". Mūsų uždavinys yra 

sekti Kristumi, o Dievo malonė 
pasirūpins visu kitu. Ateitinin
kų principai padeda siekti pil
nutinio tobulo gyvenimo. Svar
biausias imperatyvas yra gy
venti taip, kaip mokome. Neuž
tenka skelbti idealus, reikia 
juos ir įgyvendinti, neatidė
liojant to vėlesniam laikui, nes 
kitaip gresia dvasinė mirtis. 
Ateitininkai neturėtų būti ap
linkos veikiami, patys veikti 
aplinką. Bet dabar ateitininkai 
yra pasiekę kryžkelę. Reikia 
klausti, ar mes atsinaujiname? 
Jei atsinaujiname, tai kaip? 
Dabar ir pati išeivija y ra 
pereinamojoje stadijoje. 
Priverstinos išeivystės laikas 
pasibaigė, bet mūsų išvietini-
mas tęsiasi... Išeivija buvo 
sukūrusi nuostabų ryšių tinklą, 
kuris per visuomeninę veiklą ir 
auklėjimą palaikė ryšį su Lie
tuva. Tai buvo meilės, rūpesčio 
ir apie Lietuvą galvojimo ryšys. 
Taip Lietuva savotiškai buvo 
atkuriama išeivijoje, nes išeivija 
palaikė gyvą nepriklausomos 
Lietuvos mintį. Išeivija esmėje 
buvo retas fenomenas pasauly
je, buvo unikumas istorijoje. Ji 
išlaikė kalbą, o lietuviškumo 
tęstinumas buvo palaikomas be 
tiesioginių ryšių su Lietuva. Tai 
buvo santykiavimas su idealu, 
Lietuvos mintimi. Kyla klausi
mas, kaip dabar išeivijai duoti 
naują prasmę? Išeivių visuome
nė ima nykti aplinkoje, Lietuva 
tampa normaliu kraštu. Žmonės 
dabar santykiauja su Lietuva, 
kaip individai. Tai žada Lietu
vai auštantį rytą, naują pasau
linę aušrą. Bet „Kas gi ten 
aukso spindulius beria? Atsa
kymas — mes! Tai radikalus as
meniškas individo įsipareigoji
mas atsinaujinti pačiam ir 
atnaujinti Lietuvą. Asmeninė 
veikla ir asmeninė atsakomybė 
turi stoti pirmon eilėn. Svarbu, 
kad Lietuva prisidėtų prie 
geresnio pasaulio kūrimo ir 
duotų jam savo indėlį. Dabar 
reikia kurti modelį gyvenimo 
laisvėje. Čia ateitininkai, skelb
dami ir gyvendami savo kilniu 
šūkiu „Visa atnaujinti Kris
tuje", turi stengtis ir lietuviams 
ir Lietuvai sukurti laimingą 
ateitį! 

Prelegentui baigus paskaitą, 
klausytojai net atsistoję ilgu 
plojimu reiškė dėkingumą už 
taip puikiai paruoštą ir per
teiktą paskaitą. 

Pabaigoje prezidiumo pirm. A. 
Barzdukas padarė t rumpą 
konferencijos apžvalgą. J i s 
nustatė, kad buvo pažvelgta ne 
tik į praeitį, bet ir į ateitį. 
Konferencija pavyko, nes daly
viai gabenasi namo daug dvasi
nio turto. A. Barzdukas dėkojo 
rengėjams, prezidiumui, Fede
racijos vadovybei, visiems tal
kininkams ir dalyviams. Ypa
tingą ačiū tarė Vėjui Liulevi-
čiui, „už viziją, persunktą 
išmąstyta mintim". Taip. Vėjo 
žodis liks kelrodžiu ateičiai! 
Konferencija buvo užbaigta Lie
tuvos himnu. Po to visi vyko į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, Marąuette 
Parke, kur buvo aukojamos šv. 
Mišios. Koncelebravo kun. dr. 
Antanas Paškus ir iš Lietuvos 
atvykęs kunigas Arvydas Liepa, 
MIC. Kun. A. Paškus pasakė iš

kilmėms pritaikytą pamokslą. 
Vargonais grojo Vidas Neve-
rauskas, giedojimui vadovavo 
Petras Zaranka. Po šv. Mišių 
studentų ateitininkų įžodį davė 
Vytas Žemaitaitis iš Califor-
nijos. 

Aldona Šmulkštienė 

NAUJA JAS CENTRO VALDYBA 
Prasidėjo nauji mokslo metai, 

prasidėjo ir nauji JAS centro 
valdybos darbai. Pirmiausia 
susipažinkime su valdyba: kun. 
Antanas Saulaitis.S.J., — dva
sios vadas, ses. Zita Kripavi-
čiūtė - tvarkys religijos sritį ir 
bus JAS CV atstovė Ateitininkų 
federacijos valdybai, Rusnė 
Kasputienė (47677 Hanford, 
Canton, MI48187) - pirmininkė, 
Taura Underienė - vicepirmi
ninkė stovyklos reikalams, 
Gražina Kriaučiūnienė (1816 
Tecumseh River RD., Lansing, 
MI 48906) - sekretorė ir spaudos 
ryšininkė, Audra Kasputytė -
iždininkė, Birutė Bublienė 
narė ir ryšininkė kuopoms išei-

ATEITININKŲ KŪČIOS 
ČIKAGOJE 

Studentai ateitininkai Čika
goje gruodžio 19 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Jaunimo centre 
ruošia ateitininkų kūčias. Visi 
ateitininkai kviečiami daly
vauti. Apie jūsų dalyvavimą iš 
anksto praneškite Valerijai 
Žadeikienei, tel. 708-424-4150. 
Visi laukiami, kad galėtume 
vėl, kaip viena ateitininkiška 
šeima, kartu švęsti. 

ŽIEMOS AKADEMIJA 
STUDENTAMS 

Ateitininkų studentų Žiemos 
akademija Dainavoje vyks 1994 
m. sausio 1-5 d. Registracijos 
mokestis (užsiregistravusiems 
iki gruodžio 20 d. - 65 dol. as
meniui. Registruojantis po nu
statytos datos - 75 dol. asmeniui. 
Registracijai iki gruodžio 18 d. 
skambinkite Audrai arba Juli
jai tel. 217-344-0467. Po gruo
džio 18 d. skambinkite Audrai 
Čikagoje, tel. 312-226-7275. 
Nedelskite! Tai bus aktyvaus 
galvojimo savaitgalis, tikimasi 
daug įdomių diskusijų ir sma
gaus laiko. 

JAS 1994 M. VASAROS 
STOVYKLA 

Jau numatyta Jaunųjų Ateiti
ninkų sąjungos 1994 m. vasaros 
stovykla. Ji vyks Dainavoje lie
pos 31 - rugpjūčio 13 d. Pasižy
mėkite kalendoriuose. 
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ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

J O N A S V. P R U N S K I S , M O 
T E R R I DALLAS P R U N S K I S , M D 

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

McHenry 815-344-5000, ext 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
OR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tol. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 601*3 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

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

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

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd. 
Sumokama po vizito 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElltgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wsst Ava . , Ortand Parfc 
708-349-8100 

10 W. Mart in, Napervllle 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

• Kas ką ruošia, kas ką 
veikia? Paskaityt tik „Draugą" 
reikia... 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Maln St. 
Mattesson, IL 60443 

Tai. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Hariem, tai . 708-594-0400 
Bridgview. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St. 
Tai. (1-312) 735-7709 

217 E. 127st St. 
Lemont, IL 60439 

Tsi.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarta Road 
Hlckory Hllls 

Tat. (706) 566-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

F#fiwty iii#{aeCeM cwfwc 
1SSOS - 127 t*., Ū m o m , M. §0431 

Priklauso Palos Commumty Hospitai T 
Siive' Cross Hospitai 

Valandos pagal susitarimą 
Tel (708) 257-2285 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tai. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r—12 

Valandos susitarus 

Kab. tai . (312) 585-0348; 
Roz. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

) DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171»t 

Tinloy Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

Kab. 312-735-4477; 
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KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

vijoje ir Lietuvoje. 
Savo organizaciniame posė

dyje, įvykusiame lapkričio 21 
dieną, valdyba apsvarstė atei
nančių metų veiklą ir nustatė 
kiekvieno nario pareigas. Taip 
pat , pasi tar ta a te inančios 
vasaros stovyklos organiza
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Reformatorius turi nugalėti 

STAGNACIJOS 
SLIBINĄ 

Artėja Kalėdos ir Nauji Metai. 
Atskris laiškai iš Lietuvos, pilni 
ramybės ir geros sveikatos 
linkėjimų. Niekur nesu matęs 
tiek dėmesio sveikatai, kaip 
linkėjimuose iš Lietuvos. 

Prisimenu posakį, kad visi 
kalba apie orą, bet niekas nieko 
apie tai nedaro. Kaip čia su oru, 
tai ta ip Lietuvoje su sveikata. 
Visi kalba apie sveikatą, bet, 
atrodo, kad niekas apie tai 
nieko nedaro. Jau greitai bus 
metai, kai profesorius J. Brė
dikis tvarko Sveikatos apsaugos 
ministeriją, tačiau sveikatos re
formose net pirmas žingsnis 
nepažengtas . Lietuvos poli
tikieriai lieka šiam klausimui 
abejingi, klausimo neiškelia. 
Net praeitą savaitę vykusiame 
Mokslo ir Kūrybos simpoziume 
Čikagoje pagrindinė paskaitos 
tema buvo ne apie mokslą, ne 
apie kūrybą, o apie politiką. 
Apie galimus tarptautinius pa
vojus spėliojama, o apie dabarti
nius, jau esamus medicinos pa
vojus, kurie bereikalingai skina 
lietuviu gyvybes, tylima. 

Lietuvoje inteligentai medi
cinos reformos klausimo aktu
alumo neiškelia. Anksčiau buvo 
vadinamosios specligoninės, ku
riose buvo gydomi partijos 
nariai, nomenklatūriniai kultū
rininkai ir inteligentai. Tai 
buvo gryna diskriminacijos sis
tema proletariato lygybės roju
je. Inteligentija buvo papras
čiausiai papirkta geresniu gydy
mu. Pažinčių privilegija išugdė 
įprotį nieko nesakyti. Specli-
goninių pavadinimai j au panai
kint i , bet seni įpročiai, atrodo, 
toliau tebegalioja. Šiomis pri
vilegijomis daugiausia naudo
jasi vilniečiai ir kauniečiai, 
kurie, nepraradę savo ryšių, 
matyt, nusiteikę ir toliau tylėti. 
Mažesnių miestų, kaimo ir 
Žemaitijos rajono gyventojai yra 
t o l i a u nuo cen t ra l i zuo tos 
pažinčių sistemos. Atrodo, kad 
šie žmonės net tikros padėties 
nežino, o jų balsas, kaip ir anks
čiau, neturi jokios įtakos. 

Įdomu, kad kauniečiai ir vil
niečiai labai didžiuojasi savo 
kul tūra . Tačiau šie žmonės 
priima be žodžio visuomenines 
gaires, kurios, Vakarų akimis, 
atrodo nekultūringos, net bar
bariškos. Pavyzdžiui, invalidai 
nebuvo priimami į aukštesnio
jo mokslo institucijas grynai dėl 
jų fizinio netobulumo. Luošas 
vyrukas ar mergina, einanti su 
ramentais , neturėjo teisės stoti 
į universitetą. Tik Amerikos 
l ietuvio prof. Arvydo Žygo 
didelėmis pas tangomis , š i s 
jaunimas buvo įleistas į Lietu
vos universitetus. Invalidai, 
našlaičiai, ligoniai ir senukai 
buvo i š s tumt i iš t a r y b i n i o 
gyvenimo, ir mažai kas rūpino
si, kad jie nuolat diskrimi
nuojami. Lietuvos „griet inėlė" 
rūpinosi meno parodomis, kon-
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certais ir baletu, nesmagu buvo 
ž iūrė t i į l uošus , a k l u s a r 
našlaičius, tai juos ir nus tūmė 
į užkampius. 

Neseniai t u rė j au p raneš t i 
vienai moteriai, kad jos mama 
tu r i nepagydomą t ink la inės 
degeneraciją. Ši moteris susi
mąstė, tada m a n a tsakė , kad 
kadangi ši liga nepagydoma, ji 
suorganizuos makulos degene
racijos pacientų būrelį, kurie 
galės pasidalinti vienas su kitu, 
kaip susigyventi su šios ligos 
pasekmėmis. Ši moteris ir jos 
mama gyvena mažame Illinois 
miestelyje. Esu t ik ras , kad ji 
neina į operą a r teatrą. Tačiau 
ši Ilinojaus ūkininkė yra kultū
ringesnė už ta ryb in ius auklė
tinius, kurie pažįsta tea t rą ir 
parodas. Tikra kul tūra tur i būti 
pagrįsta gėriu, ki ta ip lieka tik 
paviršutiniškas pasirodymas. 

Šv. Tomas Akviniet is rašė, 
kad žmogus, tu r in t i s gailesčio, 
išgyvena kitų nela imes visu 
intensyvumu ir liūdesiu, lygtai 
būtų jo paties. J i s bando visom 
jėgom problemą išspręsti, nes 
ta i yra tapusi jo pat ies pro
blema. Tai yra gailest ingumo 
efektas, pasekmė. Yra nuostabu 
sutikti išeivijos moteris , kurios 
rūpinas i Lietuvos našlaičių 
gerove. Jos dieną nakt į galvoja 
apie tuos našlaičius, žino jų var
dus, jų bėdas, jų džiaugsmus, 
t rūkumus . Jos viską išgyvena, 
lyg tai būtų jų pačių vaikai. 
„Vaikų viltis", „Mercy Lift" 
sambūriai panašiai sielojasi dėl 
Lietuvos sergančiųjų likimo. 
Tai yra meilės ir gailestingumo 
žmonės, kurie išgyvena lietu
vybę, kaip savo šeimą. Tary
biniai lietuviai apraudos ser
gančios g ražuolės t r a g i š k ą 
likimą „La T r a v i a t a " operoje, 
bet nesirūpins t r ag i šku likimu 
mergelės, ku r i gyvena gre
t imame bute. 

Lietuvos spauda atspindi šį 
nesveiką požiūrį į gyvenimą. 
Kas savaitė „ D r a u g a s " spaus
dina straipsnį, kuris ragina 
l ie tuv ius p r adė t i sve ika to s 
reformą. Tač iau v ien in te l i s 
straipsnis, kurį Lietuvos spauda 
persispausdino, yra teigiant is , 
kad profesorius J. Brėdikis yra 
t inkamiaus ias gydytojas re
formuoti sveikatos sistemą. Ma
tomai Lietuvos spaudai rūpi ne 
reforma, o politika. 

Pirmasis Nepriklausomos Lie
tuvos Sveikatos minis t ras net 
„ant savo žirgo neužsėdo". Da
bartinis ministras, nors užlipęs 
„ant savo žirgo", da r nepaju
dėjo iš vietos. Reformatorius 
t u r ė s n u g a l ė t i s t a g n a c i j o s 
slibiną. Jį stebi demoralizuota, 
pasyvi publ ika . A t e i n a n t y s 
metai bus įdomūs. Pamatys im, 
ar Sveikatos minis t ras nusi
pelnęs savo vardo. Ateinančiais 
metais linkim jam daug laimės, 
sėkmės, sveikatos... 

L i n a s S i d r y s 

Valstybės kūrimosi dienomis, 
raudonosios Rusijos meška i 
suriaumojus, ne t ik Lietuvoje, 
bet visose Baltijos valstybėse 
sudrebėdavo langai , nes nieka
da negalėjai žinoti, kam ji vėl 
taikosi įkąsti. Nors tos dienos 
j au nutolusios ir Rusija sude-
mokratėjo, bet per daug praei
ty nukentė ta , kad mūsų pasiti
kėjimas išsilaisvintų iš atsar
gaus budėjimo bei savisaugos 
stovio. Žinant, kad Rusija dar 
nesumažino savo vandenilinių 
ginklų išteklių, nedemobilizavo 
savo milžiniškos kariuomenės, 
dar neišnyko raudonųjų demon
stracijos bei jų siekių pavojus, ir 
nežinant , ką naujieji parla
mento r inkimai parodys, — 
kiekvienas jos politinis ėjimas 
mus domina, ir būt ina atidžiai 
sekti, k a s ten vyksta. 

Jelcinui paleidus parlamentą 
ir ginklu sudraudus neklau
žadas raudonuosius parlamento 
atstovus, jis pažadėjo gruodžio 
12 d. naujus par lamento rinki
mus, kas , atrodo, ir įvyks. Bet 
jis t a ip pat pažadėjo naujus 
prezidento r ink imus birželio 
mėnesį, kuriuos dabar a tšaukė. 
Užuot prezidentinių rinkimų jis 
pasiūlė naujos konstitucijos 
projektą, už kurio priėmimą ar 
a tmet imą tą pačią gruodžio 
12-tąją Rusijos piliečiai balsuos. 
Naujoji konstitucija panaikintų 
senąją, 1977 metais, Leonido 
Brežnevo valdymo laikais, pri
imtą, bet dažnai kaitaliotą ir 
papildytą. Speciali išlyga naujo
joje kons t i tuc i jo je le idžia 
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Jelcinui išbūti prezidentu visą 
dabart inę kadenciją, kuri baig
tųsi 1996 metais. Taigi iki tada 
nauji prezidento rinkimai nenu
matyti. Pagal naują konstitu
ciją, prezidentas būtų renkamas 
ketverių metų terminui ir nega
lėtų būt i renkamas daugiau 
kaip du kartus iš eilės. Iki šiol 
buvusi viceprezidento vieta pa
naikinta. 

Parlamentą sudarytų dveji 
rūmai: Valstybės durna, suside
danti iš 450 narių ir Federalinė 
taryba — iš 176 narių. Naujasis 
parlamentas pakeistų senąjį-so-
vietinį Darbo žmonių deputatų 
kongresą ir SSSR Aukščiausiąją 
tarybą. Durnos pusę narių suda
rytų asmenys, kurie rinkiminių 
kampanijų būdu išsikovotų sau 
teisę būt i durnos nariais, o kitą 
pusę sudarytų įvairių partijų 
narių visumos proporcinis ats
tovų skaičius. 

Parlamento narių kadencijos 
t rukmė — dveji metai; pusė 
anksčiau numatyto ilgio. 

Naujoji konstitucija garantuo
ja teisę į privačią žemės ir kito 
turto nuosavybę. Taip pat ga
rantuojama teisė į laisvą pre
kybą, gamybą ir kitas ekonomi
nės veiklos varžybas. Užtikri
namos žodžio, rašto bei piliečių 
judėjimo laisvės. Cenzūra panai
kinama. Konstitucija suteikia 
žymiai daugiau galios preziden
tui, kas šiuo, dar nenusistovėju
sių vidinių rietenų, metu gal 
yra būt ina politiniam pastovu
mui užtikrinti . 

Kadangi po par lamento palei
d imo buvo uždarytos kelios 
opozicinės partijos ir naujoje 
konstitucijoje smark ia i apkar-
poms kai kur ių ki tų krašto 
pare igūnų teisės, ta i opozicija 
j a i yra gana didelė. Je igu refe
r e n d u m a s ją pr i imtų ir patvir
t i n t ų , t a i Rusijos pol i t in i s 
veidas, nelyginant Lietuvoje po 
1926 metų, nusistovėtų. 

Kodėl Jelcino politinis likimas 
y r a mums toks svarbus? Todėl, 
kad Rusijoje šiuo metu nematyti 
k i to politinio asmens , kur iuo 
Lietuva galėtų bent iš dalies 
pas i t ikėt i . Nors Je lc inas taip 
pa t netur i šimtaprocentinio pa
sitikėjimo, bet jis kol kas yra tas 
žaibolaidis, per kurį raudonųjų 
ir kitų ekspansininkų perkūnija 
n e p a s i e k i a Lie tuvos laisvės 
stat inio. Nors ta i ir būtų prieš 
Jelcino asmenin ius bei politi
n ius įs i t ikinimus, visokia už
sienio, o ypač Amerikos teikia
m a Rusijai pagalba yra to prin
cipo ir jo — Jelcino — pažado są
lygota. 

Jeigu Jelcinas referendumo 
ne la imėtų ir konstitucija būtų 
balsuotojų a tmesta , ta i opozici
j a vėl p a s i j u s t ų „gyvybės 
e leksyru" a t jauninta ir laisva 
veikti. „Associated press" kores
pondento iš Maskvos pranešimu 
ir paties Jelcino pareiškimu, 
komunis ta i ir profašistai gali 
vėl mėginti perversmu iš jo val
džią pasigrobti. 

Gruodžio mėnesio įvykiai Ru
sijoje gali būti reikšmingi ne tik 
Rusijai, bet ir Lietuvai. 

Stanley Balzekui, pagal prez. Algirdo Brazausko dekretą, suteikta teisė duoti Lietuvos piliečio 
priesaiką. Jo priesaika įvykdyta š.m. lapkričio 24 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, VIII 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyvių reg.-tracijos bei susipažinimo vakare. Priesaiką priima 
Lietuvos gen. garbės konsulas Vaclovas K eiza. Tai pirmas toks atvejis po Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymo. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Jei Kristus yra prisikėlęs ir 
gyvas, veikiantis Bažnyčioje, 
kodėl sunku matyti jo veikimą 
tiek Bažnyčioje, kai net kai 
kurie kunigai pasirodo baisiais 
nusikaltėliais, tiek ir pačiuose 
mumyse: nepaisant savo pa
stangų, tebesijaučiame savo 
nuodėmių pavergti. 

Šio sekmadienio antrasis skai
t inys (2 Pt 3:8-14) yra paimtas 
iš šv. Petro antrojo laiško — vė
liausiai parašyto dokumento vi
same Naujajame Testamente, 
gerokai po paties šv. Petro mir
t ies, apie 100 metų po Kristaus 
gimimo. J is buvo parašytas, re
miant is tikrosiomis Jėzaus įga
liotinio šv. Petro tradicijomis, 
a t remiant tuo laiku krikščionis 
klaidinančias herezijas. Viena 
jų paneigė mokymą, kad tebe
laukiame Kristaus antrojo atė
j imo, kai jis ateis savo garbėje 
ir teis žmones pagal jų darbus. 

Advento metu Bažnyčia stipri
na mūsų viltį laukiant ir ska
t ina mus degti rūpestingumu, 
uolumu, ruošiantis antrajam 
Kris taus atėjimui, nes „Vieš
paties diena ateis kaip vagis". 
P i rmo šimtmečio pabaigoje, 
praėjus 60 metų po Kristaus 
mirt ies ir prisikėlimo ir beveik 
visiems apaštalams j au mirus, 
žmonės pradėjo nebetekti vil
t ies, kad Kristus antrą kartą 
ateis . Sunku buvo rasti įkvė
pimo uoliai dirbti, ruošiant 
kelią jo antrajam atėjimui. 
Daug kas nusiminė, matydami, 
kaip maža žemėje yra pasikeitę 
— Kristui įžengus į dangų, 
skelbti išganymo gerąją žinią 
likome tik mes, o mes — nusidė
jėliai. 

Tad šv. Petro laiško autorius 
žmonėms, kuriems prailgo lauk
t i , primena: „Viena diena pas 
Viešpatį yra kaip tūks tant i s 
metų, ir tūkstant is metų kaip 
viena diena" . Dievas laiką 
skaičiuoja kitaip, nei žmonės. 
Mums atrodo ilgas laikas. Die
vui — tai kaip viena diena. 
J u m s gali atrodyti, kad Dievas 
gaiš ta ištesėti savo pažadą, vis 
dar neateina „padaryti tvarkos" 
rašo laiško autorius, bet jis 
. .kant r ia i elgiasi su jumis , 
nenorėdamas, kad kuris pražū
tų, bet kad visi atsiverstų". 
Dievas kantresnis už mus, vis 
da r laukia, duoda mums progą 
a t l ik t i savo darbą, skelbiant jo 
išganymą savo doru gyvenimu, 
meile savo artimui, rūpesčiu 
visuomeninio gyvenimo teisin
gumu, kad daugiau žmonių tu
rė tų progą išgirsti Dievo šau
kimą, kad visi būtų išgelbėti. 

Panašiai prailgo laukti Dievo 
išgelbėjimo — galimybės sugrįž

ti į tėvynę — ir į Babiloniją iš
tremtiems žydams, kur iems 
buvo duota Izaijo pranašystė, 
girdima šį sekmadienį (Iz 40:1-5, 
9-11). J au tada Dievas kreipėsi 
į savo išrinktąją tautą, tremtį 
kenčiančius savo žmones, kurie 
dar nenutolo nuo jo, kad vilties 
netekusiems savo tautiečiams 
jie skelbtų vilties žodžius: „Ra
minkite, guoskite manąją tautą. 
— sako jūsų Dievas. — Prabilki
te į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, 
kad jos lažas pasibaigė, skola su
mokėta". 

Žydų tau ta jautė , kad tremtis 
Babilonijoje buvo jų bausmė, 
nes jie nutolo nuo Dievo. Bet 
dabar duodamoje pranašystėje, 
išbuvus 40 metų tremtyje, tauta 
kviečiama aktyviai ruoštis atei
nančiam Viešpaties išgelbėji
mui: „Per dykumą tieskite Vieš
pačiui kelią! ... Kiekvienas slė
nys tegu būna užpiltas, kiekvie
nas kalnas bei kalnelis — nu
kastas. Kur kreiva, tebūna iš
tiesinta ... Tuomet apsireikš 
Viešpaties šlovė". 

Žmonėms, iškentėjusiems tė
vynės sunaikinimą ir tremtį. 
Dievas galėjo atrodyti bejėgis 
jiems padėti. Juk tiek metų 
skriaudžiami, jie maldavo, kad 
juos išgelbėtų, ir Dievas tylėjo. 
Tad d a b a r pačią pave rg tą 
tautą Dievas pavadina Sionu 
(šventojo kalno vardu, ant kurio 
buvo šventykla, kurioje Dievas 
buvo apsigyvenęs) ir Dievas 
ją r a g i n a skelbt i ga l ingą , 
gelbstinti Dievą: „Užlipk ant 
aukšto kalno, džiugiosios nau
jienos skelbėjau, Sione! Ga
lingai pakelk savo balsą ... sa
kyk Judo miestams: Štai jūsų 
Dievas!.. Su juo štai tie, kuriuos 
jis užpelnė, kuriuos įsigijo. Jis 
ganys kaip piemuo savo bandą, 
savąja ranka jis surinks ją". 

Ir šio sekmadienio Evangeli
joje pagal šv. Morkų <Mk 1:18) 
— jos pačioje pradžioje — šv. 
Morkus cituoja šia pranašystę, 
nurodydamas į šv. Joną Krikš
tytoją, kaip tą, kuris ragino 
Viešpačiui taisyti kelią, atsi
verčiant, atmetant nuodėmės 
kelią. Nors Jonas buvo įtakin
gas — daugybė žmonių pas jį ėjo 
ir atsivertė — jis pats pripažino, 
jog galingasis tai ne jis: „Po 
manęs ateina galingesnis už 
mane ... jis krikštys Šventąją 
Dvasia". Kaip Krikštu gavę 
Šventąją Dvasią, mes esame 
įgalioti savo gyvenimu tiesti 
Viešpačiui kelią, skelbti galin
gus Viešpaties darbus, nors kita 
prasme tebekenčiame tremtį, 
tebesijaučiame atskirti nuo jo. 
tebelaukiame garbingo Kris
taus antrojo atėjimo. a ; z 

LIKIMO IRONIJA 
J O N A S INDRIŪNAS 

1 

Tai buvo seniai, 1944 metų šalta ir niūri žiema. 
Niūru buvo visur, ne tik gamtoje, bet ir žmonių 
nuotaikose. Ilgas karas vargino visus. Bolševikai, gavę 
paramos iš savo sąjungininkų, stūmė vokiečius atgal , 
vėl artėjo prie Lietuvos. Siaubas artėjo, visi jo bijojo, 
bet ki tos išeities nebuvo matyti. O buvo tokių, kurie 
to laukė . 

Utenos gimnazija. Didžiuliame, medžiais apau
gusiame parke, stovėjo raudonų plytų, dviejų aukš tų 
pas ta tas , kažkada buvę dvaro rūmai. Šiandieną jame 
buvo įsikūrusi valstybinė gimnazija. 

Šią žiemą viskas pasikeitė. Vokiečiai a tėmė tą 
gražų pastatą ir j ame apgyvendino savo kar i ška 
dalinį. Sunku buvo gimnazijai išsilaikyti be patalpų. 
Žemesnes klases paleido, t ik paliko aukštesnėms kla
sėms galimybę dar tęs t i mokslą iki metų užbaigimo, 
nors tos sąlygos visiems buvo nepalankios. 

Trys aštuntosios klasės jaunuoliai, Vincas, Feliksas 
ir Kazys, palengva žingsniavo snieguotu šaligatviu, pro 
tuos, ta ip j iems pamil tus rūmus, kuriuose buvo tiek 
laiko praleista, l inksmų ir liūdnų valandų išgyventa. 

Ta i buvo t rys neišskiriami draugai Metai po metų 
jie kopė iš klasės į klasę, darėsi vyrai, net nepajuto, 
kaip t ie aštuoneri meta i praslinko. Daug turėjo naujų 
draugų, bet jų trijų draugystė neiširo. Liko neišskiriami 

Illinois gubernatoriaus Jim Edgar suruoštame etninių mokyklų pagerbime draugai , net save pasivadinę „geležiniu trejetu", 
(iš kaires) Jolita Kriaučeliūnaitė Arzbaecher, JAV LB Švietimo tarybos narė, I r tą popietę, tų gražių prisiminimų vedini, jie 
gub Jim Edgar, Brenda Edgar ir Alytė Harris. žingsniavo gatve, tik nebe tais praeities prisiminimais 

dalinosi. Jų galvose maišėsi kažkas nauja, kažkas 
nepras ta . Juos domino nepapras ta naujiena. 

Pr ieš kel ias dienas pasirodė mieste, a n t telefonų 
stulpų, t a i p pat ne vienas ats inešė ir į k lases , gen. 
Plechavičiaus a t s i šauk imas į jaunimą stoti į jo or
ganizuojamą Vietinę r ink t inę savo k raš te tvarkai 
pala ikyt i . Tai buvo kažkas, ko visa Lietuva pasigedo. 

Atrodė, t ik to ir tereikėjo, kad visi sukrustų. Juo labiau 
bebaigiančių gimnaziją jaunuolių dėmesį atkreipė, kad 
šalia buvo steigiama ir karo mokykla naujų kadrų 
papi ldymui . 

Pasku t inės klasės jaunuol ių en tuz iazmas buvo 
neapsakomas. Visų noras pasi tarnauti tėvynei ar bent 
būt i t a m paruošt iems, buvo didelis. O čia — karo 
mokykla . Kas galėjo sulaikyt i jų ryžtus? 

Tos kalbos klasėje nesibaigė, net ir mergaitės 
įdomavosi. Mokytojai, perskai tę gen. Plechavičiaus 
a ts i šaukimą, nebuvo priešingi, paskat ino jaunuolius . 
Karo mokykla — tąsa tolimesnio mokslo. 

Dar pačią pirmą dieną, t am a t s i šauk imui pasiro
džius, jų klasės d raugas Jurg is , kurio svajonės buvo 
kar inė karjera, nuskubėjo į komendantūrą. Nieko daug 
j is t en nesužinojo, tik p i rmas pareiškė norą į karo 
mokyklą stoti. 

Ki tą dieną jau visa klasė, net ir mokytojai sužinojo, 
ką Ju rg i s padarė, s iekdamas savo išsvajoto tikslo. Visi 
jam reiškė savotišką pagarbą, o jis pats t a ry tum jautėsi 
už visus smarkesnis tur į s tvir tą nusistatymą. Ir eisena 
pasikeitė, bandė vaikščioti kariškai , šiek tiek pasitemp 
t i ir smakrą aukščiau pakelti . Tas nepraėjo be pėdsakų, 
dar v iena ki ta diena, ir daugiau klasės d r augų padarė 
sprendimą pasekt i juo — stoti į karo mokyklą. Ir Sta
sys, ir Juozas , ir daugiau bendraklasių. Nors kariška 
profesija j iems nebuvo prie širdies, bet pas i ta rnaut i 

tėvynės gerovei ryžosi, nekreipdami dėmesio, kokiose 
sąlygose. 

„Geležinis trejetas" dar delsė, tarytum kažko 
laukdamas. Gal Vincas seniai būtų pasekęs Jurgį, bet 
jo draugai aiškaus sprendimo neturėjo, o skirtis su jais 
Vincas nenorėjo. Be to, ir jo šeimininkė ne taip optimis
tiškai į t a i atsiliepė. Jis mėgo karišką gyvenimą. Ne
buvo jis staigus kaip Jurgis, viską sprendė šal tai , bet 
svajonės vis daugiau kuteno jau jausmus. Per šį pasi
vaikščiojimą jis jau nebeištvėrė, norėjo pasakyti atvi
rai savo mintis ir gal net pavilioti juos eiti kar tu . Tad, 
pasitaikius progai, kada visi trys, lyg pavargę bekalbė
dami ta tema, kiek susimąstė, Vincas prabilo: 

— Na, vyrai, kaip jūs galvojate? Daug kalbame, bet 
nieko konkretaus nesugalvojame. Stosime į tą karo 
mokyklą, ar ne? Nenoriu jūsų vilioti, bet aš manau 
stoti. J a u ne vienas iš mūsų klasės užsiregistravo, ir 
aš daugiau nebelauksiu. 

— Aš taip ir galvojau. Tu nepraleisi šios progos. 
Juk visi žino. kad tas tau prie širdies. Aš tik laukiau, 
kada t u atvirai pasisakysi. Nors aš ir neturiu 
patraukimo, bet. kai matau kitus, jau užsiregistra 
vusius, nebelauksiu ir aš. Kaip bebus, ten vis šio to 
išmoksime, — pasakė Feliksas. 

— Atrodo, kad mes visi vienodai galvojame, tik iki 
šiol atvirai nepasisakėme. Aš ir esu apsigalvojęs sto
ti, tik nepatinka, kad jie per ankst i pradėjo tą karo 
mokyklą organizuoti, reikėjo palaukti vasaros, arba 
rudens, tada jau mes būtume baigę gimnaziją, vyrai 
su atestatais, o dabar, paskutinis t r imestras beliko. 
Turėsime viską palikti, paskutinio slenksčio neperžen
gę. — lyg su nepasitenkinimu pasakė Kazys. 

(Bus daugiau) 

^ 
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JŪSŲ NAMO DRAUDIMAS 
Nepakankamai apdraustas 

namas gali jums daug kainuo
ti! Kiek kainuotų ats tatyt i 
namą, jei jis sudegtų? Tai yra 
suma, ku r i ą g a r a n t u o j a 
„guaranteed replacement cost" 
apdraudos planas ir kurį visi 
namų savininkai turė tų turėti. 
Nei daugiau, nei mažiau. 

1. Nepasitenkinkite t ik tokia 
namo draudimo suma, koks dar 
yra likęs jūsų namo paskolos 
dydis. 

Daugumas paskolų davėjų 
spaudžia, k a d sko l in inkas 
turėtų tik tokio dydžio drau
dimą, kokio dydžio yra paskola. 
Bet 1991 metais tūkstančiai 
Oakland Kalifornijoje gaisrų ir 
Andrevv uragano aukų Floridoje 
pasimokė, kad jų skolų balanso 
apdrauda visiškai nieko bendro 
neturi su namų atstatymu. 
Daugelis namų savininkų, tokią 
apdrauda turėję, buvo nepakan
kamai apsidraudę ir uragano 
nupūsti namai niekada nebuvo 
atstatyti . 

Kad būtumėte t ikri , jog jūsų 
namas yra „replacement cost" 
apdraustas, paprašykite savo 
apdraudos agentą, kad jis apžiū
rėtų ir įvertintų pagal dabarti
nio laiko kainas jūsų namą ir 

pasakytų ..guaranteed replace
ment — cost home owners" 
apdraudos sumą. Paskolos da
vėjai turėtų priimti tokias ap-
draudas, net ir tuo atveju, jei 
namo atstatymo kaina būtų 
mažesnė, negu esantis paskolos 
balansas. 

Jeigu jūsų paskolos davėjas 
daro jums sunkumų, leiskite 
savo apdraudos agentui jam pa
aiškinti, kad priimtų tokią 
apdrauda. Agentas paaiškins 
paskolos davėjui, kad, apdrau
džiant per daug , yra be
reikalingas pinigų mėtymas ir 
kai kuriose valsti jose yra 
ne legalu , nes t a i ska t i na 
padegimą pasipelnymui. 

2. Pirkite t iktai „guaranteed 
replacement — cost" apdrauda. 
Tokia apdrauda reikalauja, kad 
apdraudėjas turi atstatyti namą 
ir tuo atveju, jei dabartinės 
namo atstatymo išlaidos viršija 
apdraudos sumą. 

Kitaip tariant , jei apdraudos 
agentas nepakankamai įvertino 
jūsų namo atstatymo išlaidas, 
apdraudėjas turi užmokėti visą 
namo atstatymo kainą, nes tai 
garantuoja jūsų apdraudos su
tartis. Pasitikrinkite, kad jūsų 
apd rauda t u r ė t ų specialų 
„building code endorsement". 
Tai reiškia, kad atstatomas 
namas bus ats ta tytas pagal 
griežtus šių dienų reikalavimus, 
o ne pagal mažiau griežtus 
reikalavimus, kai jūsų namas 
buvo statytas. 

3. Per mažos apdraudos rizika. 
Daugelis namų savininkų, 
kurie įsigijo namus prieš daug 
metų, nesirūpino, kad jų ap
drauda būtų papildyta šių dienų 
reikalavimams. Daugumas tų 
senųjų apdraudų neturi „gua
ranteed replacement — cost" 
plano ir senosios apdraudos 
nėra užtenkamai didelės, kad 
prilygtu šių dienų augančioms 
kainoms. 

Už gaisro ir vėjo padarytą 
žalą, jei namas nėra visiškai su
naikintas, apdrauda gali mokėti 
tik dalį padarytų nuostolių, kai 
namas nėra pakankamai ap
draustas. Karta is savininkas, 
norėdamas sutaupyti pinigų, 
ima pigesnę apdrauda, vadi
namą „co-insurance", kur namo 
savininkas gaus t ik dalinį 
apmokėjimą iš draudimo agen
tūros, o kitą dalį jis pats turės 
padengti. Jei namo tik dalis 
sugadinama-sugriaunama, tuo 

atveju apdraudėjas mokės tik 
t am t ikrą dalį atstatymo 
išlaidų. 

4. Galimi būdai sutaupyti, 
perkant namo apdrauda. 

Po to, kai jūsų apdraudos 
agentas nuspręs, kokia suma 
reikalinga namo atstatymui 
pagal „guaranteed-replacement 
-cost" apdrauda, kurioje yra spe
cialus „building code rebuild en
dorsement", teiraukitės, kiek 
kainuos jūsų apdrauda, jei jūs 
imsite primokamą (deductible) 
250, 500 ar 1000 dol. planą. 
Nustebsite, kiek galite su
taupyti , jei pasirinktumėte 
vieną iš tų primokamų — deduc
tible planų. Bet, žinoma, bukite 
tikri, kad pajėgsite užsimokėti 
tą pradinę taisymo-atstatymo 
sumą. 

Kitas būdas sutaupyti yra 
sumažinti „liability coverage" 
asmeniškų sužeidimų (personai 
injuries) mokėjimus, nelaimei 
atsit ikus jūsų nuosavybėje. 
Apdraudos agentas gali parody
ti, kiek jūs galite sutaupyti, net 
pridedant „umbrella policy" 1 
ar 2 mil. dol., kurie padengtų ne 
tik savininko nuostolius (lia
bili ty), bet ta ip pat ir 
automobilio. 

Dar kitas būdas sumažinti ap
draudos mokėjimus, yra ap
drausti asmenišką turtą pagal 
jo susidėvėjimą, o ne pagal 
„replacement cost" — atpirkimą 
prarastų daiktų. Apdraudos 
mokėjimai gali tada sumažėti 
iki 20%. Bet atminkite, kad 
apdraudėjas nuvertins jūsų su
gadintą baldą — daiktą pagal 
amžių, užuot mokėjęs tiek, kiek 
tokio daikto įsigijimas šiandien 
kainuotų. . 

Suglaustai: namų savininkai 
gali pagerinti savo apdraudas ir 
sutaupyti: 

1. įsigydami tik „guaranteed 
replacement cost homeowners" 
apdrauda; 

2. padidindami (deductible) 
pradinę sumą už kiekvieną nuo
stolį; 

3. sumažindami „liability 
coverage" ir pirkdami „umbrel
la policy". 

4. apdrausdami baldus ir kitą 
namų turtą pagal jų amžių — 
nusidėvėjimą, o ne pagal šių 
dienų pakaitalų kainas. 

Dėl smulkesnių informacijų 
t a r k i t ė s , klausinėkite ir 
aiškinkitės su savo draudimo 
agentu. 

Naudotasi medžiaga „Chicago 
T r i b ū n e " (1993.9.2. Your 
money, by Robert J. Bruss). 

Vertė ir spaudai paruošė 
Aldona Šmulkštienė ir Biru
tė Jasa i t ienė . 

PREL. JONO KUČINGIO 85 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTIS 

Angeles. Čia savo gyvenimo 
darbingiausią dalį jis pašventė 
lietuviams prie Ramiojo van
denyno krantų. 

Prel. J. Maciejausko kviečia
mas, 1946 metais jis iš Europos 
atvyko į JAV ir įsijungė į Sv. 
Kazimiero lietuvių parapiją. 
Prel. J. Maciejauskui netrukus 
mirus, kun. Jonas Kučinskas 
buvo paskirtas lietuvių parapi
jos klebonu 1947 m. gegužės 14 
d. Savo naujose pareigose kun. 
Jonas pasinėrė parapijos plėti
mo ir ugdymo darbuose: pasta
tė naują parapijos bažnyčią, 
erdvią salę, kleboniją ir sese
lėms namus. 

1947 m. įkūrė Lietuvos Vyčių 
kuopą. LRKS kuopą, Katalikių 
Moterų s-gos skyrių, Šv. Vardo 
dr-jos skyrių. 1949 m. suorga
nizavo lituanistinę mokyklą, 
1954 m. įsteigė vaikų darželį, 
nuo 1952 m. pradėjo leisti 
„Parapijos žinias". Nuo 1954 m. 
organizavo metines Lietuvių 
dienas, kurių ruošimą vėliau 
perėmė L. Bendruomenė. 

Jo sumanumu ir pastangomis 
buvo sudarytos pilnos sąlygos 
parapijos egzistencijai. Iš
spręstas automobilių pastatymo 
aikštės įsigijimas. Tuo pačiu 
įgyti butai visam bažnytiniam 
personalui. Jo pastangomis 
buvo suorganizuotas ir pajėgus 
parapijos choras. 

Los Angeles diecezijos vado
vybė įvertino kun. Jono Kučin
gio darbą ir suteikė jam prelato 
titulą. 

Šiandien prel. J. Kučingis 
pensijoje, prelato - emeritus 
titulu. 

Prel. Jonas Kučingis 

Žmogaus gyvenime natūralu 
sustoti, atsigręžti atgal ir 
pažvelgti į prabėgusias dienas, 
metus ir nuveiktus darbus. At
liktų darbų ar prabėgusių metų 
skaičių pavadinome sukakti
mis. 

Lietuvio visuomenininko ar 
profesionalo gyvenime svarbu 
pažvelgti ir pažymėti jo atliktus 
darbus, reikšmingus tautai ir 
naudingus žinoti visuomenei. 
Patys sukaktuvininkai dažnai 
per daug kuklūs apie tai kal
bėti. 

Pažvelgę į Lietuvių 
Enciklopedijos 13 tomo 269 psl, 
randame žinių apie kun. Joną 
Kučinską, dabartinį prel. Joną 
Kučingį. Tačiau daugybė jo 
darbų ir pasiekimų Lietuvoje ir 
JAV-se ten net nepaminėti. 
Įspūdingiausia nuopelnais yra 
jo amžiaus antroji dalis, jam at
vykus į JAV-es ir įsikūrus Los 

KLAUSIMAI APIE 
TESTAMENTUS 

— Labai daug gerų pata
rimų randame šiame skyriuje 
įvairiais klausimais. Gal galė
tumėte paaiškinti apie tinkamą 
testamento sudarymą ir kokią 
vertę turi vadinamas Naminis 
testamentas? 

Atsakymas: Testamentas yra 
geriausia priemonė sutvarkyti, 
dar gyvam būnant, savo turto 
likimą po mirties. Daugelyje 
Amerikos valstijų testamentas 
turi būti sudarytas raštiškai ir 
pasirašytas bent prie dviejų liu
dininkų. Jūsų pageidavimai, su
rašyti tiktai ant popieriaus ga
balo be liudininkų, nebus 
pripažinti kaip testamentas. 

Testamentą galima pakeisti 
bet kuriuo metu, bet jūs turite 
išpildyti tuos pačius forma
lumus, kaip ir sudarant pirmąjį 
testamentą. Naujas testamen
tas ar pakeitimas prie tes
tamento turi būti padarytas 
raštu ir pasirašytas — patvir
tintas dviejų liudininkų. 

— Gerbiamieji, aš norėčiau 
žinoti, kas yra geriau turėti: „li-
ving will" ar „trust"; kas pi

giau, kai palikuonims tenka 
rūpintis palikimu; kuriuo būdu 
valdžiai mokami mažesni 
mokesčiai ir t.t. 

Atsakymas: „Living will" ar
ba Gyvybės testamentas, tai 
nėra turto palikimo — sutvarky
mo dokumentas 'testamentas). 
„Living Will" arba Gyvybės tes
tamentas yra dokumentas, 
kuriuo asmuo pareiškia savo 
valią ir norus gydytojams, jeigu 
suserga nepagydoma liga. Įsta
tymai šiam dokumentui su
teikia ypatingą galią. Šis 
dokumentas yra didelė pagalba 
jūsų šeimai, draugams ir dakta
rams, nusprendžiant, ar prail
ginti jūsų gyvenimą, imantis 
ypatingų priemonių, ar leisti 
jums numirti natūralia mirtimi. 
„Living will" sudaromas kaip ir 
paprastas testamentas, pasi
rašant jį prie dviejų nesu
interesuotų l iudininkų ir 
parašus patvirtinant. 

Apie testamentus ir „trust" 
sudarymus reikia ilgiau 
pakalbėti, prižadame apie tai 
jums parašyti ir paaiškinti 
kitame „Draugo" šeštadienio 
numeryje. 

Birutė Jasai t ienė 

Verta pažymėti, kad prel. J. 
Kučingis, atvykęs į Los Angeles 
1946 m., išrūpino 300 afidevitų 
lietuviams atvykti į Ameriką. 
Jų tarpe jis į Los Angeles at-
kvietė ir buvusį Lietuvos Ka
riuomenės vadą generolą Stasį 
Raštikį ir jo žmoną. Šiomis 
dienomis jo palaikai buvo nu
gabenti į Lietuvą ir palaidoti, 
Lietuvos Kariuomenės dieną — 
lapkričio 23, Petrašiūnų kapi
nėse. 

Šį pavasarį jis suorganizavo, 
palydėjo į Lietuvą prel. Juliaus 
Maciejausko palaikus ir juos 
palaidojo jo statytoje baž
nyčioje. 

Pasitraukęs į poilsį, prel. J. 
Kučingis tolimesnį parapijos 
klebono darbo tęsimą perleido 
savo buvusiam mokiniui prela
tui dr. Algirdui Olšauskui. 

Gerbiamam prel. Jonui Ku-
čingiui gruodžio 23 d. švenčiant 
85 metų amžiaus sukaktį, Los 
Angeles lietuviai parapiečiai ir 
Šv. Kazimiero parapijai nepri
klausantieji, džiaugiasi ir di
džiuojasi Jo sukurtais ir atlik
tais katalikybės, lietuvių kul
tūros išlaikymo ir puoselėjimo 
darbais. Ta proga Jam linkime 
geros sveikatos ir Dievo palai
mos dar ilgus metus būti dar
bingu, energingu ir optimis
tišku. 

Vytautas Šeštokas 

SĖKMINGAS BALFO 
METINIS RENGINYS 

Los Angeles BALFo skyrius 
sėkmingai įvykdė metinį lėšų 
telkimo vajų. Vajaus baigimo 
proga lapkričio 21 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje buvo su
ruoštas metinis renginys — kon
certas, į kurį atsilankė BALFo 
rėmėjai, svečiai ir gerbėjai. 

Koncertą pasigėrėtinai atliko 
visų mėgiamas Los Angeles 
Vyrų kvartetas, akompanuojant 
kompozitorei Raimondai Apei-
kytei. Programai iškilmingumo 
teikė gražiabalsių vyrų balti 
frakai ir vakarine suknia 
pasipuošusi akompanuotoja. Po 
programos dainininkams buvo 
prisegti raudoni gvazdikai, o 
akompanuotojai į te ik ta 
raudonų rožių puokštė. Mu

zikinė interpretacija ir choreo
grafija skoningai paruošta akto 
riaus-režisieriaus Petro Maželio. 

Po kelių kultūringai praleis
tų valandų pobūvį užsklendė 
Los Angeles Balfo skyriaus 
pirmininkas Rimtautas Dabšys 
ir valdybos narys Vytautas 
Plukas. 

Džiaugiamės neseniai iš 
Lietuvos atvykusio ir į Šv. Kazi
miero parapijos gyvenimą įsi
jungusio kun. Aloyzo Volskio 
teigiamu įnašu. Jis atsilanko į 
visus lietuvių renginius ir 
sukalba padėkos maldą. 

Visų padėka priklauso Vyrų 
kvartetui, nemokamai atliku
siam šį koncertą BALFui. Šalia 
to, jie paaukojo 320 dol. už par
duotas jų naujai išleistos dainų 
garso įrašo juostas. 

Apytikriais duomenimis, šio 
piniginio vajaus metu losange-
lėnai BALFui paaukojo arti 
6,000 dol. Dalyvavimo bilietus 
ir kvarteto dainų programas 
savo lėšomis išspausdino p. Ko
riai iŠ Santa Monikos. 

Turtinga renginio loterija, 
daiktų varžytinės ir gėrimų ba
ras taip pat suteikė keletos 
šimtų dolerių pelną. Renginio 
dalyviai nepagailėjo darbo ir 
išlaidų, atnešdami laimėjimams 
vertingų dovanų. 

Už puikiai pavykusį renginį 
padėkos verti visi rengėjai, 
talkininkai, rėmėjai ir į jį atsi
lankę lietuviai, kurie padeda 
pagelbėti artimui per mūsų 
šalpos organizaciją BALFą. 

Vy tau t a s Šeš tokas 

micllcincl Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
" 2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EDE 
(OMINOSC 
LEN0ER 

f! ai ė d o s artėjai 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 
Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu, 

Jūsų siuntiniai pasieks gimines prieš šventes J 
jei išsiusite AIR CARGO 

GREITAI PRISTATOME PINIGUS 
IR MAISTO KOMPLEKTUS 

SIUNTINIAI PRISTATOMI BE M U I T Ų 

atlanta IE, inc. 
2719 West 71st Street, Chicago, IL, 60629 

teL (312) 434-2121 ; 1-800-77SSEND 
SKYRIAI: 

636 East 185th Str.,Euclid, OH, 44119 
tel.(216)481-0011 

447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706 
tel.(813)363-7700 

85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 
tel.(718)441-4414 
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CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS l VISUS RENGINIUS. 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ: 

CHICAGO 
NEW YORK 
BOSTON 
ATLANTA 
DAUAS 
orntorr 

$735.00 
$625.00 
$649.00 
$665.00 
$675.00 
$675.00 

HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
MIAMI 
WASHINGTON D.C. 

$769.00 
$665.00 
$795.00 
$729.00 
$649.00 

TAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO M Ė N . 31 E 1993. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

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

Member 
0 City C«nt«r GT-lnt«matlon«l 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, LIETUVA 
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American Society 
of Trovel Agents 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 J 
I ( 



IR TOKIOS GALVOS 
LIETUVĄ VALDO 

Lietuvos seiD o pirmininkas 
Česlovas Juršėnas pn reiškė, kad 
Lietuva nustotų daug sava
rankiškumo, jei pasidarytų 
NATO nare. Vadinas, jis nenori, 
kad Lietuvą gintų didžiausios 
pasaulio galybės, kad suve
renumo apribojimo nebijo 
Amerika, Vokietija, Danija ir 
kitos valstybės, kad trokšta į tą 
karinę sąjungą įstoti ir Lenki
ja, ir Čekija ir dar kiti. 

GUDRUMAS 

Vienas operos solistas prieš 
„Traviatos" vaidinimą pareika
lavo, kad teatro direktorius 
duotų į sceną, kur reikia puoto
je gerti;butelį šampano. Direk
torius nustebęs klausia: 

— Kaip, tikro šampano? 
— Žinoma! Šampanas y ra 

žinomas visiems, tad negalima 
pakeisti limonadu. 

— Geri paukščiai tie artistai! 
— pamanė direktorius ir tarė: — 
O kuomet scenoje artistas tur i 
nuodus gerti, kodėl jūs tada 
apsieinate su užsaldintu van
denėliu? 

DRAUGAS, Seštadienia, 1993 m. gruodžio mėn. 4 d. 

TIK PORA „ATSILIKĖLIŲ" B a l y s pavBhalvs 

Redaguoja dr. K. JL Dagys 

„Naujojo dienovydžio" redak
torė Aldona Žemaitytė, 
aprašydama žurnale „Į laisvę" 
Fronto bičiulių studijas Druski
ninkuose, pamini, kad į kas
dienines pamaldas lankėsi tik 
svečiai iš Amerikos ir pora 
„atsilikėlių" iš Lietuvos... Įstei
gus „Sąjūdį", būriai buvusių ko
munistų pareigūnų užplūdo 
šventoves. Po poros metų, 
pradėjus pūsti naujiems vėjams, 
šventovės jiems tapo nereikalin
gos. 
Henrikas Kudreikis, Tėv. Žib. 

APMĄSTYMAI PO 
SIMPOZIUMO 

Tik ką pergy venom Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo dienas, 
visų mokslų elito sulėkimą. Iš
girdom, sužinojom daug svarbių 
ir reikalingų, ir nereikalingų 
naujienų, kad netrukus skrai-
dysim ne paprastais lėktu
viukais ar raketom, bet Kosmo
so pakraščius pasieksim kome
tomis. Ir tai nieko nekainuos. 
Sužinosim, kur Visatos riba ir 
kas už tos ribos. Išgirdom, nusi-
raminom, kad gal jau rytoj 
Lietuva apsivalys nuo mafijozų; 
kad krautuvių, restoranų, 
ministerijų ir įstaigų personalas 
savo mandagumu nukonkuruos 
vakariečius ir japonus, o išei
viai, nors ir be dolerių (dolerius 
bus atidavę fondams ir siunti
niams išleidę), bus vadinami 
piliečiais ar net su garbės prie
deliu. Ką išgirdom per tas 
penkias dienas, net sunku į 
galvą įdėti. Labai reikšmingai 
praleidom ilgą savaitgalį. 

Viena svarbi moksle šaka 
buvo visiškai nepaminėta, į dar
botvarkę neįtraukta, ignoruota: 
astrologija ir jai gretimos sritys 
— horoskopai, chiromantija, 
užkalbėjimai, burt ininkai , 
magija, kerai, raganystė, 
monai, kortų „varažijimai" ir 
kiti labai reikalingi gyvenime 
mokslai. Ir nėra ko iš jų juoktis. 
Kai kuriuose miestuose ir 
Amerikoj yra bent vienas val
džios išlaikomas burtininkas. 
Pagaliau ir mūsų Seklyčia su
rengė popietę, kai tos srities 
žinovė švietė tuos, kurie iš 
žvaigždžių norėjo žinoti savo 
ateitį. 

Kalbant apie ateitį, verta 
prisiminti tikrą atsitikimą 
Lietuvoje prieš karą. Kaune, 
Donelaičio gatvėje, netoli uni
versiteto rūmų mediniam Vero
nikos namely gyveno žinomas 
chiromantas Klemas Baltmiš-

nustatytų normų ir išeivijoj 
kratomės į žodyną rusų atneštų 
angliškų ar amerikietiškų žo
džių, nes maskviniai savų 
terminų neturėjo. Jais jie dar 
yis puošia ir mūsų kalbą. Iš 
Lietuvos ateinantieji laikraščiai 
pilni tokių puošmenų, apie ku
riuos mes čia Amerikoj ar 
Kanadoj gyvenantieji net neži
nojom, kaip „kempingas". Pas 
mus nuo senovės sakoma 
„stovykla". Ar negražu sakyti 
pagal rusų atneštą terminiją, 
kad „skautai ar ateitininkai 
kempinguoja ar kempingauja". 
Arba pas mus sakoma, kad 
archi tektas suprojektavo, 
padarė gražų projektą, o ten 
sakoma „padarė dizainerį", 
vadinas vietoj „suprojektuoti" 
reikia sakyti „sudizainavo" ar
ba „sudizaineravo". Juk tai toks 
mūsų senos kalbos naujas 
papuošimas! Dar toliau: pas 
mus vis dar senoviškai sakoma, 
kad tas ar kitas sukvietė spau
dos konferenciją ir padarė 
pranešimą, o Lietuvos laikraš
čiai tvirtina, kad buvo preziden
to „brifingas"; pas mus įmonė 
gamybą pakėlė, o ten „eska
lavo" (nesumaišykite su 
išskalavo, tai visai kas kita). 

Einam toliau. Pas mus dar vis 
sakoma, rašoma „vartoti", 
„naudoti", ten jau išmestas 
pasenęs žodis, o maskoliškas 
kumščiais atneštas žodelytis 
„utilizuoti", „utilizavimas" 
(atsiprašom, kad žodelis trupu
tį neestetiškai skamba ir 
primena iš rytų labai paplitusių 
naminių nepageidaujamų gyvių 
pasaulį). Ten jau ministerijų 
departamentams vadovauja 
„menedžementai" ar kokie kiti 
moliniai milžinai. Tegul jie savo 
malonumui tokiais ir lieka, 
tegul ir pareigos jiems būna pel
ningos, labai lengva tai ištarti 

NAUDINGA ŽINOTI 

Einant į oficialius susitikimus 
jokiu būdu negalima vilktis pas 
mus į madą įėjusių tamsių (ypač 
juodų!) marškinių ir pasirišti 
šviesaus kaklaraiščio, kadangi 
šitoks apsirengimas partne
riams gali sukelti asociacijas su 
gansteriu iš Holivudo filmų... 
Pernelyg didelis svoris ir 
atsikišęs pilvas dar neįrodo, kad 
jūsų reikalai itin geri... viršsvo
ris ir dusimas užsienio biznie
riams daro slogų įspūdį. 

Litas 

Kai visi varsto NATO duris, Česlovas Juršėnas sako: „Ne!" 

LIETUVIŠKA (?) PILNATIS VIRŠ 
BOGOTOS 

AIŠKU, NAKVOSIME 
TIK ROKIŠKY 

Viešbutis Utenoje ima 23,13 
lito už naktį. Rokiškyje už tokią 
sumą galima nakvoti 9 naktis. 

Gimtasis kraštas 

IR MAUDYSIMĖS 
ROKIŠKY 

Išsimaudymas Vilniuje irgi 9 
sykius brangesnis negu 
Rokišky. 

Irgi Gimtasis kraštas 

Kada studentų grupė per
traukė Pietų Amerikos Kolum
bijos valstybinio universiteto 
prezidento Antano Mokaus 
(rašoma, „Antanas Mokus"; gal 
Mockus?) prakalbą, pastarasis 
nusisuko, nuleido žemyn viršu
tines ir apatines kelnes ir 
nusilenkė į priešingą nuo 
publikos pusę. Tai užčiaupė 
triukšmingus studentus, raše 
New York -Post laikraštis 
lapkričio 4-tos dienos numeryje 
iš Bogotos. Nuo to laiko apie tai 
kalba visa šalis, nes vienas 
studentas padarė Mokaus „pil
naties" demonstracijos vaizda
juostę. Barzdotas akademikas, 
rašo toliau Post, po to pasirodė 
televizijoje ir verksmingai pasi
siūlė atsistatydinti iš šalies di
džiausio universiteto vadovo 

Mokaus nuoga sėdynė meno 
parodos universitete atidarymo 
proga buvo nukre ip ta į 
anarchistų grupelę valstybinėje 
televizijoje, o iš jos paimtos nuo
traukos šią savaitę buvo išklo
tos Semana žurnalo puslapiuo
se ir apie tai buvo nuolat 
kalbama radijo klausytojų pasi
kalbėjimų programose. Bogotos 
Andų universiteto galva Artū
ro Infante Villareal pareiškė, 
kad toks .niekingas" pasiel
gimas pažeidė ne t ik aukštojo 
mokslo, bet ir „viso mūsų kraš
to" gerą vardą. Bet atsirado ir 
Mokaus gynėjų: „Tenka t ik gė
rėtis, kaip gražiai jis nugnybo 
tuos chuliganus, kurie bandė 
įžeisti jį ir jo užimamas parei
gas", rašė EI Tiempo dien
raštyje kolumnistas Poncho 

kis. Sykį pas jį atėjo toks nedi- (jeigu liežuvėlis dar nenulūžo), 
pvz. „tas menedžmentas mene-
džmentuoja limituotus „didž-
pecerius" (ar viską supratom ir 
nereikia versti į lietuvių kalbą?) 
Jei norime patobulinti savo 
kalbą, prisiminkim ruselių at
neštą (iš anglų pasivogtą 
žargoną) ir rašykim vietoj 
„rinkinys" — „asortmentas", ne 
„prekyba", bet „marketingas", 
ne „įtampa", bet „stresingas", 
ne „pabaisos", bet monstras", 
ne „paveikslas", bet „imidžas". 
Būkime kultūringi ir rytų 
saulės atbula ranka paglostyti. 

Ponai, kurie organizuosite 
devintąjį Mokslo ir visų menų 
simpoziumą, neatmeskite mūsų 
patarimų, programon įrašykite 
bent tas dvi naujo mokslo dis
ciplinas. Praturtinsite tiesos iš
troškusias sielas. Nepamirškite 
astrologijos su visomis jos 
šakomis ir šaknimis ir apšvies-
kime atsilikusią išeiviją, jos 
spaudą, kad ji nebūtų tamsi, 
kad pasektų iš tenai ateinančių 
laikraščių praktiką ir toliau 
skiepytų surusintus angliciz-
mus, kurių mes, nors paskendę 
amerikietiškoj jūroj, dėl savo ne
dovanotino atsilikimo nesuge-

dutis, pilkas pilietis, rodos, nuo 
Vandžiogalos, ir paprašė Klemą 
išburti, aiškiai pasakyti, ar 
tikrai jis už kelių dienų ar 
savaičių mirs, o to daryti taip 
nenori. Jo neprieteliai laukia jo 
mirties ir tvirtina, kad giltinė 
naktimis jau ir tupi ant jo sto
go prie kamino. Jau yra ir kas 
ją matė. Klemas savo amatą 
gerai žinojo, žmogelį nuramino 
sakydamas: „Nemirsi nei už 
dienos, nei už savaitės, o gyven
si iki pat mirties". Taip ir buvo, 
vendžiogališkis ir gyveno iki 
numirė. 

Klysti yra žmogiška. Žmo
giškai suklydo ir Lietuvos 
piliečiai, balsuodami už tuos 
pačius, kurie juos valdė penkias
dešimt metų, juos nususino; 
klaidą padarė ir mūsų mokslo 
korifėjai, neįsileidę magikų, 
ugnies rijikų ir kitų svieto 
linksmintojų į mokslo šventovę. 
Kokia čia demokratija? 

Antra. Didele klaida reikia 
laikyti, kad simpoziume, kalbos 
sekcijoje, nebuvo prisipažinta ir 
atgailauta, jog esame labai 
atsilikę lietuvių kalbos žodyno 
turtinime. Tiesiog siaubingai 

DU SAKINIAI 

Iš patyrusių žmonių girdėjom 
tokį patarimą: jei nori ką 
sutikęs nuliūdinti arba, kad jis 
greit atsiprašytų ir nusisuktų 
nuo tavęs, paklausk: „Tai ko 
toks esi nuliūūūdęs"? Būtinai 
pabrėžk paskutinio žodžio antrą 
skiemenį. O paskui pridėk: 
„Matau, pridėjai svorio". Ir dar 
paglostyk jo pilvą. 

Jaunimo centre kalbasi dvi 
moteriškės: 

— Matai aną raudonu, ilgu si
jonu? Susitikom daktaro A. 
laukiamajam. Tik kai ji užlipo 
ant svarstyklių, svarstyklės 
sulūžo. 

pareigų, savo tolimesnį likimą Renteria. 
sudėdamas į Kolumbijos pre
zidento Cesar Gaviria rankas. 
Valstybiniam universitete, 
kuris pasižymi savo aukštu aka
deminiu lygiu, yra susispietę 
daug įvairių politinių pažiūrų 
radikalių grupių. 

Pasirodo, yra situacijų, kurio
se tradicinė lietuviško kaimo 
„patranka" pataiko tiesiai į 
taikinį. 

(Informacija iš New Yorko 
gauta S. A. dėka.) 

NEI VIENO BILIETO 

Panevėžio teatras sezono ati
darymui paruošė premjerą „Pa
skenduolė". Teatras atidarymą 
turėjo atidėti, nes iki premjeros 
nebuvo nupirkta nei vieno 
bilieto. Iš Lietuvos spaudos 

AR MOKAM PRIIMTI 
SVEČIUS? 

Vienas Jaunimo centro lanky
tojas pasakoja: Buvo ruošiamas 
viešas pranešimas, ir įeinantieji 
turėjo sumokėt i minimalų 
mokestį. Kartu su kitais prie 
staliuko prisiartino tik prieš 
keturias ar penkias dienas iš 
Lietuvos a tvykus i jauna 
mergina ir kitų paklausė, ar ji 
galinti čia pabūti, pasiklausyti. 
Ja i įdomu, kaip čia viskas 
daroma. Tik ji, žinoma, netu
rinti pinigų. Tai išgirdo toji, 
kuri pinigus rinko, ir aiškiai, 
garsiai pasakė: „Nesvarbu kas 
iš kur atėjo ar atvažiavo, visi 
tur i mokėti". Buvo kas tuoj pat 
norėjo už merginą uždėti tuos 
tr is ar keturis dolerius, bet tai 
išgirdusi mergaitė kaip žaibas 
išlėkė. O kėdžių tuščių taip ir 
liko daugiau negu pusė 

* 

Diplomatic World Bulletin 
rašo, kad Jungtinių Tautų 
vienos misijos personalas, norė
damas „gražiai atrodyti", įsigijo 
drabužiams valyti ir skalbti 
mašinų už 144,200 dolerių. Vien 
už 6 skalbimo mašinas sumokė
jo 21,900 dol., už 6 rankinius ly
gintuvus 2,400 dol., už kabyk
las ir vežimukus skalbykloje 
baltiniams vežioti 6,000 dol. ir 
t . t . Kažkam pasidarė labai 
naudinga dirbti tokioj misijoj. 

PER USNIS 
IR PUSNIS 

Ei, lietuvi, lietuvy 
Su ilgąja raide „y", 
Tavo kelias ilgas: 
Į gegužį per pusnis, 
Į birželį per usnis, 
Į gėles per smilgas! 

Bet vis tiek būk lietuvys, 
Su ilgąja raide vis, 
Po ilgos vergijos! 
Spjauk į barzdą tom 

usnim — 
Tegu eina po šunim! 
Jas pakeis lelijos! 

Iš mokinių 
rašomųjų darbų 

„Tautosaka" 
Pasakose pasaulis yra 

fantalus. 
Šieną ūkininkai sukraudavo 

ant tvarto stogo. 
Darželiai buvo vartojami ja

vams pilti. 
Iš pasakos „Tinginė pati": 

Pati buvo tinginė, kad negalė
jo nusipirkti sau drabužių. 
Ponia nenorėjo verpti ir ėjo su 
savo vyru į šiaudus, ir jis ją 
ten paliko. 

Kaip kviesdavo į vestuves: 
Jaunas vyras jodinėdavo po 
gatves ir rėkdavo, o dabar 
siunčia korteles. 

Piršlys buvo reikalingas 
papirkti vyrą, kad ženytųsi. 

Iš pasakos „Žvirblis": 
Karalius netikėjo žvirbliu ir 
padėjo žvirblį po apverstu 
puodu. Karalius netikėjo, kad 
žvirblis atspėjo, tai karalius 
padėjo kiaušinius ant žvirblio 
kėdes. Žvirblis atrado karalai
tės žiedą, kai tie vagys sakė, 
kad juos neišduotų ir davė 
gaidį nuryti. Jis supjovė vištą 
ir ten surado žiedą. 

Lapė sulaukė blogo galo 
pasakoje „Lapės vestuvės", 
nes turėjo apsiženyti. 

Pasakoje žmogus sugavo 
lapę ir suvalgė. 

Žilvinas nebuvo paprastas 
žaltys, jis buvo berniukas. 

Žilvinas buvo išverstas iš 
gražiojo karalaičio. 

Rašytojas parašė pasaką 
,,Eglė žalčių karalienė", žiūrė
damas į medžius. 

Iš vokiečių spaudos 

Vytas Bradūnas labai ilgas 
nosines prikabina prie žodžių 
galūnių. 

Eplutė 

Lietuvai viskam reikia lei
dimo, net ir tvorai tverti. 

(p.j.) Darbininkas 

Anglijoje tik neseniai buvo pa
stebėtas įstatymų knygose 1667 
metų įstatymas, kuriuo remian
tis profesionalai oro prognozuo
tojai galėjo būti deginami ant 
laužų, jei orą pranešdavo ne 
tokį, koks bus. Žinoma, įstaty
mą panaikino. Jei toks įstaty
mas dar veiktų ir Amerikoj (juk 
Amerika tada buvo anglų kolo
nija), tai šiandien neturėtumėm 
gyvo nei vieno Chicagos oro 
pranešėjo. 

Vienas Reader's Digest 
skaitytojas rašo, kad atostogų 
metu pietavo pakelės restorane, 
o jam ten viskas nepatiko, ir ant 
sąskaitos lapelio išdėstė: mais
tas pervirtas, neskanus; išvietė 
nešvari; patarnavimas labai lė
tas, nedraugiškas. Pagaliau ir 
kam tas sieninis laikrodis, jei jis 
neina. Pasirašė ir davė savo 
adresą. 

Po mėnesio gavo atsakymą: 
„Labai gerbiamas Tamsta, 
laikrodį pataisėm". 

laikomės Jablonskio, Salio ir da- bėjom jų įsileisti. 
bartinių Ulvydo ar Zinkevičiaus Adekva tus degus tuo to jas 

Democracy,^ 
it's ne! < 

Demokratija — tai aš! 1$ prancūzų spaudos 

JONO MARCINKEVIČIAUS IŠDAIGOS 

Nematą linksmų istorijų pasakota apie Joną Marcinkevičių, 
išgarsėjusį ne tik savo gausiais ir vertingais romanais, bet 
ir polinkiu išgerti. Kai ką girdėjau dirbdamas leidykloje, 
kai ką ir vėliau. Taigi. sako. Jonas Marcinkevičius atėjo sykį 
prie Cvirkos kapo Vilniuje ir linguodamas galva prakalbo: 
"Petrai, Petrai, juk aš tave vis mokiau ir mokiau: Kai gerai 
išgeri, turi būtinai labai gerai ir užkąsti. Tai vėl, nepasiklausęs 
manės, per mažai užkandai ir iškeliavai per anksti pas 
Abraomą". 

O kaną Jonas Marcinkevičius atsivedęs didelį draugų 
būrį f vieną geriausių Vilniaus restoranų. Pareikalavo atskiros 
patalpos, gausių valgymų bei gėrimų ir pareiškė, jog }į 
pobūvį organizuoja Justas Paleckis, kuris pats netrukus 
pasirodys. Restorano administracija pakluso Marcinkevičiui. 
davė atskirą patalpą, prinešė visokių gėrybių, bet visgi įtariai 
žiūrėjo į visą kompaniją. O Paleckis nesirodė Tada Jonas 
Marcinkevičius restorano darbuotojų akivaizdoje priėjo prie 
telefono, surinko fiktyvų numerį ir ėmė kalbėti: "Alio. alio. 
Justai, čia tu? Gerai girdi mane. Mes visi susirinkome, trūksta 
tik tavęs. Šiek tiek pavėluosi, bet ateisi? Tai kas mums daryti? 
Sakai, pradėti tavęs nelaukiant? Gerai. Bet žiūrėk, smarkiai 
nevėluok''. 

Dabar restorano administracija visai nusiramino, o Jono 
kompanija ėmė linksmai puotauti. Paleckis nepasirodė, o ir 
nieku gyvu negalėjo pasirodyti, nes nieko nežinojo apie šia 
išdaigą Sužinojo tik kitą dieną, gavęs apmokėti restorano 
sąskaitą už 3000 rb. Sužinojęs, kad tai Marcinkevičiaus 
sumanymas, paskambino jam telefonu ir ėmė rimta 
priekaištauti. O linksmas Jonas atsako: "Et, Justa*, ką tau 
reiškia tokia sumelė Tavo personaliniam reprezentaciniam 
fondui - niekas. O juk ir kultūringai pasilinksmino geriausi 
tavo bičiuliai ir gerbėjai". 

Stasys Tamonis Tarp knygų Nr. 1 
1993 

I§ užsienio spaudos 

KARAS IR TVANAS 
Jeigu aš būčiau Vytautas didis, 
Ašen į karą jokį nejočiau, 
Aš prisipildęs pilnas didybės 
Scenon išeičiau ir atsistočiau. 

Ir kam čia joti prie Juodų marių, — 
Nuo kardo, balno įskausta strėnos. 
Kas iš tų marių, kas iš tų karių, 
Prieš mano narsią kalbą nuo scenos? 

Žodžiai ir žodžiai lig begalybės, 
Prakalbas mėgsta jaunas ir senas, 
Vytauto didžio, didžią didybę, 
Tuoj nuskandintų čia žodžių tvanas. 

Vyksta galingas kalbų veikimas, 
Posėdžiuos kalba, kalba banketuos, 
Be žodžių tvano joks sujudimas 
Dar negirdėtas ir neregėtas. 
Jeigu ai bučiau Vytautas didis, 
Aš nepradėčiau nė jokio karo, 
Susirinkimuos kalbų gausybės 
Visokį' priešą graban nuvaro. 

Dr. S. Aliūnas 
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JAV LB Ekonominių Roikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle. La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 621-1210 

SUSITIKIMAS 
LOS ANGELES SU 

TAUPOMOJO BANKO 
VALDYBOS PIRMININKU 

Lapkričio 10 d. Los Angeles 
lankėsi Lietuvos Taupomojo 
banko valdybos pirmininkas dr. 
Vygintas Bubnys su žmona Jo
lanta. V. Bubnys yra 35 m. 
amžiaus, baigęs ir dėstęs Vil
niaus universitete ekonomikos 
kibernetikos mokslus. Išstojo iš 
universiteto, nes matė, kad yra 
daug įdomaus ir naudingo dar
bo kitur. 1990 m. buvo paskir
tas Taupomojo banko valdybos 
pirmininko pavaduotoju, o 1991 
m. premjero G. Vagnoriaus pa
skirtas valdybos pirmininku. 
1991 m. rugsėjo-spalio mėn. 
stažavosi Vokietijoje, Koelno 
Taupomajame banke. Pagrin
dinis šios kelionės tikslas buvo 
dalyvavimas JAV bankininkų 
konferencijoje San Diego. Kelio
nę finansavo JAV Iždas (US 
Treasury). Los Angeles Bubniai 
nuvyko į Disneyland, o vakare 
ERT suorganizavo vakarienę 
restorane su vietos lietuviais. 
Pateikiame informaciją apie 
Taupomąjį banką ir jo valdyto
jo atsakymus į kai kuriuos klau
simus. 

Taupomasis bankas yra di
džiausias Lietuvoje vartotojų 
bankas. Visame krašte Taupo
masis bankas turi 53 regio
ninius skyrius ir 759 padalinius 
ar agentūras su apie 4,000 
darbuotojų. Šiuo metu bankas 
stato 12 pastatų savo įstaigoms 
Marijampolėje, Vilkaviškyje ir 
kitur. Jo pagrindinis patarna
vimas yra priėmimas terminuo
tų ir neterminuotų indėlių, 
įmonių sąskaitos ir komunalinis 
atsiskaitymas dėl dujų, šildymo, 
elektros, telefono ir kitų pa
slaugų. Skolina daugiausia pri
vačiom bendrovėm ir verslinin
kams. Banko veikla vykdoma 
raštu. Nėra greitų ryšių tarp sky 
rių, todėl nėra lengva pervesti 
pinigus iš vieno miesto į kitą. V. 
Bubnys norėtų iš dabartinės sis
temos pereiti tiesiog į elektro
ninę sistemą su plastikinėm 
kortelėm ir niekad nevartoti 
čekių. Pagal banko aprašymą, 
Taupomasis bankas turi 80% 
visos rinkos nors per 20 privačių 
komercinių bankų, įsteigtų per 
paskutinius dvejus metus, su
daro vis didesnę konkurenciją. 
Komerciniai bankai irgi gali 
parūpinti komunalinio atsiskai
tymo paslaugas, bet, pagal V. 
Bubnį, jie verčiau užsiima 
bendrovėmis ar verslininkais. 

Rugpjūčio mėnesį bankas bu
vo privatizuotas — 12% banko 
akcijų įsigijo banko darbuotojai, 
37% privatūs asmenys ir bend

rovės ir 51% Vyriausybė, bet tik 
35% su balsavimo teise. Šiuo 
metu daugiau akcijų nepardavi
nėja. Dividendų akcininkams 
dar bankas nedavęs. V. Bubnys 
eina Banko valdybos pirminin
ko pareigas ir po privatizavimo. 
Jos svarbiausi pasiekimai buvo 
banko privatizacijos įgyven
dinimas ir banko pelningumo 
atstatymas. 

Bankas yra pelningas. Uždir
bo 200% per paskutinius 9 mė
nesius; tai yra lygu 8% per 
mėnesį įskaitant procentų pro
centus (compound interest). 
Paklaustas, kodėl, pagal liepos 
31 d. bankų duomenis, Taupo
masis bankas turėjo didelę 
sumą — apie 44 milijonų litų 
neskolintų indėlių, atsakė, kad 
geriau dalį pinigų banke laiky
ti, negu skolinti nekvalifikuo
tiems skolintojams. Bei gali bū
ti, kad, nuleidus reikalaujamus 
procentus, atsirastų daugiau 
kvalifikuotų skolintojų. 

Už indėlius doleriais moka 
14% metinių palūkanų, o už 
indėl ius l i tais moka 50% 
metinių palūkanų. Prognozuoja, 
kad procentai ateityje bus 
mažesni — 10% už valiutą ir 
30% už litus. Bankas neturi pro 
gramos skatinti užsienio indė
lininkus, bet interesuoti asme
nys kviečiami kreiptis adresu 
Vilniaus g. 16, Vilnius 2736, 
telefonu (370-2) 61 84 09 ir te
lefaksu (370-2) 62 45 82. Pagal 
V. Bubnį, aukštesni procentai 
mokami už litus, kad padengtų 
galimą lito vertės kritimą. Ta
čiau litas nekrenta, bet laikosi, 
palyginti su doleriu, stipriai. Jis 
aiškina, kad lito vertė nekren
ta, nes Lietuvos prekyba tarp 
Rytų ir Vakarų pareikalauja 
daug lietuviškos valiutos. V. 
Bubnys mano, kad buvusio Lie

tuvos banko valdytojo R. Viso
kavičiaus monetarinė politika 
buvo naudinga Lietuvai, bet jis 
buvo atleistas iš pareigų, nes 
pramonininkai — didelių val
diškų įmonių vadovai nori in
fliacijos, ir jiems nepatiko Viso
kavičiaus monetarinė politika. 

Bankas, iš tikro Lietuvos vy
riausybė, turi įsipareigojimus 
indėlininkams už prarastus 
indėlius Sovietų Sąjungoje. Tai 
buvo viena pagrindinių banko 
problemų, nes bankas neturėjo 
pinigų. Jeigu bankas ir toliau 
bus taip pelningas, kaip dabar, 
tai per kelis metus atsigaus. 
Vyriausybė garantuoja šio ban
ko indėlius, bet maksimali 
suma nėra nustatyta. Tikisi, 
kad ateityje bus įvesta panaši 
apdraudos sistema kaip JAV 
esanti FDIC. V. Bubnys nema
no, kad indėliai turėtų būti in
deksuoti dėl infliacijos. Pagal jį, 
JAV Vyriausybė irgi neindek
suoja - t.y., negrąžina indė
lininkams tą dalį pinigų, kuri 
yra infliacijos nuvertinta. Ta
čiau indėlininkai mano, kad šis 
palyginimas netinka, nes Lietu
vos Vyriausybė skatino indėli
ninkus neišimti indėlių iš 
bankų, nors jie ten gavo mažas 
palūkanas, ir žadėjo jiems šiuos 
indėlius versti geresniu san
tykiu į litus. 

Jo patarimai dėl investicijų 
Lietuvoje yra: žemė netoli 
miestų; komunikacijos tinklai; 
viešbučių tinklai; specialus 
turizmas - medžioklė, žuvi
ninkystė, kaime poilsio namai. 
Norint investuoti Lietuvoje, 
būtinai reikia turėti vietinį 
patikima partnerį. Palaipsniui, 
daugiau bendradarbiaujant ir 
dirbant, yra beveik vienintelis 
būdas, kaip surasti sugebantį ir 
patikimą partnerį. Pagal V. 
Bubnį, partneris turi turėti 
visišką laisve ir neturi būti 
varžomas vakarietiškų kontro
lių, nes viskas labai greiiai 
keičiasi. Lietuvoje dirbantis 
partneris turi daugiau uždirbti, 
negu užsieniečiai investuotojai, 
nes jis sunkiai dirba. Šiuo metu 
bankų darbuotojų atlyginimai 
yra didesni, negu kitų sričių, 
nes yra didelė paklausa patiki
mų darbuotojų šioje srityje, o 
kitose srityse paklausa yra žy
miai mažesnė arba jos visai nė
ra. 

Zigmas Viskanta ir 
Edmundas Kulikauskas 

TIK $2.00 UŽ VIENĄ SVARĄ 
IR JŪSŲ SIUNTINYS PASIEKS UETUVĄ PRIEŠ ŠVENTES, 

JEI PRISTATYSITE JĮ IKI GRUODŽIO 11 D. 

BALTIA EXPRESS CO., LTD 
PREZ VIDMANTAS RAPŠYS 

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

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

DAUGYBĖ VERTINGŲ PROOUKTŲ TIK UŽ $38.00 SU PRISTATYMU Į NAMUS. 
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0.69 UŽ SVARĄ. LAIVO TALPINTUVAS GRUOOŽIO 
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IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU: 

1-800-SP ARNAI 
1-800-772-7624 

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 7ttfl St. 

CHICAOO, IL 808S2 _ ^ _ 

INDUSTRINES PARAMOS S-GA JAV 
IPSA INTERNATIONAL siūk) Jūsų giminėms ir draugams LIETUVOJE, rūkytos kiaulienos 
mėsos produktų rinkinį. 

ISA — 18 kg. $78.00 10A — 10 kg. $58.00 10B - 10 kg. $58.00 
Kumpis 
DeSfOS 
Lažiniai 
šoninė 
Kojos 
Karbonadas 

4 kg. 
4 kg. 
2 kg. 
2 kg. 
2 kg. 
1kg. 

15 kg. 
(33 Ib.) 
2.36 Ib. 

Dešros 
Lašiniai 
šoninė 
Karbonadas 

4 kg. 
3 kg. 
2 kg. 
1 kg. 

• 

10 kg. 
(22 Ib.) 

$2.68 Ib. 

Kumpis 
Dešros 
Lašiniai 
Kojos 

3 kg. 
3 kg. 
3 kg. 
i kg. 

10 kg. 
(22 Ib.) 

$2.68 Ib. 

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja 
vokiškos gamybos mašinas; produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, patikrin
tos Veterinarijos Tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus dviejų savaičių laikotarpyje nuo užsakymo datos, čekius 
rašyti: M ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, fax'u arba paštu. 

DS ENGINEERING, INC 
12421 Archer Avenue 
Lemont, Illinois 60439 

Tel. 706-287-2034 

Pax. 708-257-5852 

We Shlp UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (caterlng) 

312-434-9766 

talman 
dclicatcssen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chkago, IL 60629 

L I A I E T U V O S A I D 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
\\ illovv Springs, IL. 60480. 

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

liję ;!alitt (©bserter 
50% 
OFF 

To reach our goal of 1000 newBaltic Obsener 
readers, we are making this unprecedented offer: 

10 Weeks for $10 
In Canada $12. if ordered by January 31. 1994 

This offer applies to each new subseriber ordering for 
yourself, relatives, friends, acąuaintances or those who no 
longer read in the native language. 
The Baltic Observer is the largest and most informative 
English language newspaper in the Baltic States. Each week 
you will receive 16 pages of news about Estonia, Latvia and 
Lithuania with information on business, economy and events. 
The large subseription base enables them to provide 
information about the Baltic States to various institutions, 
organizations and supporters of the region, that othenvise is 
not available. 
No wonder that amongst the Baltic Observer 
subseribers we fmd several American State Department and 
Department of Defense offices as well as World Bank, World 
Monetary Bank, Amnesty International, Univėrsity of 
Chicago, New York Public Library, International Rerjublican 
Institute, Princeton Univėrsity Library, Rockefeller Brothers 
Fund. Inc., Stanford Univėrsity. Christian Children's Fund, 
Helsinki Watch, Johns Hopkins Univėrsity, various Consu-
lates. and many other universities, law libraries and 
institutes who follow events in the Baltic States. 
After receipt of two issues. we guarantee complete 
satisfaction or a full refund if you are not convinced the 
newspaper is all you expected. 

Name 

Address 

City State Zip. 

D^J Cred Crd Num 

Signaturc Exp. Datc 
Canadian residems may pay by check or money order to Latvian Credit Union 
Ltd.. Acct. No. 1414. 491 College Street, Toronto. Ontano M6G 1A5 Canada 
Payments with Visa or MC accepted at the l 'S address only. 

COPYLAND/BALTIC OBSERVER 
F.rclusive distrihuiors of The Balne Obsener in CS <$ Canada 

558 Pilgrim Dnve. Suite A. Foster City. CA 94404 
(415)341-2679 • Fa* (415)345-5116 mtWSi 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BCN SERAPINAS 708-636-2060 I 

RAC1NE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ava. 
Chicago, IL 60636 

Tai. 581-6500 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedapt pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų toto. nuotraukų< aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.i'trečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West 63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED 

Ieškau namo prižiūrėtojo Chi-
cagoje. Duodu kambarį veltui. 
Skambinti: 815-459-0548. I i da
bartinės Lietuvos ateiviai — 
nesikreipkite! 

Reikalingas patyręs dažytojas 
vidaus darbams. 

Kreiptis: tel. 312-767-2401 

VALYMO DARBAS 

taikoma moteris valyti namus bei rašti
nes. Alga nemažesnė, kaip $310 iki $370 
per sav. Reikia gyventi Chicagos priemies
tyje. Kambarys bus parūpintas Skambin
ti: 1-706-393-3999. 

Reikalinga suaugusi moteris, kuri 
norėtų gyventi šiauriniame priemies
ty ir padėti suaugusiai moteriai namų 
ruošoje, apsirengti ir gaminti valgį. 
Maistas, kambarys Ir alga. 

Kreiptis 708-825-6404. 

FOR SALE 

Parduodu sta l t ieses kalė
diniams stalams 31/2 ir 4 jardų il
gumo, arba ilgesnes. Mezgu 
megztinius, sukneles ir kostiu
mėl ius. Kreipt is: Angelė 
312.927-8677. 

Parduodami gražūs, įvairūs gintaro 
išdirbiniai I i Lietuvos; karoliai, 
medalijonai su muselėmis ir paveiks
lai. Taip pat inkrustuoti paveikslai ir 
įvairus lininiai audiniai. Kreipkitės: 
706-666-6599 

MTSCELLANEOUS* 

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

H. Doekys 
Tol. 565-6624 

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

FRAJtK ZAPOUS 
3206 Vi Wost 95th Street 

Tol. - (706) 424-8654 
(312) 561-6654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

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

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

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

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
^ ' - = » 
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VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaakl Rd, 

Pitone (312) 581-4111 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Une Hd. 

Cslumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius 4 Lietuvą. 

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

REAL E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

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

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

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

- ė m REALMART, tNC. 
6602 S. Pulasii, 

Chicago, I I 60629 
312-583-6100 

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

iuantu m, KMIECIK REALTORS 
" T ( l 7922 S. Pulaski Rd 

fcl 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkt i namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer . Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus, Įkainavimas vel tu i . 

flįįjįį* 

ACCENT REALTY, INC . 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 80453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 706-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosa ybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

WAITING FOR A BARGAIN? 
Here it is! Only one block to the 
beach from this 3 bedroom 
ranch in beautiful Michiana. 
Private court yard and nevver 
garage. Fireplace for the up-
coming chilly nights! Don't let 
this great opportunity get away 
— call now! $159,500. Ask for 
Becky. 

FAIRFIELD REALTORS 
219-872-1432 
219-328-8200 
616-469-3729 

FOR RENT 

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

Prla Marquatta parko Išnuo 
mojamas 3 kamb. butas st 
šiluma ir virtuvės įrengimais. $35( 
į mėn Tai . 708-425-7160 

Clcaro, IL, netoli traukinio, išnuc 
mojamas dviejų kambarių butas 

Tai . 708-652-2825 

i H E L P W A N T E D 

Reikalinga moteris namų ruošai 
prižiūrėti ligonę. Informacijai skamb.n 
iki 5 p p tai. 708-887-7826. 

I ' 



PRISIMENANT 
A.A. KUN. ANTANĄ ŠVEDĄ 

Kai susitikdavau kun. Antaną 
Švedą, dažnai prisimindavau 
Evangelijoje paminėtą Nata-
naelį, apie kurį Kristus, pirmą 
kar tą pamatęs, pasakė, kad tai 
yra t ikras izraelitas, kur iame 
nėra vyliaus. Kun. Antanas 
buvo toksai, kad apie jį galėjai 
pasakyti, jog jame nėra vyliaus 
ir gudraus suktumo. J i s neaukš
to ūgio, vis su šypsančiu veidu, 
atrodė labai paprastas ir vi
siems prieinamas žmogus. 

Kun . Švedas gimė 1909 m. 
rugpjūčio 13 d. Providence, R.I., 
lietuvių šeimoje, kur i turėjo 
penkias mergaites ir du berniu
kus. Vienas iš jų buvo kun . An
tanas . Baigęs Providence trejų 
metų techninę aukštesniąją 
mokyklą, j is įstojo į Marijonų 
vienuoliją 1926 m. rugpjūčio 3 
d. Į klausimą, kodėl j i s nori 
įstoti į vienuoliją, a t sakymas 
buvo: noriu pasiekti išganymą. 
O privačiai kitiems sakė, kad jis 
norįs būti kankiniu. P a s mari
j o n u s j i s ge r i au p r a m o k o 
lietuvių kalbos, bet jo lietuvių 
kalba nebuvo sklandi. Kai kada 
neatskirdavo maišto nuo maišo. 
Todėl , j a u e san t k u n i g u , 
tekdavo pasakyti , kad danguje 
kilo ne angelų maiš tas , bet 
angelų maišas. Į klausimą, prie 
kokių mokslų jis yra l inkęs , at
sakymas buvo, kad studijuoti 
istoriją ir prancūzų kalbą. 

Greitai j a m ir teko studijuoti 
prancūzų kalbą. 1926 m. buvo 
pasiųstas į Montrealį, Kanado
je, dvejus metus kunigų semi
narijoje studijuoti filosofiją. 
Vėliau ketverius metus studi
javo teologiją Romoje, Angeli-
cume, dabar vadinamam Šv. 
Tomo univers i te tu . K u n i g u 
įšventintas 1934 m. liepos 15 d. 
Taigi kitais metais ruošėsi švęs
ti kunigystės 60 metų sukaktį . 

Iš Argentinos šį rudenį kun. 
Antanas buvo atvykęs į Ameri
ką atostogų ir a t lankyt i savo 
giminių bei pažįstamų. Džiau
gėsi, kad labai gerai jaučiasi , 
niekad r imta i nesirgęs, o po 
mėnesio, ka i sugfįžo į Argen
tiną, tuojau susirgo ir mirė š.m. 
lapkričio 21 d. 

Vienuolijoje jis ėjo įvairias pa
reigas. Buvo parapijose vikaras 
ir klebonas, kun. seminarijoje 
Hinsdale, IL, ekonomas, novi-
cijų magistras. Karo metu įstojo 
į oro pajėgų dalinius (1942 m. 
balandžio mėn.). Pusę metų rei
kėjo pasiruošti armijos kapelio
no pareigoms Kelly Field, TX, 
kariuomenės daliniuose. 1942 
m. spalio 21 d. su dideliu kariuo
menės da l in iu j is i šp laukė 
nežinoma kryptimi. Po 24 dienų 
laivynas atplaukė į Aitutakį , 
Cook salyną, Pietų Pacifike. 

Kaip pats kun. Antanas pasa
kojo, tose salose buvo labai 
nuobodu. Esant nuolat iniame 
pavojuje ir laukiant puolimų, 
dieną ir nakt į nebuvo ramybės. 
Tik po penkių mėnes ių iš 
Amerikos kar iams atvežė 48 
maišus laiškų. Kun. Antanas 
gavo 24 laiškus. Buvo neapsa
komas džiaugsmas ką nors su
žinoti iš savo giminių. J i s tuos 
laiškus j au iš džiaugsmo su 
ašaromis skaitė. Gal todėl jis ir 
pamėgo patsai kitiems laiškus 
rašyti . Iš Argentinos visiems 
rašė nepaprastai daug laiškų. 

Kariuomenėje išbuvo gan ilgai. 
Karo tarnybą baigė j au Alasko-
je 1956 m. Elmendorf Air Force 
Base su pakėlimu iš majoro į 
pulkininko laipsnį. 

Pr ipratęs prie vargo ir darbo, 
sugrįžęs į vienuolyną, panūdo 
išvažiuoti į misijas. J a m atrodė, 
kad Argentinai reikia kunigų. 
T a i g i p a s i s i ū l ė v a ž i u o t i į 
Argentiną. Ten laukė nauji 
da rba i , reikėjo v isų p i rma 
išmokti ispanų kalbą. Ilgiausią 
savo gyvenimo dalį kun. Švedas 
išgyveno Rosario parapijoje, Ar
gentinoje. J i s išvažiavo 1960 m. 
ir tenai išbuvo iki mirt ies . 

Kun. Antanas visą laiką buvo 
užimtas vienokiu a r kitokiu 
darbu, daugiausia gailestin-

pateikti a t sakymai į LKR Šal
pos paruoštą apklausą išryš
kino, kad šių institucijų ma
terial iniai poreikiai i t in dideli. 
Daugelyje atvejų mokyklos 
perleistos Katal ikų Bažnyčiai 
administruoti su pačiu mini
maliausiu inventorium, reika
lingos didelių remontų. Nors 
Lietuvos katalikiškos mokyklos 

Kun. Pik. Antanas Švedas. 

gumo darbais. Uoliai lankydavo 
ligonius ir rūpinosi vargšais. Jo 
rūpesčiu Rosario Šv. Kazimiero 
parapijoje buvo įsteigta netur
t ingiems va ikams maitinti vir
tuvė. J ą pradėjo remti parapie-
čiai ir net valdžia. Dabar jau per 
savaitę penkias dienas mait ina 
250 vaikų, kur i e dažnai at
siveda ir savo senelius. 

J is labai pamilo Argentiną ir 
parapijos veiklos darbus. Prieš 
trejus metus buvo atvažiavęs į 
Ameriką ir, ka ip sakė, norįs čia 
pabūti viener ius metus. Bet 
kažkodėl j au tės i lyg ir nesa
vame krašte. Dažnai kalbėdavo, 
kaip Argent ina i reikia kunigų, 
kaip ten k l ima tas geras, bet 
nemėgo karismatikų, bet jauni
mo giesmės j a m labai patik
davo. 

Dar nepraėjo metai po jo at
vykimo į Čikagą, kai mes gavo
me prieš Kalėdas telegramą, 
kad Rosario parapijoje tuojau 
reikia kunigo. Nuėjau pas kun. 
Švedą su t a telegrama. O jis 
pilnomis ašarų akimis žiūri į 
mane ir sako: „Aš šiandien 
baigiau noveną, prašydamas 
Dievo, kad m a n e vėl pasiųs-
tumėt į Argentiną, į Rosario 
parapiją". 

Ver t inan t kun . Antano gyve
nimą, j am labai t inka Kr is taus 
pa la iminimas pamoksle nuo 
k a l n o : „ P a l a i m i n t i ga i les
t i ng i e j i , n e s j i e s u s i l a u k s 
gai les t ingumo". 

K u n . V. Rimšel is ,MIC 

PAGALBA LIETUVOS 
KATALIKIŠKOMS 

MOKYKLOMS 
Šiuo metu vykdomas vajus su

r inkt i mokymo priemones Lie
tuvos katal ikiškoms mokyk
loms ir vaikų darželiams, kaip 
p r a n e š a L i e tuv ių K a t a l i k ų 
Religinė Šalpa. Lietuvoje jau 
veikia 11 katalikiškų pradinių 
ir vidurinių mokyklų ir per 15 
vaikų darželių. Šis skaičius 
nuolat didėja — pastoviai pla
nuojamos ir kuriamos naujos 
mokyklos, nauji darželiai vi
suose Lietuvos rajonuose. 

Pokalbiai su Lietuvos katali-

skleroze ir buvo beveik visai 
paralyžuotas. Po vonios gar
siajame šaltinyje jis vėl galėjo 
n o r m a l i a i j udė t i , p r a n e š ė 
rugsėjo 8 d. piligriminės vie
t o v ė s gydytojų b i u r a s , 
registruojantis visus na tūra l iu 
būdu nepaaiškinamus pagijimo 
atvejus. 

Pr ieš paskelbiant Bažnyčiai 
toliau finansuojamos iš valsty- piligrimo pasveikimą stebuklu, 
binio biudžeto, švietimui skir ia i l g a m e procese k r i t i š k a i 
mos lėšos yra nepakankamos — nagrinėjami visi atvejo elemen-
t iek valstybinėms, t iek ir kata- ta i . Prielaidą paskelbti ste-
likiškoms mokykloms. Mokyk- buklu , be kita ko, sudaro ta i , 
los teįstengia išjų užsimokėti už kad asmuo turi sirgti sunkia, 
būtiniausias paslaugas (vanduo, prakt iškai nepagydoma liga, 

priemonės buvo bevaisės, kad 
pasveikimas y r a s ta igus, pilnu
tinis ir ga lu t in is . Ik i šiol ste
buklingais pr ipaž in t i 68 pa
sveikimo atvejai po piligriminės 
kelionės į Lurdą. Paskut in į 
kartą pasve ik imas pr ipažin tas 
s tebukl ingu 1989 m. liepos 
mėnesį. Tada buvo ka lbama 
apie i talę, k u r i a i pr ieš t ry l ika 
metų buvo išgydytas piktybinis 
auglys an t kojos. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 4 d. 

elektra, t.t.) bei išmokėti labai 
menkas mokytojų ir administra
torių algas. Naujiems pirki
niams arba pastatų remontams 
nieko nelieka be aukotojų para
mos. 

Pasidairęs katalikiškoje mo
kykloje L ie tuvo je , s v e č i a s 
greitai pastebės, kad t rūks t a 
net ir pačių paprasčiausių reik
menų — vaizdinių priemonių 
pra tur t in t i ir paįvairinti pa
mokas, sportinio inventor iaus 
lavinti vaikų koordinaciją ir fizi
nius sugebėjimus, žaislų skatin
t i loginį mąstymą, spalvinimo 
pieš tukų ir k i tų pr iemonių 
meno pamokoms, ir t.t. Visa tai , 
ką šios mokyklos ir tur i — parū
pin ta pasišventusių ir išradin
gų mokytojų bei auklėtojų dėka, 
dažniausiai pagaminta jų pačių 
rankomis, o medžiagos nupirk
tos jų asmeninėmis lėšomis. 

Religinei Šalpai susipažinus 
su šia padėtimi, n u t a r t a pra
vesti vajų Amerikos katalikiškų 
mokyklų tarpe sur inkt i nors 
dal į r e ikmenų p radž iug in t i 
Lietuvos mokinius ir padėti 
pakelti jų mokymo lygį. Rudens 
pradžioje išsiųsti a ts išaukimai 
mokykloms per visas JAV vys
kupijas su. sąrašu prašomų reik
menų. Džiaugiamės, kad atsi
liepia mokytojai i r administra
toriai , norėdami padėti . Nors 
aukojami re ikmenys vartot i , 
visi gerame stovyje ir dar ilgai 
galės t a rnau t i Lietuvos mokyk
lose, nors JAV-ose j a u pakeist i 
n a u j e s n i a i s , m o d e r n e s n i a i s 
įrengimais. 

Turintys ryšių su mokyklomis 
savo apylinkėse, kurios norėtų 
prisidėti prie šio vajaus, prašomi 
kreiptis į LKR Šalpą, tel. (718) 
647-2434, papildomai informaci
ja i . Mielai suteiksime renkamų 
reikmenų sąrašą ir duosime nu
rodymus dėl persiuntimo. Vajus 
užsibaigs sausio 15 d. Jo m e t u 
s u r i n k t o s gėrybės bus per
siųstos į Lietuvą. J ų išdalinimu 
mokykloms rūpinsis LKR Šal
pos atstovė Vilniuje, Rebecca 
Mart in, ka r tu su Lietuvos Ka
ta l ik iškų Mokyklų draugija. 
(LKRŠ) 

G Y D Y T O J A I P A T V I R T I N A 
S T E B U K L I N G Ą 
P A S V E I K I M Ą 

Gydytojų duomenimis, Pran
cūzijos Lurde įvyko stebuklin
gas pasveikimas. 58 metų vyras 

kad visos medicininės gydymo 

• 1820 m . l a p k r i č i o 18 d. 
JAV laivyno kap i tonas Natha-
niel B. P a l m e r a t r a d o An-. 
tarkt iką. 

kiškų mokyklų personalu bei jų J e a n Salaun sirgo daugeriopa 

UTUANICA COMMERCE ft CARGO INC. 
PIGIAUSIOS KALĖDINĖS AIR CARGO SIUNTOS Į LIETUVĄ 
Tik per LITUANICA C&C INC. nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 20 
d. su 25% nuolaida galite pasiųsti šventinius siuntinius savo arti
miesiems Lietuvoje be muito mokesčio. 

Kainos siuntiniams iki 40 sv. — 1 sv. $1.95 
virš 40 sv. — 1 sv. tik $1.S5 

Siuntinius atvežkite patys arba atsiųskite per UPS. 
Iš namų paimame be papildomo mokesčio. 
Amerikietiško maisto siuntinys, 42 sv. — $69, pristatomas 
Jūsų giminėms Lietuvoje per 10 dienų. 
6607 S. PULASKI RD. CHICAGO, IL 60629 
Tel . 1-312-565-8700. Fex 1-312-565-8922 

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 
Perfinansavimas 
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradinis įmokėjimas 
Be pajamų patikrinimo 
Be punktu 

Linas Kliarskis 
Tel. 312-735-6111 

"Pager" 312-289-4806 

FINANCIAL 
PATARIMAI VELTUI 

PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaaki 
Chieago, IL 60629 
Mmoa I — I Mortgaga licnaea o» Mnota Savmgt a n t i d a n l i l loan Commtmonar Funoa 
Ar* P-OVKKKJ Oy Anorriar EnMy WTvch May Atact Trw AvartaMty of F u n * 

A.tA. 
KAZYS PUZINKEVIČIUS 
Gyveno Pittsburgh, PA. 
Mirė 1993 m. lapkričio 26 d., sulaukęs 86 metų 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. ^ ^ 
Nuliūdę liko: dukterys - Wanda Stano, žentas Felix, Biru

tė Palamone, žentas Frank; keturi anūkai; dvi seserys ir kiti 
giminės Lietuvoje; viena dukterėčia, gyv. Denver, CO. 

Laidotuvės įvyko lapkričio 29 d. 
Po gedulingų sv. M i š i ų S t M a r y . g b ^ y ^ v e l i o n i s 

buvo palaidotas Mt. Calvary kapinėse, Pittsburgh, PA. 
Nuliūdę dukterys, žentai, anūkai, seserys, dukterėčia 

ir kiti giminės. 

Tyliai užgeso mylimos Žmonos ir Mamytės akys 
Paliko tik skausmas ir begalinė tuštuma... 

P A D Ė K A 
AtA. 

SOFIJA BERNATAVIČIENĖ 
Mūsų mylima Žmona, Motina ir Senelė mirė 1993 m. 

lapkričio mėn. 14 d. 11:12 v.v. ir buvo palaidota lapkričio mėn. 
18 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Dėkojame visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkojame 
brol. Sebastian Nocinski, OFM, už sukalbėtas maldas lai
dojimo namuose. Dėkojame Jūrų Saulių Kuopos „Klaipėda" 
pirm. J. Mikuliui už pravestą atsisveikinimą ir šauliams ir 
šaulėms stovėjusiems garbės sargyboje. Širdingai dėkojame 
dr. B. Motuzienei už jausmingą atsisveikinimą Balfo vardu. 
Dėkojame kun. Dauginčiui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jos sielą ir palydėjo į Amžinojo Poilsio vietą. 
Dėkojame sol. D. Stankaitytei už gražų giedojimą sv. Mišių 
metu ir mūsų mielai draugei M. Mondeikaitei-Kutz už puikų 
vargonavimą. Dėkojame karsto nešėjams Č. Rukuižai, M. 
Viržintui, A. Rauckinui, P. R. Simokaičiui ir jos mylimiems 
anūkams Edvardui ir Tomui Simokaičiams, kurie suteikė 
savo mylimai močiutei paskutinį patarnavimą. 

Nuoširdus ačiū visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių ir 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Dėkojame 
visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai ne
turime galimybės padėkoti. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams D. A. ir D. M. Petkams 
už sąžiningą ir malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 

Vyras Stasys ir duktė Nijolė su šeima. 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
PETRUI ŠILUI 

mirus, ALDONAI K A M I N S K I E N E I , jos š e i m a i ir vi
siems ar t imiesiems gilią užuojautą r e š i k i a 

Lietuvos Našlaičių Globos komitetas 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

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

N«w York $750.00-$MO.OO 
CMCSOO $830.00— $880.00 
SMttts $830.00—$880.00 
Los Angeles $1,008.00—$1,050.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: ptrmd., 
sntrd., kstvtrtd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Ir trečd. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Trsvel Service, 9 4 3 9 S. Kad
žio Ave., Evergreen Park, IL 60642. 

A.tA. 
PETRAS ŠILAS 

(1903—1993) 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis, Lietuvoje buvęs 

Biržų miškų urėdas, anksčiau gyvenęs Chicagoje, o pastarai
siais metais N. Miami, Floridoje, mirė lapkričio mėn. 24 d. 

Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Naumiesčio valsčiu
je, Šilų kaime. Amerikoje išgyveno 44 m. 

Netektyje liko žmona Ona, sūnus Vytenis ir žmona Vida, 
dukterys Aldona ir vyras Elegijus Kaminskai, Rasa ir vyras 
Jonas Vazbiai, posūnis Algis ir žmona Adelė Mikelevičiai ir 
jų šeima, mirusio posūnio Rimo Mikelevičiaus šeima, anūkai 
Algirdas ir Darius Šilai, Andrėja Kaminskaitė, Rasa ir vyras 
Algis Avižieniai, Tomas Vazbys, Gailė Vazbytė ir vyras Mare 
Cosnard des Closets, proanūkės Lina ir Daiva Avižienytes. 

Velionis Amerikoje priklausė ALT'ui ir BALF'ui, Aušros 
Šaulių klubui Miami, Miami Lietuvių klubui ir Išeivijos 
Lietuvių Miškininkų sąjungai. 

Velionis buvo pašarvotas lapkričio 28 d. Van Orsdel 
laidojimo namuose, kur įvyko atsisveikinimas. Po gedulingų 
maldų koplyčioje ir laidotuvių apeigų kapinėse, kurias atliko 
Saint Lawrence katalikų bažnyčios kun. Roger Holoubek, 
lapkričio mėn. 29 d. palaidotas N. Miami, Southern Memo-
rial Park kapinių mauzoliejuje. 

Šei ima 

A.tA. 
BRUNO KLEMKAI 

i š k e l i a v u s Amžinybėn, jo brol iu i WALTERIUI 
K L E M K A I i r se imai bei g i m i n ė m s reiškiame gilią 
užuojautą i r ka r tu liūdime: 

Sofija Rukštelė 
Vera Paulionienė 
Juzė Sinkienė 
Elena ir Antanas Barčiai 
Kazys Leknius 
Aldona Gervickienė 
Šarlotė ir Vincas Ruseckai 
Antanas Martišius 
A. S. Palioniai 
Sofija ir Stasys Narkai 
Juozas Račius 
Irena ir Antanas Anbraškai 
Janina ir Kazimieras Yourshiai 
Juzė ir Alfonsas Jakubėnai 
Ona ir Vytautas Adomaičiai 
Birutė ir George Strouse 
Benediktas Jackus 
Aldona Genčiuvienė 
Ona Mieželienė 
Bronė Strikauskienė 

Phoenix 'o ir apylinkės Misijų na r i a i . 

UETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

a n d EUDEIKIS F U N E R A L H O M E 

B R 1 G H T O N P A R K 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOVVN O F LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

• 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD.) 
LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 

- w v 



s DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dėl „Draugo" pr i s ta tymo 
nenormalumų Cicero, IL, mies
to gyventojams yra pakviestas 
pakalbėti Cicero pašto vir
šininkas David Simkowski. 
Susitikimas su juo bus Lietuvių 
kavinėje šį sekmadienį, gruo
džio 5 d., 12 vai. (tuoj po 11 vai. 
lietuviškų Mišių Sv. Antano 
bažnyčioje). Pašto viršininką pa
kvietė Respublikonų „precinct' 
kapitonas Mindaugas Baukus, 
kuris taip pat yra kas sekma
dienį po lietuviškų Mišių vei
kiančios Lietuvių kavinės 
klubo valdybos narys. Populia
rioje Kavinėje darbuojasi ir 
dalyvauja visų Cicero lietuviškų 
organizacijų n a r i a i , visi 
kviečiami ir šį sekmadienį 
ateiti. 

J ū r ų skauti jos Čikagoje 
b e n d r o s Kūčios ruošiamos 
penktadienį, gruodžio 10 d., 7 
v.v. Lietuvių centre, Lemonte. 
Visi jūrų skautai,-ės, skauti-
ninkai,-ės, tėvai ir šeimų nariai 
laukiami šiame kalėdiniame 
pobūvyje. Apie dalyvavimą (kad 
kūčias ruošiančios sesės galėtų 
tinkamai pasiruošti) nedelsiant 
p ranešama vienetų vado
vams, -ėms arba „Nerijos" tun
to tuntininkei Violetai Paulie-
nei, tel. 708-584-5527. 

Ona Mažionytė iš Čikagos 
įstojo į Draugo Fondą su 500 
dolerių, tapdama jo nare. Labai 
dėkojame už auką, kuri galės 
būti nurašoma nuo 1993 m. 
pajamų mokesčių. 

x „Kernavės" skaučių tun
tas švenčia 35-tąjį gimtadienį 
š.m. gruodžio 11 d., šešta
dieni, 6 v.v. Jaunimo centre. 
Programoje — dainuojančios 
kernavietės. Bus skani vaka
rienė, linksmi šokiai. Kviečiami 
skautai, tėveliai, tunto draugai, 
rėmėjai ir visi, norintys malo
niai praleisti vakarą su sesėm 
kernavietėm! Apie daly vavimą 
praneški te : R a m u t e i t e l . 
312-778-2679 arba Dainai 312-
376-1542. 

(sk) 

x Leidžiamas l i e tuv iškos 
kulinarijos r ink inys jaunajai 
išeivijos kartai anglų kalba. 
Atsiųskite savo šeimos mėgsta
miausius receptus (lietuvių ar
ba anglų kalba) iki 1994 m. sau
sio 30 d. Jūsų vardas, pavardė 
ir vietovė bus pažymėta šalia 
recepto. Kanadoje siųsti: Lithu-
anian Recipes, 116 Humbervale 
Blvd., Toronto, Ontario M8Y 
3P7. JAV adresas : 421 River-
v i e w L a n e , M e l b o u r n e 
Beach, Flor ida 32951 USA. 

(sk.) 
x J a u penkt i meta i , kai 

„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog i jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS": 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka", jautienos „Turisto pusry
čiai", kiaulienos „Turisto pus
ryčiai", troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas", 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430-8090. 

(sk.) 

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

Graž ina Gudaitytė-Liau-
taud , viena uoliausių lietuvių 
labdaros veikėjų, vadovaujanti 
„Lietuvos Vaikų vilties" orga
nizacijai, yra dosni filantrope, 
daugelio mūsų šalpos, meno ir 
kultūrinių reikalų rėmėja. G. 
Liautaud pirmininkauja komi
tetui, kuris ruošia dr. John P. 
Lubicky pagerbimą šį sekma
dienį, gruodžio 5 d., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Dr. Lubicky bus 
pagerbtas kaip „Pasižymėjęs 
metų asmuo". 

Socialinės t a rybos metinė 
labdaros vakarienė rengiama 
gruodžio 11d., šeštadienį, Sek
lyčioje. Bus galima bent trum
pam užmiršti lauke artėjančią 
žiemą ir keletą valandų praleis
ti šiltoje aplinkoje, geroje nuo
taikoje. Todėl patartina 
padaryti rezervaciją, nes lab
daros vakarai darosi populiari 
susitikimo vieta. Visi prašomi 
atsilankyti ir prisidėti prie 
socialinės veiklos. 

M i š k i n i n k u i a.a. Petrui 
Šilui mirus, Vida ir Vacys 
Tumasoniai iš Key Biscayne, 
FL, prisimindami jo meilę lietu
viškai spaudai, jo vardu „Drau
go" fondui atsiuntė 100 dol. 
Ačiū. 

Liet uvos Vyčių chore repe
ticijos vyksta kiekvieną ketvir
tadienį Sv. Kazimiero vienuoly
no patalpose. Norintie i įstoti į 
chorą, gali paskambina valdy
bos pirmininkei Sabinai Hen-
son, tel. 708-573-006<;. Vyčių 
choro valdybos vicepirr lininkas 
yra Albertas Matulis. 

x „ P e n s i n i n k o " žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, I L 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $15, 
Kanadoje i r Europoje $20. 
Išeina vieną kartą į mėnesį. Tai 
vertinga dovana šventėms bei 
įvairioms progoms. 

(sk) 

x Dėmesio! Parduodamos 
naujausios 100% lininės staltie
sės ir staltiesėlės, išaustos lietu
viškais raštais. Teiraukitės: 
708-447-3351. 

(sk) 
x Istorinis popiežiaus vizi

t a s Kaune! Aukštos kokybės, 
dviejų su puse valandų ilgumo 
spalvotą vaizdajuostę (VHS) 
dabar galite užsisakyti pas In
ternational Historic Films, Inc., 
skambinant tel. 312-927-2900. 
raštu, arba asmeniškai at
vykdami į mūsų raštinę, 3533 S. 
Archer Ave., Chicago, IL 60629. 
Kaina tik $19.95 ir $4.50 už 
pers iunt imą. Mes priimame 
čekius ir Visa/Mastercard kre
dito korteles. Sav. Petras Ber
no tas . ( s k ) 

MOKYKLA IR TAUTODAILE 

Dr. John P. Lubicky, Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus išrinkto „Metų pasižymėjusiu asmeniu", 
pagerbimo ruošėjos. Iš kairės: Loreta Višomirskytė. Stasė Semėnienė, Gražina Liautaud, Marija 
Krauchunienė, Alė Kėželienė, Asta Kleizienė ir Jūratė Budrienė. Pagerbimas bus šį sekmadienį, 
gruodžio 5 d., Balzeko muziejaus Gintaro salėje. 

Nuotr. Ed Mankaus 

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

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

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

Dr. John P. Lubicky, Čika
gos Shriners ligoninės vyriau
sias chirurgas. „Lietuvos Vaikų 
vilties" JAV medicininio kadro 
organizatorius ir mokomosios 
medžiagos paruosėjas, kartu su 
bendradarbiais renkąs įvairią 
įrangą L W ortopedinei opera
cinei, aplankęs Lietuvą su me
diciniška pagalba, bus pagerb
tas Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje kaip „Pasižymėjęs 
metų asmuo" šį sekmadienį, 
gruodžio 5 d., 5 vai. p.p. muzie
jaus Gintaro salėje. 

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

(sk.) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Nau-
jokienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

Čikagos Ateitininkų sen
draugių skyriaus antrasis susi
rinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 11 d., 6:30 v.v., Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Prelegentas dr. Dovas Šaulys iš 
University of Wisconsin-Madi-
son praves diskusijas. 
Kviečiame visus susidomėjusius 
atsilankyti. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
Seklyčioje, gruodžio 8 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p., sveikatingumo 
paskaita — kalbės dr. Antanas 
Adomavičius. Tema — „Skran
džio opaligė". Po paskaitos — 
bendri pietūs. Visi kviečiami ir 
laukiami. 

x Ieškau moters pasaugoti 1 
m. mergytę antradieniais arba 
trečiadieniais nuo 8 v.r. iki 12 
vai. dienos Downers Grove prie
miestyje. Reikia turėti savo 
transportaciją. K r e i p t i s : 
708-852-7631. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja už 
aukas: Indrė Gaškaitė $10, Jo-
seph Kalvaitis $20, Loreta De
veikytė $30, Dana ir Romas 
Puodžiūnas $20, Marijona 
Dikinis $10, Marilee Hali $25. 
Ačiū! „Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 

(sk) 

x DĖMESIO! Dar tur ime 
pilnus komplektus: Lietuvių 
Enciklopedijos 371., Encyclope-
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė
vės raštai, 6 t. Taip pat siun
čiame į Lietuvą per agentūras, 
kaina 60-80 et. už svarą. Teirau
tis: J . Kapočius, P.O. Box 752 
Cotuit, MA, 02635, tel. 1-508-
428-6991. 

(sk) 

x Ieškote darbo? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. Lawrence, Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
-VAIRAS! 

(sk) 

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

(sk), 

Jeigu vienas lituanistinės mo
kyklos tikslas yra „užkrėsti" 
mūsų jaunimą lietuviška dva
sia, uždegti jame tautinę ki
birkštėlę, tai tą tikslą galima 
pasiekt ne tik klasėj, bet per tokį 
įvykį, kaip „Gyvoji tautodailė", 
kurią Maironio mokyklos 
Lemonte mokiniai turėjo progą 
aplankyti spalio 30 dieną. 

Visą rytą klasė po klasės su 
savo mokytojom lankėsi ir ste
bėjo menininkus su savo dar
bais. Vyresnieji sustojo prie Z. 
Zilevičienės skutinėtų margu
čių ir grožėjosi jų tautiniais raš
tais, o mažieji — prie L. Volod-
kos vašku puošiamų margučių, 
kuriuos jis taip greitai vašku 
braukė. Dalis kitos klasės susto
jo prie Ilonos Rūbienės staklių ir 
sekė jos kantrų audimo darbą, 
o ant sienų buvo matyt i 
nepaprasto grožio išaustos pri
juostės ir kiti tautiniai rūbai. 
Vėl kiti mokiniai stebėjo audėją 
L. Liepinaitienę, Audronę 
Tamulienę audžiant margas 
tautines juostas, verpėją Dalią 
Varankaitę, į kurią žiūrėdami 
galėjo įvertinti ilgą verpimo pro
cesą ir jo rezultatus. 

Sidabro meistrė Jud i t a 
Juozaitienė turėjo atsivežusi 
visą kolekciją savo meniškų 
sidabrinių dirbinių, o Vytautas 
Rūbas, pats gražiai pasipuošęs 
savo brangteliais susagstyta 

Vos paskelbus, kad Kauno ir 
Telšių kunigų seminarijų auk
lėtiniai labai pageidautų gauti 
„Draugą", atsirado geradarių, 
kurie seminarijoms jį užprenu
meravo. Tačiau yra ir daugiau 
institucijų, kurioms kontaktas 
su lietuviškosios išeivijos dien
raščiu būtų labai reikšmingas, 
nes jose ruošiami ateities Lietu
vos švietėjai ir inteligentai. Štai 
trys pasiūlymai: 

Jėzuitų gimnazija Kaune, 
Katalikų gimnazija Pane

vėžyje, 
Šiaulių pedagogin io in

s t i tu to specialiosios peda
gogikos fakultetas. 

Šių institucijų adresus „Drau
go" redakcija turi. Jeigu kas 
galėtų joms užprenumeruoti 
mūsų dienraštį, malonėkite pra
nešti redakcijai. 

Vakar, gruodžio 3 d., užbai 
gėme „Draugo" atkarpoje 
spausdinti Prano Zundės 
ilgesnę apybraižą — „Kazys Bi
zauskas: Lietuvos atstovas 
JAV". Šiandien pradedame 
Jono Indriūno apysaką „Likimo 
ironija" iš II pasaulinio karo pa
baigos įvykių Lietuvoje, ypač 
susietų su gen. Plechavičiaus 
vietinės apsaugos rinktinės or
ganizavimu. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais L pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cennak Road — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Naujų metų sutikimo po
kylis įvyksta Jaunimo cent
re, kurį rengia Lietuvių Opera 
ir kviečia Jus su savo draugais 
jame dalyvauti. Visas informa
cijas teikia ir stalų užsakymus 
priima Operos valdybos pirm. 
Vaclovas Momkus (312) 
925-6193. Ruoškimės gruodžio 
31-osios vakarą sutikti Naujuo
sius metus kartu su operos cho
ro nariais, mecenatais ir rėmė
jais. Šio baliaus pelnas ski- Retzer, Len Lukauskas. Šeimai, 
riamas Vytauto Klovos „Pilė- giminėms ir pažįstamiems reiš-
nų" operos pastatymo išlaidoms kiame gilią užuojautą, auko-
sumažinti. tojams nuoširdžiai padėką. 

(sk) (sk) 

liemene, aiškino vaikams apie 
odos išdirbinius. 

Marytė Gaižutienė visus suža
vėjo savo puodų žiedimu, kur iš 
paprasčiausio molio ji savo pa
tyrusiom rankom išsuko gra
žiausią ąsotį. Akis įsmeigė, 
mokiniai sekė šį procesą kaip 
užhipnotizuoti. Artėjant Kalė
dom, buvo malonu stebėt Mari
ją Krauchunienę prie šiau
dinukų ir gėrėtis jų komplikuo
tomis ir įvairiomis formomis. 

Tautodailės Instituto pirmi
ninkė Vida Rimienė labai malo
niai pritarė mokyklos direk
torės Eglės Novak minčiai, kad 
mokiniai aplankytų parodą. 
Nepaisant, kad tai buvo tik 
akimirka šiam jaunimui pama
tyt i l i e tuv išką tau toda i lės 
kūrybą, mokiniai įvertino tą, ką 
matė ir bent truputį suprato, 
kiek meilės darbo įeina į tau
todailę. Kad pratęstų juose tą 
susidomėjimo jausmą ir diskusi
jas, Aldona Rauchienė, nuola
tinė direktorės dešinioji ranka, 
su savo vyru Antanu paruošė 
kiekvienai klasei ati t inkamus 
darbo lapus. Mokytojos, grįžu
sios su mokiniais į klases, 
diskutavo ir pasidalino įspū
džiais apie parodą. Tikėkimės, 
kad „Gyvoji tautodailė" ilgai 
gyvuos ir aplankys Maironio 
mokyklą vėl kitais metais. 

Silvija Radvi l ienė 

Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjunga ruošia tradicinį 
seminarą 1994 m. kovo 5-12 d. 
Colorado kalnų Crested Butte 
vietovėje. Kviečiami dalyvauti 
ne tik lietuviai gydytojai, bet ir 
norintieji su gydytojais pabend
rauti ir maloniai praleisti savai
tę Colorado kalnų sniegynuose, 
pasiklausyti įdomių paskaitų. 
Daugiau informacijų apie 
seminarą teikia dr. Edis Razma, 
tel. 708-301-4260. 

x Ieškau dėdės Juozo Juš
kos gim. 1923 m. Laužininkų 
km., Sartininkų parap., Vainu
to valsč. Ieško: Cicilija Juškai
tė Spačkauskienė, Dariaus ir 
Girėno g-vė 17, Tauragė 5900, 
Lithuania. 

(sk) 

x Naujų Metų sutikimo po
kylis Pasaulio Lietuvių cen
tre, Lemonte. Puošni salė, skani 
vakarienė ir linksmas „Žibu
rio" orkestras pradžiugins 
atsilankančius svečius. Pradžia 
8 v.v. Stalus galima rezervuoti 
aps Aldoną Weir, tel. 708-
964-9120, arba Pasaulio Lietu
vių centre šį sekmadienį po 11 
vai. ryto šv. Mišių. 

(sk) 

x A.a. Juzės Kažemėkaity-
tės vardu „Lietuvos Vaikų 
Vilties" darbus parėmė Herb ir 
Gail Katt, St. ir P. Petrušaitis, 
Edv. Skilingas, Stasė Paukš
telis, F. ir L. Pliura, I. ir M. 
Tamulėnas, St. Budrys, Mary 
Ernst, VI. Vilcinas, Marta Sta
naitis, A. ir J. Jurgensen, Ida 
Palaitis, Felė Kapočius, Elena 

* 

Maironio lit. mokyklos 5 sk. mokinės (iš kaires) Viktorija Trakytė ir Giedrė 
Kazlauskaitė stebi Tautodailės instituto nare Mariją Krauchunienė, vars
tančią šiaudinukus instituto renginyje „Gyvoji tautodailė" Lemonte. 

Lietuvių pens in inkų sąjun
gos valdyba per pirm. Stasį 
Vanagūną atsiuntė „Draugui" 
auką, šventinius sveikinimus ir 
tokio turinio laiškelį: „Lietuvių 
pensininkų sąjungos nar ia i 
sveikina „Draugo" vadovus ir 
bendradarbius su artėjančiomis 
Kalėdų šventėmis! Įvertindami 
„Draugo" reikšmę lietuvių vi
suomenei, skiria 100 dol. jo 
i š l a i k y m u i " . Nuoši rdž ia i 
dėkojame už sveikinimus ir 
auką. 

Ate i t in inkų s tuden tų Žie
mos akademi j a Dainavoje 
ruošiama sausio 1-5 d. Norin
tieji dalyvaut i prašomi iki 
gruodžio 20 d. registruotis tel. 
217-344-0467. Nedelskite! Jei 
užsiregistruos mažiau negu 20 
asmenų, numatytą akademiją 
teks atšaukti . 

Will P e r d u e , pasaulio krepši 
nio čempionų „Chicago Bulis" 
krepšininkas, sutiko dalyvauti 
pobūvyje paremti Lietuvos naš
laičius. Susitikimas su Will Per
due bus pirmadienį, gruodžio 13 
d., nuo 3:30 iki 5 vai. p.p., Sa-
muel T's restorane, Buffalo 
Grove Town Center (Lake Cook 
7 Rt. 83). Rezervacijos nėra 
būtinos, bet patartinos, atsiun-
čiant čekį — 10 dol. asmeniui, 
Sunlight Committee. 419 VVeid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Popietei vadovaus Low-
ell Thompson, Bulis komandos 
kūrybinis patrėjas ir reklamų 
kūrėjas. Bus užkandžiai. Proga 
pasikviesti ir nelietuvius drau
gus, ypač mėgstančius krepšinį. 
Visi kviečiami, visi laukiami! 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Ave . 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

l : < 




