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Prezidentas su nauja 
vyriausybe „ves valstybę 

.>* pirmyn7 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) sius ketverius metus. A. Bra-
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pažymėjo sieksiąs, 
kad valdžios pasikeitimas po 
Seimo rinkimų vyktų sklan
džiai, o jis pats tikisi rasti kalba 
su naująja Seimo dauguma ir 
kartu „ves valstybe pirmyn". 

Tai A. Brazauskas pasakė in
terviu Lietuvos televizijai 
ketvirtadienio vakarą, likus 
trims dienoms iki Seimo rinki
mų antrojo rato. Rinkimus lai
mi dešiniosios partijos, visų pir
ma — konservatoriai. 

Balsuodamas per pirmąjį rin
kimų ratą spalio 20 d.,A. Bra
zauskas leido suprasti, kad bal
suoja už savo buvusiąją LDD 
partiją, tačiau prieš antrąjį ratą 
jokių savo simpatijų nepaskel
bė, netgi „kategoriškai" 
paneigė, kad jis kaip preziden
tas atstovauja LDDP, ir kad taip 
nėra, sakė įrodęs per pastaruo-

zauskas, sutinkamai su Konsti
tucija, pasitraukė iš LDDP, kai 
buvo išrinktas prezidentu 1993 
m. pradžioje. Kaip savo neutra
lumo pavyzdį jis nurodė inicija
vęs Adolfo Šleževičiaus nušali
nimą iš premjero pareigų, nors 
jis pats jį buvo pasiūlęs šioms 
pareigoms. 

A. Brazauskas kritikavo vy
riausiąją rinkimų komisiją ir 
savivaldybes dėl nesklandumų 
per pirmąjį rinkimų ratą. 

Prezidentą „liūdina ir ste
bina" nedidelis rinkėjų akty
vumas. Jis citavo jo neįvardin
tus politologus, kurie sako, jog 
„kuo mažiau balsuoja, tuo blo
gesnė valdžia". Čia pat A. Bra
zauskas paminėjo, kad už pir
maujančius konservatorius iš 
2.5 mln. rinkėjų balsavo tik apie 
400,000. 
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Nesklandumai Naujamiesčio 
rinkimų apygardoje 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) 
— Vyriausioji rinkimų komisi
ja (VRK) neketina pripažinti 
negaliojančiais balsavimo paštu 
rezultatų Naujamiesčio apygar
doje. 

To penktadienį paprašė Seimo 
konservatorių frakcijos seniū
nas Andrius Kubilius, patekęs 
į antrąjį rinkimų ratą šioje apy
gardoje. Tai padaryti jį paska
tino straipsnis („Respubliko
je"), kuriame teigiama, kad A. 
Kubiliaus šalininkai moka pini
gus už jj paštu balsuojantiems 
rinkėjams. 

„Manau, kad A. Kubilius čia 
pasikarščiavo", sakė VRK 

pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas BNS korespondentui. Jo 
manymu, pavieniai faktai dar 
nereiškia, kad veikią visa 
papirkinėjimo sistema. Z. 
Vaigausko nuomone, nėra jokio 
pagrindo naikinti visų balsavu
siųjų paštu rezultatus dėl vieno 
kito žmogaus, kuris pardavinėja 
savo balsą. 

Iki ketvirtadienio vakaro 
Naujamiesčio apygardoje paštu 
buvo balsavę 495 rinkėjai. 

Spaudoje minimus faktus dar 
ištirs teisėsaugininkai, ir tik 
jiems pateikus išvadas bus nu
spręsta dėl rezultatų pripaži
nimo, sakė VRK pirmininkas. 

Faktus „Respublikos" 
straipsnyje tikrins 

prokuratūra 
Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) 

— Seimo konservatorių frakci
jos seniūnas Andrius Kubilius 
kreipėsi į Generalinę prokura
tūrą, prašydamas ištirti, ar 
penktadienio „Respublikos" 
straipsnyje „Kiek kainuoja 
demokratija?" nėra sąmoningo 
šmeižto požymių. 

1-mosios Naujamiesčio rinki
mų apygardos kandidatas A. 
Kubilius kategoriškai paneigė, 
kad „pa ar jo talkininkai 'perka' 
rinkėjų balsus", pažymima 
penktadienį išplatintame kon
servatorių spaudos tarnybos 
pranešime. 

„Respublikos" straipsnyje 
teigiama, kad Žvėryne eaančia-

Algirdas Saudargas 
— įžvalgiausias 

politikas' 
Vilnios, lapkričio 8 d. (BNS) 

— Krikščionių demokratų parti
jos pirmininką Algirdą Saudar
gą Lietuvos televizijos žurnalis
tai pripažino įžvalgiausiu poli
tiku. Jis tiksliausiai nuspėjo 5 
proc. ribą Seimo rinkimuose 
peržengsiančiu partijų sąrašą. 

Savo spėliojimus Lietuvos po
litinių partijų vadovai surašė 
tiesioginėje rinkimų kampam 
jos laidoje prieš pirmąjį rinkimų 
ratą. 

įžvalgus buvo ir konservato
rių valdybos pirmininkas Gedi
minas Vagnorius bei Centro są
jungos sekretorius Vidmantas 
Staniulis, tačiau burtų keliu 
įžvalgiausiojo vardas atiteko 
Algirdui Saudargui. 
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Spalio 18-20 d. Clevelande, Ohio, įvyko BALPo direktorių suvažiavimas. Nuotr. I eil. (L6 kairės) 
BALFo vadovai: Gabrielė Dzirvomenė, dr. Br*ne Motusienė, Maryte Majauskiene, geri. sekr. 
Juozas Majauskas, BALFo Ontro valdybos pirai Maria Rudienė, direktorių tarybos pirm. Rim
tautas Dabšys, vicepirm. Albinas Dzirvonas, suvažiavimo ruošimo k-teto pirm. Vincas Apanius 
ir ilgamete buv. gen. sekr. Ona Jokubaitienė. Vytauto Kasniūno nuotr. 

Pasaulio naujienos ,„.,.A 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS, 
BelaPAN įinių agentūrų pranešimais* 

Praha. Čekija ketvirtadienį 
patvirtino, jog eksportavo šau
namuosius ginklus į Zairą, ta
čiau buvo pasiuntusi žmones 
vietoje įsitikinti, kad jie ne
patektų į rankas Ruandos hutų 
sukilėliams. Čekijos pramonės 
ir prekybos ministerija tokį pa
reiškimą išplatino po to, kai 
buvo paskelbta JT studija, ku
rioje nurodoma, kad hutų suki
lėliai naudojasi ginklais, gau
tais iš Pietų Afrikos ir Europos. 

Goma. Zairas. Tutsių sukilė
liai šaudė j orą ir privertė pasi
traukti daugiau nei, 1,000 al
kanų žmonių, kurie mėgino pa
grobti paskutines maisto atsar
gas iš JT pabėgėlių agentūros 
sandėlio Gomos mieste. 

Lietuviai — JAV pareigūnai 

me 4-ajame pašto skyriuje paštu 
balsuojantiems rinkėjams tre
čiadienį buvo mokama po 2.5 li
to už tai, kad jie balsuotų už A. 
Kubilių, išbraukdami kitą šios 
apygardos kandidatą — buvusį 
krašto apsaugos ministrą Aud
rių Butkevičių. 

Dienraščio straipsnyje nuro
dytas automobolio, kuriame 
žmonės gaudavo pinigus, nume
ris. Automobiliui nuvažiavus, 
„Respublikos" žurnalistai teigia 
patys sumokėję 10 litų ir tokiu 
būdu „įkalbėję" balsuoti du 
žmones, kurie ieškojo „balsavi
mo automobilio". 

Pareiškime prokuratūrai Sei
mo narys prašo išsiaiškinti, 
kam priklauso straipsnyje mini
mas automobilis ir kokie asme
nys dalyvavo „balsų pirkime". 

Kandidatas į Seimą taip pat 
kreipėsi į žurnalistų etikos 
inspektorių Danielių Mušinską, 
prašydamas nustatyti, ar 
straipsnio autorius ir „Res
publikos" redakcija nepažeidė 
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų 
etikos kodekso. 

Vašingtonas, lapkričio 8 d 
(BNS) — Didelis Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių rėmėjas Richard 
Durbin laimėjo rinkimus Illi
nois v alstijoje ir tapo pirmuoju 
lietuvių kilmės JAV senatoriu
mi. 

R. Durbin, iki šiol buvęs Kon 
greso atstovu, aktyviai rėmė 
Lietuvos valstybingumo siekį 
per dramatišką atsiskyrimą nuo 
Maskvos ir yra lankęsis Lietu 
voje Sąjūdžio kvietimu. 

I Kongresą Illinois valstijoje 
išrinktas kitas lietuvių kilmės 
amerikietis John Shimkus. J. 
Shimkus yra ankstyvos emi
gracijos bangos palikuonis ir 
lietuviškai nebekalba, bet 
nurodo savo lietuvišką kilmę ir 
yra labai palankus Lietuvai. 

I Atstovų rūmus taip pat iš
rinktas Samuel Gejdenson, ku
rio protėviai kilę iš Vilniaus. Šis 
Kongreso Tarptautinių santy
kių komiteto narys taip pat turi 
Lietuvos rėmėjo reputaciją. 

Komitete liko dar vienas ak
tyvus Baltijos šalių rėmėjas, 
inicijavęs ne vieną joms palankų 
nutarimą — Christopher Cox. 

Respublikonu išsaugotą per
svarą Atstovų rūmuose Lietuvos 
diplomatai Vašingtone vertina 
kaip palankią Lietuvai. Jų nuo

mone, galima tikėtis, kad Kon
greso dėmesys Baltijos valsty
bėms ir visai Vidurio Europai 
nesumažės, kaip to galima buvo 
tikėtis Demokratų kontroliuoja
muose Atstovų rūmuose. 

Krikščionys demokratai 
nepasirašė spaudos ir RTV 

dokumento 
Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) 

— Krikščionių demokratų par
tija atsisakė pasirašyti Lietuvos 
periodinės spaudos leidėjų ir 
Lietuvos radijo ir televizijos 
sąjungų pateiktą dokumentą, 
kuriuo partijos įsipareigotų 
užkirsti kelią galimai valdžios 
savivalei visuomenės infor
mavimo priemonių atžvilgiu. 

„Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos valdyba apskritai 
nėra numačiusi sudarinėti 
sutarčių su atskiras verslo 
sritis atstovaujančiomis aso
ciacijomis", sakoma LKDP val
dybos pirmininko Povilo Kati
liaus pasirašytame rašte, adre
suotame Lietuvos radijo ir tele
vizijos (RTV) sąjungos preziden
tui Gintarui Songailai. 

Atnaujinamas 
bendradarbiavimas 

su Kaliningrado sritimi 

— Iki ketvirtadienio vakaro 
antrajame Seimo rinkimų rate 
paštu buvo balsavę 40,017 rin
kėjų. 

— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai palan
kiai įvertino Didžiosios Britani
jos kvietimą dalyvauti konfe
rencijoje taikos Bosnijoje 
klausimais ir tikisi ateityje tap
ti ne tik stebėtojais, bet ir pil
nateisiais tokių susitikimų da
lyviais. 

Vilnius, lapkričio 8 d. (BNS) 
— Konservatorių valdybos pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
mano, kad nuo 15 iki 30 proc. 
eksportuojamos į Kaliningradą 
produkcijos galėtų būti ten per
dirbta ir be muitų isvežiojama 
po visą Rusiją. 

„Ši aplinkybė sukuria papil
domų glaudesnių ryšių su Kali
ningrado sritimi interesų, ne 
tik susidomėjimas šios srities 
rinka, kuri nėra labai didelė", 
sakė G. Vagnorius, interviu 
BNS komentuodamas ketvirta
dienį vykusį neoficialų susi
tikimą su naujuoju Kalinin
grado srities gubernatoriumi 
Leonid Gorbenka. 

Konservatorių valdybos pir
mininkas pažymėjo, kad preky
biniams ryšiams su Kalinin
gradu trukdo informacijos stoka 
apie srityje veikiančius įsta
tymus, muitinių darbo trūku
mai, nepakankamai išvystyti 
verslo kontaktai. 

Kaliningrade veikia Lietuvos 
konsulatas, Kaliningrado sritis 
savo atstovybę turi Vilniuje. 

G. Vagnorius pabrėžė bendrų 
Pramonės ir prekybos rūmų 
įsteigimo svarbą. Tokių bendrų 
Lenkijos ir Kaliningrado srities 
rūmų veikla smarkiai prisidėjo, 
kad Kaliningrado prekyba su 
Lenkija pastaraisiais metais 
išaugo keturis kartus, o Lie

tuvos ir Kaliningrado prekyba 
tuo metu padidėjo tik du kartus. 

Pasak G. Vagnoriaus, reikal
inga taip pat atskira dvišalė 
komisija, nes esanti Lietuvos ir 
visos Rusijos dvišalė komisija 
neturi galimybių daugiau dė
mesio skirti Kaliningrado re
giono ypatumui. 

Ryšiams trukdo taip pat nebu
vimas finansinių institucijų, pir
miausia bankų, kurios galėtų 
paremti prekybinius projektus. 

G. Vagnorius sakė, kad nau
joji Kaliningrado srities ad
ministracija yra pasiryžusi ak
tyvinti prekybinius ekonomi
nius ryšius su Lietuva. Šilutėje 
vykusiame susitikime guberna
torius L. Gorbenka įteikė nau
dingo abipusio bendradarbia
vimo tarp Lietuvos ir Kalinin
grado srities pagrindinių kryp
čių ir priemonių projektą, kuris 
paruoštas dar 1995 m., tačiau, 
pasak G. Vagnoriaus, „įstrigo" 
Lietuvos vyriausybėje. 

Iš verslo struktūrų į valdžią 
atėjęs naujasis srities vadovas 
G. Vagnoriui sudarė įžvalgaus 
politiko įspūdi. 

— Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijoje viešintys Švedi
jos imigracijos pareigūnai Lietu
vos Pabėgėliu priėmimo centrui, 
įsikūrusiam Rukloje (Jonavos 
raj.) atvežė įvairios įrangos. 

Tris vietas naujajame Seime 
jau užsitikrinusios partijos 
pritaria Lietuvos periodinės 
spaudos leidėjų ir Lietuvos radi
jo ir televizijos sąjungų pateik
tam dokumentui. 

Iniciatoriai dokumentą siūlė 
pasirašyti visoms Lietuvoje 
esančioms politinėms partijoms. 
Jį pasirašė Lietuvos liberalų 
sąjunga, svarstys tautininkų są
junga. 

Tai nėra pirmasis dokumen
tas, dėl kurios nesutampa gali 
mos valdančiosios konservatorių 
ir krikščionių demokratų par
tijų koalicijos nuomonės. Prieš 
Seimo rinkimus konservatoriai 
pasirašė bendradarbiavimo su
sitarimą su Pramonininkų kon
federacija, kuri smarkiai kri
tikavo krikščionių demokratų 
rinkimų programą ir joje siūlo
mą progresyvinę mokesčių sis
temą. 

— Lietuvos medikų orga
nizacijų koordinacinė taryba 
(LMOKT) nepritaria Lietuvos 
gydytojų sąjungos organizuo
jamam streikui, teigdami, kad 
nėra teisinio pagrindo jį skelb
ti. Pagal Lietuvos įstatymus, 
streikas suprantamas kaip ko
lektyvinio ginčo kraštutinė 
sprendimo priemonė ir turi būti 
organizuojamas pagal kolekty
vinių ginčų reguliavimo įsta
tymą, pagal kurį, kolektyvinės 
sutarties galiojimo metu drau
džiama skelbti streiką. Tokią 
sutartį pernai su vyriausybe 
pasirašė LMOKT. 

— Ukmergės Švenčiausio
sios Trejybės bažnyčios klebono 
a.a. Vaclovo Ramanausko žudi
kams lapkričio 8 d. Vilniaus 
apygardos teismo baudžiamųjų 
bylų kolegija paskelbė nuo
sprendį. Klebono žudikas nu
teistas 14 metų laisvės atė
mimu, 4 pirmuosius pralei
džiant kalėjime, o du jo sėbrai 
nuteisti 8 ir 9 metų laisvės 
atėmimu. 

— Seimas antradienį paskyrė 
Danielių Mušinską žurnalistų 
etikos inspektoriumi. 

— Tris dienas prie Seimo 
rūmų badavę Mažeikių baldinin-
kai, patikėjo vyriausybės paža
dais išmokėti atlyginimus ir 
nutraukė bado akciją. 

Talinas. Svarbiausi Estijos 
dienraščiai trečiadienį kritikavo 
šalies užsienio reikalų ministrą 
Siim Kalias, kuris, antradienį 
Petrozavodske susitikęs su savo 
Rusijos kolega Jevgenij Prima-
kov, pareiškė, kad Estija dery
bose su Rusija dėl sienos sutar
ties nesirems 1920 m. Tartu 
taikos sutartimi. Pagal Tartu 
taikos sutartį, kurios nepri
pažįsta Rusija, Estija pretenduo
ja į dalį Rusijos teritorijos. 

Ryga. Latvijos ministras pir
mininkas Andris Škelė, kad de
rantis dėl sienos sutarties su 
Rusija Latvija taip pat nesirems 
1920 m. taikos sutartimi, pra
nešė BNS. 

Bangaloras. Indijos „Forumo 
už moterų nubudimą" narės pa
reiškė, kad per pasaulio grožio 
konkursą "Mis pasaulis" įvyk
dys masinę susideginimo akciją, 
prieš tai išgėrusios stiprių kalio 
cianido nuodų. Pasak jų, grožio 
konkursas paskatins ištvirkimą 
ir prostituciją, atsilieps Indijos 
kultūrai. Lapkričio 23 d. sta
dione įvyksiantį konkursą sau
gos 12,000 policininkų. 

Jeruzalė. Laiške Benjamin 
Netanyahu JAV prezidentas 
Bill Clinton išreiškė viltį glau
džiai bendradarbiauti su Izra
elio vyriausybe, siekiant taikos 
Vidurio Rytuose. JAV adminis
tracija lieka pasišventusi „Iz
raelio saugumo ir gerovės stipri
nimui", sakoma laiške. 

Londonas. Didžiosios Bri
tanijos kariuomenė gali da
lyvauti humanitarinės pagalbos 
operacijoje Zaire, penktadienį 
pareiškė valstybės premjeras 
John Major. 

Maskva. Rusijos prezidento 
automobilių kolona penkta
dienio rytą pajudėjo iš Kardio
loginių tyrimų centro link 
Maskvos centrinės klinikinės 
ligoninės. Boris Jelcin, kuriam 
antradienį buvo atlikta širdies 
operaciją, greitai sveiksta. 

Vašingtonas. JAV preziden
tas Bil l Clinton naujuoju 
Baltųjų Rūmų personalo vadovu 
ketina paskirti Erskine Bowles, 
anksčiau dirbusi Baltuosiuose 
Rūmuose. Dabar jis dirbs in
vesticijų banke North Caroline 
valstijoje. 

K i n s h a s h a . Tūkstančiai 
studentų, reikalaudami prem
jero Kenga wa Dongo atsistaty
dinimo, ketvirtadienį užėmė 
parlamento rūmus. Studentai 
kaltina premjerą remiant tut
sius. Pasak liudininkų, sau
gumo pajėgos studentų antplū
džiui nesipriešino. 

Rusijos naftos bendrovės 
„Rosnefteimpeks" generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Boris 
Zaika laikraščiui „Neftj į kapi 
tai" pranešė, kad bendrovė su
interesuota Rusijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos bendros 
akcinės bendrovės, kurią suda
rytų visos šių šalių suinte
resuotos įmonės, sukūrimu. 

Atsistatydino JAV Valstybės 
sekretorius W. Christopher 

Vašingtonas, lapkričio 8 d. 
(Reuter-BNS) - JAV valstybės 
sekretorius Warren Christopher 
atsistatydino, bet eis pareigas 
iki 1997 m. sausį vyksiančios 
prezidento Bill Clinton inaugu
racijos, trečiadienį pranešė Va
šingtono atstovai. 

Antradienį W. Christopher 
aptarė savo planus su preziden
tu jo gimtajame Little Rock 
miestelyje, kur buvo švenčiama 
B. Ciinton pergalė rinkimuose. 

JAV prezidentas „su giliu liū
desiu" ketvirtadienį priėmė 
valstybės sekretoriaus VVarren 
Christopher atsistatydinimą, 
kuris nusprendė nuo gruodžio 
mėnesio pasitraukti iš užimamų 
pareigų. Bill Clinton pareiškė, 
jog dėl naujo valstybės sekre
toriaus konsultuosis su visomis 
pusėmis. 

Clinton gyrė VVarren Chris
topher kaip žmogų, kuris padėjo 
nutraukti karą Bosnijoje, pa
stūmėjo Vidurio Rytų taikos 
procesą, sugrąžino demokratiją 
į Haiti ir užtikrino JAV pirma
vimą pasaulyje. 

Kartu su Christopher ketina 
atsistatydinti JAV gynybos sek
retorius William Perry bei 
komercijos sekretorius Mickey 
Kantor. Apie ketinimus pasi
traukti iš politinio gyvenimo 
Bill Clinton yra pranešę ir ener
getikos sekretorė Hazel OLeary 
bei transporto sekretorius 
Federico Peną. Manoma, kad iš 

vyriausybės pasitrauks ir ur
banistikos sekretorius Henry 
Cisneros, Baltųjų Rūmų prezi
dento štabo vadovas Leon Pa-
netta bei vyriausiasis preziden
to patarėjas George Stephano-
poulos. 

Iki B. Clinton priesaikos 
ceremonijos W. Christopher dar 
laukia įtempta dienotvarkė. 
Kitą savaitę jis vyks į Vidurio 
Rytų ekonominį aukščiausiojo 
lygio susitikimą Kaire ir į 
derybas dėl Bosnijos Paryžiuje. 
Po šios išvykos jis turės svarbji 
vizitą į Kinįją, kur bandys siekti 
geresnių santykių su šalimi, 
kuriai 21 amžiuje numatomas 
labai svarbus vaidmuo. 

Manoma, kad Warren Chris
topher gali pakeisti JAV amba
sadorė JT Madeleine Albright 
arba buvęs Senato daugumos va
dovas George Mitchell. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 9 d.: Laterano 

bazilikos pašventinimas. Aure
lijus, Paulina, Miglė, Aštautas, 
Skirtautė. 

Lapkričio 10 d.: Šv. Leonas 
Didysis, Bažnyčios mokytojas 
(mirė 461 m.>, Andriejus, Vigin-
tas, Seigūnė. 

Lapkričio 11d.: Šv. Marty 
nas iš Tours (316-379 m.Y, Me
nas, Astikas, Nauma. JAV 
šventė Veteranų diena. 1939 m. 
mirė Lietuvos ministras pirmi
ninkas Mykolas Sleževičius. 

mailto:DRAUCAS@EARTHUNK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

„ATEITIES" SAVAITGALIS 
JAU ČIA 

„Ateities" savaitgalis vyks 
lapkričio 8-10 dienomis. Detali 
savaitgalio programa buvo iš
spausdinta skelbimu „Draugo" 
antradienio, lapkričio 5 d. lai
doje. Savaitgalio rengėjai prašo 
mielus skaitytojus skelbimą iš
sikirpti ir pasaugoti. 

„Ateities" savaitgalis atida
romas tradiciniu literatūros 
vakaru penktadienį, lapkričio 8 
d., 7:30 v.v. Čikagos Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaras skir
tas poeto Henriko Nagio prisi
minimui. Dalia Kuizinienė 
supažindins su Henriko Nagio 
poezija. Aktorė Audrė Budrytė 
deklamuos Nagio eilėraščius. 
Vytas Čuplinskas pateiks Nagio 
eilėraščio „Sakalas" įspūdžius 
(multimedija kompiuterinis 
pristatymas). Girdėsime dainas, 
kurias kompozitoriai sukūrė 
Nagio eilėraščių žodžiams 
(Vainis Aleksa, Liudas Kuliava, 
Andrius Kulikauskas, Darius 
Polikaitis, Rasa Poskočimienė, 
Edmondas Saliklis, Faustas 
Strolia). Dainuoja Jūratė 
Fischer, Dalia Lietuvninkienė 
ir „Dainavos" ansamblio vyrų 
oktetas. 

Lapkričio 9 d. „Ateities" 
savaitgalio programa vyks 
Čikagoje, Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. 12 vai. 
pasižmonėsimas su kava. 12.30 
v. p.p. «esuo Daiva Kuzmickaitė 
skaito paskaitą — „Socialinio 
darbo modelis — mokyklos ne-

lankomumo problemos". 2 v. 
p.p. dr. Milda Palubinskaitė: 
„Tautiškumas mene ir lite
ratūroje Italijos Susivienijimo 
laikotarpyje". 3 v. p.p. dr. Juo
zas Meškauskas — „Juozas Ere
tas — šimtas metų". 

Šeštadienį 7:30 vai. vakare 
Studentų ateitininkų Meno ir 
kūrybos vakaras vyks Pasaulio 
Lietuvių centro Galerijoje, 
Lemonte. Dalyvauja „Dainavos" 
ansamblio vyrų oktetas ir grupė 
jaunų rašytojų, poetų ir muzikų: 
Janina Adickaitė, Vilija Bogu-
taitė, Adriana Karkaitė, Haris 
Subačius. Meno parodoje daly
vauja: Erika Jokubauskaitė, 
Daina Kasparaitytė, Laura Lap-
šytė, Kovas Lapšys, Haris Suba
čius. 

Sekmadienio, lapkričio 10 d., 
„Ateities" savaitgalio programa 
vyks Lemonte 11 vai. šv. Mišios 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. 
Po Mišių — Ateitininkų namuo
se kava ir pyragaičiai. Vaikams 
bus atskira priežiūra, kad tėvai 
galėtų paskaitose dalyvauti. 
12:30 v. p.p. dr. Petras Vytenis 
Kisielius.Jr., skaito paskaitą 
„Ideologija ir Lietuvos krikš
čioniškas jaunimas: Studijų 
dienų analizė" 1:30 v. p.p.: 
„Išeivija ir Lietuva informacijos 
greitkelyje" — svarstybos apie 
Internet, kuriose dalyvauja 
Vytas Čuplinskas, Danguolė 
Kviklytė ir Arvydas Tamulis. 

IŠKILMINGAS JAUNIŲ IR 
JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 

SUSIRINKIMAS 
Daumanto-Diel ininkaičio 

kuopa iškilmingai pradėjo savo 
veiklos metus sekmadienį^palio 
6 d. 

Po iškilmingo kuopos vėliavos 
įnešimo, visai kuopai su jų 
globėjais, susėdus, šv. Mišias 
išklausėme Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijoje. Jas aukojo 
kun. Paliokas ir svečias iš 
Lietuvos kun. Liepa. Malonu 
buvo klausyti pamokslo pritai
kyto mūsų jauniesiems. Sv. Mi
šių pabaigoje buvo sugiedotas 
Ateitininkų himnas. Mišioms 
pasibaigus, prie altoriaus buvo 
dalinimas visų vaikų laukia
mos palaimintos duonos. 

Iš bažnyčios persikėlėme į 

Ateitininkų namus, kur buvo 
pradėtas ateitininkų susirin
kimas. Perskyros jaunučius ir 
jaunius į dvi grupes, ses. Daiva 
ir ses. Stasė sukalbėjo maldas. 
Kuopos globėjos supažindino su 
šių veiklos metų tema. Šįmetinė 
tema priimta — „Pasaulis ir 
aš": kaip kiekvienas jaunutis ir 
jaunis, būdamas ateitininku, 
galėtų paveikti ir įveikti 
pasaulį. Šitoji bendra tema, 
skirta visiems metams. Šian
dieninio susirinkimo tema — 
inteligentiškumas. 

Kuopos vadovai išsiskirstę į 
savo grupes, atskirai ėmėsi 
nagrinėti su jaunučiais ir jau
niais šią temą jų amžiaus jiems 

Moksleivių ateitininkų „Gamtos draugo" stovykloje, 1996 m. v i n r ą vyklassųje Dainavos stovykla
vietėje, dr. Adolfas Darnusis kalba apie prof. Prano Dovydaičio Lietuvoj* organizuotas „Gamtos 
draugo" ekskursijas ir jų tikslą. 

SMAGI VEIKLOS METŲ PRADŽIA 
KALAKURSAI 

Nnotr. 

Daumanto-Diel ininkaičio 
ateitininkų jaunučių ir jaunių 
kuopa naujuosius veiklos metus 
rugsėjo 8 d. pradėjo šv. Mišiomis 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje. Jaunučių ir jaunių 
būriui pagausėjus pagyvėjo ir 
kuopos veikla: priartėjome prie 
gražaus arti šimto narių skai
čiaus. Po Mišių visi skubėjome 
į Ateitininkų namus įdomiam 
gegužinės pobūdžio susirinki
mui. Ateitininkų namų svetai
nė buvo pripildyta jaunimo. 
Mums talkino maloni seselė 
Daiva, malda pradėdama susi
rinkimą. 

Pasisveikinome visi po vasa
ros atostogų sugrįžę į savo 
jaukią ateitininkiška šeimą. 
Susipažinome su šių metų būre
lių vadovais. Štai jie: Viktutė 
Sušinskaitė, Vika Gylytė, Aus
tė Ringutė, Aušra Norušytė, 
Daina Čyvienė, Loreta Plienai-

suprantamu būda. 
Darželio ir pirmo skyriaus 

vaikai bėgiojo lauke, ieškodami 
gamtos papuošalų — lapų, žie
delių, gilių. Paskui juos gražiai 
lipdė ant popieriaus lapo, kur 
buvo nupieštas Kryžius. 

Antras ir trečias skyrius, pa
siskirstė komandomis. Globė
joms duodant įvairiausius klau
simus, komandos rungėsi dėl 
teisingų atsakymų. 

Ketvirto ir penkto skyriaus 
mergaitės ir berniukai ėmėsi 
spręsti savo kilmę, gilinosi į 
praeitį ir dabartį. 

Mūsų vyriausieji berniukai vi
sur „landžiojo" su foto apa
ratais, o vyriausios mergaitės 
karštai diskutavo inteligen
tiškumo principą ir jo reikšmę. 

Pasitaikius nuostabiai šiltai ir 
saulėtai dienai, visi dar pasi
džiaugė gražiu oru pažaisdami 
lauke. Greitai prabėgo pirmasis 
labai gyvas ateitininkiškas 
susibūrimas. 

Dainė 

Pirmo ir antro skyrių jaunučiai savo susirinkime Ateitininkų namuose, Lemonte. II eil. dešinėje 
— vadovė Rasa Kasniūniene. Paskutinėje eilėje — Silvija Radvilienė. 

Nuotr. D . Č y v i e n ė s 

tė-Guziec, Tomas Kuprys, Aud
ra Adomėnaitė, Rima Sidrienė, 
Ada Valaitytė, Gytis Petkus, 
Aras Jonikas, Vakarė Valaitie
nė, Audra Kazlauskaitė, Pranas 
Pranckevičius, Liudas Kuliava. 

Po trumpų kuopos globėjų 
(Rasos Kasniūnienės ir Dainės 
Quinn) sveikinimo žodžių, visa 
kuopa, susiskirsčiusi į šešias 
grupes, kiekviena grupė su savo 
vadovais išbėgo į gražųjį Atei
tininkų namų kiemą pasi
džiaugti labai maloniu rudens 
oru. Prasidėjo ateitininkiška 
gegužinė. Buvo sunkių mįslių, 
kurias reikėjo atspėti. Pavyz
džiui, grojant melodija akor
deonu, jaunučiai turėjo atspėti 
kokia daina grojama. Atspėju
siems buvo duodami taškai Rei
kėjo suvaidinti žodžius.Buvo 
bandomi krepšinio metimai ir 
skaičiuojama kas daugiau ka
muolių įmes. Buvo klausimų apie 
Lietuvą ir sekama, kas teisin
giau atsakys. I kibirėlius buvo 
metami sviedinukai, o įdomiau
sias buvo bėgiojimas su tarp 
kelių laikomu balionu. Varžy
bos tesėsi ilgiau negu valandą, 
kiekvienai grupei siekiant su
rinkti kiek galima daugiau taškų. 
Po varžybų buvo suskaičiuoti 
visų grupių taškai ir paskelbti 
laimėtojai. Laimėjo mūsų antro 
ir trečio skyrių jaunučiai. 

Sušukus „Valio!" ir pasi
vaišinus tėvelių suneštais ska
numynais, visi, kad ir labai ne
noriai, rengėsi važiuoti namo. 

Dainė 

KALAKURSAI 
Liko tik kelios savaitės iki 

1996 moksleivių „Kalakursų", 
kurie lapkričio 27 - gruodžio 1 
d. vyks Dainavos stovyklavie
tėje. Labai džiaugiamės, kad 
šiais metais moksleiviai išgirs 
nepaprastų paskaitų ir turės 
progą pabendrauti su dr. Audro
ne Skrupskeliene, Lile Gražulie-
ne, ir dr. Vėju Liulevičium. 
Seselė Zita Kripavičiūtė ir kun. 
Edis Putrimas praves pokalbius 
apie tikėjimą ir taip pat parengs 
susikaupimo ir maldos vakarą. 
Visi šie asmenys yra nemažai 
laiko praleidę su jaunimu, tai 
malonu, kad su šia moksleivių 
karta jie pasidalins savo minti
mis ir patirtimi. U i tai esame 
dėkingi dr. Vytautui Vygantui. 
Moksleiviai bus raginami ne tik 
klausytis paskaitų, bet ir patys 
reikštis diskusijų „kaladžių", bei 
vakarinių programų metu, o va
dovai jau ruošiasi judėti ir išju
dinti! Laukiame ne tik 9 ir 10 
skyriaus moksleivių, bet ir 8 
skyriaus mokinių. Kviečiame 
registruotis savo kuopose ar 
kreiptis į registracijos koor
dinatorę, Birute Bubliene, tele
fonu (810) 646-8688. Kviečiame 
ne tik drąsuolius, bet ir „sofos 
bulves", kurios Kalakursuose 
stebuklingu būdu „persikūnija" 
it moliūgai į žvalius ir aktyvius 
moksleivius Ateitininkus! 

M.A.S. Centro valdyba 

KVIEČIAME 
DALYVAUTI 

ATEITININKŲ 
KŪČIOSE 

Čikagos studentai ateitinin
kai nuoširdžiai kviečia visą 
lietuvių visuomenę dalyvauti 
Ateitininkų Kūčiose, kurias j i e , 
ruošia sekmadienį, gruodžio 22 
d., 1 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Kviečiame 
visus kartu švęsti Kristaus 
gimimą ir tęsti gražią Čikagos-
visuomenės tradiciją. Dėl rezer
vacijų, prašome skambinti Vale
rijai Žadeikienei (708) 4244150. 

ARAS ŽUORA, M.D. 
MOR* RUDAITIS, O JO. 

AMŲ UOOS — CHIRURGIJA 
1000 E. Ogden Ava., Stato 310 

NapSfvRs, IL 60863 
(630)627-00000 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. K. RHMUS RADIOLOGAS 

mm a —m 
Ta i TSS m SSOO 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ^YDYTOJA 

t » S. MamtfMhM M . 
W H. 00184 

T«L (700) 344-1004 
Valandos pagal sueitartmą 

UNAS A. ttORYS, M.D. 
. OpMahnotogas/Akių Chirurgas 

0"0^4"OJ a^g ê Kėŝ S^BBSOOSê KOJ e^VOjf* 

H. 00418 

414* W. 03*8 84. 
312-738-7708 

Tat TSS 882 «130 a — — 1 4 vai 
DR. KTRAS KISIEUUS 

GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
1441 So. SSfJi Ava., dėsto 

Kaedien 1 v. p.p. - 7 v.v. 
Hakyrus trsM.; sestd 11 - 4 v. p.p.. 

Kak. tat. M M f t M M 
MaaMt 047-301-3772 

DR. KTRAS ŽUORA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

S74S Wm* 03r*J Stos** 
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v. p.p. - 6 v. p.p. 

Kitomi* dienomis — susitarus 

SUNO L, CHOU, M.D. 
H H I %^ ^kssšs^BLaSšaa* 

MOLY CROSS 
RHTOCIANS RAVIUON 

^F •a^'Sa^OjOESJos 03a4ss*aFVl OjSSlisO 0*^8*8? 

Utttuafitsn Plaza Ct. 
Ot CssNOfflM AV4). 
CMcaojo, IL 60626 

(312M71-6142 
•aTtUVBMlM 

• • • • • • • * • • • • • 
MOLY CROSS FAMILY 

MSDfCAL CCMTIR 
740 W. 31 si St. 

CHKAOO, IL 60616, 
(312>22S-OtSS 

Kak. 312-738-4477 
Mas. 16663610887 arba 733-24O0M1 

DR. I . DtCKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. D O M A S LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

16366 W«at Ava 

DRAUGAS 
(USP8-1S1000) 

T H E U T H U A N I A N WORLD W1DE DAILY 

Publiihed daily eicept Sundays and Mondays, legal Holidays, the 
Tueedaya following Mooday observance of legal Holidays as well as Dec. 
28th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629^689. 
Periodical claaa poatage psid at Chicagp, IL and additional mailing oflicea 

Subecription Rate*: $96.00. Foreign countriea $110.00 
Postmaster Send addrees cbanges to Draugai - 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 
Pašto išlaidas mitinant, pakvitavimai ui gautai prenumeratas 

rteaiunriami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus U 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. * 

DRAUGO 

metams Vi metų 3 mėn. 
JAV $95.00 $55.00 $36.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik teėtsdimio lakta: 
JAV •$55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant j Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $65.00 
Užsakant i užsieni 
oro pasta $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirbs kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, i 
nedirbs. 
• Redakcga straipsnius 

' savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4 00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija ui skelbimų turini 
Skelbimų kainos pri

gaviu prašymą ką 
skelbti. 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

,,IL 
Nas. 708-422-7807 

Kak. (1-312) 8*2-0221 
Valandos susitarus 

DR. V. J. VASATriENt -

DANTŲ GYDYTOJA 
4617W.63SL, Burtoank, IL 

Tol. 706-423-6114 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUOIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1t«M—127 St 

Tat. S1S-723-1SS4 
t " R W "JO/ • *4*4JBaJ0j0J8s Isfv i 

SlĮhU, IL 
Tat. 7OS-341-0010 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0388 S.I 
Mokofy I 

Tai. (708) 9SS-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V I U U S MIKAIT IS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

tmmm — s a m cusac 
s — 117 ot, ts i ia i , n. eesse 
Priklauso Palos Cororounity Mospitai 

Sitver Cross Mospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tat (7—) 88*0381 
DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 

Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
SS4S S. M M I NO. 
Tai. 312-888-2082 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.; antrd . trecd. h-
psnktd. 9 v.r. - 3 v p.p. 

katvd. 10 v r - 7 v.v. Sestd ir kt. 
disnomis reikalingas susitarimas 

Kak. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J . NEMtCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadai* Ava., 
CMcago, H. 60662 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 
Dantų Gydytojas 

SIAUR. VAK. INOtANOJC 
su Charlee E. Oend, O.O.S. 

20t S. Cakimet Kd. 

Kak. (219) S2S-1S32 
Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171st 
Tlntoy Park, IL 00477 

(708) C14-SS71 
Valandos pagal susitarimą 

Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4047 W. 103 St , Oafc Laem, IL 

Pirmas apyl. su Nottmveatorn un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbėli angliškai) tai. 

DR. A. B. GLEVECKAS ~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

. M St Te*. (7*1) 42M1I1 
Valandos sagai susitarimą 

3 v p.p - 7 v.v.; antrd. 12:30 • 3 v. p.p 
trsM. utdaryta: ketvd. 1 - 3 v. p.p. 
penkM. ir ssstd. 9 v .r. • 12 v. p p 

DR. DAUA JOOWAU8 
DANTŲ GYDYTOJA' 

SSOO Msjnfaitfl Ava., Sta. 201 
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės) 
Dcomara Grove, IL 00818 

Tat 700 000 3113 
Valandos susitarus 

DR. VILMA KERELVTE~ 
Cruropraklinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Nartam, tai. 700-804-0400 

BrMfevtsmr, H. 084SS 
Valandos pagal susitarimą 

iPasnTr 
Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. •HUMSKIS, MO 

TENAI DAUAS PNUNSKIS, kM 
CMeafj* 312-720 0000 

Kast Pundas 047-881-1212 
McMoMtfy S1S*3*)3 99BS 
ENt Grove 847-710-1212 

i/atandoa kasJon, sskyrus savartoaliui 

8132 8. K i SsH Ava., < 
(312) 778-8800 arba (312) * 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERŠUS 

Kab Chicsgote uždarytas 
9525 S. 79tn Ave . Hickory Hills IL 

Tai. (700) 8088101 
Valandos pagal susitarimą 

'DR. KTRAS V. KISIEUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas b* chirurgija 
172 SeMOar Ot, SMivrat, S 88128 

708-041 •2888 
Valandos pagal susitarimą 

Vakara»tfssvai»aaiiaaNt70»8>»-1128 

SURENDCR LAL, M.D. 
Specialybė — Vidaus ligos 

7722 0. Kėdele Ava., 
CMeafS), H. 00882 
Tat. 312424-2123 

Valandos pagal susrtąnmą 

" Cardtoc PlaaneaU, Ltd. 
•132 8. Kasta* Ava. 
CMcefO, IL 00020 
Tai. 312-438-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Mato Ot 

MaBaaaan, IL 00443 
Tai. 700-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Rimties valandėlė KITA LIETUVOS 
GYVENIMO PUSĖ 

KAIP JĖZUS ATEINA 
Šio sekmadienio skaitiniai 

kviečia mus būti ramiais ir pasi
tikinčiais Dievu, laukiant lem
tingo Jėzaus atėjimo. O jis ateis 
— arba užbaigti mūsų žemiško 
gyvenimo, kokį mes jį pažįs
tame, ir įkurti amžinąją dangiš
kąją karalyste, arba dramatiš
kai duodamas nuostabių malo
nių mums dabartiniame gyveni
me. Koks jo atėjimas bebūtų, 
vien mintis apie Jėzaus atėjimą 
pagreitina mūsų širdies pla
kimą — norime mesti savo da
bartinio gyvenimo pareigas ir 
pasileisti į naująjį gyvenimą. 
Bet šio sekmadienio skaitiniai 
pataria ramiai vykdyti kasdie
ninio gyvenimo pareigas, likti 
tvirtais savo tikėjime, dirbti 
gerus darbus. 

Išminties literatūra Senajame 
Testamente, į kurią įeina tokie 
rastai, kaip Patarlių knyga, Ko-
heleto, Siracido, Saliamono Iš
minties knygos, nereikalauja 
ypatingo pasiruošimo jas su
prasti, nereikalauja dorovinių 
žygdarbių ar visiško atsiver
timo, neturi dramatiškų pasa
kojimų. Šie veikalai remiasi, 
kiekvienam geros valios žmogui 
prieinamu, sveiku protu, rašo 
kun. Carroll Stuhlmueller šio 
sekmadienio skaitinių komen
taruose. 

Pirmasis skaitinys iš Salia
mono Išminties knygos (Išm. 
6:12-16) yra būdingas seniau
siems ir geriausiems senovės 
Artimųjų Rytų raštams. Nors iš
mintis yra paslaptinga, ją gali 
rasti kiekvienas (pagal naująjį 
prel. Rubšio vertimą): kas 
išmintį myli... kas jos ieško... 
kas jos trokšta... kas dėl jos 
budi... kas dėl jos keliasi anks
tų rytą... kas jos vertas. 

O koks žmogus tai būtų? Pir
miausia, tai būtų žmogus, kuris 
moka klausytis ir išklausyti: 
žmogus, kuris anksti keliasi iš
minties ieškoti... kuris dėl jos 
budi. Tai žmogus, turįs gerų no
rų ir lūkesčių: „Ji skuba at
skleisti save tiems, kurie jo 
trokšta". Ji apsireiškia gerano-
riškiems žmonėms, kurie to 
tikisi ir iš kitų. „Ji pati eina 
ieškoti tų, kurie jos verti, gera
širdiškai jiems pasirodo jų ta
kuose ir pasitinka juos prie 
kiekvieno jų užmojo". Kai žmo
nės geraširdiškai atsineša į 
kitus, dažniausiai to ir susi
laukia — tuo plinta geraširdiš
kumas ir gilėja tų žmonių iš
mintis. Išmintingas žmogus yra 
atjaučiantis ir mandagus, ji ar 
jis supranta kitų žmonių apri
bojimus, silpnybes ir ko jiems 
reikia — sutinka juos ten, kur 
jie yra, nereikalauja, kad jie 
būtų kitokie. 

Jei pasikliausime šiais seno
vės išminčių nurodymais, pa
ruošime kelią ir mūsų Viešpa

čiui Jėzui, kuris yra „kelias, 
tiesa ir gyvenimas" (Jono 14:6), 
tas, kuris yra išmintingesnis nei 
Saliamonas (Mato 12:42). 

Evangelijoje (Mato 25:1-13) 
kalbama apie kitokį pasiruo
šimą Jėzaus atėjimui — palygi
nimu. Šis palyginimas apie de
šimt mergaičių pasitinkančių 
vestuvių jaunikį yra vienas iš 
kelių Mato evangelijoje (Mato 
24:36 - 25:30), kuriais aiški
nama, kaip svarbu būti pasiruo
šusiems Jėzaus atėjimui. Žino
ma, budėjimas yra dalis pasiruo
šimo. Kita dalis — tai rūpestis 
savo šeimos nariais bei kaimy-
nais-artimaisiais, net toli gyve
nančiais. Kai kuriuose Jėzaus 
laikų žydų raštuose alyva sim
bolizuoja gerus darbus. Parink
damas šį Jėzaus palyginimą, 
Matas suriša budėjimą maldoje 
su bendradarbiavimu,su kitais 
geruose darbuose. Matas tad su
riša abi puses pasiruošimo 
laimėti amžinąjį gyvenimą: ti
kėjimą ir gerus darbus. 

Paikosios mergaitės nieko 
nedarė, kad pasiruoštų vestuvių 
puotai, arba atidėjo pasiruošimą 
— tuščiai laiką leido. Kai staiga 
atėjo žinia, kad jaunikis jau čia, 
paikosios vargiai buvo vertos 
dalyvauti puotoje. Panašiai, 
kaip girdėjome pirmame skai
tinyje, Jėzaus atėjimui ruo
šiamės kasdieniškose, nedrama-
tiškose savo gyvenimo aplinky
bėse. Nors tose aplinkybėse iš 
mūsų nereikalaujama žygdar
bių, nežvelgiame mirtinam pa
vojui į akis, tačiau neturime 
užmiršti, kad, būtent, tokiose 
aplinkybėse ruošiamės tikrai 
lemtingam Viešpaties atėjimui. 
Galime praeiti pro vargo ištiktą 
nepažįstamą žmogų, galima pa
tingėti ištiesti pagalbos ranką 
ligoniui ar nusiminusiam žmo
gui. Tuo- pasirodome nepasi
ruošę sutikti jaunikį, įvedantį į 
vestuvių puotą, ir Jėzus mums 
pasakys: „Nepažįstu tavęs", nes 
tavęs nebuvo, kai atėjau tavęs 
pasitikti. 

Apie kasdienines pareigas sau 
ir savo artimiesiems kalba ir šv. 
Paulius laiške tesalonikiečiams: 
„Mes tik raginame jus... steng
tis gyventi ramiai, atsidėti 
saviesiems reikalams ir darbuo
tis savo rankomis, kaip jums 
esame įsakę" porą eilučių prieš 
šios dienos skaitinį (1 Tes 
4:13-18). Antrame laiške tesalo
nikiečiams jis dar aiškiau pasa
ko: „Kas nenori dirbti, tene-
valgo!" (2 Tes 3:10). Ir tad nors 
šios dienos ištraukoje Paulius 
apokaliptiniais įvaizdžiais 
kalba apie Jėzaus antrąjį atė
jimą, jis vienok ragina santū
rumo: „Guoskite vieni kitus 
šiais žodžiais". „Jeigu tikime, 
kad Jėzus numirė ir prisikėlė, 
tai Dievas ir tuos, kurie užmi-

Aurelija M. 

Netenka stebėtis, kad visa 
Lietuvos spauda, o taip pat ir 
užsienio lietuvių periodika, 
paskutiniuoju metu yra per
pildyta politinėmis Lietuvos ži
niomis ir polemika, nes kiek
vienas demokratinis vyriausy
bės ir jos organų perrinkimo 
procesas yra ne vien įdomus, bet 
ir lemtingas krašto gyventojų 
daugumai. Ir Lietuvoje, ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
vyksta karštos priešrinkiminės 
kampanijos, o piliečiai jaučiasi 
pasimetę tarppolitinėje polemi
koje, retai teištęsėtų pažadų 
maišatyje, tačiau tiek Lietuvoje, 
tiek šitame krašte, lemtingoji 
valanda artėja. Todėl netenka 
stebėtis, kad Lietuvos spaudos 
puslapiai užpildyti politinėmis 
žiniomis, įvairiais skandalais, 
komplikuotų bylų analizėmis. 
Eiliniam skaitytojui gali atro
dyti, kad kultūrinis gyvenimas 
nebeegzistuoja, nors Lietuva 
nuo amžių buvo žinoma kaip 
„dainių šalis", tuo pabrėžiant jos 
žmonių polinkį į meną ir kū
rybą. Atvykę svečiai iš Lietuvos 
pesimistiškai pasakoja, kaip 
merdi knygos ir teatrai Lietu
voje, nors retai tepamini pagrin
dinę priežastį — jei reikia pasi
rinkti tarp kasdieninės duonos 
kepalėlio ir knygos, tai gyve
nimo realybė laimi virš noro įsi
gyti knygą, paveikslą ar kokį 
kitą meno kūrinį, nes dabartinė 
ekonominė krizė, nepaprastai 
menkos pajamos, bankų krizė, 
nesuvaldoma infliacija ir 
kylančios kainos reikalauja 
verstis kaip galima praktiškiau, 
nes ir pavalgyti, ir už kurą bei 
vandenį susimokėti reikia. 

Tačiau tai tik pati tamsiausia 
gyvenimo pusė. Štai vartau rug
sėjo mėnesio 24 dienos „Lietu
vos aidą". Paskutiniame pus
lapyje stambiomis raidėmis 
parašyta: „Jus kviečia". 
Negalėjau atsistebėti pamačiu
si, kad Vilniuije vyksta 29 pa
rodos muziejuose, galerijose, rū
muose, teatruose ir bibliotekose. 
Parodose galima matyti istori
nius dokumentus, grafikos ir 
tapybos darbus, pritaikomąjį 
meną, keramikos dirbinius, foto 
meną, portretus, akvareles, na
tiurmortus... Net Druskinin
kuose vyksta septynios dailės ir 
gobeleno parodos. Kaune vyks 
ta vienuolika parodų, Klaipė 

go, susivieniję su Jėzumi, atsi
ves kartu su juo". 

Jėzus, garbe švytintis, iš mir
ties prisikėlęs, mūsų Mesijas-Iš-
gelbėtojas įvairiais būdais pasi
tinka mus: kartais paprasčiau 
šiuose mūsų kasdieninio gyve
nimo momentuose, kartais dide
lį sujudimą keliančiuose pasau
linės permainos įvykiuose. 

Aldona Zailskaitė 

Balašaitienė 
doje ir Šiauliuose po septynias 
ir dar po kelias kituose miestuo
se. Vilniuje reklamuojami spek
takliai trijuose teatruose ir ke
turi koncertai Filharmonijos bei 
Muzikos klubų salėse. Taip pat 
minimi ir operos spektakliai, 
nors tenka patirti, kad nebūna 
labai daug klausytojų, kas nėra 
vien Lietuvai charakteringa. 
Laikui bėgant keičiasi publikos 
skonis, o išpopuliarėjus „roko" 
muzikai, ja gėrisi visų kraštų 
jaunosios kartos. 

Sunku būtų patikėti, kad tie 
kultūriniai renginiai nesusi
laukia lankytojų, nes jie nebūtų 
planuojami ir organizuojami. 
Teisingas yra populiarus po
sakis, kad „ne vien duona 
žmogus yra gyvas". Šalia kas
dieninės duonos jo dvasia reika
lauja peno, jo vaizduotė trokšta 
pasigėrėti kūrybingos vaiz
duotės vaisiais, jo kasdieninio 
gyvenimo triukšmo nuvarginta 
klausa ilgisi muzikos akordų. 

Skaitant tokius Lietuvos 
spaudos pranešimus, savotiškai 
atgyja optimistinės mintys — 
lietuvio dvasia dar nėra galu
tinai apsamanojusi, paskendusi 
vien kasdienybės monotonijoje, 
užguita pastovios kovos už būvį. 
Abejonės nėra, kad sunkokos 
ekonominio gyvenimo sąlygos 
riboja troškimą gėrėtis menu ar 
literatūra, įsigyti ką nors ver
tingo, nusipirkti knygą ir ja pra
turtinti savo lentynas. Tačiau 
yra teisingai tvirtinama, kad 
aplinka formuoja žmogų, kaip 
kad negatyvi, bedvasė ir ateis-
tiška aplinka okupacijos metais 
pažeidė lietuvio dvasios jėgas, 
tačiau jų nesunaikino, nes dar 
yra optimistų, kurie tiki į tą, 
kad ir dvasios reikalavimus 
reikia tenkinti, todėl atsidaro 
galerijos, teatrai, vyksta pa
rodos. Tokios kuklios kultūrinės 
žinios turėtų užsienio lietuvius 
džiuginti. Esu tikra, kad pra-
siautus rinkiminei audrai, visų 
akys ir dėmesys nukryps į dva

sinio ir kultūrinio gyvenimo ta
kus. Jei dar jaunutė Nepriklau
somos Lietuvos Respublika per 
trumpą laiką pasiekė nepapras
tai aukšto tarptautinio pripaži
nimo su savo operos ir baleto pa
statymais, o Čiurlionio genialia 
tapyba net japonai susidomėjo, 
Tokijo universiteto meno fakul
tete įvedė specialų Čiurlionio 
kursą, tai ir vėl atgavus 
nepriklausomybę ir bandant 
įgyvendinti demokratijos prin
cipus, atsigaus visos kūrybos 
sritys ir Lietuva sužydės „Dai
navos šalies" padavimų grožiu. 

Sekime rinkimus ir jų rezulta
tus, tačiau venkime kritikos ir 
smerkimo, jei koks rinkimų 
rezultatas neatitiktų mūsų sko
nį. Lietuva laisva, bet jos 
piliečiai dar nėra gerai susigy
venę su visiška laisvės sąvoka, 
todėl gali padaryti, pagal mūsų 
supratimą, mums nepatinka
mus sprendimus. Būkime 
demokratiški ir mes patys, gerb
dami skirtingą nuomonę, ir 
gyvenkime viltimi, kad Lietu
vos gyvenimas eis demokratijos 
ir kultūrinės šviesos keliu. 

KAUNE KURIAMA 
LAISVOJI EKONOMINĖ 

ZONA 

1,053.99 ha teritorijoje 49 
metams steigiama Kauno lais
voji ekonominė zona. Tai numa
tyta antradieni Seime priim
tame Kauno laisvosios eko
nominės zonos įstatyme. Šios zo
nos įsteigimo tikslas — veiksm
ingai panaudoti Kauno regiono 
išteklius, gretimą Kauno oro 
uostą, Salia praeinančius gele
žinkelius ir greitkelius, skatin
ti užsienio investicijas, kurti 
naujas darbo vietas. 

I Kauno laisvąją ekonominę 
zoną oro uostas neįeina. 

į s ta tymas reglamentuoja 
konkurso sąlygas geriausiam 
verslo planui ir zonos statutui 
parengti. Tarptautinis konkur
sas turi būti paskelbtas ne 
vėliau kaip per mėnesį nuo šio 
įstatymo įsigaliojimo dienos. 

Danutė Bindokienė 

Gal neteks nusivilti 

Žurn. rašyt. Aurelija M. Balaitaitienė, dalyvavusi su savo kūryba „Moters 
savaitgalio" literatūros vakare, ir vėliau skaičiusi paskaitą, su Pal. J. 
Matulaičio misijos kapelionu Algirdu Palioku, SJ. 

Nors po rinkimų lapkričio 4 d. 
jau praėjo kelios dienos, šis svar
bus valstybinio gyvenimo proce
sas dar vis analizuojamas, 
svarstant įvairius jo aspektus, 
pasekmes ir „staigmenas". Nuo
lat pasigirsta nusistebėjimas, 
galbūt net su tam tikra būgš
tavimo priemaiša, kad balsavi
muose dalyvavo palyginti 
mažas Amerikos piliečių skai
čius. Kone pusė užsiregistra
vusių ir turinčių teisę balsuoti 
šios savo privilegijos savano
riškai atsisakė: lapkričio 4 d. 
balsavo mažiau negu 965 mili
jonai piliečių, o susilaikė — 
daugiau kaip 90 milijonų. Pana
šiai mažo balsuotojų skaičiaus 
nebuvo nuo 1924 metų, todėl da
bar ieškoma priežasčių, iššau
kusių tokią apatiją rinkimams, 
nuo kurių rezultatų juk pri
klausys visų mūsų gyvenimas 
per ateinančius ketver ius 
metus. 

Žinoma, Amerika nevengia 
viešai paskelbti net neigiamų 
savo vidaus gyvenimo pusių. 
Kadaise Sovietų Sąjunga tvir
tindavo, kad kiekvienoje sateli
tinėje respublikoje 99.9 proc. 
piliečių atvykdavo atiduoti savo 
balsą už komunistų partijos iš
statytus kandidatus (kitokių ir 
nebuvo), bet tai ir yra skirtumas 
tarp demokratijos bei totali
tarinio režimo. Tik gaila, kad 
piliečiai, varu ir įvairių sankcijų 
pagalba suvaromi į balsavimo 
būstines, parodydavo daugiau 
valstybingumo, negu laisvi 
krašto gyventojai, kurie turėtų 
džiaugtis ir didžiuotis, galėdami 
prisidėti prie vyriausybės išrin
kimo proceso. 

Verta pažvelgti, kaip į rinki
mų svarbą žiūri kai kurių kitų 
kraštų žmonės. Paskutiniuose 
rinkimuose, jau demokratinėje 
Rusijoje, dalyvavo netoli 70 
proc. balsuotojų, bet jie šį kartą 
į rinkimų vietas atėjo savanoriš
kai, ne baimės ir partijos 
verčiami. Prancūzijos gyven
tojai į savo pilietinę pareigą 
žiūri rimčiau — maždaug 80 
proc. užsiregistravusiųjų balsuo
ja, bet dar yra mil ijonai 
neužregistruotų. Nors piliečiai 
spaudžiami registruotis ir bal
suoti, jokių baudų dėl apsilei
dimo netaikoma. 

JAV kaimyninėje Meksikoje 
iš 10 užsiregistravusių balsuo
ja maždaug 7, bet tai daugiau
sia miestų gyventojai. Nuoša
lesnėse provincijų vietovėse re
tas gyventojas yra užsiregist
ravęs, o dar retesnis dalyvauja 
rinkimuose. Šiaurinėje kaimy
ninėje, Kanadoje, užregistruotų 
piliečių yra apie 96 procentai, 
nes jie lankomi namuose ir 
registruojami. Tačiau dalyvau
jančių balsavimuose paprastai 
būna tarp 69 ir 75 proc. Pana

šiai yra ir Japonijoje — pastarai
siais metais balsuojančių skai
čius nuolat krinta ir šiuo metu 
nusistovėjęs prie maždaug 60 
proc. Labiausiai disciplinuota 
valstybė, atrodo, yra Vokietija, 
kur savo balsus rinkimuose ati
duoda tarp 80 ir 90 proc., tad iš 
vokiečių pilietiškos sampratos 
galėtų pasimokyti JAV gy
ventojai, vos vos surinkę 50 
proc. balsuotojų. Antra vertus, 
pagal šią kitų kraštų statistiką, 
ir Lietuvos piliečių nerangumas 
neatrodo taip blogai, juo labiau, 
kad vis dėlto spalio 20 d. 
nemažai jų ryžosi atlikti pareigą 
tėvynei, o daugelis balsavo už 
dešiniąsias partijas. 

Amerikoje 52 proc. balsavu
siųjų lapkričio 4 d. buvo mo
terys. Tvirtinama, kad jų balsai 
nulėmė Bill Clinton laimėjimą, 
nes 54 proc. moterų už jį atida
vė balsus, o Bob Dole gavo 37 
proc. Tuo tarpu vyrai už Clinton 
ir Dole balsavo maždaug po ly
giai — 44 proc. Kai kas pašaipiai 
išsireiškia, kad moterišką gimi
nę patraukė ne demokratų 
partijos kandidato kampanijos 
pažadai, o išvaizda. Toks 
teigimas ne tik pažemina, bet 
įžeidžia moteris, tarytum jų 
„tuščias galveles" gali apsukti 
vyro šypsena! 

Moteris šeimoje yra ir motina, 
ir slaugė, ir uždarbiautoja, ir 
senelių bei tėvų globėja. Jai visų 
pirma rūpi vaikų ateitis ir jų 
švietimas. Demokratų partijos 
programoje buvo numatyta 
parama mokslui ir jo siekian
tiems. Moterims svarbu sveika
tos apsaugos reikalai, socialinės 
apdraudos pensija. Medicare, 
vaikų gimdymo ar ligos šeimoje 
atveju tam tikrą laiką atlei
dimas iš darbovietės, paskolos 
studentams ir kt. Prez. Clinton 
savo kampanijoje stengėsi pa
brėžti, kad tie klausimai svar
būs ir jam, ir Demokratų parti
jai. Toji rinkiminės kampanijos 
dalis ir buvo veiksmingiausia, 
paskatinusi moteris už šį kan
didatą balsuoti. 

Rinkimų rezultatai rado pa
lankų atgarsį ir Amerikos biz-
žoje — dvi dienas iš eilės gerokai 
pakilus kainoms ir pagausėjus 
apyvartai. (Birža paprastai yra 
geras krašto vidaus bei užsienio 
politikos rodiklis.) Clintono per
rinkimas teigiamai įvertintas 
kone visame pasaulyje, tikint, 
kad jis bus pastovumo ir taikos 
simbolis. Tereikia linkėti, kad 
netektų per skaudžiai nusivilti 
per ateinančius ketverius 
metus. Nėra abejonės, kad Ame
rikos gyventojai savo prezidento 
ir kitų rinktųjų pareigūnų Va
šingtone darbus atidžiai stebės 
ir atitinkamai reaguos ateities 
rinkimuose. 

TĖVYNES LABUI 
BALYS RAUGAS 

Antroji kuopa puolimą vykdė i i anapus 
ežerėlio, netekdama dviejų kovotojų. Po poros valandų 
kautynes aprimo. O naktį priešas pasitraukė, kaip 
vėliau paaiškėjo, Daugpilio link, ten kur sunkiai sužeis
tas Raštikis pateko j nelaisvę. Tai toks bendras vaizdas. 
Dabar a i pasibraiiysiu žemėlapiuką, o jūs prie ežerėlio 
pasišildykite saulutėje. 

Savo planuotą darbą užbaigęs, rado savuosius links
mai bešnekučiuojančius. Vytukas pirmasis pradėjo savo 
„raportą": 

— Tėtuk, ai kalbėjau su tais meškeriotojais, — ro-
dydamaa piritu į laivelį, - j i e sakė, kad čia netoli ialia 
viens kito yra net septyni ežerėliai. O matytum, kiek 
žuvų jie prigaudė. Eime pažiūrėti. 

Paklusęs Vytukui, nuėjo su juo prie meškeriotojų ir 
nustebo: 

— Labas, vyrai! Nenorėdamas tikėti savo sūnelio žo
džiais, parūpo žvilgtelėti į tą „stebuklingą žūklę", o 
dabar regiu krūvą lydžių, ešerių. Nuostabus ežeras, o 
gal nuostabūs Stelmužės žvejai. 

— Ar ii toli, jeigu nepažįstate mūsų apylinkės ežerų? 
— paklausė vyresnio amžiaus meškeriotojas. 

— Ne trumpas kelias. Iš Kauno. K 
— Tai kaip jūs čia patekote? - paklausė antrasis 

žvejys. 

— Matote, aš šitoje vietovėje, — ir ranka mostelėjo 
į pamiškę, — mušiau bolševikus ir buvau sužeistas. Da
bar atvežiau savo seimą parodyti vaikams, kur jų tėvas 
kariavo dėl Lietuvos laisvės. 

— Ak, tai štai kaip. Labai malonu su tamsta kalbėti, 
— pasakė žilstelėjęs meškeriotojas, — ir priyrė valtį prie 
kranto. Nieko nesakydamas, atrišo tinklamaišį nuo 
valties ir žvilgtelėjęs į kitus kauniškius, linksmai tarė: 

— Taigi esate septyni. Priimkite atelmužiecių 
dovanėle — keturi lydžiai suaugusiems, o vaikučiams 
po ešerį. 

Keraitia išsitraukė piniginę ir bandė atsilyginti, bet 
šie abu: 

— Ne, ne, ne... jokių pinigų, — o senesnysis tęsė, — 
ir ai buvau savanoris, puskarininkiu išėjau į atsargą 
Kovojau su lenkais ir bolševikais, tačiau man nebuvo 
lemta, kaip jūs sakote, „mušti bolševikus" tėviškės lau
kuose. O jūs irgi nebuvote eilinis? — atsargiai pasitei
ravo. 

Keraitia, pagalvojęs — prisistatyti ar ne, ištarė: 
— Tada buvau leitenantas, — ir šyptelėjęs tęsė. — 

o dabar apsirengęs margais marškinėliais, bet esu 
pulkininkas leitenantas Keraitis. Beje, ir dabartinis ka
riuomenės vadas generolas Raštikis, tais laikais vyres
nysis leitenantas. Jį pusgyvį bolševikai paėmė į nelaisvę. 

— Tai didelė naujiena. Papasakosiu savo šauliams 
(esu būrio vadas) apie šį įdomų susitikimą. 

Po pusvalandžio Keraičio mašina jau buvo Zarasuose 
ir sustojo prie viešbutėlio. Palikęs savuosius tvarkytis 

kambariuose, nuskubėjo pas komendantą, nuste
bindamas jį žuvų istorija. 

— Na, jeigu jau šitaip, tai jūsų dėka vietoj mėsos 
patiekalo šįvakar ant stalo bus žuvis. Čia pat yra 
valgyklėlė. Ai pats nedelsdamas nunešiu pagaminti. 

Bevakarieniaųjant svečiai džiaugėsi per tokį trumpą 
laiką patirtais įspūdžiais ir pamatytais naujais bei 
įdomiais vaizdais. O Saulėnas ryškiai pabrėžė: 

— Daugelį Lietuvos vietovių — kaimų bei miestelių 
esu matės, tačiau Zarasai savo gamtovaizdžio grožiu išsi
skiria i i visų. 

— Taip, bet kažin ar kitur buvo tiek bėdų, kiek čia, 
Zarasuose. Pirmiausia, čia vyko baisus nutautinimas — 
lenkinimas ir rusinimas. O antra, karo išvakarėse čia 
buvo 7,200 gyventojų, o po karo tebuvo likę 2,300. Šiuo 
metu yra 4,500. Tik neseniai bažnyčioje pradėjome mels
tis lietuviškai, o prieš dvylika-trylika metų bažnyčioje 
dėl giedojimo lenkai su lietuviais net susimušdavo. 
Slaviškumo žymės dar ir dabar pastebimos. 

Pokalbin įsimaišė ir Pašilienė: 
— Iš laikraščių žinau, kad ponia Keraitienė pagieda 

Kauno bažnyčiose, o kartais ir provincijoje. Būtų malonu 
jūsų balsą išgirst ir Lietuvos užkampyje — Zarasuose. 

— Jums gal užkampis, o aš po šios kelionės apie šią 
vietovę kalbesiu gražiausiais žodžiais, — ir šypsodamasi 
tęsė, — o jei tektų čia pasoliuoti, pokalbiuose pasakyčiau 
jog dainavau ir Lietuvos Šveicarijoje. 

Pašilienė, nieko nepasakiusi, priėjo prie telefono ir 
su kažkuo trumpai pasikalbėjusi, pakvietė Keraitienę, 

paduodama telefono ragelį. „Labas ponia, kalba Zarasų 
bažnyčios vargonininkas Balčiūnas. Kalbu ponios 
Pašilienės paskatintas. Ar negalėtumėte rytoj Mišių 
metu pagiedoti, žinoma, man pažįstamą giesmę, kad ne
būtų sunkumų su vargonų palyda". 

Keraitienei sutikus, ji sekmadienio rytą, Pašilienės 
lydima, valandą prieš Mišias užsuko pas vargonininką 
ir pamaldų metu nuskambėjo jos giedama „Ave Maria" 
bei .Apsaugok, Aukščiausias". Klebonas, Mišias užbaig
damas, padėkojo „solistei i i Kauno", primindamas, kad 
solistė su savo vyru pulkininku Keraičiu ir dviem vai
kučiais aplankė Zarasų apylinkėje vykusių 
Nepriklausomybės kovų laukus, kur aidėjo šūviai dėl 
laisves ir tada leitenantas Keraitis prie Stelmužės ąžuo
lo buvo sužeistas. Šiandien jis su savo šeima čia meldėsi. 
Savo žodį užbaigė: 

— Telaiminga Visagalis krauju apgintą Lietuvos 
laisvę! 

Keraitienei besileidžiant nuo vargonų, pasirodė 
klebonas: 

— Norėjau paspausti solistei ranką, reikšdamas 
padėką už puikų giedojimą. Žinote, gerbiamoji, ne dažnai 
čia skamba „Ave Maria". Kai zarasiškis smuikininkas 
Paprockas buvo studentas, jis atostogų metu dažnai su 
smuiku pagarbindavo Dievo Motiną, o dabar, tapęs gydy
toju, jau nebeatvyksta į savo gimtinę. 

— O, žinau jį, dažnai pasmuikuoja per radiją. 

'Bus daugiau* 
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„Jėzus buvo Dvasios nuvestas 
į dykumą, ir ten buvo velnio 
gundomas" (Mt.4,1). 

Kristus atsirado tyruose tuo
jau po krikšto Jordano upėje. Jis 
atėjo į dykumą, kur nėra gražios 
žolelės ar dailaus medelio, bet 
visur siaučia saulės įkaitintas 
smėlys. Aplink riogso akmenys, 
žemė, saulės įkaitinta, atrodo 
tik kaip pageltusios karstos dul
kės. Kai kur yra vienas kitas 
spygliuotas krūmelis. 

Kristus sėdi oloje ant akmens, 
kuris Jam yra poilsio priegalvis 
ir maldai atsirėmimo vieta. 
Viršuje atsikišęs akmuo apsau
go Jėzų nuo saulės deginančios 
kaitros. Čia vėjas neužpučia dul-
. kių į akis, į burną, nosį ir ausis. 
Naktį, kai dangaus skliautas 
pilnas žvaigždžių ir darosi šalta, 
tai Jėzus turi tik apsiaustą, 
kuriuo susisupęs gali keletą 
valandų pasnausti ir pailsėti. 
Šalia prie akmens yra padėta 
kuprinė, kurią Marija, Jo Mo
tina, išeinant iš Nazareto, su 
maistu Jam davė. Dabar ji tuš
čia. 

Jėzus atrodo labai išvargęs, iš
blyškęs. Jis sėdi ant akmens, 
alkūnėmis atsirėmęs ant kelių. 
Jis meldžiasi ir medituoja. 
Rankas sunėręs kartkartėmis 
pažvelgia į saulės pusę, apsi
žvalgo aplink. Jis užsimerkia ir 
atsiremia į akmenį. Atrodo lyg 
Jis būtų apsvaigęs. 

Staiga pasirodo šėtonas prie 
olos. Jis lyg būtų beduinas su 
bjauriu iškreiptu veidu, ap
sisupęs su plačiu apsiaustu, ant 
galvos apvyniotas turbanas, 
kurio galai apdribę ant pečių ir 
veido. Viso veido nesimato. 
Siauros lūpos, labai juodos įdu-
busioi* akys žiba grėsmingai. At
rodo, kad jos mato tavo vidų. 

Jis prisiartina prie Jėzaus ir 
prabyla: 
. — Ar tu esi vienas? 

Kristus pažvelgia į jį, bet 
nieko nesako. 

— Kaip tu čia atsiradai? Ar Tu 
paklydai? 

Jėzus vėl žiūri į jį, bet nieko 
nesako. 

— Jeigu turėčiau savo butelyje 
• vandens, aš Tau duočiau, bet ir 
aš neturiu vandens. Mano ark
lys nugaišo, ir aš dabar einu 
pėsčias prie brastos. Tenai 
gausiu atsigerti ir rasiu ką nors, 
kas man duos duonos užkąsti. 
Aš žinau kelią. Eik su manim! 
Aš tenai Tave nuvesiu. 

Jėzus net nepažvelgė į bedui
ną. 

— Tu man nieko nesakai? Ar 
1 tuzinai, kad jei Tu čia pasiliksi, 
į tai Tu numirsi? Jau vėjas prade

da siausti. Ateina audra. Eikim! 
Jėzus tik sugniaužia rankas ir 

tyliai meldžiasi. 
— A! Tai Tu čia esi. Aš Tavęs 

ieškojau per ilgą laiką Aš Tave 
stebėjau taip ilgai. Ypač kai 
buvai pakrikštytas. Ar tu vadi
niesi Amžinasis? Bet Jis yra la
bai toli. Dabar Tu esi žemėje 
tarp žmonių. Aš gi jiems vieš
patauju. Betgi man gaila Tavęs. 
Aš noriu Tau tik pagelbėti, nes 
Tu esi toks geras ir atėjai Tu 
pasiaukoti dėl nieko. Žmonės 
Tavęs nekęs dėl Tavo gerumo. 
Jie daugiau nieko nežino ir ne
supranta kaip tik auksą, maistą 
ir malonumus. Pasiaukojimas, 
gailestis, paklusnumas yra tušti 
žodžiai, labiau išdegę kaip šitoji 
žemė apie mus. Jie labiau iš
džiūvę kai, va, tos dulkės. Čia 
tik gyvatės gali slėptis ir lauk
ti kam įkąsti, o šakalai tiktai 
tyko sudraskyti tas gyvates į 
šmotelius. Einam su manim iš 
čia! Tikrai neverta aukotis dėl 
žmonių. Aš juos geriau pažįstu 
kaip Tu. 

Šėtonas atsisėdo tiesiai prieš 
Jėzų.* Jis tyrinėja Jį su savo 
bjauriomis akimis, šypsosi lyg 

su gyvatės grasinančiu snukiu. 
Jėzus vis tyli ir tyliai meldžiasi. 

— Tu manimi nepasitiki. Tai
gi Tu labai klysti. Aš esu Šios 
žemės išmintis. Aš galiu būti 
Tavo mokytojas ir galiu parody
ti, kaip čia galima triumfuoti. 
Matai, triumfuoti yra labai 
svarbus daiktas. Kai jau kartą 
pasižymėjai pasaulyje, kai jau 
pasaulį sužavėjai, tai tada jį gali 
kaip nori pakreipti ir kur nori 
nuvesti. Pirmiausia betgi reikia 
pasidaryti tokiu, kokio pasaulis 
nori. Reikia tapti kaip jie. Rei
kia juos gražiai pavilioti. Rei
kia, kad jie įtikėtų, kad mes jais 
žavimės ir gyvename jų minti
mis. 

Tu esi jaunas ir gražus. Pra
dėk viską su moterimi. Visi turi 
pradėti nuo moters. Aš padariau 
klaidą įklampinęs ją į nepaklus-
nybę. Aš turėjau jai kitaip pa
tarti. Aš būčau iš jos padaręs 
kitokį įrankį, būčiau pralenkęs 
patį Dievą. Aš perdaug pasisku
binau. Bet Tu! Aš Tave pamoky
siu, nes vieną dieną aš į Tave 
pažvelgiau su angelišku 
džiaugsmu. Ta mažytė meilės 
dalelė vis dėlto manyje pasiliko, 
bet Tu turi manęs paklausyti ir 
pasinaudoti mano patyrimu. Su
sirask sau merginą. Kur Tau 
nepasiseks, taiji ten patvarkys. 
Esi juk antrasis Adomas. Taigi 
turi gauti sau ir Ievą. 

Kiekvienu atveju, kaip Tu ga
li suprasti, žinoti ir gydyti visas 
pojūčių ligas, jei Tu nežinosi kas 
tie pageidimai yra? Ar Tu neži
nai gi, kad yra sėkla, iš kurios 
išauga godumo ir išdidumo me
dis. Kodėl žmonės nori viešpa
tauti ir valdyti. Kodėl jie nori 
būti turtingais ir galingais? 
Kad turėtų sau moterį- Ji yra 
kaip vieversėlis. Ji bus patrauk
ta visa tuo, kas žiba. Auksas ir 
turtas yra dvi veidrodžio pusės 
ir yra priežastys viso blogio pa
saulyje. Tik žiūrėk — tūkstantis 
įvairių nusikaltimų yra devy
niasdešimt šimtų, kur veikia 
pageidimas turėti sau moterį ar
ba moteris veikia, kad jos aistrų 
ir pageidimų vyras nepatenki
na. Eik pas moterį, jei Tu nori 
sužinoti, kas yra gyvenimas. Ir 
tada Tu galėsi pagydyti visas 
žmonių žaizdas. 

Moterys, kaip žinai, yra gra
žios! Nieko gražesnio nėra pa
saulyje. Vyras turi smegenis ir 
jėgą. O moteris! Jos mintis yra 
aromatas, jos palytėjimas yra 
kaip gėlės glostymas, jos grakš
tumas yra kaip vynas, malonus 
gerti. Jos silpnumas yra kaip 
švelni šilko gija arba kaip vaiko 
garbana vyro rankoje. Jos glos
tymas yra jėga, kuri mūsų jė
goms duoda stiprybę ir jas už
dega. Liūdesys, nuovargis, rū
pesčiai pamirštami, kai mes 
gulime arti moters, ir ji yra 
mūsų glėbyje kaip gėlių puokš
tė. 

Koks aš kvailas! Tu esi išal
kęs, o aš Tau kalbu apie mote
ris. Tavo energija išsekusi. Dėl 
to tai žemės aromatas, toji 
kūrybos gėlė, vaisius, kuris 
teikia ir jaudinančiai iškelia 
meilę, visai Tavęs nedomina, 
lyg visa tai neturėtų jokios 
vertės. Tik pažiūrėk į tuos ak
menis. Kaip jie gražiai apskriti 
ir lygūs, atrodo paauksuoti sau
lės nusileidimu. Ar jie Tau ne
atrodo kaip duonos kepalai? 
Kadangi Tu esi Dievo Sūnus, 
reikia tik Tau pasakyti: „Aš 
noriu", ir jie taps saldžiai kve
piančia duona. Jie bus kaip tie 
duonos kepalai, kuriuos šeimi
ninkės dabar išima iš krosnies 
savo šeimoms vakarienei. Iš ši
tos, va, išdžiūvusios akacijos, 
jeigu tik Tu norėtum, ar jos ne
pasidarytų pilnos saldžių vaisių, 
sakysim, kad ir tokių datulių, 
saldžių kaip medus? Pagaliau 

GIMNAZIJA BUS 
ATSTATYTA 

Eik šalin, šėtone! — sušuko Kristus. 

valgyk, Dievo Sūnau! Juk Tu 
esi žemės Viešpats. Po Tavo ko
jomis lenkiasi visa žemė, kad Tu 
numalšintum savo alkį. 

Ar Tu nematai, kad Tu vis 
daugiau daraisi išblyškęs ir ne
tvirtas, kai paminėjau duoną. 
Vargšas Jėzus! Ar Tu jau esi 
tiek išvargęs, kad negali net 
stebuklo padaryti? Ar aš Tau j j 
turiu padaryti? Aš nesu Tau 
lygus, bet aš galiu šį tą pa
daryti. Aš galiu veikti per visą 
metą ir be jokios įtampos. Bet aš 
noriu Tau patarnauti, nes Tu 
esi geras. Aš visada atsimenu, 
kad Tu esi mano Dievas, nors 
dabar buvau apsileidęs Tave 
taip vadinti. Padėk man savo 
maldomis. 

— Nutilk, — Kristus sušuko, 
— žmogus yra gyvas ne tik vien 
duona, bet kiekvienu žodžiu, 
kuris išeina iš Dievo burnos. 

Šėtonas pradeda pykti. Jis 
griežia dantimis. Sugniaužia 
kumščius. Dantų griežimą jis 
pakeičia į veido šypseną. 

— Aš suprantu. Tu esi aukš
čiau visų žemės poreikių, ir Tu 
esi pasipiktinęs dėl mano patar
navimo. Aš esu to vertas. Bet 
žiūrėk, kas darosi Dievo namuo
se. Pamatysi, kad net kunigai 
nesipriešina priimti kompro
misus tarp kūno ir dvasios. Ne 
be to, jie irgi yra žmonės ir ne 
angelai. Padaryk dvasinį ste
buklą. Aš Tave paimsiu ir nu
nešiu ant šventovės bokšto. Tu 
persikeisi, tapsi ypatingai gra
žus. Tada pasišauksi angelų 
būrius ir liepsi jiems sudaryti 
kojoms patiesalą ir iškilmingai 
nužengsi ant žemės, kad žmo
nės galėtų pamatyti Tave ir 

prisiminti, kad Dievas yra. Taip 
reikia save parodyti ne vieną 
kartą, nes žmonių atmintis yra 
silpna, lengvai pamiršta dvasi
nius dalykus. Tu gali įsivaiz
duoti, kaip angelai bus laimin
gi, kad Tave apsaugojo ir padėjo 
nužengti nuo bokšto. 

Jėzus tarė: 
— Yra pasakyta „Negundyk 

Viešpaties, savo Dievo". 
— Tu supranti, kad Tavo apsi

reiškimas nieko nepakeis, ir 
šventovė toliau pasiliks sugedi
mo turgus. Tavo dieviška išmin
tis žino, kad šventovės tarnai 
yra gyvačių lizdaitkurie plėšia 
ir yra plėšomi, kad iškiltų aukš
čiau už viens kitą Jie gali būti 
sutvarkyti tik žmonių jėga. 

Na tai, va, ateik ir pagarbink 
mane. Aš duosiu Tau visą žemę. 
Aleksandras, Kyras, Cezaris, 
visi didieji valdovai, bus tik 
menkų karavanų vadovai, paly
ginus su Tavimi, kai turėsi 
visas pasaulio karalystes savo 
valdžioje. O su karalystėm tu
rėsi visus turtus, visus gra
žiausius šios žemės daiktus, mo
teris, arklius, ginklus ir šven
toves. Tada galėsi visur iškelti 
savo vėliavą, nes būsi karalių 
Karalius ir pasaulio Viešpats. 
Tada Tavęs klausys, bus Tau 
paklusnūs visi žmonės ir kuni
gai. Visi tada Tave gerbs ir Tau 
tarnaus, nes Tu tik vienas būsi 
toks galingas, tik vienas toks 
Viešpats. 

Pagarbink mane tik vieną mo
mentą! Numalšink mano troš
kulį būti pagarbintu! Toks 
troškulys mane sunaikino, bet 
manyje jis pasiliko ir juo aš esu 
deginamas. Pragaro liepsnos 

Marijampolė — vienas jau
niausių Lietuvos miestų. Pir
moji mokykla čia buvo įkurta 
1777 metais. Jos įkūrėjais buvo 
vienuoliai marijonai, kurie, gra
fienės P. Butlerienės pakviesti, 
pastatė vienuolyną bei bažny
čią. 

Apie bažnyčią besikuriantis 
miestelis buvo pavadintas Mari
jampolė, nors šalia jo augo kitas 
miestelis — Starapolė. 1792 me
tais abu miesteliai buvo sujung
ti ir pavadinti Marijampole. 
Stanislovas Augustas tada su
teikė Marijampolei Magdeburgo 
teises. 

Parapijinėje Marijampolės 
mokykloje tuomet buvo moko
ma tikybos ir pradžios mokslo: 
skaityti, rašyti, skaičiuoti. Kaip 
rašė J. Totoraitis savo knygoje, 
mokyklos tikslas buvo mokyti 
vaikus atlikti parapijines parei
gas ir šviesti liaudį. Vėliau 
vienuolynas šią mokyklą išplė
tė, susidarė kelios klasės, buvo 
papildyta programa. Nuo 1791 
m. ji tapo grynai lotyniška. Tuo 
laiku mokykloje mokėsi dau
giau kaip 100 vaikų. 1817 me
tais mokykla nustojo veikusi. 

1920 m. buvo įsteigta klasi
kinė, marijonų globojama, gim
nazija. 1923 m. vienuolyno teri
torijoje už Amerikos lietuvių 
surinktas lėšas buvo pastatytas 
trijų aukštų marijonų juvenatas 
— gimanzija su bendrabučiu. 
1925 metais marijonų gimnazi
jai buvo suteiktas valstybinės 
mokyklos statusas ir ji veikė iki 
1940 metų. 

Po karo gimnazijos pastatas 
buvo naudojamas sovietinės ar
mijos reikalams. Paskutiniu 
metu čia buvo įsikūrusi mokyk
la - internatas. 

Palaimintasis arkivyskupas 
Matulaitis rašė, kad kiekvieno 
uždavinys yra tobulintis ir 

tobulinti. Prasidėjus atgimimui, 
Lietuvos marijonai pradėjo gim
nazijos atkūrimo darbą. Jau 
1992 metais buvo sugrąžintas 
senasis gimnazijos pastatas, ta
čiau iki pat 1996 metų rugsėjo 
mėnesio jame dar tęsė savo 
veiklą Vinco Mykolaičio-Putino 
mokykla — internatas. 

Man baigiant studijas Romo
je, gavau provincijolo, kun. P. 
Račiūno.MIC, raštą apie pasky
rimą gimnazijos direktoriaus 
pareigoms. Pradžioje buvo labai 
sunku, nes reikėjo baigti stu
dijas ir kartu pradėti darbą gim
nazijos labui. Grįžus į Lietuvą 
(birželio mėnesį), jau galėjau 
išimtinai rūpintis gimnazijos 
reikalais, nors tuo pat metu 
buvau pakviestas dėstyti mora
linę teologiją Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete. 1996 m. 
spalio 3 d. buvo galutinai per
imtas gimnazijos pastatas. Ko
misija nustatė tokią būklę: 
pastato stogas ir pastogės, t.y. 
trečio aukšto perdanga, yra vi
siškai susidėvėjusios ir būtina 
viską naujai perstatyti. Visame 
pastate nėra šviestuvų, jungik
lių ir rozečių. Trūksta 20% 
langų stiklų. Sanitariniai 
mazgai naudoti netinka. Apie 
50% durų spynų sugadinta ar
ba jų visai nėra. Nėra jokių 
baldų: nei kėdžių, nei suolų, nei 
spintų ar rašomųjų lentų. Be 
abejo, šis vaizdas labai gąsdina. 
Tačiau nuo pat pradžios pajutau 
Dievo ir daugelio marijampo
liečių teikiamą pagalbą. Juk 
šiuo metu Marijampolėje gyve
na apie 70,000 gyventojų, kurių 
daugumą sudaro tikintys žmo
nės. Mieste mokymo įstaigos 
yra valstybinės-pasaulietinės. 
Neabejoju, kad katalikiška gim
nazija padės Marijampolės mies
tui, ruošdama jaunąją kartą 

gyvenimui pagal krikščionišką 
dvasią. Be tikėjimo ir didelio 
talkininkų būrio šio sunkaus 
darbo neverta būtų imtis. Gim
nazijos pastato remonto darbus 
pradėjo vykdyti Marijampolės 
AB „Statybos ritmas". Prieš 
pradedant ruošti pastato re
konstrukcijos projektą, UAB 
„Kauno komprojektas" atlieka 
pastato techninį įvertinimą. 
Patį projektą ruošia UAB „Ma
rijampolės komprojektas". 

Tikrai prasidėjo sunkus dar
bas. Nors pats atsikūrimas yra 
nelengvas, tačiau darbai pra
dėjo ne vieną stebinti. Visus 
šiuos darbus kol kas finansuo 
ja tik geradariai ir rėmėjai. 
Nejučia prisimenu, ir kone su 
baime susilyginu su šv. Jonu 
Bosko, kuris kadaise pradėjo 
statyti Torino Marijos Krikš
čionių Pagalbos bažnyčią, netu
rėdamas nė skatiko. Istorija vėl 
kartojasi, kaip ir 1923 metais 
buvo pastatytas gimnazijos pa
statas už Amerikos lietuvių lė
šas, taip ir dabar vėl kreipiamės 
į visus, kviesdami prisidėti prie 
senosios marijonų gimnazijos 
Marijampolėje atgaivimo. Au
kas galima siųsti kun. Viktorui 
Rimšeliui,MIC, „Draugo" adre
su, pažymint, kad jos skiriamos 
gimnazijai. Aukos bus perduo
tos į Marijampolę. 
Kun. Remigijus Gaidys.MIC 

• Telšiai. Rugsėjo 2 dieną 
Telšių moksleiviai mokslo me
tus pradėjo šv. Mišiomis, kurias 
kartu su kitais kunigais Telšių 
katedros šventoriuje aukojo vys
kupas Antanas Vaičius. Šventė
je dalyvavo visos aštuonios 
Telšių vidurinės mokyklos ir 
kunigų seminarija. Giedojo se
minarijos klierikų choras. Tą 
pačią dieną Telšių vyskupas A. 
Vaičius Klaipėdos universitete 
dalyvavo iškilmingame mokslo 
metų atidaryme. 

yra tik kaip ryto vėjelio gaivi
nantis dvelkimas, palyginant su 
šituo žiauriu karščiu, kuris dega 
manyje. Čia tai yra pragaras ir 
baisus troškulys. Tik valandėlę, 
tik vieną momentą, Kristau. Tu 
esi toks geras! Tik vieną mo
mentą džiaugsmo man, amžinai 
kenčiančiam! Leisk man pajus
ti, kas tai yra būti Dievu ir aš 
būsiu Tau atsidavęs, paklusnus 
tarnas per visą Tavo gyvenimą 
ir visuose Tavo užmojuose. Tik 
vieną akimirką, tik valandėlę, 
ir aš Tavęs netrukdysiu! 

Šėtonas parpuolė ant kelių 
prieš Kristų, vis prašydamas jį 
pagarbinti, kad patirtų, ką 
reiškia būti Dievu. 

Kristus atsistojo. Jo išblyškęs 
veidas atgavo majestotišką di
dingumą ir pradėjo garsiai 
šaukti: 

— Eik šalin, šėtone! Juk para
šyta: Viešpatį, savo Dievą, te
garbink ir Jam vienam tetar
nauk! 

Tuomet velnias nuo Jo atsi
traukė; angelai prisiartino ir 
Jam tarnavo (Mt.4,10-11). 

Taip atrodo marijonams atiduoto pastato Marijampolėje vidus. 

American Travel Service 
Praleiskite šv. Kalėdas Lietuvoje 

Chicago/Vilnius/ Chicago $625.00 
Chicago/Vilnius $365.00 

Prie bileitų kainos reikia pridėti mokesčius. 
Bilietai turi būti išpirkti iki 1996m. lapkričio 15 d. 

ALASKA'97 
PRINCES CRUISES laivu ir traukiniu nuostabi 
12 dienų kelionė, aplankant gražiausias ir įdo
miausias vietas Alaskoje, 1997 m. birželio 5-16 d. 

Užsirašant iki 19% m. gruodžio, 1 d., 
duodama speciali nuolaida 

Marijonų gimnazijai atiduota* pastatas, apleista* ii lauko ir ii ridaua; jam reikalinga* pagrin
dini* mnoBtat. 

Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų 
turistinių patarnavimų prašome kreiptis į mūsų 

raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

•k 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60805-2325 
Jei.: 708-422-3000, Tel.«00-422-3190 

FAX 708-422-3163 
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DALIA JUREVIČIŪTĖ 
HADLEY - ANESTEZIJOS 

MAGISTRĖ 
vasario 15, šešiom valandom, 
anksčiau už dvynukę sesute 
Aušrą (ji irgi gyvena Ameriko
je, turi B.S. laipsni & farmakolo
gijos). Tėvas, Alfonsas Jurevi
čius, batsiuvys, mokėjęs penkias 
svetimas kalbas, buvo Žagarės 
gyventojas. Motina, Matilda 
Adomaitytė Jurevičienė, kilusi 
iš Kudirkos Naumiesčio. Be 
abejo, iš jos Dalia paveldėjo la
bai gražią lietuvių kalbos tartį. 
Philadelphijoje Dalia baigė Šv. 
Kazimiero katalikišką pradžios 
mokyklą. Čia ji lankė ir litua
nistinę. I Philadelphijos ka
talikių mergaičių Saint Maria 
Goretti gimnaziją įstojo 1963 m. 
ir 1967 m. ją baigė. Buvo akty
vi sportininkė, paradų kapitonė 
ir organizatorė, literatūros žur
nalo redakcinio kolektyvo narė 
ir lietuvių tautinių šokių šokėja. 
Gyvenimo draugu pasirinkusi 
David S. Hadley, 1969 m. gruo
džio 13 d. buvo su juo sutuokta 
kun. C. A. Batučio Šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Išaugino du gerus 
vaikus. Justin David, gimęs 
1970 m., yra JAV armijos kapi
tonas Alaskoje. Duktė Vanessa 
Jean, g. 1972 m., buhalterijos ir 
verslo mokslus studijuoja New 
Jersey un-te. 

Tuo tarpu Dalia priklauso 
šioms organizacijoms: American 
Association of Nurse Anesthe-
tics, Association of Operating 
Room Nurse, Sonrisa Alegre 
International, Sunny Hills Civic 
Association, Sigma Theta Tau 
International Honor Society of 
Nuraing ir Phi Theta Kappa 
International Scholastic Honor 
Society. 

Vyrui kariuomenėje daug 
metų tarnaujant, teko darbuo
tis įvairiose JAV vietovėse ir 
užjūriuose. Daliai teko gyventi 
Berlyne ir pažinti kraštą, kuria
me gimė. 

Nepaisant to, kad už dau
gumą Sunny Hills tautiečių 
visa generacija jaunesnė, Dalia 
stengiasi būti „viena iš mūsų". 
Ir ne t ik tai. Kankinami ligų ir 
kitokių bėdų, daugelis siekia jos 
patarimų, pagalbos. To ji nie
kam neatsako! Visa šimtinė šio 
telkinio lietuvių džiaugiasi 
Dalią čia turėdami. 

Jos biografinių faktų pasitel
kęs, Dalią klausiau, ką numa
čiusi sekan t iems dvejiems 
melams? „Gal sieksi doktora
to"? — Atsakymas — trumpas ir 
griežtas NE! Lapkričio 2 d. 
išlaikiusi vad. National Certi-
ficatin egzaminą, ieškosianti 
tinkamo darbo. O pirmų ato
stogų metu abu su Dovydu norį 
apkeliauti visą Šiaurės Ame
riką. Tiek daug svajonių įvyk
džiusi iki šiol, tikėkime, atliks 
ir numatytas keliones. 

Alfonsas Nakas 

Sunny Hills, FL, lietuvių tel
kinio gyventojų dauguma yra 
pensininkai, po 70 ir daugiau 
metų. Reta išimtis — lietuvaitė 
Dalia Jurevičiūtė ir jos vyras 
amerikietis David Hadley. Su
sižavėję Sunny Hills gamta, jie
du ant Boat Lake kranto pasi 
statė gražius namus ir pamažu 
čia ėmė kurtis. Pamažu todėl, 
kad Dovydas, JAV armijos kari
ninkas, tik neseniai užsitarnavo 
pensiją. Dalia, operacinių 
anestetistė, dirbusi tolimų 
miestų ligoninėse, Panama Ci
ty, FL, už 30 mylių nuo Sunny 
Hills, darbą susirado 1990 
metais Bay Medical Center 
ligoninėje ir nuo laiko pastoviai 
Sunig Hills įsikūrė. 

Kai Dalia čia atsikėlė, turėjo 
tik vieną aukštesnio mokslo 
laipsni, „Associate of Science, 
Nursing", įgytą 1969 m. Gwy-
nedd-Mercy College, Pensilvani
joj. Antrąjį diplomą gavo 1992 
m. gale „Associate of Arts", iš 
Gųįf-Cįįst Community College, 
Panama City, FL. Nė neatsi
kvėpusi, pilną laiką dirbdama, 
siekė bakalauro. „Bachelor of 
Science cum laude, Nursing" jai 
buvo suteiktas Florida State 
University, School of Nursing, 
Tallahassee, FL, 1994 m. pava 
sarįr-Ir su šiuo diplomu Dalia 
rankų nesudėjusi, mokslą tęsė 
toliau. Magistrui reikėjo trupu
tį daugiau negu dvejų metų, o 
paskutinius kelis mėnesius ir 
mesti darbą, bet tikslą mūsų 
studijozė pasiekė: Panama City 
veikiantis Gooding Institute of 
Nurse Anesthesia 1996 rugpjū
tį jai suteikė „Master of Science, 
Nurse Anesthesia" laipsnį. 
Diplomas įteiktas rugsėjo 24 d., 
kartu su specialiu žymeniu „Ir-
ving M. Holtzman, Founder's 
Award for Academic Excellence, 
1996". Toks nuostabus, kitus 
paskat inant i s , — Florence 
Nightingale pėdomis sekančios 
ryžtingos lietuvaitės mokslinis 
kelias. 

įdomus ne tik jos mokslinis 
kelias, bet ir ligšiolinė biogra
fija aplamai. Dalia Monika gimė 
Eichstaette, Bavarijoje, 1949 m. 

„Spindulio" lokiai repetuoja. 

„KIAUŠINIENĖ" 

„Spindulio" tautinių šokių 
ansambliui teko didelė garbė — 
gegužės 6 d. atvažiavo su mumis 
padirbėti Lietuvos vyriausia 
choreografė Laima Kisielienė, 
įdomus straipsnio pavadinimas? 
Skaitykite toliau. 

I pirmąją repeticiją, suplaukė
me 9 poros. Šiai repeticijai buvo 
numatyta išmokti šokio žings
nius, „Tryptas" šokiui. Laima 
mums papasakojo šokio „istori
ją" ir papročius. Linų trypimas, 
kad būtų juos lengviau surinkti, 
kad būtų jie minkštesnį ver
pimui. Liaudis juos laukuose 
trypė. Išmokome apie barvedes 
ir vainikų įteikimus. Va, ir 
būdingi žingsniai. Bet kokie 
sudėtingi tie žingsniai! Tikrai 
nesu tokių mačiusi — o aš 15 
metų vyresnė už studentus! Jau 
po pirmos valandos pagalvojau 
k a d a . baigsis repet ic i ja . 
Guodžiuos tik tuo, kad pro mane 
praėjės studentas paklausė: „Ar 
ji niekad nebaigia?" 

Na, užbaigėm žingsnius — 
„Statom šokį?", ir per visą salę 
pasigirdo „Oi". Ir nusivilkom, 
kur nurodyta. Pradžia tokia, 
seka tas ir anas, padarom tą, ir 
vėl nuo pradžios. Mokomės nau
ją dalį — paleiskit poros ranką 
ir susijunkit su svetimu. Repe
ticijos vaizdajuostę žiūrėdama, 
prapliupau juoku. Poros paleido 
rankas, ir stovi. Smegenyse 
„kiaušinienė" — su kuo susika
binti? Kaip? O!, ar paleisti poros 
ranką? Jau galas tvanku, skers
vėjo anei plunksnelei nupūsti. 
J au pati dairausi, ką daryti — 
ir žiū, kiti pasimetė ir pradeda 
kikenti. Kiaušinienė. Gražiau
sia buvo pažiūrėti, kai Gintas ir 
Vytas susiporavę (trūko mergai
tės), vis užmiršdavo, kuris šoka 
mergaitės vietoje... 

Taip ir vyko mūsų repeticijos 
— viena sunkesnė už kitą, nes 
vis didesnis krūvis. Pradėjo net 
maišyt is šokių dalys. Visi 
skaniai nusijuokem, kai viena 
aiškino savo porai — tvirtai 
įsi t ikinus, kad t ikra i seka 
susiporavimas... Repeticijas 
atlikom net septynias dvylikos 
dienų laikotarpyje. Darbas buvo 
tikrai smagus, juo labiau, kai 
jaunimas užsidegęs mokytis. 
Jiems buvo viskas įdomu — tiks
lūs žingsniai, sukinių kiekiai, 
šokio istorijos ir, aišku, labai 
dėkojame jums, Laima, už visą 
įdėtą darbą mus mokant, už pra
kaitą, ir už svorio numetimą! 
Stengsimės suspindėti! 

Audra L in tak ienė 

• Panevėžys. Rugpjūčio 28 
dieną Panevėžio Kristaus Kara
liaus katedroje per iškilmingas 
šv. Mišias, kurias aukojo kated 
ros klebonas mons. Juozapas 
Antanavič ius , p a š v e n t i n t a 
Panevėžio rajono vėliava ir her
bas. Po šv. Mišių mons. Juoza
pas Antanavičius dalyvavo ra
jono pedagogų rudens konferen
cijoje, kur skaitė pranešimą 
„Dvasinio ugdymo aspektai". 

Morkus, Matas ir Ina Songailai. 

Mūsų šeimose 
Inai I.uk.'iki-vičiutei Sungaiiifiiei {teikiamas magistro laipsnis. 

J A U N A SEIMĄ 
NEUŽMIEGA ANT 

LAURŲ 

Ina Lukoševičiūtė Sungai-
lienė šių metų rugsėjo 20 d. ga
vo antrą magistrą — šį kartą iš 
verslo administracijos (MBA) 
Phi ladelphi jos St. Joseph 
universiteto 

Ina yra gimusi ir augusi 
Montrealyje. Que. Ten baigė 
lietuvišką mokykla: privačią St. 
Marceline Montessori mokykla 
ir gimnaziją, ir Brebeuf Jėzui
tų kolegiją. Po to studijavo 
Montrealio u-te farmaciją ir spe
cializavosi ligoninės klinikinės 
farmacijos srityje, baigdama re 
zidentūrą Montrealio u-te ir St. 
Justine pediatrinėje universite
tinėje ligoninėje (D.P.H.). Tada 
persikėlė į Torontą ir dirbo Sun-
nybrooke Medicinos centre, 
kardiologijos skyriuje. 1989 m. 
baigė Toronto u-te magistro 
programą ir gavo magistrą iš 
klinikinės farmacijos. Toronto 
East General ligoninėje įsteigė 
klinikinės farmacijos slaugos 
skyrių (Critical Care Satellite 
Pharmacy); vėliau pradėjo dirbti 
„Dupont Pharma", eidama įvai
rias atsakingas pareigas. Šiuo 
metu ten yra medicininio depar 
tamento direktorė. Ten bedirb
dama, pasiekė ir savo paskutinį 
laipsnį. 

Ina sukūrė šeimą prieš 9 
metus su Morkum Sungaila iš 
Toronto. Morkus lankė lietu
višką mokyklą: baigė Michael 

Power mokyklą ir gimnaziją. 
Toronto u-te įsigijo bakalaurą ir 
magistrą iš geotechnikos inžine
rijos. Jis dirbo įvairiose gamtos 
apsaugos firmose ir dabar eina 
atsakingas pareigas konsulta
cinėj gamtos apsaugos bendro
vėj . Ten bedirbdamas, jau du 
kar tus važiavo konsultuoti 
Kaune: du kartus Rygoje; vieną 
kartą Kijeve ir du kartus Mala-
zijoj. Žodžiu, dalinasi savo patir 
timi tarptautiniu mastu. 

Lietuvių gyvenime tiek Ina, 
tiek Morkus, nuo vaikystės ir 
jaunystės yra aktyvūs: Ina \ r a 
skautė: buvo Montrealio ..Gin
taro" kanklininkė, dainininkė, 
taip pat. ir Toronto ..Gintare" 
šokių vadovė; ėjo KLB Talkos 
Lietuvai sekcijos pirmininkės 
pareigas;Prisikėlimo parapijos 
jaunimo sekcijos pirmininkė. 

Morkus yra ateitininkas; dir
bo Dainavoj ir tėvų pranciškonų 
stovyklose vadovu; buvo Kana
dos Lietuvių jaunimo s-gos 
valdyboj. Šiuo metu jau daug 
metų abu dainuoja „Volungėj" 
ir yra tikrai atsidavę šio dainos 
vieneto nariai. 

Savo šeimoje augina 3-jų metų 
sūnų Matą, kuris kalba tik 
lietuviškai. Nuo kūdikystės 
lanko lietuviškas pamaldas ir, 
t ė v a m s e inan t komunijos, 
būtinai laukia būti palaimintas. 

Džiaugiamės, kad tur ime 
lietuviu bendruomenėj profe
siniai ir akademiniai daug 
pasiekusių šeimų, kurios randa 
laiko ir savo gyvenime laiko pir
mumu būti aktyviais lietuvių 
gyvenimo nariais. 

M.P. 

SUSIŽIEDAVO 

Ina Sungailienė su trejų metų Matu. 

B A I G Ė 

MOKSLĄ 

Ada Vodopalaitė š.m, rugpjūčio 10 d. 
baigė University of South Florida, įsi-
gydama magistro laipsnį iŠ „In-
dustrial Technology in Education". 
Būdama Floridoje, Ada nepamiršo 
įsijungti i lietuviška veiklą, dalyvavo 
St. Petersburgo Tarptautiniame fes
tivalyje, demonstruodama lietuviškų 
margučių marginimo meną, taip pat 
praėjusią vasarą dalyvavo Tautinių 
šokių šventėje, šokusi su St. Peters
burgo „Bangos" tautinių šokių viene
tu. Lietuviškoji visuomenė linki Adai 
geriausios sėkmės! 

Lina Did&alytė ir Arūnas Buntinan, du susipratę lietuviai jaunuoliai, susitie 
davo ir ruošiasi netrukus sukurti pavyzdinga lietuvišką Vimą 

TRANSPAK-ovo š.m. gruodžio 2 d. 
persikelia į "Draugo" patalpas: 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. Tel.: 773-838-1050 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 

Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Pinigai pervedami doleriais -

nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 
per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 

už $98 ir šventinis už $39.-
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 

sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių \ Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mūsų atstovybe Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-27 
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LIETUVOS BAJORŲ 
KARALIŠKOJI SĄJUNGA 

Pirmieji žingsniai suburti Lie
tuvos bajorus į vieningą organi
zaciją, buvo bandyti a tkūrus 
Lietuvą kaip nepriklausomą 
valstybe, prie kurios atkūrimo 
prisidėjo ir dalis tuometinių 
bajorų. Tik 1928 m e t a i s 
Lietuvoje atsirado ši bajoriška 
organizacija, p a v a d i n t a 
„Lietuvos bajorų draugija". 
Tačiau ji išgyveno nelabai jau 
lengvą laikotarpį, nes tar 
pukario valdančios Lietuvos 
vyriausybės nelabai mėgo ba
jorus. Šio laikotarpio dalis 
bajorų dėl teisių suvaržymo, 
žemės valdų apkarpymo ir eilės 
kitų priežasčių, nusigyveno, 
dalis išvyko į Vakarus, dalis 
šiaip taip vertėsi, o kai kurie ir 
ne visai blogai, nors to laikotar
pio nuotaikos buvo nepalankios 
bajorams. Prasidėjus sovietizaci
jai, bajorai tapo vieni iš labiau
siai neapageidaujamų žmonijos 
sluoksnių. Jie pirmieji buvo re
presuojami ir naikinami. Kad 

mentus, medalius? 
Nemažai žmonių mums siūlo 

visa tai palikti užmarštyje, nes 
neverta per daug didžiuotis ir 
žavėtis. Prieš 80 metų gimęs 
socializmas, nuniokojęs Rusijos, 
o vėliau ir kitų kraštų, kultūrą, 
jų tradicijas ir kitokį, socializ
mui svetimą, vertybių suprati
mą, verte pamiršti žmonijos pra
eitį, nors naudojos: jos pasieki
mais ir normomis. Tai kuo taip 
nusikalto ta praeitis, sukurta 
pačių, bet skirtingų laikmečių, 
žmonių? Ar vien joje tik blogis? 
Ne tokios mūsų idėjos, kad leis-
tumėm tai pamiršti, nusikraty
ti. Daug valstybių saugo ir di
džiuojasi savo praeitimi, jos 
kultūros tradicijos likučiais, 
bando juos atkurt i ir išsaugoti 
kitoms kartoms. Praeitis, tai 
istorija giminių, kraštų, valsty
bių ir mes privalome ją žinoti, 
vertinti, suprast i ir iš jos 
mokytis. 

Bajorai turi savo dėmesį. Kas 
išliktų bajorai turėjo slėpti savo jų neturi? Šiandien bajorai, kaip 
praeitį, iškraipyti bei keisti 
pavardes. Net praėjus dešimt
mečiams įjuos buvo žiūrima ne
patikimai. Jiems neleisdavo už
imti vadovaujančių pareigų, 
nors buvo ir aukštos klasės 
specialistai. Vaikai turėjo at
sakyti už protėvius ir tėvus, kad 
anie buvo bajorai. 

Bajorus kaltina net ir dabar, 
esą jie sulenkinę Lietuvą. Perei
to šimtmečio pabaigoje, carinės 
Rusijos surašymo duomenimis. 
Lietuvoje bajorai sudarė apie 
5% gyventojų. Iš tos dalies 
daugiau kaip 75% gyveno Že
maitijoje, kurioje labiau išliko 
lietuviškumas ir žemaitišku
mas. Carinės Rusijos dvarinin
kai kalbėjo prancūziškai, bet jų 
niekas nekaltina, kad nutautino 
Rusiją. 

Karalius Mindaugas, suvieni
jęs Lietuvą kaip valstybę, Lie
tuvos didieji kunigaikščiai; 
Gediminas, Kęstutis, Vytautas 
ir eilė kitų platinę, stiprinę ir 
garsinę Lietuvos valstybę — 
buvo bajorai. Jie davė pradžią 
susikurti bajorijai, kurios idėjos 
ėjo iš Vakarų. 

Šiandieną, buvę sovietiniai 
kraštai vėl veržiasi į Vakarus, 
iš kur yra atėję bajorai. Kas gi 
tie bajorai. į kuriuos šiandien 
žiūr ime įvair iai? Tai eilė 
kilmingų giminių, kurios, eida
mos iš šimtmečių glūdumos, 
pal iko žmonijos istorijoje 
giliausius pėdsakus, kurių at
garsiai skamba net ir dabar. Tai 
tie. kurie kūrė valstybes, gynė 
jas. kar tu ir griovė. Jie nešė 
kultūrą, kėlė, vertino garbę ir 
pasitikėjimą, ir ją trypė. Tai 
kilmingieji, kurių protėvių dalis 
buvę vergai, žemdirbiai, kariai, 
paprasti tarnai, kurie savo pro
tu, jėga. drąsa, gerais ir ne visai 
gerais darbais, nusipelnė šio 
luomo, kuris kaip palikimas 
eina iš kartų į kartas. 

Šiandieną mes turime jų var
dus, pavardes, bet ar visi žinome 
jų praeitį, ar kartais susimąsto
me, iš kur jie, net keistai skam
bantys, mūsų kraštuose. Tai gal 
atgarsiai tų senų giminių, kurių 
praeitį mes ne visai žinome. Ta
čiau mes, norime ar nenorime, 
esame tų savų giminių palikuo
nys. Jų praeitis, bloga ar gera, 
telieka mūsų supratimui, mūsų 
įvertinimui. Kartais matome 
kai yra vedamas mūsų keturko
jis draugas, turintis savo kilmę 
įrodančius dokumentus ir net 
būna apkabintas medaliais, gi
nama jo kilmė, o keturkojo 
šeimininkas, tobuliausias Dievo 
ir gamtos kūrinys, ar žino ką 
apie savo gimtines praeiti, iš 
kur jis? Ar jis gali tai parodyti 
kam nors ir pasigirti9 Kokius 
prisiminimus ir ką apie savo 
giminę jis paliks ateinančiom 
kartom, o pirmiausia savo vai
kams? Gal savo giminės istoriją, 
tradicijas, o gal ir to savo 
keturkojo draugo kilmės doku-

ir anksčiau, išsisklaidę po 
įvairius pasaulio kraštus, kalba 
įvairiomis kalbomis, bet juos 
jungia sava praeitis, bendros 
vertybių supratimo tradicijos ir 
net kraujas. J ie savi, nors ir 
svetimi. Dalis jų šiandien alka
ni ir basi, bet jie yra labai tur
tingi savo praeitimi, savom le
gendom ir gyvomis, kai kuriuo
se kraštuose išlikusiomis, tradi
cijomis, kurios sukelia smalsu
mą, susižavėjimą bei paslaptin
gumą. Net ir dabar matome ba
jorų protėvių paliktus pėdsakus 
išlikusiose pilyse, rūmuose, baž
nyčiose bei kituose statiniuose. 
Tai jų herbai, portretai, jų dar
bai. Ar mes visa tai žinome? Ar 
mes šiandien vertiname ir su
prantame tą praeitį, kuri yra 
seniausia ir turtingiausia? Ar 
mes vertiname save ir panašius 
į save? 

Praslinkus socializmo laikams 
atsivėrė kiti, kitas supratimas 
ir kitų vertybių įvertinimas. At
gimė Lietuvoje vėl bajorų orga
nizacija. Po tiek negandų, įvykę 
1994 ir 1996 m. bajorų suvažia
vimai, parodė, kad bajorišku-
mas yra gyvas ir buria į savo 
gretas visus tuos, kas tai su
pranta ir vertina, nepriklauso
mai nuo politinių pažiūrų, reli
ginių įsitikinimų, tautybės ir 
net dabartinės gyvenamos vie
tos. Tačiau jie turi savo kilmę 
įrodyti dokumentais, turi būti 
savo giminės, savo kraštų, savo 
tradicijų patriotais. Būti huma
nizmo, kultūros, moralės, pa
žangių idėjų ir progreso nešėju. 
Rūpintis savo tautos ir savų 
kraštų klestėjimu. Tai laisva 
nepolitinė organizacija, jau 
žinoma pasaulyj •• ir palaikanti 
ryšius su įvairiais kraštais, 
įraukta net į Europos kilmingų
jų federaciją (The Federation of 
East European Family History 
Societies). Jos le idžiamas 
žurnalas „Lietuvos Bajoras" yra 
gerai žinomas Lietuvoje ir net 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2 3 4 6 W . 691h Street 
Tet. : 3 1 2 - 7 7 6 - 1 4 M 

užsienyje. Kas šiandien ieško 
savo senos kilmingos praeities, 
Lietuvos bajorai kviečia visus į 
savo organizaciją ir. pagal 
esamas galimybes, stengsis 
padėti visa informacija apie 
bajorų organizaciją. Informaci
ja yra teikiama: 

Juozas Stančikas, Lietuvos 
Bajorų Karališkosios Sąjungos 
Senatorius, Klaipėdos Krašto 
Bajorų Tarybos Pirmininkas 
Vandens g-vė Nr. 10, Kretinga. 

Amerikoje: Zigmas Marci-
šauskas, 4890 Bay St. N.E. #126 
St. Petersburg, Florida 33703. 

Zigmas Marc i š auskas 

HERBAI PAŠTO 
ŽENKLUOSE 

Šeštadieni, spalio 19 dieną, 
valstybės įmonė „Lietuvos paš

t a s " išleidžia i apyvartą t r is 
naujus pašto ženklus iš tęstinės 
serijos „Lietuvos miestų her
bai". Pašto ženkluose pavaiz
duoti trijų Aukštaitijos miestų 
— Šeduvos, Panevėžio ir Zarasų 
herbai. Ženklų nominalai atitin
kamai yra 50 centų, 90 centų ir 
1,20 lito, tiražai — po pusę 
milijono vienetų. Pašto ženklus 
su Šeduvos ir Zarasų herbais 
apipavidalino dail ininkas Rai
mondas Miknevičius, su Pane
vėžio herbu — dail ininkas Ar
vydas Každailis. Naujieji pašto 
ženklai spausdinti Vengrijoje, 
Budapešto valstybės spaustuvė
je. Spalio 19 dieną Panevėžio ap
skrities centriniame pašte paš
to korespondencija bus antspau
duojama specialiu pirmosios 
dienos antspaudu, A Q g p 

M I S C E L L A N E O U S 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 

* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Kalėdiniu siuntinius priimsime iki lapkričio 16 d. 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai; 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Paruošiame iškvietimas ir vizos pratęsimo 

dokumentus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus. 

MCSV ADRESAI: 
12301 New Ave., Suite D 2719 West 71 Street, 
Lement, 1L 60439 Chkags, I L 60629 
Tek 630-243-1688 Tet 773-434-2121 
Fax: 630-243-1678 Fax: 773-434-9024 
Parduodame kalėdines dovaneles B Lietuvos. 

Skambinkite nemokamu tel.l-SSe-775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-325-3888, PnTSBURGH 412-381-8859 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

Į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 
4% iki $2,000 — 3% viri $2,000 

Siunčiama suma 

Paslaugos 4 ar 3 % 

Pristatymas į rankas 

Išviso 

Siuntėjas ' 

$ 
$ 
$ 12.00 
S 

Gavėjas 

Tel. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 

Genei-Vytui Kairiam?., 517 Frurtiand Rd., S toney Creek, O n t 
Canada L8E 5A6, te l . 905-643-3334 

Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą 

< 

m 
ruošiatės joje lankytis, siūlome 
apsistoti „Hale Gediminas", kur 
jūsų laukia Ieva kr pusryčiai. Del 
informacijos skambinkite: te l . 
sos-32S-ei*» 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L E S T A T E 

KRAUSTOTE* Į FLORIDĄ? 
Juozas Stanaitis INVESTMCNT 
H M M siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą. 

Te4./Fax: 1-S00-330-547S 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas gaiantuotas. 

G E D I M I N A S 
3 1 2 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

AMBER CONSTRUCTtON CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 312-767-1929 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė—$33.00 
8 svarų statinaitė—$19.00 

Skambinkite. 

708-687-5677 
po 4 vaL p.p. 

Pristatome UPS 

SEIZED CARS from $175. Porsches. 
Cadillacs, Chevys, BMWs, Corvettes. 
Also Jeeps, 4WD's. Your Area. Toli 
Free 1-S0O-21S-S000 fett. A-2415 
for eurrent listings. 

restaurant & M on 89 St , Chtea-
go, Stanlslav and Helen 

now naw ownsts of 

N t 4 W . N t t . , 

Tet. m m — 
We have Ljthuanian cuisine 

and bakery goods. 

KEPYKLA !R DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

ISJ 
BAKEFO&M^I 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, H 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

A U T O M O B I L I A I ! 

? Sutaupysite pinigų, 
pirkdami automobilį 

pas mus. 
Kalbu lietuviškai. 

Tadas Juškevičius 
708-485-49*1 

PIGIAI — AUTOMOBILIAI! 
Mes padedame juos parduoti ir 
nupirkti tiesiai ii varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą; 55 cen
tai už svarą. Kreiptis: te l . 

70S-201-OS6*. 

PRIMENAME: lapkritis kalėdinių siuntinių mėnuo. 
PATARIAME: kreiptis tik j BALT1A ECTRESS 
TEIGIAME: vienintelė ir seniausia kompanija patikimai pristatanti Just) kalėdinius s i u n t i n i u s . 

BALTIA EXPRESS CO LTD. 
SUSSIOtARY OF AMBER GROUP PRES VIDMANTAS RAPSYS 

TIK 90 CENTŲ UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 SV. 
S1.00/SV IKI 80 SVARU 

APDRAUDŽIAMA PAKUOJAME, PAIMAME iŠ NAMU 
MŪSŲ PARUOSTI AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK $38.00 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 13 D. 
EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KIEKVIENĄ TREČIADIENJ 

ATVEŽKITE ARBA SIUSKITE UPS 

8327 S. PULASKI ROAD 
CHICAGO, IL 60652 

SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 1-800-SPARNAI (1-800-772-7624) 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogių „lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. • 
6 v.v.; fteįtd.' 8 v.r. - 4 v. 
p.p.; seksui, uždaryta. 
Ąntrd. ir trecd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel . 312-776-8998 • 

REALMAKT II. Ine 
6602 S. Pulaski Rd 
Chicago.lL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

EuSSS w*»™ 

i neseniai su išima atvy
kęs iš Lietuvos, iškeistų vieną- kitą 
savo paveikslą [ valiuojantį au
tomobilį. Te*. (312) 778-9*91 

ACCENT REALTY 
S2$5 West 95th street 

OaV Lawn, Illinois 60453 

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

ASTA T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja (vairių nuosavybių pir-

rkime ir pardavime, mieste in 
priemiesčiuose. - , I 

Ontugfr 
0LSICKiC0,INC. 
1110 State Street 
LHBontlnoisSOttS 
titidfaouno turto 

•dagoj apyike» 

MAFSJASTOMKAS »»**«* 
Wtora Bus, 7012577100 

tžr i fogl Res. 708.969.3732 

Hotn* & Cottag* on Buckatabon Laka Ex-
caSant ftshing. 235 ft of take frontage. I 
bedroom, 4 2 badroom Cottaga facing 
baautrtuj sunsets! $219.000. Mušt saa to 
apprectats. 71B-47S-7S41. 

H E L P V V A N T E O 

*« t 

SIŪLOME DARBUS! 
i 

Gail. seserų padėjėjoms, kom-
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti 
Kreiptis: 

Al i Carą 
Emptoyment Agency 

- , T f L 31Ž.736-79O0 

PIENATA-S DOMCST1C 
PLACCMCNT AGENCY 

eositions available nannies. house 
fcaapers tor Engjish speaking womer. 

CaJlt 312-2S*-7»7 
Speak Englisri 

M I S C E L L A N E O U S 

- . • j 

AVToMOBOlO, RAMU. SVEIKATOS. 
IR GYVYStS DRAUDIMAS. 

Agtrtat Frank Zapotis ir Otf. Mgr. 
Aukas S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANKZAFOUS 
32SSVŠ W*St SS8» SSrest 

Tai. (7*6) 42*eSS4 
(312) SS1-SSM • 

• L I K T U O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagot miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-77S-S313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

, J K 8 CONSTRUCTION 
„Shmgle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
ttt 706-999-2999. 

RETAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir*sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Apartmentus ir žema * * -
• Pensininkams nuolaida 

KMIEOK SEALTOtj 
7922 S. ruUkiRd. 

•3*5 S. ArdMf Are. 

DANUTtMAYER 
284-1900 

je i norite parouoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Dainių M e y c J i pro-
leaionsJisi. sąžiningai ir asmenalkai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

H o u s e for Sala 
Handyman special 2 bdrm. homs, 
8 8 9 , 0 0 0 . T a i . •18-834-OS24. 
Lockport. 

da spsMUnajiiUnL 6 bt. 
butų, gerai prižiūrėtą, paja
mų namą. Namas Chicagos 
pietvakariuose, rezidenci
niame rajone, tik blokas 
nuo autobuso linijos į Chi
cagos priemiesti. Skambin
ti 70S-424-3S48. 

^ a . 
F O R R E N T 

Išnuomojamas 3 kamb. S t su 
baldais vienam asm. Pageidaujama 
pensininko, kuris galėtų padėt namus 
tvarkyti Kretptts: tel. 773-735-2047 

FOR RENT 

4 rms. 2nd fl. in Briftrton Perk. 
Adults only. $325 mo + sec deposit 

Tel. 630-986-1454 

išnuomojamas modemus 1 estes, 
butas naujesniame name; „ap-
pKances", vieta masinai pastatyti; 1 w. 
į vakarus nuo Kedzie Ave.; vyresnio 
amžiaus žmonėms, pensininkams. 
Tel. 7C 

Išnuomojamas apšildomas 4̂  
kamb. 1 mieg. butas 67 &. Kedzie 
apyi $355 Į mėn + „security". Tel. 
312-779-0410. Kalbėti angHskai. 

antrame aukšte, [ vakarus 
nuo Kedzie Ave. 

Tel. 312-282-1888 

r o m a m 
4 rms. 2nd II. » 9*%Mon Pk. 

Adults only. 
8325 mo. • sec. deposit. 

Tai. 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda .• Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virs 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
9610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (312)981-4111 

• 
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JAV LB Kraito Valdybos 
Socialinių RaUtalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436*909 

VYRESNĖMS MOTERIMS SVABU 
ŽINOTI „SOCIAL SECURITY" 

TAISYKLES 

NAMAI IR JŲ APSAUGA 
Visą laiką kalbame apie na

mus ir jų apsaugą. Gyvenant 
Amerikos didmiesčiuose, kur 
daugelyje apylinkių gyvena 
įvairių rasių, įvairių tautybių 
žmonės, kur maišosi sukčiai, 
kurie nori lengvai pragyventi, 
pasinaudodami kitų žmonių tur
tu, žinojimas apie namų saugu
mą yra būtinybė. Praėjo laikai, 
kada galėjome palikti atdaras ir 
neužrakintas duris, o grįžę 
namo, viską rasti savo vietoje. 
Keičiasi laikai, keičiasi žmonės, 
keičiasi mūsų gyvenviečių kai
mynai, su ta kaita turi keistis 
ir mūsų gyvenimo būdas bei 
papročiai. Namų bei butų 
savininkai turėtų imtis apsi
saugojimo priemonių prieš įsi
brovėlius, jei to dar nėra padarę. 
Nereikia persistengti, o vado
vautis sveika nuovoka. Namai 
turėtų būti taip apsaugoti nuo 
įsiveržėlių, kad jiems būtų 
sunku į juos patekti, bet kad jūs 
patys, pavojaus atveju, galė
tumėte lengvai iš jų išeiti. 
Įsiveržimai ir vagystės yra 
blogas dalykas, bet jūs 
nepadarykite savo namų tvir
tove, kuri gali pasidaryti spąs
tais jums patiems gaisro ar kito 
pavojaus atveju. 

Protingas apsisaugojimas nuo 
įsiveržėlių prasideda nuo 
pagrindinių dalykų: 1. Stiprių 
durų su gerais „dead bolt" 
užraktais, ir 2. langų, kurie irgi 
yra apsaugoti nuo atidarymo iš 
lauko (pvz., perkišant storą vinį, 
ar įtaisant specialų langų 
užraktą). Bet durys ir langai 
turėtų būti lengvai atidaromi iš 
vidaus. Jei reikia raktų juos 
atrakinti, raktai turėtų būti 
laikomi taip, kad juos lengvai 
būtų -gahma pasiekti. 

Bet koks prietaisas, kurį 
galima uždėti ant durų, ar at
remti į duris, ar pakišti po du
rimis, kad nebūtų galima 
lengvai įsilaužti į vidų, turi būti 
toks, kurį lengvai galima nuim
ti iš vidaus, jei yra kokia 
nelaimė, pvz., gaisras. Uždėti 
geležinius virbus ant langų nėra 
geras dalykas, nes šiuo atveju 
„vaistas yra blogesnis už pačią 
ligą". Virbai ne tik sulaiko įsi
veržėlius, bet neleidžia ir gy
ventojams pro juos išlįsti. 
Nelaimės atveju jie virsta 
tiesiog spąstais. Kiekvienais 
metais daugiau negu tuzinas 
amerikiečių miršta gaisre dėl 
geležinių virbų, apsaugojančių 
langus ir duris, taip sako The 
National Fire Protection Asso-
ciation. 

Ką daryti, kad plėšikui praei
tų noras lįsti į jūsų namus? 
Pirmiausia, pasalinkite namo 
artumoje vietas, kur vagys 
galėtų pasislėpti: apgenėkite 
medžius ir apkarpykite krūmus, 
kurie auga arti namo. Apšvies
kite namo išorę strateginiai 
išdėliotomis šviesomis (flood 
lights). Už mažiau negu 10 dole
rių jūs galite nusipirkti įtaisą 
„photocell", kuris automatiškai 
uždega lempas, kai sutemsta. 
Judesio pajutėjus — „motion 
detectors" instrumentus galima 
nusipirkti už 15-30 dolerių. Jie 
uždegs šviesą, jei bet kas prisi
artins bent iki 50 pėdų prie 
namo. Jei išvykstate iš namų, 
prijunkite keletą kambarinių 
lempų prie laikrodžio — regulia
toriaus, kuris įjungs šviesas ir 

- jas užgesins nustatytu laiku. 
Tai sudarys vaizdą, kad kažkas 
yra namie. Nebloga yra įjungti 
ir radiją ar televiziją į tokį laik
rodžio reguliatorių (timer). Šios 
priemonės apsaugo jūsų namus 
naktį. Bet policijos pareigūnai 
sako, kad jūsų namams gresia 
didžiausias pavojus ne naktį. 
Daugumas įsilaužimų yra 
padaromi dienos metu, kai 
žmonės yra darbe. Daug tokių 

įsilaužimų padaro kaimynystėje 
gyveną vaikigaliai, jie apžiūri 
vietą — namą, ar nėra šunų, 
apsaugos sistemų, nes apsau
gotų namų jie vengia. Šunys yra 
puiki apsauga nuo vagių. Bet 
mažai žmonių palieka šunis 
namie, kai jie išvyksta kelionėn. 
Dėl to gerai įvesta apsaugos sis
tema yra geriausias apsisaugo
jimas. Įvedimas vidutiniškai 
kainuoja apie 1,000 dol. Tai yra 
labai rekomenduojama ne tik 
policijos, bet ir apdraudos bend
rovių. Daugumas apdraudų 
bendrovių duoda nuolaidas 
namo apdraudai, jei yra įvesta 
ir gerai prižiūrima apsaugos sis
tema. Nuolaidos siekia nuo 5% 
iki 15%. Nors sakoma, kad 
profesionalams vagims nėra 
neatrakinamų užraktų, ne
įeinamų namų, ar nesustab
domų apsaugų. Pagal National. 
Burglar and Fire Alarm Asso-
ciation, į namus be apsaugos yra 
3 kartus dažniau įsilaužiama, 
negu į tuos namus, kurie turi 
apsaugos signalus. Policija ir 
apdraudos bendrovės rekomen
duoja įsivesti prižiūrimą — 
„monitored security system". 
Tai reiškia, kad prie garsaus 
sirenos garso, jei kas įsilaužia į 
namus, telefono signalas au
tomatiškai siunčia žinią 24 vai. 
veikiančiai sekimo stočiai. Šis 
centras pirmiausia skambina į 
jūsų namus, kad įsitikintų, ar 
tai nėra klaidingas signalas. 
Jei nėra atsakymo ir jei asmuo, 
kuris atsiliepia neperduoda 
susitarto ženklo, stotis šaukia 
policiją. Sirena pati galbūt at
baidytų įsiveržėlius, tad kodėl 
mokėti 20-30 dolerių mėnesinio 
mokesčio signalo sekimo cen
trui? Specialistai sako, kad 
sekimo stotis yra naudinga: 1. 
profesionalai vagys gali greitai 
nuspręsti, ar apsaugos sistema 
yra sekama. Jei ne, tai jie 
palaukia, kol sirena nutils ir 
tada pradeda savo „darbą". 
Tarp kita ko, tos sirenos dažnai 
per klaidą įjungiamos, tad 
dažniausiai net kaimynai nebe
kreipia į jas dėmesio. 2. Apsaugos 
centro sekimas yra naudingas ir 
gaisro atveju. Daugumas namų 
apsaugos sistemų yra sekamos, 
ar nėra dūmų bei gaisro, ne tik 
įsibrovimų. Jeigu esate išvykę, 
tai sutrumpina laiką, kai gais
rininkai sužinojo apie gaisrą. 
Tai gali būti svarbu, nes greitas 
gaisrininkų reagavimas gali 
užgesinti gaisrą, dar jam 
neišsiplėtus. 

Apsaugos sistemą galite įsi
vesti patys ir leisti bendrovei ją 
sekti — „monitor". Bet yra ge
riausia, jei pati bendrovė įveda 
apsaugą. Labai svarbu yra pasi
rinkti gerą bendrovę. Per pas
kutinius kelerius metus apsau
gos sistemų pramonė labai išau
go, todėl yra daug varžovų, bet 
yra gan daug ir su ribotomis 
galimybėmis. Keletas policijos 
ir apsaugos įvedimo bendrovių 
patarimų: 

1. gaukite rekomendacijas iš 
šeimos narių, draugų, kaimynų 
arba savo apdraudos agento. 
Pasikalbėkite bent su 3 vie
tomis, prieš galutinį apsispren
dimą; 

2. įsigykite visą sistemą: 
apsaugos sistema turėtų apim
ti visas duris ir visus langus pir
mame aukšte; 

3. patikrinkite, kad visa 
įranga ir centrinė sekimo stotis 
būtų UL — Underwriters La-
boratory garantuota; 

4. būkite atsargūs su bendro
vėmis, kurios reikalauja pasi
rašyti sutartį daugiau negu me
tams, dėl mėnesinių tikrinimų; 

5. susižinokite, ar įranga yra 
parduodama, ar tik išnuomo
jama. Jei manote name gyven
ti bent keletą metų, yra geriau 

Nors skyrybos ir antros vedy
bos yra retesnės tarp vyresniųjų 
negu jaunesniųjų porų, tos mo
terys, kurios išsiskiria ar vėl iš
teka vyresniame amžiuje, tu
rėtų žinoti, kaip jų vedybinės 
padėties pakeitimas paveikia 
,,Sočiai Security" išmokas 
(benefits). 

Pvz., daugelis išsiskyrusių, 
išeidami į pensiją, nežino, kad 
jie gali gauti „Soc. Sec." iš
mokas, remiantis jų'buvusių 
vyrų/žmonų uždarbiu, kad per 
greit ištekėjus, gali prarasti 
tūkstančius dolerių „Soc. Sec." 
išmokų. Vedusiųjų „Soc. Sec." 
išmokų taisykles galioja abiems 
pusėms, t.y. ir vyrams, ir mote
rims, bet moterys turėtų at
kreipti į tai ypatingą dėmesį, 
įspėja pensijon išėjimo plana
vimo specialistai. Vyrai uždirba 
paprastai daugiau negu moterys 
savo darbinguose metuose, ir jie 
gauna didesnes „Soc. Sec." iš
mokas. Moterys uždirba ma
žiau, ar net nieko, ir jų išmokos 
dažnai priklauso nuo vyro už
darbio. Moterys gyvena keletą 
metų ilgiau negu vyrai ir „Soc. 
Sec." išmokos joms yra labai 
svarbios, kad galėtų pragyventi. 
Special istai duoda keletą 
taisyklių, kurias vyresnės mo
terys turėtų žinoti, kad jos galė
tų gauti kuo didesnes išmokas, 
joms priklausančias. 

Sulaukusi 62 metų, moteris 
gali pradėti savo pačios „Soc. 

1. Jūs buvote vedę mažiausia 
10 metų. 

2. Jūs esate išsiskyrę mažiau
siai 2 metai. Tai negalioja, jei 
vyras gavo „Soc. Sec." išmokas 
dar prieš skyrybas. 

3. Nesate vėl ištekėjusi. 
4. Jūs negaunate savo pačios 

„Soc. Sec." pensijos, kuri yra di
desnė, ar lygi tai, kurią gau
tumėte pagal buvusio vyro 
uždarbį. 

5. Jūs esate 62 metų, ar vyres
nė. 

6. Jūsų buvęs vyras yra 62 
metų, ar vyresnis, ir turi teisę 
gauti „Soc. Sec." pensiją (nebū
tina, kad jis jau būtų miręs). 

7. Jei jūs ištekėjote ir vėl išsi
skyrėte, jūs galite pasirinkti 
„Soc. Sec." pensiją pirmo ar an
tro vyro, pagal tai, kurio uždar
bis buvo didesnis. Kad tai galė
tumėte padaryti, turite atitikti 
jau suminėtus reikalavimus. 

8. Jums „Soc. Sec." pensija 
imama pagal buvusio vyro 
uždarbį nepasikeičia, jei jūsų 
buvęs vyras vėl apsiveda. 

9. Jei jūsų buvęs vyras nu
miršta, jūs galite gauti 100% jo 
„Soc. Sec." pensijos. 

Moterys, kurios pačios gauna 
„Soc. Sec." išmokas, kartais 
neatkreipia dėmesio, kad joms 
gali būti naudingiau gauti 
buvusio vyro išmokas, ypač jei 
jis miršta. Apie tai pasitik
rinkite „Soc. Sec." įstaigoje. 

Našlės gali gauti „survivors 
gan prauet i savu U<M.IUB „CKA, . - -
Sec." išmokas, jei pakankamai benefits". Kiek tai bus, priklau-
ilgai yra išdirbusi ir jei turi teisę s° ne tik nuo vyro uždarbio, bet 
jas gauti. Išėjus į pensiją 62 
metų, „Soc. Sec." pensijos išmo
kos nepakeičiamai sumažina
mos 20%, palyginus su tuo, ką 
gautumėte, išėjus į pensiją 65 
metų. Pradedant 2000 metais, 
amžius, kada galėsite gauti visą 

ir kada jūs pradedate juos gau
ti. Atkreipkite dėmesį į šiuos 
punktus: 

1. Jūs galite pradėti gauti 
išmokas, sulaukusi 60 metų, ar 
50 metų, jei esate invalidė. 

2. Jei jūs gaunate pensiją, re-
(unziui), liauti gaicsikc g a u u v ioą 
„Sočiai Security" pensiją, bus miantis jūsų pačios darbu, jūs 
palaipsniui prailgintas, kol pa- S a h t e Padėti imti sumažintas 
sieks 67 metų 2027 metais. 

Jei moteris negali gauti savo 
pačios uždirbtos pensijos, ji turi 
teisę gauti 50% tos sumos, kurią 
gauna jos vyras, išėjęs į pensiją, 
taip pat moteris gali pasirinkti, 
ar imti savo pensiją, ar pagal vy
ro uždarbį — kuri suma bus 
didesnė. 

Jei moteris išsiskyrė, ji gali 
gauti pensiją — 50% savo buvu
sio vyro pensijos, bet ji turi 
išpildyti šiuos reikalavimus: 

išmokas, sulaukus 62 metų ir 
pakeisti jas į našlės išmokas, 
kai sulauksite 65 metų, arba at
virkščiai. 

3. Jei jūs ištekate antrą kartą, 
sulaukusi 60 metų, ar vėliau, 
sulaukusi 50 metų, jei esate 
invalidė, jūs galite gauti miru
sio vyro „Soc. Sec." pensiją tol, 
kol nepaprašysite išmokų, kaip 
žmona naujo vyro. Jūs negalite 
gauti „Soc. Sec." išmokų iš abie
jų vyrų. 

4. Jei ištekate prieš 60-tuosius 
metus, visam laikui praranda
te mirusio vyro išmokas. 

5. Našlės išmokos yra l\W7c 
mirusio vyro išmokų, jei prade
date jas gauti, sulaukusi 60 m., 
ir 100! išmokų, jei laukiate iki 
tikrojo į pensiją išėjimo am
žiaus. 

6. Našlės pensija — išmokos 
yra didesnės, negu žmonos. 
Kaip našlė, jūs galite gauti iki 
100% jūsų mirusio vyro išmokų, 
bet kaip žmona, jūs turite teisę 
j sumą, kuri yra 50% jūsų vyro 
išmokų. 

Rūpestingai peržiūrėkite 
visas galimybes, pirm negu pra
dėsite imti pensiją — išmokas, 
nes netinkamas pasirinkimas 
gali drastiškai pakeisti tai, į ką 
jūs turėjote teisę. Specialistai 
pataria, kad pasitartumėte su fi
nansiniu planuotoju ir „Soc. 
Sec." atstovu ir žinotumėte, 
koks pasirinkimas būtų jums 
geriausias. 

Paskambinkite „Soc. Sec." ad
ministracijai tel. 800-772-1213 
ir paprašykite knygelės „Sočiai 
Security... VVhat Every Woman 
Sbould Know". Dėl nemokamai 
daromo apskaičiavimo jūsų 
išmokų nuvykite į vietinę „Soc. 
Sec." įstaigą, ar paskambinkite 
jau minėtu telefonu ir prašykite 
FORM SS - 77044, tai yra san-
trauka jūsų uždarbio ir galimų 
išmokų duomenų. Prieš einant 
į pensiją ar pradedant imti 
pagal vyrą išmokas, pirma pasi
tikrinkite ir sužinokite visas 
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galimybes, kad vėliau nereikėtų :ago Tribūne" 11996.10.21). 
gailėtis. Aldona Šmulkštiene ir 

Naudotasi medžiaga iš „Chi- Birutė Jasaitienė 

Los Angeles Dramos Sambūrio vadovui. Dailiųjų 
Menų klubo nariui 

A.tA. 
VINCUI DOVYDAIČIUI 

mirus, žmoną EMĄ ir šeimą užjaučia ir kartu liūdi. 

UJS Angeles Dailiųjų Menų klubas 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. lapkričio 
8 d., sulaukusi 93 m. mirė 

A.tA. 
STEFANIJA MERECKIENĖ 

Liūdesyje liko: Lietuvoje brolis OUus, Kanadoje sesuo Juze 
Rinkūniene, JAV-bėse duktė Liuda, žentas Raimundas, sūnus 
Zenonas; anūkai: Tomas, Kristina, Roma. Aida ir Audrius; 
proanūkai: Lija, Aleksas ir Laura. 

Velionė bus laidojama lapkričio 11d. Brockton, MA. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U M E R AL D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT 0THER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. Califomia 4605 So. Hermitage 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 

nusipirkti, o ne išnuomoti namo 
apsaugos sistemą; 

6. sužinokite, ar sistema turi 
specialų nuosavybės „chip" ar 
„code". Jei turi bent viena jų* 
negalėsite pakeisti apsaugos 
sekimo stoties, jei turima būsite 
nepatenkinti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1996.10.10). 

A.tA. 
VYTAUTAS BRIZGYS 

Gyveno Cleveland, Ohio. Mirė 1996 m. lapkričio 7 d. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Arūnas su žmona Paulą, sūnus Vydas 

su žmona Caroline, anūkai Deanna ir Gediminas, brolis 
Bernardas su šeima, sesuo Anelė Keidošienė, Lietuvoje, sesuo 
Salomėja Čibirkienė Kanadoje ir kiti artimi giminės Ameriko
je ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas antradieni, lapkričio 12 d., nuo 
3 vai. p.p. iki 9 vai. vakaro S. C. Lack laidojimo namuose, 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, IL. 

Trečiadienį, lapkričio 13 d., iš laidojimo namų 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtos į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią 
Marąuette Parke, kur bus aukojamos gedulingos šv. Mišios 
9:30 vai. ryto už velionio sielą. A.a. Vytautas bus palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, brolis, seserys ir visi giminės. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons, tel. 708-9744410. 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-70&-974-4410 

— * r = r * — ' 
MTA AMERICA/V rjpZZ^ |\BROAIX INC. 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888 
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NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Bclmont/Laramte 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l - (800)-342-5315 

Belmont/Central 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

North Slde 
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 
Far North 

4801VV. Peterson 
Tel. 312-725-9500 

R U D E N S 
K A I N O S 

T e n i r a tga l 
Vi ln ius $705 
Riga $705 
Ta l l inn $705 
M insk $705 

| v iena puse 
Vilnius $485 
Riga $485 
Tallinn $485 
Minsk $485 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAROUETTE PARK 2533 W. 71 ST 
CICERO 5940 VV. 35 ST 

LEMONT 12401 S ARCHER AVE <k DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 VV g7 ST 

TJNIFY PARK 16600 S OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 -708-652-5245 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 -708-448-6209 
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 9 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Lietuvos Generalinis kon

sulatas Čikagoje praneša, kad 
dėl susidėjusių aplinkybių 
konsulato įstaiga nedirbs š.m. 
lapkričio 11,12,13,14,15 ir 18 
d. Konsulato įstaiga pradės 
dirbti lapkričio 19 diena, nuo 10 
vai. ryte iki 1 vai. p.p. Skubiais 
reikalais prašome kreiptis į LR 
Generalinį konsulatą New Yor-
ke, tel. 212-354-7840. 

So l . Algirdas Brazis ir 
Lietuvių Operos choras, diriguo
jamas muz. Ričardo Šoko, atliks 
meninę programos dalį Operos 
pokylio metu, kuris bus šešta
dienį, lapkričio 16 d., Jaunimo 
centre. Tą vakarą bus traukia
mi ir laimingieji Operos vajaus 
bilietai, kuriuos jau dabar 
reikia atsiųsti valdybai. Šis 
pokylis rengiamas tam, kad pa
vasarį būtų galima pastatyti vėl 
naują operą. 

Advokatas Tomas Petkus, 
iš Petkus and Associates, At-
torneys At Law, Chicago, IL, at
naujindamas prenumeratą, 
parėmė „Draugą" 155 dol. 
auka. Esame labai dėkingi! 

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką Virgiui Norkui, Naper-
ville. IL, kuris kartu su prenu
meratos pratęsimo mokesčiu 
„Draugą" apdovanojo 105 dol. 
auka. 

Našlių, našliukų ir pavienių 
k l u b o susirinkimas įvyks 
lapkričio 15 d., penktadienį, 1 
vai. popiet. Šaulių salėje, 2417 
W. 43rd. Str., Chicago. Nariai 
dalyvaukite. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x TRANSPAK praneša: 
„Šiais metais Lietuvos įmonių 
parduota produkcija sudaro 
74.9% visos 1995 metais parduo
tos produkcijos. 1995 metais 
palyginti su 1994 metais Lietu
vos įmonių parduota produkci
ja padidėjo 26.8% proc. Grynasis 
pelnas išaugo 83.9 % Pirmosios 
trys vietos pagal metinių pa
jamų, gautų už parduotą pro
dukcijos dydį priklauso Lietuvos 
energet ikos gigantams — 
„Lietuvos energijai", „Mažeikių 
naftai", „Lietuvos dujoms". 
P i n i g a i , siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x KALBA. JŪSŲ VAIKAI, 

ĮDOMIŲ LIKIMŲ ŽMONĖS. 
Tai tik dvi naujienos iš dau
gelio, įtrauktų į sekmadieninę 
kultūrinę pramoginę programą 
V ATRAS. Klausykite visų ŽE
MES L PRODUCTIONS radijo 
laidų VAIRO, VERSMĖS, ir 
STUDIJOS R kasdien nuo pir
madienio iki sekmadienio nuo 
10 iki 11 v.r. per WNDZ 750 
AM bangomis. Redakcijos ad
resas: Lithuanian News Radio, 
PO Boz 1161, Oak Park, IL 
60304. Red. tel. nr. 708-
386-0666 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Sti'icl 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 312-2844)100 

Kasdien 9 v.r—5 v.v 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Polaski Rd., Chicago, It 60629 
C? b) i šiaure nuo Balzeko muzieiaus) 

Tel. 312-5*2-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4*66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo v«L nuo 9 iki 7 vai vak. 

5eitod 9 vr.iki 1 vai p p 

Antanas Balčytis, Lietuvių 
Katalikų susivienijimo 163 
kuopos finansų sekretorius, dėl 
pablogėjusios sveikatos, iš tų 
pareigų pasitraukia. Dabar kuo
pos nariai visais reikalais turi 
kreiptis į Susivienijimo centrą. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", lapkričio 13 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
rodoma vaizdajuostė apie parti
zanų veiklą, pavadinta „Ketvir
tasis prezidentas". Vaizdajuos
tę, kuri paruošta Lietuvos TV 
filmų studijos 1995 metais, 
„Seklyčios" lankytojams pa
rūpino Emilija Valantinienė. Po 
programos bus bendri pietūs. 
Visi maloniai kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

„Draugo" spalio 24 d. 1 psl., 
pasinaudojus „Atgimimo" laik
raščio (Nr. 41, spalio 18 d.) in
formacija, buvo išspausdinta 
nuotrauka su klaidingu parašu, 
kuriame rašoma, kad užsienio 
lietuviai Lietuvos Karo aka
demijai padovanojo 1933 m. 
prezidento Antano Smetonos 
įsteigtą taurę. Šią taurę įkūrė 
Lietuvos Karo mokyklos XV 
laidos karininkai užsienyje tik 
1996 m. spalio 13 dieną. Re
dakcija dėkinga J. Jakubauskui 
už patikslinimą. 

x Apolonija Vitkuvienė, 
Hartford CT ir Genovaitė Masi-
lionienė; Cleveland OH globoja 
po našlaitį Lietuvoje. Pra-
tęsdamos metinę globą atsiuntė 
po $150 — metinį globos mokes
tį. Dėkojame! „Lie tuvos 
Našlaičių globos" komitetas 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x V i r g i n i j a u s R u s e c k o 
tapybos ir Broniaus Rutkausko 
freskos darbų paroda įvyks lap
kričio 22 d. 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Rengia Amerikos 
Lietuvių meno draugija. 

(sk) 

x A ą C č Ę ę Ė ė J i V ų Ū ū Ž ž 
Kompiuteriais rašykime ir 
spausdinkime visomis raidė
mis! WINLIKA lietuviškos 
tvarkyklės WINDOWS 3.1, 
NT, ir 95 terpėms pritaikys 
klavetūrai lietuvišką abėcėlę. 
Rinkimės iš sąrašo 446 naujų 
knygų, kompaktinių diskų, 
kasečių, kompiuterinių pro
gramų iš Lietuvos! Mielai suras 
ir anksčiau išleistų. KNYGOS 
SKRYDIS, Box 811, Vilnius 
2055, Lithuania . E-paštu: 
zbeliaus@aiva.lt Atstovas: An
drius Kulikauksas (773) 
476-8221. 

(sk) 

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

(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. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091 
Sav. Petras Bernotas. 

(si 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar' 
ba (708) 425-7161. 

(skt 
x Galiu padėti legaliai gau

ti „SOC. SECURiTY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
Ucense) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-2464241. 

(sk) 

„Gajos" korporacijos susirinkime, įvykusiame spalio 27 d. Ateitininku namuose, Lemonte. Ii 
kairės: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Petras Kisielius, prof. Leonas Mačiūnas, dr. Antanas Razma 
ir dr. Vacys Šaulys. 

GAUSUS KORP. „GAJA" 
SUSIRINKIMAS 

Š.m. spalio 27 d. įvyko korp. 
„Gaja" susirinkimas. Po šv. Mi
šių Palaimintojo Jurgio Matu
laičio koplyčioje, Lemonte, pro
grama tęsėsi toliau Ateitininkų 
namuose. Po kun. A. Palioko 
invokacijos ir pasivaišinę šeimi-

Žuvies pietūs lapkričio 17 d., 
sekmadienį, 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. 
Be žuvies kotletų dar vai
šinsime skania žuvies sriu
ba, bulvių koše, daržovėmis, ka
va ir pyragaičiais. PLC renginių 
komitetas kviečia atvykti ir 
pasigardžiuoti. 

„Bazaras" — mugė gruodžio 
7 - 8 d., šeštadienį ir sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre. 
Lemonte. Galima išsinuomoti 
stalus ir pardavinėti savo pre
kes. Dėl stalų nuomos skambin
ti Aldona Palekienei tel. 708-
448-7436. „Bazaras" bus atida
rąs nuo 9 vai. ryte iki 3 vai. po 
pietų centro didžiojoje salėje. 

Tebūnie tarytum pasakoje. 
Naujųjų metų sutikimas Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje, Lemonte. Visus kviečia 
Lietuvių dailės muziejus. 

x Audronė Gaižiūnienė, 
R i č a r d a s Š o k a s , Audrė 
Budrytė ir Jo Ann Glover 
atliks „Saulutės" prieškalė
dinio labdaros koncerto prog
ramą. Visi kviečiami į muzikos 
ir poezijos valandėlę „LY
RIKA", sekmadienį, gruodžio 1 
d., po 11:00 vai Mišių, Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte. JŪ
SŲ AUKA - ALKANU VAI
KŲ PARAMA! 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms: Aldona Ješmantienė 
$150, Mark Golden $40, Aldona 
ir Anis Griniai $600. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tel. 
(847) 537-7949. TAX ID #36-
3003339. 

(sk) 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked-
zie Ave., Evergreen Plc, IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455. 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą , aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
11 lth St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-2334335. 

(sk) 

ninkės Stasiulienės puikiais už
kandžiais, klausėmės ir pirm. 
dr. Antano Razmos įžanginio žo
džio. Jis pasveikino visus daly
vius ir pasidžiaugė svečiu iš 
Lietuvos, prof. Leonu Mačiūnu, 
kuris Vilniuje atkūrė „Gają". 
Trumpai paminėjo šių metų nu
veiktus darbus. 4 valdybos po
sėdžius, apgailestavo, netekus 
aktyvaus nario dr. Kazio 
Pemkaus. 

Toliau kalbėjo jauna ener
ginga studentė Daina Kaz
lauskaitė, šių metų vasarą suor
ganizavusi Vilniuje Šv. Jokūbo 
ligoninėje jaunų moksleivių 
savanorių būrelį. „Gajos" gau
tais pinigais aprūpino visus uni
formomis ir paskirstė įvairiems 
darbams į skirtingus ligoninės 
skyrius. Rezultatai buvo nuosta
būs, jais džiaugėsi ir vadovybė, 
ir bendradarbiai, ir ligoniai. 
Savanorius minėjo TV, radijas 
ir vietinė: spauda. 

Prof. Leonas Mačiūnas savo 
žody pirmiausia padėkojo „Ga
jai", kad pakvietė jį, davė pro
gos būti ir Lietuvių gydytojų su
važiavime, ir čia šiandien, „Ga
jos" susirinkime. Trumpai api
būdino savo šeimą, kurioje 
žmona ir dvi dukros yra dakta
rės. Savo gydytojo kelyje turėjo 
daug nemalonumų, nes nebuvo 
partietis. Tačiau kolegos prof. 
Norkūno pagalba puikiai ap
gynė ir kandidato, ir hab. dak

taro laipsnius. Jo darbo sritis 
yra skrandžio opaligės ir jų gy
dymas. Ta tema yra parašęs per 
100 mokslinių straipsnių, apie 
tai kalbėjo ir Čikagoje 1993 m. 
Mokslo ir kūrybos simpoziume. 
Prieš keletą metų susitikęs 
Vilniuje dr. Vacį Šaulį, svarstė 
su juo galimybę atkurti Vilniu
je „Gają". Su keliais kolegomis, 
turinčiais t iesiogį ryšį su 
studentais, 1996 m. vasario 20 
d. turėjo steigiamąjį susi
rinkimą. Ateitis nėra lengva, 
kalbėjo prof. Mačiūnas, nes 50 
okupacijos metų labai sužalojo 
augančio ir bręstančio jaunuo
lio sielą. O ir dabar TV ir radijo 
programos rauna iš širdies visas 
dvasines vertybes. Ta tema 
buvo kalba ir su hierarchija, 
diskutuota, kiek gali pasau
liečiai prisidėti prie Bažnyčios 
augimo, bet ir Bažnyčia negali 
būti nutolusi nuo žmonių bei jų 
kančių. Dabar daugiau tikimasi 
iš arkiv. S. Tamkevičiaus. 

Baigdamas savo žodį, prof. 
Mačiūnas perdavė visiems daly
viams sveikinimus nuo mažo 
„Gajos" Vilniuje būrelio (9 
mergaitės), pirm. A. Razmai 
įteikė laišką ir gražų adresą, o 
valdybos visus narius apjuosė 
gražiausiom lietuviškom juos
tom. Plojimais palydėta jo kalba 
ir gausios dovanos. 

L. Baltrušaitienė 

IŠ ARTI IR TOUi 
PIANISTĖS MŪZOS 

KERAI 
I JAV vėl atvyko (jau antrą 

kartą šiais metais), į aukštas 
pasaulio muzikos aukštumas 
įkopusi, Europos didžiųjų kon
certinių salių žvaigždė, lietuvių 
ir prancūzų numylėta pianistė, 
Mūza Rubackytė. Atsilankiu
sieji į koncertus jai sukelia 
milžiniškas ovacijas, o muzikos 
kritikai pritrūksta žodžių, 
kuriais galėtų tinkamai išreikš
ti jos nuostabų skambinimą. 
Laikraštyje „Dauphins Libers" 
(1991.12.14) rasė: „Ši įkvėpta ir 
stulbinanti virtuoze užburia 
savo galia ir emocingumu". 
Kitame prancūzų laikraštyje 
„Sųd Quest" (1992.07.30) muzi
kos kritikas savo susižavėjimą 
reiškia: „Koks polėkis, koks 
aistringas užsidegimas ir koks 
begalinis jautrumas po neprie
kaištinga technika... Tai ugnis 
po ledu!" Muzikos kritikai Mūzą 
Rubackytę tiesiog dievina: 
„...pribloškė išmintimi, drama
turgijos logika, garso spalvo
mis... pasažų natos dainuoja 
kristoliškai gaiviai, kaip 
vasaros aušra. Tai stebuklas!... 
Įvairiais spalvų niuansais žėrėjo 
garsas, galinga jėga sklido iš
kilminga džiugesio muzika... 
Stulbinanti technika, impre-
sionistiška garsų gama, pribloš
kianti jėga... Ji — tiesiog iš
rinktoji!" Tai tik maža dalis tų 
pasisakymų, o jų pas mane yra 
susirinkęs didelis glėbys. 

Pianistės Mūzos Rubackytės 
koncertas New Yorke įvyko 
trečiadienį, lapkričio 6 d., 
Vengrijos konsulato patalpų 
salėje. Mūzos nueitą muzikinį 
kelią glaustai apibūdino ir pia
nistę pristatė Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas 
dr. Petras Anusas. 

Per du išėjimus Mūza skam
bino pasaulio klasikų kūrinius. 

Man nepavykus surasti žo
džių, kuriais galėčiau išreikšti 
savo jausmus ir nuotaikas, 
pakerėtas nuostabaus Mūzos 
Rubackytės koncerto, į talką 
pasikviečiau muzikos kritiką 
Chaning Gray. Jis apie Mūzos 
koncertą, atliktą Newport, RI, 
muzikos festivalyje, rašė („The 
Providence Journal-bulletin", 
1995 m. liepos 24 d>. Galbūt die-

x Gera naujiena Amerikos 
lietuviams! Balt ia Ezpress 
pratęsė kalėdinių siuntinių 
priėmimą iki l apkr ič io 12 d. 
Daugiau sužinosite paskambinę 
tel. 1-800-SPARNAI, 1-800-
772-7624 arba pažiūrėję į mūsų 
didelį skelbimą kitame pusla
pyje. 

(sk) 
x Pigiausi te lefoniniai ry

šiai su Lietuva. Pastovūs 
įkainiai 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę. I Lietuvą — 
tik 85 centai už minutę. Galite 
skambinti bet kur už JAV ribų. 
Nereikia persirašyti iš* vienos 
firmos į kita. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų 
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės 
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 
v.v. atstovybės te lefonu 
708-386-0556. (sk) 

vai užsirūstino, kad paprastas 
įnirtingasis taip puikiai grojo 
fortepijonu? Ne, tai tik fejer
verkai pasklido danguje viri 
Roeecliff, kai lietuvė pianistė 
Mūza Rubackytė šiuo koncertu 
debiutavo Amerikoje. Sis jau
dinantis rečitalis buvo viena 
paskutiniųjų Newport muzikos 
festivalio dovanų (...) Atrodė, jog 
prapliupusios raketos užlies 
»̂ iftjrw*̂  pianistę. Tačiau, Rubac-
kytei šėlstant „La Campa-
nell'oje, tapo aišku, jog fejer
verkai viri Roeecliff neprilygs
ta fejerverkams salėje! (...) Iki 
Rubackytės pasirodymo šiame 
festivalyje nebuvo tokio stulbi
nančio rečitalio". 

Nuaidėjus paskutiniesiems 
fortepijono garsams, pianistei 
Mūzai Rubackytei už suteiktą 
neužmirštamą muzikos puotą, 
visiems sustojus, audringais plo
jimais ir rožių puokštėmis, buvo 
išreikšta padėka. 

Koncertą suorganizavo Lietu
vos Respublikos generalinis 
konsulatas kartu su Vengrijos 
Respublikos generaliniu konsu
latu ir LB NY apygardos 
valdyba. 

Petras Palys 

Oras Čikagoje 

Šeštadienį, lapkričio 9 A pa
dangėje vis dar nemažai debesų, 
temperatūra dieną 38 laipsniai 
F, naktį nukris iki 20 laipsnių, 
bet tai vis tiek tinkama diena 
dalyvauti „Ateities" savaitgalio 
paskaitose, o vakare — Lietuvių 
fondo metiniame pokylyje, vyk
siančiame Pasaulio lietuvių cen
tre. 

Sekmadienį, lapkričio 10 d , 
nors diena vėsoka, bet dar malo
niau sėdėti koncerto salėje ir 
klausytis nuostabių muzikos 
garsų. Jaunimo centre 3 vai. 
p.p. koncertuos genialioji muzi
kė Mūza Rubackytė, ajae kurios 
koncertus svetimtaučiai muzi
kos kritikai kuria legendas. 
Nepraleiskime progos pasiklau
syti ir įsitikinti patys. Dieną 
temperatūra apie 40 laipsnių F, 
naktį — 23 laipsniai. 

Pirmadieni, lapkričio 11 d , 
šiek tiek šilčiau, bet dangus vis 
dar apsitraukęs debesimis. 
Dieną temperatūra apie 41 
laipsnių, naktį — 23 laipsniai F. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-565-9500 

KAIP LAIKOSI DRAUGO FONDAS 

Prof. Leonas Mačiūnas, svečias iš Lietuvos, Vilniuje atkūręs „Gąjcs" kor-
poracua, apsilankęs išeivijos Korp! „Gajos" susirinkime spalio 27 d., Atei
tininkų namuose, Lemonte, apdovanojęs L. Baltrušaitiene ir dr. A. Raziną 
juostomis. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: po $200 Juozas ir 
Giedrė Končiai, Kazys ir dr. 
Eugenija Kriaučiūnai, Vytautas 
Vizgirda; po $100 Petras Nau
jokas, Vincas ir Aldona Šmulkš
čiai, dr. Rimas ir dr. Elona 
Vaišniai, dr. Otonas Vaitas, 
Vladas ir Adelė Varneckai. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame; 
prašome aukas siusti Lietuvių 
Fondui , 14911-127 St., Le-
mont, IL 60439. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

DF iždininko pranešimas 
m metiniam narių 

suvažiavimui 1996.10.26 

Draugo fondo kapitalą šiuo 
metu sudaro narių ir rėmėjų 
įnašai, kurių suma — 556,970 
dol. Kapitalo prieauglį sudaro 
banko palūkanos, dividendai ir 
biržos prieauglis. Pagrindinio 
kapitalo prieaugliu yra remia
mas dienraščio „Draugo" lei
dimas. 

Su kvietimu į III metinį DF 
narių suvažiavimą (10^28/96) 
buvo išsiuntinėta 1998 metų 
pirmojo pusmečio apyskaita. 
Kadangi šiais metais turime tik 
du lėšų telkimo vajus, iždo fi
nansinės apyskaitos paruošia
mos pusmečiui ir visiems me
tams (12/31/96) su duomenimis 
dėl Internal Revenue Service. 

1996 metų iki dabar Draugo 
fondo įnašai sudaro 105,093 dol. 
lėšų. Jas sudaro pavasario vajus 
su 73,976 dol .vasaros įnašai su 
3,491 dol. ir rudens vajus, iki 
dabar atnešęs 27,626 dol. lėšų. 

Išlaidą per 1996 metus iki 
dabar susidarė 4,856.82 dol., o 
per 3 metus nuo Draugo fondo 
įsteigimo - 16,746 dol., kas 
sudaro 3% nuo sutelkto viso 
kapitalo. Banko sąskaitoje šiuo 

metu yra 10,224.47 dol. 
Per visą laikotarpi iki dabar 

investuota 510,000 dol. kapita
lo. Dienraščio „Draugo" lei
dimui paremti 1996 m. iki da
bar išmokėta 125,000 dol., 1995 
metais buvo išmokėta 27,000 
dol. Ii viso .Draugui" išmokėta 
152,000 dol. Išmokėjimai iiais 
metais atlikti i i kapitalo prie
auglio, 1995-1996 metais, esant 
palankiam investavimo pelnui 
biržoje. 1996 metais 20,000 dol. 
išmokėjimas buvo ii 1994 m. 
Kalėdų vajaus pajamų, skiltų 
„Draugo" spaustuvės mažinu 
remontui. Beveik visos iždo 
gautos pajamos investuojamos 
biržoje, tik mažą sumą laikant 
Standard Federal banko čekių 
sąskaitoje einamosioms išlai
doms apmokėti. 

Nuolatinė lėšų stoka dienraš
čio „Draugo" leidybai ir leidėjų 
prašymai dėl paramos ii Draugo 
fondo, verčia skubėti su pagrin
dinio kapitalo auginimu iki mi
lijono dolerių. Investavus mili
joną dolerių, pagal dabar au
gantį birios pelną, būtų galima 
daugiau paremti „Draugo" lei
dybą. Pagrindinis Draugo fondo 
kapitalas, kaip finansinė jėgai
nė neturi būti naudojamas. 

Draugo fondo iždininkas 
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