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Prezidentas pasiūlė Seimui 
premjeru skirti G. Vagnorių 

Vilnius, lapkričio 27 d. (BNS) Seimu patvirtinti valstybės ir 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas trečiadieni pateikė 
Seimui svarstyti konservatorių 
valdybos pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus kandidatūrą mi
nistro pirmininko pareigoms 
užimti. Seimui pritarus, pre
zidentas galės paskirti premje
rą ir pavesti jam sudaryti vy
riausybe. 

Siūlydamas kandidatą Sei
mui, prezidentas pažymėjo, kad 
jo nuomonės negalėjo pakeisti 
12 narių Seime turinčios LDDP 
nepritarimas G. Vagnoriaus 
skyrimui. „Praėjusią savaite šį 
jjsajsjįsją aptariau su penkiomis 
įtakingiausiomis Seimo frakci
jomis. Konsultuojantis paaiškė
jo, kad konservatorių ir krikš
čionių demokratų koalicijos iš
keltam kandidatui Gediminui 
Vagnoriui pritaria arba neprieš
tarauja ir Centro sąjunga bei so
cialdemokratai", sakė preziden
tas. 

Jau tris premjerų kandida
tūras Seimui teikės prezidentas 
A. Brazauskas tikisi, kad „ir 
ketvirtasis kartas nemeluos". 

Prezidentas pastebėjo, kad aš
tuntoji vyriausybė paveldės ne
lengvą palikimą, ypač energe
tikos srityje. Jis palinkėjo jai 
nuosekliai tolbulinti mokesčių 
fitt^™H, TT**** tMttlriiiinkyatėa 
problemas, o pirmiausia galuti-

suformuoti ir drauge su 

savivaldybių biudžetus kitiems 
metams. 

A. Brazauskas ragino vyriau
sybe aktyviau tęsti privati
zavimą už pinigus ir neužsi
sklęsti, nes „nepagrista baimė 
tik atbaido užsienio investuoto
jus". Jis apgailestavo, kad iki 
šiol Lietuvoje nėra už valstybi
nio turto naudojimą atsakingos 
institucijos. 

Kalbėdamas apie projektus 
panaikinti ir jungti kai kurias 
ministerijas, Lietuvos preziden
tas ragino išsaugoti patyrusius 
darbuotojus. 

Savo kalboje A. Brazauskas 
pažymėjo, kad vyriausybė 
turėtų tęsti teisinės sistemos 
reformą, pagerinti vidaus rei
kalų sistemos veiklą, ypatingą 
dėmesį skirti organizuoto nusi
kalstamumo ir korupcijos kon
trolei bei prevencijai. „Tikiu, 
kad į naująją vyriausybę ateis 
kompetentingi ir pareigingi mi
nistrai, pakantūs kitų nuomo 
nei ir sugebantys kritiškf. 
įvertinti savo pirmtakų ir savo 
pačių veiklą. Tik tokia vyriau
sybė galės tvirtai eiti reformų 
keliu ir Lietuvą padaryti geres
ne ir turtingesne", sakė prezi
dentas, siūlydamas Seimui pri
tarti Gedimino Vagnoriaus kan
didatūrai premjero pareigoms 
užimti. 

Seimas sudarė 
Seniūnų sueigą -

Vilnius, lapkričio 26 d. (BNS) 
— Antradieni Seimas nutarė su
barti Seniūnų sueigą, kurią su
daro Seimo pirmininkas, ketu
ri jo pavaduotojai, Seimo kanc
leris bei Seimo frakcijų atstovai. 
Kiekviena frakcija skiria po vie
ną atstovą nuo 10 narių. 

Nutarimas priimtas, pasiekus 
sutarimą, kad artimiausiuose 
Seimo posėdžiuose bus pataisyti 
Seimo statuto straipsniai, 
nustatantys frakcijų narių 
skaičiaus atstovavimo Seniūnų 
sueigoje principus. 

Seime įregistruotos 9 frakci
jos, ir dėl 14 frakcijų atstovų 
ginčų nekilo. Vienbalsiai balsa
vus 96 Seimo nariams, be Seimo 
vadovybės, Seniūnų sueigoje 
bus 6 konservatorių atstovai ir 
po vieną KDP, Centro, SDP, 
LDDP, Liberaliųjų reformų, 
Jungtinės, Demokratų ir Nepri
klausomos frakcijų atstovą. 

Ginčai, dėl kurių teko pada
ryti pertrauką, kilo dėl septin
to konservatorių ir antro krikš

čionių demokratų atstovo, nes 
Seimo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui sustabdžius na
ryste frakcijoje, konservatoriai 
turi 69, o krikščionys demokra
tai — 16 narių. 

Projektą pateikęs Seimo pir
mininko pavaduotojas Andrius 
Kubilius sakė, kad nelogiška, 
jog 16 žmonių turinti frakcija 
gali siųsti tiek pat atstovų į 
Seniūnų sueigą, kiek ir vos po 
tris narius turinčios frakcijos, 
tačiau nepakeitus statuto, nėra 
galimybių šio klausimo išspręs
ti. 

Iš pradžių su siūlymu sufor
muoti Seniūnų sueigą pagal 
statuto reikalavimus, o vėliau 
pataisyti jį, numatant, kad 6 
Seimo nariai yra „arčiau dešim
ties", nesutiko krikščionių 
demokratų frakcijos vadovai, 
siūlę iki statuto pataisymo ap
skritai atidėti Seniūnų sueigos 
sudarymą. Tačiau vėliau 
Seniūnų sueiga buvo vis dėlto 
sudaryta. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAX, ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

LDDP nerems G. Vagnoriaus 
kandidatūros 

Vilnius, lapkričio 27 d. (BNS) 
— Vienintelė LDDP frakcija pa
reiškė neremsianti Gedimino 
Vagnoriaus kandidatūros Sei
me balsuojant dėl pritarimo 
skirti jį premjeru. 

„Konservatorių programa ne
atitinka LDDP programinių 

— Seimo Krikščionių dema 
kratų frakcija, trečiadienį susi
tikusi su Gediminu Vagnoriu
mi, patvirtino, kaip ir buvo nu
matyta koalicijos su konserva
toriais sutartyje, kad rems jį 
renkant premjeru. 

— Po susitikimo su G. Vag 
noriumi savo ketinimus remti jo 
kandidatūrą premjero parei
goms patvirtino 13 narių turinti 
Centro sąjungos frakcija, po 3 
narius turinčios Liberaliųjų 
reformų, Demokratų bei jungti
nė frakcijos. 

Klaipėda, lapkričio 27 d. (BNS). Vyriausybė* į tarimu, Klaipėdos Jūros kultūros centrui „Jūrų 
Lietuva" suteiktas respublikinio muziejaus statusas ir taip išspręstas ilgus metus trukęs ginčas 
dėl jo finansavimo Nuo Šiol Klaipėdos jūrų įminėjus bus finansuojamas i i Aplinkos apsaugos 
žinybinio biudžeto. 

Nuofa-j Klaipėdos jūrų uosto vartai, priekyj/matosi kultūros centras „Jūrų Lietuva", tolumoje 
(dešiniau) - naftos terminalas. 

Būsimasis premjeras: 
žmonių gyvenimas taps 

geresnis ir saugesnis 
Vilnius, lapkričio 27 d. (BNS) 

— kandidatas premjero parei
goms užimti, konservatorių val
dybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius žada, kad jo vadovau
jama vyriausybė dirbs sąžinin
gai ir nevengs atsakomybės. 

„Nebūsiu prisirišęs prie val
džios kėdės. Esu pasirengęs bet 
kada šių pareigų atsisakyti", 
sakė G. Vagnorius, pažadėjęs iš 
karto atsistatydinti, jeigu Seimo 
dauguma nutars, kad šias parei
gas turi užimti kas nors kitas. 

Kalbėdamas trečiadienį neei
liniame Seimo posėdyje, G. 
Vagnorius aukštai įvertino 
prezidento Algirdo Brazausko 
sprendimą pasiūlyti jo kandida
tūrą Seimui. Sprendimas vertas 
valstybės vadovo vardo ir „pa
dės pamatą politinėms tradici
joms" ir politiniam valstybės 
pastovumui, sakė kandidatas. 

Kalbėdamas apie būsimosios 
vyriausybės veiklą, G. Vagno
rius jau pačioje kalbos pradžioje 
pažadėjo „griežtai kovoti su 
korupcija ir organizuotu nusi
kalstamumu". Jis užtikrino, 

kad aukščiausiuose valdžios 
sluoksniuose neliks korupcijos 
ir nebus dangstomos nusikals
tamos struktūros. 

Kandidatas nežadėjo „nei pi
gesnės dešros, nei degtinės", nei 
didelių pašalpų ar lengvatų. 
Pasak G. Vagnoriaus, bus sie
kiama sudaryti palankias sąly
gas žmonėms daugiau užsidirb
ti. 

Jei pavyks pagyvinti ekono
miką, pasak G. Vagnoriaus, 
konservatorių ir nepriklausomų 
specialistų skaičiavimais, po 1.5 
metų vidutinė alga, nedidinant 
infliacijos, turėtų išaugti iki 
1,000 litų, o pensijos — iki 350 
litų. Kandidatas sakė, kad vy
riausybė pasiryžusi atsiskaityti 
už savo pažadus, praėjus šiam 
laikotarpiui. 

G. Vagnorius žadėjo „žalia 
gatvę" naudingoms investici
joms, tačiau ne toms, kurios yra 
priedanga privataus ar vals
tybės turto pasisavinimui. Bū
simoji vyriausybė, pasak jo, 
pasiryžusi peržiūrėti mokesčių 
sistemą, nes „mokesčių iškrai-

Lietuvos-Latvijos nesutarimai 
Prezidentai: spauda ir ginčai dėl sienos 

nesugadina santykių 
Ryga, lapkričio 26 d. (BNS) — Latvija. Jis teigė, kad prezi-

nuostatų. Be to mes puikiai pri
simenam G. Vagnoriaus praeitį 
ir darbus ir nesame įsitikinę, 
kad keleri metai jį pakeitė", sa
kė LDDP frakcijos pirmininkas 
Česlovas Juršėnas žurnalistams 
trečiadienį vakare po susitikimo 
su kandidatu į premjero postą. 

LDDP vadovas pažymėjo, kad 
dabar kuriamas „kitoks G. 
Vagnoriaus įvaizdis", — jis yra 
protingesnis. „Bet kol kas 
nematau, kad jis būtų padaręs 
rimtas išvadas iš tos kritikos, 
kuri jam buvo skirta 1991-1992 
m., ir tai mane liūdina", sakė Č. 
Juršėnas. 

Jis pastebėjo, kad pastarosio
mis dienomis G. Vagnorius kai 
ką neatsargiai pasakė, ir LDDP 
žada stebėti, ar tai iš tiesų bus 
įrašyta valdančiosios koalicijos 
programoje. 

Lietuvos ir Latvijos santykiams 
netrukdo nesutarimai dėl jūros 
sienos ir spaudoje paskelbti 
pareigūnų pareiškimai. Tai ant
radienį spaudos konferencijoje 
Rygoje sakė prezidentai Guntis 
Ulmanis ir Algirdas Brazaus
kas. 

Po Baltijos Šalių vadovų susi
tikimo Lietuvos prezidentas 
pareiškė, kad Lietuva pasi
ruošusi tolesnėms deryboms su 

— Seime bus* sudaryta 12 komi
tetų: Kaimo reikalų, Biudžeto ir 
finansų, Ekonomikos, Gamtos 
apsaugos, Nacionalinio saugu
mo, Socialinių reikalų ir darbo, 
Švietimo, mokslo ir kultūros, 
Užsienio reikalų, Valdymo 
reformų ir savivaldybių, teisės 
ir teisėtvarkos, Žmogaus ir 
piliečio teisių bei tautybių 
reikalų, Sveikatos reikalų. Tai 
numatyta antradienį priimtuo
se Seimo statuto kai kurių 
straipsnių pakeitimuose. Bai
gusiame kadenciją Seime veikė 
11 komitetų. 

dento dekretu apibrėžta Lietu
vos teritorinės jūros šiaurinė ri
ba, kuria turi vadovautis Lietu
vos derybininkai, nesudaro 
kliūčių tolesniam bendradarbia
vimui. 

Vizitas į Rygą rodo, kad san
tykiai, kaip ir anksčiau, lieka 
geri, sakė Lietuvos prezidentas 
Algirdas Barzauskas. 

„Jūros sienos klausimas yra 
rimtas, tačiau negalima padary
ti išvados, kad dėl to apskritai 
gali pablogėti Lietuvos ir Latvi
jos santykiai'. sakė prezidentas 
A. Brazauskas. 

Prezidentas G. Ulmanis savo 
ruožtu teigė, kad jokios „laik
raščių antys negali sukelti 
įtampos tarp abiejų šalių. 
„Jeigu galvojate, kad pora 
„laikraščių ančių" ir kilęs dėl jų 
triukšmas yra patys didžiausi 
įvykiai, siejantys abiejų šalių 
prezidentus, galite smarkiai 
klysti. Tai ne tie įvykiai, kurie 
galėtų pasėti nesutarimus tarp 
Baltijos salių'', sakė Latvijos 
prezidentas. 

pymai" yra žalingi šalies 
ekonomikai. „Bankrutuoja tie, 
kurie geriausiai dirba, o ne tie, 
kurie nesugeba dirbti", sakė G. 
Vagnorius. 

Kalbėdamas apie kaimo pro
blemas, būsimasis premjeras 
žadėjo, kad ūkininkus ir kitus 
žemdirbius pasieks jiems taip 
reikalinga parama iš Paramos 
žemės ūkiui fondo. 

G. Vagnorius užtikrino, kad 
būsimoji vyriausybė turi konk
rečią programą, kaip pagerinti 
valstybės finansų būklę. 

Būsimasis premjeras sakė su
prantąs, kad bet kurios vyriau
sybės veikla iš anksto pasmerk
ta didesniam ar mažesniam 
žmonių nepasitenkinimui. G. 
Vagnorius sakė tikįs, kad tas 
nepasitenkinimas bus bent jau 
nelabai didelis, o žmonių gyve
nimas „taps geresnis ir sauges
nis". 

Trumpai iš Lietuvos 
(Remiantis DPA, BNS, INTERFAX, 
ITAR-TASS, ELTOS pranešimais) 

— Pirmą kartą abiejų šalių 
istorijoje Lenkijos sostinėje buvo 
paminėta Lietuvos kariuome
nės diena. Ta proga antradienį 
Lietuvos ambasada Lenkijoje ir 
Lietuvos gynybos atašė Varšu
voje majoras Romanas Satkus 
surengė priėmimą. Į jį atvyko 
Lenkijos gynybos ministras Sta
nislava Dobrzanski, aukšti Len
kijos prezidento raštinės, Lenki
jos užsienio reikalų ministerijos 
darbuotojai, parlamentarai, 
Varšuvoje akredituoti užsienio 
valstybių karo atašė. 

— Centro frakcijos vadovas 
naujajame Seime Egidijus Bič
kauskas nedramatizuoja nepa
siteisinusių vilčių tapti Seimo 
vicepirmininku, nors buvo 
laikomas realiausiu kandidatu. 
„Namatau tragedijos, kad tai 
buvo pasiūlyta Romualdui Ozo
lui", sakė E. Bičkauskas, ma
nantis, kad Ozolo pažiūros yra 
priimtinesnės konservatoriams, 
nei jo paties. 

— Maskvoje antradieni 
prie Lietuvos ambasados 
piketavo grupė (apie 30) komu
nistų aktyvistų, reikalaudami 
paleisti Vilniuje teisiamus Sau
sio 13-osios perversmininkus. 
Piketas, kuris vyko su milicijos 
leidimu, incidentų neišsaukė, ne
pažeidė vietos valdžios nustaty
tų taisyklių. Piketai prie Lietu
vos ambasados Maskvoje vyksta 
beveik kiekvieną dieną, tačiau 
į juos susirenka tik 3-6 žmonės. 

Stokholmas. JAV diploma
tas primygtinai patarė narystės 
NATO siekinačioms Estijai ir 
Latvijai daugiau rūpintis jose 
gyvenančiais rusais. Daugelis 
rusų, likusių Latvijoje ir Estijoje 
po nepriklausomybės paskel
bimo 1991 m., neturi pilietybės, 
o kai kurie tvirtina, kad yra są
moningai stumiami iš politinio 
gyvenimo. 

Beirutas. I Libano sostinę 
trečiadienį pradėta įvedinėti ka
riuomenė, kuri turėtų sulaikyti 
numatomas priešvyriausybines 
demonstracijas, kurias surengs 
vyriausybės leidimo tam ne
gavusi opozicija. 

Paryžius, Prancūzija ir Rusi
ja susitarė dėl skolų, kurias 
Rusija paveldėjo iš caro valdžios 
1917 m., grąžinimo Prancūzijai. 
Tūkstančiai obligacijų savinin
kų nukentėjo, kai sovietai po 
bolševikų revoliucijos negrąžino 
skolos Prancūzijai, nes ji rėmė 
baltuosius. Ši skola gali siekti 
30 mlrd. JAV dolerių. 

Hanojus. Sunkiai sergantis 
Vietnamo prezidentas Le Duc 
Anbi, gulėjęs karinėje ligoni
nėje, skubiai išvežtas iš Vietna
mo. Politiniai šaltiniai teigė, 
kad didžiausius įgaliojimus 
karinėje ir valstybės saugumo 
srityse turintis 75 metų gene
rolas lėktuvu išskraidintas į 
Singapūrą. 

Helsinkis. Rusija, dėl „sunk
vežimių karo" su Suomija, pra
dėjo pasienyje stabdyti Suomi
jos krovininius automobilius. 
Tokių veiksmų Rusija ėmėsi po 
to, kai įtakinga Suomijos vežėjų 
darbininkų sąjunga (Akt) pradė
jo Rusijos sunkvežimių boikotą. 
Suomijos darbininkai atsisako 
pakrauti ar iškrauti iš Rusijos 
atvykusius sunkvežimius, pro
testuodami prieš netinkamą el
gesį su Suomijos vežėjais tiek 
Rusįjos viduje, tiek jos pasieny
je. 

Maskva. Rusįjos Dūmos ko
munistai gali pradėti apkaltos 
procesą prieš prezidentą Boris 
Jelcin. Penktadienį Dūma nu
mato svarstyti praėjusią savai
tę Boris Jelcin pasirašytą įsaky
mą išvesti iš Čečėnijos visą li
kusią kariuomenę, taip pat 
premjero Viktor Cemomyrdin ir 
Čečėnijos vadovo Aslan Mascha-
dov pasirašytą susitarimą, kuris 
suteikia Groznui didelę autono
miją dar iki kitų metų sausio 27 
d. įvyksančių rinkimų. 

Briuselis. Naujasis Šiaurės 
Atlanto asamblėjos (NAA) prezi
dentas, JAV senatorius V/Uliam 
Roth antradienį pasakė, kad 
NATO po 2 metų turėtų būti pa
siruošusi pradėti naujų narių 
priėmimą. Anot Roth, yra aiš
ku, kad visos 11 potencialių 
naujų narių (iki šiol buvo mini
mos tik Vengrija, Lenkija, Ru
munija, Čekija ir Slovėnija), 
nėra pasirengę prisijungti vienu 
metu. „Taigi, mums svarbu tiek 
veiksmais, tiek žodžiais aiškiai 
parodyti, kad tai yra besitęsian
tis procesas". 

Briuselis. Europos Sąjunga 
antradienį išplatino pareiškimą, 
kuriame teigiama, kad ji rimtai 
susirūpinusi dėl įvykių Baltaru
sijoje ir pasmerkė prezidento 
Aleksandr Lukašenko veiks
mus, kuriais jis nusprendė refe
rendumą vertinti kaip privalo
mą. 

Minskas. Baltarusijos prezi
dentas Aleksandr Lukašenko 
antradienį pasakė, kad jis 
dalyvaus kitą savaitę vyk
siančiame ESBO valstybių va
dovų susitikime Lisabonoje. 
Lukašenka sakė, kad „nėra 
jokio pagrindo ten nevykti", ir 
jis net bus šeštasis kalbėtojas 
forume. Kaip žinoma, ESBO at
sisakė nusiųsti stebėtojus į Lu
kašenkos organizuotą referen
dumą Baltarusijoje. 

Vyriausybės krizė Baltarusijoje 
Minskas, lapkričio 25-27 d. 

(BNS) — Baltarusijos preziden
to Aleksandr Lukašenko pasiū
lytam konstitucijos projektui 
sekmadienį pritarė 70.5 proc. 
žmonių, dalyvavusių referendu
me. Naujoji konstitucija prail
gins prezidento valdymą dar 2 
metams ir suteiks įgaliojimus 
suformuoti dvejų rūmų parla
mentą. 

112 Baltarusijos deputatų, 
antradienį prisijungusių prie 
prezidento, kuriam sėkmingai 
pavyko „atsivilioti" ir opozicijos 
atstovus, daugelį mėnesių kovo
jusius prieš jo politiką, pasiskel
bė Nacionalinio susirinkimo že
mųjų rūmų atstovais. Jie susi-

K. Prunskienė 
vadovaus 

Nepriklausomai 
frakcijai 

Vilnius, lapkričio 26 d. (Elta) 
— Antradienį Seimo nariai Ka
zimiera Prunskienė, Kazys Bo
belis ir Albinas Vaižmužis pa
skelbė, kad sukurs Nepri
klausoma frakciją. 

Trijų partijų — Lietuvos mo
terų, krikščioniu demokratų są
jungos ir Valstiečių partijos va
dovai pareiškė nesą „tarpusavy
je susiję ideologiniais-partiniais 
ryšiais", tačiau jie žada remti 
„kiekviena Lietuvai ir jos pilie
čiams naudinga projektą ar įsta
tymą". Šios frakcijos seniūnė 
bus K. Prunskienė. 

tiko ne parlamento rūmuose, 
kur pasiliko dirbti 60-70 Luka
šenko priešininkų. 

JAV pirmadienį pareiškė nu
sivylimą Baltarusijos referendu
mu, vietos ir užsienio stebėtojai 
užfiksavo daugybe balsavimo 
pažeidimų, o Europos Tarybos 
komisija trečiadienį oficialiai 
paskelbė referendumo rezulta
tus neteisėtais. Tačiau tai ne
trukdo vykdyti permainų. Re
miantis naująja konstitucija, 
Baltarusijos Nacionalinį susi
rinkimą sudaro 2 rūmai, žemie
ji rūmai renkami tiesioginiu vi
suotinu balsavimu, pusę 
aukštųjų rūmų renka Senatas, 
kitą pusę — skiria prezidentas. 

Konstitucinis teismas antra
dienio vakarą nutraukė bylą dėl 
reikalavimo pradėti prezidento 
Aleksandr Lukašenko apkaltos 
procesą, kurį pasiūlė 76 parla
mento deputatai prieš 2 savai
tes. Po sekmadienio referen
dumo daugelis iš jų atšaukė 
savo parašus. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 28 d.: Steponas, 

Jokūbas, Valerijonas, Rimgau
das. Padėkos diena (JAV). 

Lapkričio 29 d.: Saturninas, 
Iluminata, Daujotas, Vėla. 

Lapkričio 30 d.: Šv. Andrie
jus, apaštalas; Justina, Links-
muolė, Vytartė. 1918 m. pasira
šytas Tilžės aktas, reikalaujan
tis Mažąją Lietuvą prijungti 
prie didžiosios Lietuvos. 

i • 
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Rimties valandėlė 

ADVENTAS GAIVINA 
VILTIS 

Pirmasis Advento sekmadie
nis, kaip ir visas Adventas, 
prabyla vilties kalba. Adventas 
kelia mums nelengvą klausimą: 
ką daryti, kai mūsų viltys 
nesipildo? Jauniems žmonėms 
kyla pagunda malonumais praš
vilpti vienkartines progas siekti 
savo vilčių išpildymo. Vyresnių 
žmonių pagunda — tapti ciniš
kais, apkarsti ir pasiduoti — 
tingėti, juokais ar bendrybėmis 
priekaištaujant praleisti blogy
bes, kurių nebeįmanoma tole
ruoti. Viltys ir lūkesčiai, dėl 
kurių nesiimama veiklos, yra 
pavojingos, nes gali privesti prie 
depresijos, kuri net gerus žmo
nes gali privesti prie savižudy
bės. Advento skaitiniai moko 
kūrybingai puoselėti geriausias 
viltis. 

Iš visų pirmykštės Bažnyčios 
bendrijų. Korinto, kuriai šv. 
Paulius rašo pirmame šio sek
madienio skaitinyje (1 Kor 
1:3-9), buvo gal turtingiausia 
dvasinėmis dovanomis. Jis 
jiems rašo: ..Per (Kristų) jūs 
praturtėjote visu kuo — visokia 
kalba ir žinojimu... jums nestin
ga jokios malonės dovanos". Bet 
tuo pačiu komplimentu jis jiems 
ir priekaištauja, pridurdamas. 
jog jiems trūksta tik vieno: mei
lės. Bet. kaip jis rašo to paties 
laiško 13-tame skyriuje, be mei-
ies. visos kitos dovanos nieko 
nereiškia: „Jei turėčiau prana
šystės dovaną... ir visą tikėjimą, 
kad galėčiau net kalnus kilnoti, 
tačiau neturėčiau meilės, aš 
būčiau niekas" (1 Kor 13-2). 

Korinto krikščionys buvo pa
vyzdys lotyniško priežodžio: 
„corruptio optimi pessima" — 
sugadinti geriausieji yra blo-
giausieji. Gabiausi vaikai gali 
didžiausių niekšybių pridaryti 
ir dėl to ypač reikalingi gero 
auklėjimo. Adventas mums pri
mena, jog, nepaisant visų savo 
niekšybių, praleistų malonės 
momentų, iš esmės esame geri 
žmonės. Adventas duoda progą 
sugražinti tai, kas atrodo pra
rasta, pastebi šio sekmadienio 
skaitinius komentuojantis kun. 
Carroll Stuhlmueller. O labiau
siai pasigendame tų dalykų, ku
riuos sarkastiškiausiai kritikuo
jame. Adventas gali atgaivinti 
mūsų optimizmą, sugrąžinti gy
vastingumą ir jaunatvišką 

entuziazmą, ir tuo pačiu metu 
išsaugoti brandaus amžiaus iš
mintyje išaugusias viltis. 

Bet tai nepasiekiama lengvai. 
Pirmame skaitinyje iš Izaijo (Iz 
63:16-17, 19; 64:3-7), Izraelio 
maldoje jau sugrįžus iš tremties 
Babilonijoje, atsispindi ir vilties 
trapumas ir tikėjimo parama, 
kai atrodo, kad tikėjimo gali 
nebeužtekti: „Viešpatie, tu — 
mūsų tėvas... Kodėl gi... leidi 
nuo tavo kelių mums nuklysti, 
užkietini mūsų širdį tavęs nebi
joti? ...O, kad perplėštum dangų 
ir žemėn nužengtum!" Tauta 
prisipažįsta: „Nusidėję, mes 
visą laiką tau nusikalsdavom. . 
nėra kas šauktųsi tavojo vardo". 
Bet, pastebi kun. Stuhlmueller, 
malda atgaivina skaisčiausias ir 
stipriausias mūsų viltis, tad 
maldoje nuolat sugrįžtame prie 
to, apie ką rašė pranašas Izaijo 
knygoje: „Ausis negirdėjo, akis 
neregėjo, — kad būtų, be tavęs, 
koks dievas, kuris tiek padėtų 
juo pasikliaujantiems" (palygin
kite tai su 1 Kor 2:9). 

Pasitikėjimas, viltis, laukiant 
Dievo veikimo, yra ir šio sekma
dienio Evangelijos (Morkaus 
13:33-37) pagrindinė mintis: 
„Žiūrėkite, budėkite, nes neži
note, kada ateis tas laikas... Ką 
sakau jums, sakau ir visiems: 
budėkite!" Bet budėjimas ne
reiškia, kad reikia šimtui metų 
užkietėti savo įsitikinimuose ir 
neleidžia nieko neveikti kol 
ateis laikas. Seimininko tarnai 
laukė jo sugrįžtant, dirbdami 
jiems patikėtus darbus. Jie 
džiaugėsi šeimininko sugrįžimo 
viltimi ir ją puoselėjo; jie buvo 
pasiruošę tos vilties gražiausią 
žiedą perduoti ateinančiai kar
tai. Kiekvienas pasibeldimas į 
duris juos veikė kaip naujas 
įkvėpimo momentas, pastebi 
kun. Stuhlmueller. 

Šio sekmadienio skaitiniai 
mums primena, kad svarbu ne
užgniaužti gerųjų savo vilčių, 
svarbu nedaryti kompromisų 
dėl savo idealų, nes Viešpats 
ateis staiga, kai visai nesitikė
jome, prašokdamas visus mūsų 
lūkesčius ir viltis. Adventas tad 
skatina mus laukti, melstis, 
būti kantriems ir ištvermin
giems maldoje ir gerais darbais, 
nes Viešpats tikrai ateis. 

Aldona Zailskaitė 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 
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Ateit ininkų namai žiemą. Nuotr. Alf. Pargausko 

AR REIKALINGI 
ATEITININKŲ NAMAI? 

ŽIEMOS KURSAI 
Visi 11 ir 12 skyrių mokslei

viai ir pirmųjų metų studentai 
kviečiami dalyvauti gruodžio 
26-31 d. Dainavoje vyksiančiuo
se M.A.S. Žiemos kursuose. At-
kreipkit dėmesį į datas. 

Tradicinis kursų uždarymas ir 
linksmavakaris vyks pirma
dienio, gruodžio 30 d. vakare. 
Pageidaujama, kad visi kur
santai iš stovyklavietės išvyktų 
iki gruodžio 31 d. 12 vai. dieną. 

Kursų registraciją vykdo 
Gailė Černiauskaitė, tel. 
708-488-1272. Užsiregistravu
sieji iki gruodžio 15 d. mokės 
papiginą kainą —155 JAV dole
rius. Po gruodžio 15-tos — 170 
JAV dol. J J ^ c v 

ATEITININKŲ KŪČIOS 
Čikagos studentai ateitinin

kai nuoširdžiai kviečia visą 
lietuvių visuomenę dalyvauti 
Ateitininkų Kūčiose, kurias jie 
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. 

StuH» ntit Htcitininkų (""ikaRon draugo ve t df»li» narių 1995 m vasarą savo 
«v.>ntejc pn<> Ateitininkų namų. l^monte Nuotr J . Poli k a i l i o 

Vėjuota ir lietinga lapkričio 
17 tosios sekmadienio popietė. 
Lėtai varstosi sunkios Atei
tininkų namų durys ir labai pa
lengva renkasi Ateitininkų 
namų nariai į metinį susirin
kimą. Tai vienas „nepopulia
riausių" susirinkimų. Pašo
nėje dar vilioja Pasaulio lietu
vių centras, žadėdamas šviežios 
žuvies pietus. O kodėl gi taip ne
drąsu ir net baisu čia šiandien 
rinktis? Atsakymas aiškus — 
kad nebūtume pagauti ir iš
rinkti į namų valdybą. Girdėti, 
kad t ie , kuriuos išrenka, 
užsideda lyg vergų pančius, nes 
gale metų neatsiranda kas juos 
pakeistų. Taipjau būna su Atei
tininkų namais. Kažin kaip su 
kitų organizacijų valdybomis? 
Gal kitur galima „pasireikšti", 
„paveikėjauti", „būti pripažin
tam", o čia — tik juodas darbas 
apie kurį tik patys dirbantieji 
žino. Namais didžiuojamės, ypač 
kai sus irenka kas mėnesį 
daugiau negu šimtas jaunučių 
ateitininkų, kuriuos jų globėjos, 
lyg paukštės paukščiukus po 
savo sparnu rūpestingai glau
džia, gražiai užima ir auk
lėja ateitininkiškoje dvasioje. 
Namais džiaugiamės vasarą 
gegužines rengdami, didžiuo
jamės, kai juose svečiai atei
tininkai iš Lietuvos atsilanko. 

Namų pirkėjai ir mecenatai, 
kurie matė aiškų tikslą šiuos 
namus į s igyt i , vieni jau 
iškeliavę į amžinuosius namus, 
kiti į namus pinigus sudėję 
jaučiasi pareigą atlikę: „Aš 
pirkau, o jūs dabar tvarkyki
tės". 

Grįžtam prie susirinkimo. 
Renkasi senoji, jau pavargusi 
valdyba, renkasi tie, kurie buvo 
sugraudinti ir gražiai priprašyti 
naujoje valdyboje padirbėti 
metus laiko (duok Dieve), ateina 
tie, kurie yra įsipareigoję susi
rinkimui pirmininkauti, sekre
toriauti ir pranešimus atlikti, 
na ir dar keletas „prisieku
siųjų" šių namų neapleisti, 
bent patarimais. Bet... nebuvo 
taip liūdna, nes metiniame susi
rinkime buvo atstovaujami 
2,037 balsai, iš namuose turimų 
2,562 balsų (už į namus įneštus 
200 dol. gauni vieną balsą ir 
tampi nariu). Pagal Namų sta
tutą reikia dviejų trečdalių visų 
balsų, kad metinis susirinkimas 
būtų teisėtas. 

Ateitininkų namų ilgametis 
gyventojas prel. dr. Juozas 
Prunskis malda kreipiasi į 
Viešpatį, prašydamas apšviesti 
dalyvių protus, kad darytume 
gerus sprendimus ir turėtume 
ištvermės ateities darbuose. 

Šiais metais Ateitininkų na
muose nuveiktus ir dar ateityje 

būtinus nuveikti darbus 
suminėjo valdybos pirmininkas 
Alfonsas Pargauskas. Tai žmo
gus, kuris myli ir prižiūri šiuos 
namus lyg jie būtų jo pačio. Tų 
atliktų ir būsimų darbų buvo 
nemažai: nuolatiniai namų re
montai, naujos vandens linijos 
pravedimas, kad namų gyven
tojams nereiktų naudotis rau
donu vandeniu iš jau įsi
senėjusių vamzdžių, nesibai
giantys dažymai, pagerinimai, 
dekoravimas, lauko kryžių ir 
koplytstulpių priežiūra, naujų 
medelių sodinimas ir t.t. Jau 
įrengtas vienas kambarys 
svečiams ateitininkams, atsi
lankantiems iš Lietuvos, pri
glausti. Buvo daug ir kasmeti
nių darbų: kalėdinių kortelių 
paruošimas ir išsiuntinėjimas, 
vasaros gegužinė su laimėjimų 
pravedimu, gavėnios susi
kaupimas. 

Jau daugeliui žinoma prelato 
Juozo Prunskio didelė dovana 
(33 akrų žemės) Ateitininkų na
mams, užtikrino šių namų išlai
kymo pratęsimą. Šia proga susi
rinkusieji jį pagerbė, įteikėjam 
gražią plakėte su įrašu ir sugie
dojo „Ilgiausių ir sveikiausių 
metų". 

Iš metinio protokolo ir iždi
ninkės Aldonos Ankienės pra
nešimo atrodo, kad namai dar 
turėtų tarnauti visų ateitinin
kų, o ypač jaunučių, poreikiams. 
Nors ir maža darbininkų, bet 
dirbantieji kalnus nuverčia. 
Pagal susirinkime atsilankiusį 
Ateitininkų federacijos vadą 
Juozą Polikaitį, galutinai per
kėlus Federaciją į Lietuvą atei
nančią vasarą, namai gali tap
ti mūsų išeivijos ateitininkų 
centru. 

Kad darbai nenutrūktų, vėl 
„per ašaras" susidarė valdyba, 
pasiryžusi toliau dirbti. I 
valdybą išrinkti (iš tikrųjų tai 
pristatyti ir užploti) kandidatai: 
Aldona Ankienė, Aldona Ka-
mantienė, Vida Maleiškienė, 
Raminta Marchertienė, Alfon
sas Pargauskas, Irena Polikai-
tienė, Rima Polikaitytė, Pranas 
Pranckevičius ir Rita Venclo
vienė. Apgailestauta, kad Jad
vyga Damušienė nesiims dau
giau Ateitininkų namų vaka
rones ruošti. Mūsų didieji atei
tininkų šulai, Jadvyga ir dr. 
Adolfas Damušiai pasitraukia 
žiemai į „šiltesnius kraštus", 
norėdami išvengti žvarbių ir 
vyresnius žmones varginančių 
žiemos mėnesių. Pavasarį jie 
žada su paukščiais ,,grįžti 
namo", kaip jie sako, į tėvynę 
Lietuvą. Norisi baigti dėstyti 
šias nuotrupas apie Ateitininkų 
namus su šviesesne mintimi, 
kad namai ir išeivijos ateiti 

ninkįja negyvena dar pasku
tiniais atodūsiais, kaip kartais 
atrodo. Dar yra likę ir pasišven
tėlių darbininkų, kaip Alfonsas 
Pargauskas, kuris sakė: „Turiu 
pareigą atiduoti ateitininkams 
— tai, ką esu gavęs". O kaip su 
mumis kitais? Ar jau viską 
atidavėme? 

Aldona Kamantienė 

ARAS Ž U O B A , M . D. 
INDRĖ R U D A I T I S , O.D. 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1020 E. Ogden Ave . Suile 310 

Naperville, IL 60563 
(•30) 527-OOM 

3825 Highland Ave.. Tovrer 1. Suite 3C 
Downers Grove. IL 60515 
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EVERGREEN PARK X-RAY 
DU. E. RINOUS RADIOLOGAS 

l 7 M t . K * 4 H * 
I ^r*« w l^w-^sr^4*F*^P*JJ^PeJ 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ-GYDYTOJA 

m s. mmtšHšm mt 
W i U t h M, 40144 

Tel. ( 7 M ) 344-14*4 
valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmotogas/Akių Chirurgas 

I Ave. 
IL 4*418 

7 0 * 434-4422 
4 1 4 * W. Slrtf St. 

312-735-770$ 
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Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.i $60.00 $45.00 
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(Air cargo) $100.00 $55.00 
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Vyriausia redaktorė Danute Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 

• Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

Tat. 700-4S2-41M MMsMsM 24 vai. 
DR. PETRAS KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
1443 to. 90th Ave., Cicere 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trecd.; Sestd 11 - 4 v p.p.. 

Kak. te l . 312-4*4-3144 
Namu. M 7 - M 1 - 3 7 7 2 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

•74S West 43rd Street 
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v. p.p. - 6 v. p.p. 

Kitomts dienomis — susitarus 

8UNG L. CHOU, M.D. 
HOLY'CROSS 

PriYStCt ANS PAVIUON 
3 n. South, East SuttM 

IKhuanten Ptata Ct. 
at Castfomis Ave. 
CMcago, IL S0S2S 

(312)-471-S142 
KoStanM Hstuvlakol 
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MOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

74S W. 31 SI SL 
CHICAGO, IL S0S1S, 

(312)-22S-OSS8 

Kat>. 312-734-4477 
Ne*. 704-244-0047 arba 704-144-4*41 

DU. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 

DR. JANINA JAKSEVtClUS 
JOKSA 

• 4 4 1 S. PutoalU M . , CMcesje, IL 
Rez. 704-422-7*07 

Kak. (1-312) M2-0221 
Valandos susitarus 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4S17 W. S3 SL, Burbanti, IL 
Tsf. 70S-423-S114 

Valandos pagal susitarimą 
DR. EUGIJUS LEUS 

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1 5 5 0 5 - 1 2 7 * t 
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Tel. 415-723-1444 
7400 W. CaUsae Dr. 
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. Tat. •EMMRjĮM 
DR. RAMONE MACtEJAUSKAS 

DANTŲ GYDYTOJA 
4354 » . Noeerts R—si 

Iftckocy HHto 
Tel. (70*) 5*4-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

aajULV MCOtCAl CUMC 
14444—127 St., Limint, H, 44434 
Priklauso Patos Commumty Mosprtal 

Sdver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tet (744) MMM1 

DR. ALGIRDAS KAVAUOHAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

5*40 S. Putaekl M . 
Tel . 312-MS-2402 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.; antrd , trecd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p. 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Sestd ir M. 
dienomis reikalingas susitarimas 

Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, DDS.P.C. 
4 * 4 7 W. 1*3 SL, Oefc Laem, R. 

Pirmas apyt su Norttnvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbėti angliškai) tai.' 

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

3440 W. 44 flt TeL (744) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v.v: antrd. 12 30 3 v p.p 
tradd. uždaryta, ketvd 1 • 3 v. p.p. 
penktd ir sestd 9 v r - 12 v. p.p. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučiu; KQM 

1 * M 0 Sroes A v s . , Ovtafiol Par i i 
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TILŽĖS AKTO KELIAS 
JONAS DAINAUSKAS 

1918.XI.30 d. Tilžės aktas yra 
Msžnskis Lietuvos Vasario 16 d. 
aktas, liudijantis amžius besi
tęsusi Mažosios Lietuvos lie
tuvių ryžta ir kovą išlikti lietu
viais, Mažąją Lietuvą sujungti 
su Didžiąja Lietuva. 

Minint tokį svarbų mūsų tau
tos gyvenimo sieki, prasminga 
prisiminti, kaip lietuviai 
apie tai kalbėjo anksčiau, pvz. 
Lietuvai atgaunant savo vals
tybingumą. Kaip tik, nuo 1914 
m. JAV besirūpinusios Lietuvos 
likimu, Amerikos Tautos Tary
bos delegatas kun. dr. V. 
Bartuška, savo knygoje „Lie
tuvos Nepriklasomybės Kry
žiaus keliai, kritiškas 1914-1919 
metų įvykių ir asmenų įvertini
mas" (iii. Klaipėdoje 1937 m. 
apie tai rašo 234-239 p.: 
„...Karui pasibaigus 1918 m. 
lapkričio 11 d. mūsų džiaugsmui 
ir viltims padidėjus, telegrafinė 
vokiečių Wolff o agentūra pra
nešė linksmą žinią, kad Prūsų 
Lietuva glaudžiasi prie Lietu
vos. Agentūra tą jų žingsnį pa
vadino pretenzijomis. Ji skam
ba šitaip: „Rytų prūsų lietu
vių komisija, anot lietuvių laik
raščių Tilžėje, paskelbė žinią, 
kad Labovos, Vėluvos, Jsrutės, 
Darkiemio, Goldapės pakraščiai 
nori glaustis prie Didžiosios 
Lietuvos ir sudaryti jos integ
ralią teritoriją. Keturiolika (ne 
14, bet 28 atstovai. Mano pasta
ba) lietuvių radikalų sudarė Til
žėj ir jos apskričiui lietuvių 
Tarybą, kuri rūpinasi sušaukti 
provincialinę valdžią visai 
Lietuvai" (suprask Mažajai 
Lietuvai). Toji mus džiuginanti 
žinia pasirodė visiškai realizuo
jama. Viena, kad lietuvių reika
lavimus tuo klausimu palaikė 
Amerikos prezidentas VYilsonas, 
antra, kad juridinė Prūsų Lietu
vos pozicija buvo gerai pagrįsta 
tautų apsisprendimo teise. 
Kryžeiviai Prūsų Lietuvon įsi
brovė smurtu, niekieno nepra
šomi. Jie atėjo ne artimo meilės 
prisakymų vedami, bet gobšu
mo ir grobimo svetimų terito
rijų. Jie ne krikštyt atėjo, bet 
kardu nekaltų žmonių kraują 
lieti. Tai žinodami Prūsų lietu
viai, nors pavergti iš vakarų 
atėjusių barbarų, kuriems 
krikščionybė buvo vien tik pre
tekstu, savo neapykantą jiems 
išlaikė ištisus šimtmečius. Tai 
jie įrodė savo kalbą gindami ir 
vokiečių žargono nekęsdami. Jie 
nesisavino nei vokiečių madų, 
nei jų papročių. Lėtam Prūsų 
lietuviui buvo svetimas vokie
čių žiaurumas. Tas pasyvus 
lietuvių gynymasis, tarsi vaidi
lučių saugoma ugnis, neužgeso 
lietuvio krūtinėj, bet išsiveržė 
1918 m. pabaigoj su šauksmu: 
„Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviai turime ir būti". Norė
dami parodyti pasauliui Prūsų 
lietuvių tautišką sąmonę, it 
vulkano išsiveržimą, Vana

gaitis, V. Gailius ir Simonaitis 
1918 m. lapkričio 16 d. sušaukė 
Tilžėje įžymius Klaipėdos, Šilu
tės, Ragainės. Tilžės apskričių 
vyrus Tarybai sudaryti ir dar
bui planą nustatyti. Gerbiant 
dr. Gaigalaitį, susižinota su juo 
telefonu ir pasiūlyta jam likti 
Tarybos pirmininku. Jo sutikta, 
jeigu suvažiavimas jį išrinks. 
Atsisakius vėliau Gaigalaičiui 
nuo pirmininkavimo, juo liko 
-Vanagaitis su Gailium ir Simo
naičiu, kaip Prūsų lietuvių 
Tautinės Tarybos valdyba ir 
apie tai buvo pranešta laikraš
čiams. Išgirdė Prūsų lietuvių 
šauksmą jungtis prie Lietuvos, 
Prūsgos miesto diktatorius von 
Batockis, anot „Vorwarts", pa
reiškė įsiutęs: „Su panieka mes 
atmetame projektą (Wilaono) 
atiduoti svetiniai valstybei 
valdyti rytų Prūsus ir nors 
vieną jos pėdą, kuri buvo atskir
ta brangiu Vokietijos galiūnų 
krauju". Von Batockio, kaip ir 
daugelio kitų pangermanistų 
odium išsaukė Amerikos pre
zidento žodžiai, Vokietijos 
adresu,' ir pažadai prijungti 
Mažąją Lietuvą prie Didžiosios 
Lietuvos... („Woodrow Wilson, 
as I know him", Tumulty, Wil-
sono sekretorius 1921 m., by 
Daubleday, page XC). 

Mes tuo metu turėjome dau
giau teisės pareikšti tam junke
rių išsigimėliui, kad Prūsų 
Lietuva ginasi nuo Europos ir 
Vokietijos banditų. Didysis 
mūsų kunigaikštis Vytautas, 
bekovodamas ties Žalgiriu už 
savo brolių laisvę, praliejo daug 
švaresnio kraujo, negu vokie
čiai, vadinamieji galiūnai, karo 
metu Mes pareiškiame jam, 
kad Vokietija, valdydama iš
tisus amžius Prūsų Lietuvą, ją 
brutaliai germanizavo. Išleisti 
1873 m. Bismarko įstatymai, 
draudžia vartoti lietuvių kalbą 
mokyklose, įstaigose, varė nu
tautinimo darbą. Lietuvių Dele
gacijos atvejų atvejais, atsilan
kydamas pas Kaizerį, nepaveikė 
jo širdies tam įstatymui pakeist. 
Lietuvių prašymų, maldavimų 
grąžinti jiems laisvę teutonų 
valdovas nesiklausė. Ir šimtai 
tūkstančių mūsų brolių buvo 
pasmerkti išnykti ir susilieti su 
germanais. Tad ir jų noras, iš
reikštas Tilžėje, nebuvo be pa
mato. Ir mes sveikinom mūsų 
Mažosios Lietuvos brolius, 
kurie, dar vartodami seniausią 
Europos kalbą, sumanė savo 
likimą kurti ne su prispaudė
jais, bet su laisva Lietuva. 

Informacijos biuro (Šveica
rijoje) organas „Pro Lituania" 
pasiskubino suteikti žinių 
pasaulio politikams apie Prūsų 
Lietuvą, duodamas statistinių 
duomenų apie tą kraštą. Jos 
atrodė šitaip: pagal Beheim, 
1735 m. Prūsų Lietuvoj gyveno 
172,000 žmonių, kalbančių lie
tuviškai, svetimtaučių (suprask 

vokiečių) tebuvo vos 28-29,000 
(žr. Frideric Guilaume l-r, 
coloniaation, p. 61). Tas pats Be
heim tvirtina, kad metais po to 
Prūsų Lietuvoj buvo 8,366 ūki
ninkai, kurie valdė 259,529 
hektarus lauko, kai svetim
taučių skaičius tesiekė 3,724 
žemdirbius, valdančius 99,535 
hektarus (psl. 77 ir 270). Tuo 
metu Prūsų Lietuvoje gyventojų 
skaičius sudarė 8 - 3 proporciją 
ir tuo galima išaiškinti Beheim 
duomenis, tvirtinančius, kad už 
linijas — nuo Karaliaučiaus iki 
Geldapui į rytus — tekalbėta 
vien lietuviškai, anot Tetnerio 
pastabos 1590 m. keliauninkai 
nesurasdavo Isrutės apskrity ki
tos tautos žmonių, kaip lietu
vius. Bažnytinis protestantų 
almanachas 1910 m. atranda 
jau tik 98,967 lietuvius, kurie 
vartojo tiktai lietuvių kalbą 
bažnyčiose. To meto valstybinė 
statistika tesurado vos 93,000, 
nors, Voelkelio duomenis, 1848 
m. Prūsų Lietuvoj buvo 150,580 
žmonių, su kuriais nebuvo 
galima susikalbėti vokiškai. 
Viehbahnas 1858 m. tokių su
rado 140,000, ir oficiali statis
tika 1861 metais priskaičiuoja 
dar 136,990 lietuvių, kalbančių 
tik lietuvių kalba. Rogge 1870 
m. — 139,450 žmonių, Tetzner 
1897 m. — 120,000 žmonių. 

Nereikia pamiršti, kad mo
kantieji kalbėti vokiškai, lietu
viai nebuvo dar vokiečiai. 
Neklystant galima tvirtinti, 
kad jų skaičius nebuvo mažes
nis už kalbančių vien lietuviui 
kalba. 

Prūsų Lietuvių Tautinės tary
bos valdybos išleistas pareiš
kimas ir į Tautą atsišaukimas 
1918 m. lapkričio 30 d. „Pareiš
kimas. Atsižvelgiant į tai.kad 
viskas, kas yra, turi teisę gy
venti, ir į tai, kad mes lietuviai 
čionai, Prūsų Lietuvoj gyvenan
tieji, sudarome šito krašto 
gyventojų dauguomenę, reika
laujame mes, remdamies ant 
Wilaono tautų paties apsi
sprendimo teisės, priglaudimo 
Mažosios Lietuvos prie Didžio
sios Lietuvos. Visi savo parašu 
šitą pareiškimą priimantieji 
pasižada, visas savo jėgas už 
įvykdymą minėtojo siekio pa
švęsti Tilžėje, 1918 m. lapkr. 30 
d. Prūsu Lietuvos Tautinė 
Taryba). 

Lietuvninkai! Pabuskit! 
Klausykit! Padabokit! Dabar 
svarbiausias laikas mūsų 
giminės nusidavimų: Karalys
tės griūna, karalkrėslai puola ir 
žmonių iki šiol prispaustos gimi
nes pasikelia iš vergystės ant 
šlovingos valnybės. Pons Dievas 
aiškiai nor mus lietuvius, kaip 
vienos giminės draugus, suvie
nyti į laisvą savotišką Lietuvą, 
kuri daugiau nebus sudraskyta, 
bet stipri bei galinga karalystė, 
kurioje mūsų brangioji kalba 
poną vos. Dievas ją yra leidęs ir 
mums dovanojęs — o ką sutvė
ręs est Dievas, tai žada išlaiky
ti. 

Štai Didžioji Lietuva, kuri 
pirm 600 metų buvo didinga 

karalystė, nutenkanti nuo 
rytinių iki juodųjų jūrų, nuo 
Klaipėdos iki Odesos miesto, 
yra vėl laisva ir nepriklausoma 
valstybė pastojusi, ir įsitaisė 
savo valdžią bei savo kariuo
menę, jeib su pasaulio didžiomis 
valstybėmis stotų į tautų susi--
draugavimą, kuriame amžina 
taika ponavoe. Dievas pats ste
buklingu būdu ją iškinkė iš 
maskolių vergystės jungo per šį 
išgąstingąjį karą. Tad vokiečiai 
ją užėmę, tykojo ją pasiplėšti ir 
suvokiečiuodinti, kaip jie su 
mūsų prūsiška Lietuva yra 
padarę. Žmones Didžiosios 
Lietuvos jie prispaudė nežmo
giškai, išplėšė, kad veik nieko 
jame neliko. Taip jie manė 
Lietuvą lengviau* pasilaikyti ir 
vokiečiais kolonizuoti. Gendro-
lius Ludendorfs buvo spsiėsaes 
karaliaus žodį, laisvę pažadantį, 
laužti ir Lietuvą su ginklų galy
be po Vokietijos jungu pavergti. 
Ale tad Pono Dievo sūdai ant 
pasididžiuojančios ir gvoltiškos 
Vokietijos užgriuvo. Jis ati
traukė Vokietijai savo pagalbą 
ir jos kariuomenė turėjo po daug 
laimėjimu tn»i«^ B+g^l tr i iWi« 
Gniimdanti nepalaima privertė 
vokiečių valdžią, ataikartotinai 
savo priešininkų taikos de
rėjimus prisiūlyti. Amerikos 
prezidento Wilsono reikala
vimus ji noriai priėmė, kad tik 
per greitą taiką nuo visuotino 
sugriuvimo išsigelbėtų. 0 
Wilsons reikalavo, kad kožna 
giminė pati laisvai savo politini 
būvį taisytųsi. Teip gi ir mums 
dabar valanda parėjo, savo 
laisve įgyti. Vokietijos valdžios 
prisiūlymas ir mums tą savo
tišką laisvę garantuoja. Cie
sorystės kanzleris atvirai apsa
kė, kad taikos derėjimui reika
laujant, Vokietija savo sienas 
atgal statysianti, taipgi ir Lietu
vos karalystei jos lietuviškąsias 
dalis atiduosianti. Ar tad mes 
dabar tylėsim, snausim ir mie-
gosim. Antai, suomiai laisvi, 
čekai laisvi, lenkai laisvi, 
vengrai laisvi, ukrainai laisvi, 
slovėnai laisvi, ar tik mes prū
siški lietuviai vieni toliaus 
gėdėsimės savo lietuvystės ir 
rysime toliaus po vokiečių dan
galu, kurie jau 500 metų mūsų 
brangią kalbą spaudžia ir nai
kina, mūsų kūdikius per savo 
mokyklas mums atsvetina, vi
suose stonuose mus žemina ir 
niekina? Ten kur Labguva, 
Vėluva, Yarutys, Darkiemis, 
Goldapė, tai vis lietuviški kraš
tai, kur mūsų tėvų tėvai savo 
gražiąją kalbą vartojo ir 
lietuviškai gyveno. Dabar atėjo 
valanda pasauliui pasakyt, kad 
mes dar gyvi, kad mes su Di
džiąja Lietuva esame vienos mo
tinėlės vaikai, kad ką mūsų 
priešininkai per šimtmečius 
išardė, dabar laikas vėl suvie
nyti. Viena giminė, viena kalba, 
viena valstybė, viena valdžia — 
toks turi dabar mūsų reikala
vimas būti. Tad lietuviška 
giminė, lietuviška garbė, lietu
viška kalba amžinai gyvuos, tad 
vaikų vaikai į tūkstančių eilę 

mums dėka vos, kad mes tikro
je valandoje pabudome ir be 
baimės už savo tėviškę įstojome. 
Mes Vokietijai dėkavonės 
neesame kalti! Lietuviškojo 
kraujo yra dėl Prūsijos bei 
Vokietijos tūlų neteisingų karų 
srovės pralietos. Narsingai 
lietuviški vyrai už Prūsijos 
karalių kovojo. O kaip mums už 
tai tapė dėkavota! Tuomi, kad 
mus tautiškai vis daugiau 
naikino ir mūsų kalbą žudė, 
mus už nieką laikė, mūsų lietu
viškos žemės vardo nei minėti 
neminėjo. Mes siuntėme karš
tus prašymus, peticijas, deputa
cijas pas karalių bei valdžią, ak 
jokio susimilimo neradome. 
Todėl mes be jokios širdperšos 
skiriamės nuo Vokietijos: ji ne
buvo mums moty na, bet kaip 
kieta ne širdinga svetima pamo
tė. O kad ūkininkaistė tarp 
mūsų pakilusi, už tai ne vien 
vokiečių valdžia rūpino, ir Dani
jos, Olandijos, Belgijos bei kitų 
valstybių valdžios yra už lauki
ninkystę daugiau pasidarba
vusios. Vokiečių valdžia šį kru
vinąjį karą ledikai pradėjo, 
tegul dabar ji su savo visvokiš-
kais ramsčiais ir neša skaudžią
sias pasekmes, teneša nepa-
keltonąjį skolų jungą, teat-
budavoja išnaikintus kraštus. 
Mes lietuviai to viso nekalti, 
mes todėl ir koravonės jungą 
neimsime ant savo pečių. Mes 
kreipiamės šioje Dievo mums 
dovanotoje valandoje ten, kur 
mūsų giminės, draugai mums 
moja, ir kur mūsų širdis mus 
traukia, su jais, kurie šimt
mečius vergystės jungą vilko, 
susivienyti, mes budavosime 
naują, galingą, laisvą ir 
šlovingą Lietuvą, kuri giminių 
tarpe galės garbingą vietą 
užimti. 

Lietuva ant visados, tarp pa
laimos, tarp bėdos! 

Taip priaiekie mūsų Lietuvai, 
su turtu bei krauju už savo 
tikrąją tėviškę įstoti. Neduo-
kitės persikalbėti vokiškų valdi
ninkų, nebijokit jų grumzdi mų! 
Balsuokit, kad laikas pareis, 
tiktai už prisiglaudimą prie Di
džiosios Lietuvos. Ten mus ne
spaus didi mokesniai, nes nau
joji Lietuva ne tur senų skolų. 
Ten mes ir pagal tikėjimą galė
sime kožnas savo tikybą pildyti 
laisvai, ir mūsų kūdikiai nebus 
sunkinami svetima šnekta. 
Taip pakelkime balsą kaip žaibą 
griausmingą Lai gyvuoja mūsų 
brangi tėviškė, didžioji, laisvoji 
Lietuva! Prūsų Lietuvoa Tau
tinė Komisija". 

Šie žodžiai liudija, kad Tilžės 
akto mintimi Mažoji Lietuva 
yra Lietuvos dalis, yra Lietuvos 
žemė. Stalinas 1945 m. šiaurinę 
Mažosios Lietuvos dalį prijungė 
prie Rusijos, pavadindamas ją 
Kaliningrado sritimi.. Sovietų 
Sąjungai subyrėjus, ji tapo enk-
lava, kurios tolimesnis priklau
symas Rusijai sudaro grėsmę 
Lietuvos nepriklausomybei. Tai 
pripažįsta net ir Vokietija, nors 
lietuvių pretenzijas į tą kraštą 
pašiepia, kaip ir 1919 metais. 

Danutė Bindokienė 

Dovanos ir padėkos 
Sakoma, kad lengviau duoti, 

negu gauti. Galbūt dėl to, kad 
žmonės kažkaip drovisi, kai rei
kia pareikšti dėkingumą. Atro
do, lyg žodžių pritrūksta nuošir
džiam padėkos jausmui išsakyti, 
lyg drovu per daug ar per mažai 
išsitarti... Duodami pasijuntame 
tarytum svarbesni, didesni, 
galingesni; priimdami jaučiame 
tam tikrą nusižeminimą (o ne 
visiems tai priimtina). Tačiau 
pate gyvenimas padiktuoja tai
syklę: turime išmokti ir duoti, 
ir priimti. Nebūtinai daiktus — 
dovanas, aukas, išmaldą — bet 
dovanoti artimui dalį savęs: 
gerą žodį, paguodą, šypseną, 
pagalbos ranką, valandėlę laiko 
pokalbiui.. Tai pati didžiausia 
dovana, kuri davėjui nieko 
nekainuoja, o gavėjui suteikia 
brangų lobį. Vienok su dovana 
rteina ir pareiga padėkoti. 

Padėkos diena Amerikoje yra 
viena kilniausių ir prasmin
giausių švenčių metuose. Nepai
sant, kad verslininkai nuolat 
mėgina ją paversti „kalaku-
tinėmis", kiekvienas supran
tame tikrąją šventės reikšmę: 
padėkoti Dievui už visas gėry
bes, kuriomis taip gausiai Jis 
mus apdovanoja. Nedaug šiame 
krašte per porą šimtų metų 
sukurta tikrų — „vietinių" — 
tradicijų. Daugiausia jos ir įvai
rių švenčių papročiai atsinešti 
kaip brangiausias turtas iš 
Amerikos daugiatautės gyven
tojų masės kilmės kraštų. Padė
kos diena yra viena iš nedau
gelio išimčių, nes ji būdinga 
Amerikai. Kai pirmieji imig
rantai, pergyvenę didžiausius 
sunkumus anuomet nelabai sve
tingoje „Naujoje žemėje", 
pagaliau pradėjo regėti geresnės 
ateities prošvaistes, jie nepamir
šo, su kieno pagalba pavyko tas 
kliūtis įveikti. Dėkingi už gausų 
derlių ir vietinių gyventojų i n 
dėnų palankumą, vadinamieji 
piligrimai suruošė derliaus 
šventę-puotą, kurios pagrindas 
buvo ne valgiai ir linksma kom
panija, o padėka Dievui. 

Nors šiandien verslininkų 
siekis yra kiek galint greičiau 
pasinaudoti kalėdiniu dovanų 
pirkimo azartu ir paskandinti 
Padėkos dieną blizgučiuose, 
Padėkos diena nepraranda savo 
reikšmės ir tradicinės prasmės. 
Kiekviena tauta per metus yra 
patyrusi Dievo (nepaisant, 
kokiu vardu Jį vadina) malonių, 
už kurias būtina dėkoti. Tiesa, 
dar daug pasaulyje kraujuojan
čių žaizdų, alkio, skurdo, skriau
džiamų ir persekiojamų, bet 
daug ir pozityvių apraiškų. 

Padėkos dienos proga ypač 
prasminga prisiminti Dievo 
malones, kurios gausiai be
riamos mūsų tautai. Juk ji 
pagaliau laisva ir nepriklau
soma, o kiek dešimtmečių su 

atodūsiais ir maldomis 
minėjome savo tėvynės sunkią, 
okupacijos užkrautą, naštą, 
prašydami Viešpaties pagalbos, 
nors turbūt retas tikėjosi pama
tyti to prašymo išsipildymą. Kai 
įvyko laisvės stebuklas, nuo
lankias maldas daugeliui pa
keitė neigiamybių ieškojimas. 
Mūsų tautiečiai užjūryje jautėsi 
tarytum nusivylę, kad Dievas 
kažkaip paliko tik „pusiau 
atliktą" darbą — suteikė Lietu
vai laisvę, bet kasdieninio gyve
nimo duobes paliko užtaisyti 
patiems žmonėms. 

Nėra abejonės, kad tų duobių 
daug, o kai kurios tokios gilios, 
rodos, nei dugno nematyti, nei 
galimybių jas užlyginti nėra. 
Argi galėtume būti tokie naivūs 
ir manyti, kad pusšimtis metų 
svetimųjų valdžioje neįspaudė 
savo žymės, ir nuolat kalamas 
ateizmas nepadarė žalos? Juk 
lašas po lašo ir akmenį prakala, 
o okupantas ne lašais, bet kibi
rais savo propagandą ant mūsų 
tautos pylė. Reikės daug laiko 
ir kantrybės, kol lietuvio cha
rakterio pusiausvyra bus atsta
tyta. Tad mūsų pareiga ne 
smerkti, o padėti. 

Galbūt ne visus suaugusius, 
kurių sielose giliai šaknis įlei
do neigiamybės, galima pakeis
ti, bet reikia viltį kreipti į jau
nimą, vaikus — ateinančias kar
tas. Visi čia bent kiek žinome, 
kad Lietuvoje daug našlaičių, 
internatuose, globos namuose 
augančių vaikų, kurie niekam 
nepriklauso arba tik iš dalies 
priklauso. Nemažai yra iš 
pairusių šeimų. Juos globoja 
seneliai, giminės, geraširdžiai 
svetimi. Jų gyvenimas sunkus 
ne vien dėl medžiaginių trūku
mų. Tai tokiems vaikams pri
valome ištiesti mylinčią ir 
dosnią pagalbos ranką. 

Vaikams Lietuvoje stengiasi 
padėti „Našlaičių globos komi
tetas", „Saulutė" ir kitos orga
nizacijos. Kai kas šių or
ganizacijų darbą supranta 
kažkaip abstrakčiai — visos 
remia vaikus... O kas tie vaikai? 
Kaip jie gyvena, kuo jie domisi, 
džiaugiasi, dėl ko skauda mažas 
širdeles? Pradedant šiandienine 
laida, stengsimės skaitytojus 
supažindinti bent su maža 
dalele tų globotinių, spausdin
dami vaikučių nuotraukas ir 
trumpus aprašymus. Supran
tama, nei pavardžių, nei adresų 
neduodame, kad vaikui ir jo 
globėjams nesusidarytų nemalo
numų. Norintieji padėti ar gau
ti daugiau informacijų, kreip
kitės į „Saulutę" ar „Našlaičių 
globos komitetą". 

Kiek verta vaikučio ateitis? 
Ar galime prie jos prisegti dole
rių sumą? Dosniam aukotojui 
didžiausia padėka bus vilties 
žiburėlis vaiko akyse, jaunatviš
kas juokas veidelyje. 

TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 
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Vilniaus įgulos karių paradas, kurį priėmė Lietuvos 

vyriausybės atstovai su kariuomenės vadovybe. Tri
būnoje stovėjo ir Raudonosios armijos generolas. 
Generolas Raštikis savo kalboje, padėkojęs kariuomenei 
už tvarkingai atliktą žygį į Vilnių, o vilniečiams už 
nuoširdų sutikimą, pakvietė sušukti triskart „valio" 
Lietuvai su Vilniumi, Respublikos prezidentui ir 
vilniečiams. 

Saulei leidžiantis, Vilniuje pirmą kartą iškilmingai 
buvo nuleista Lietuvos trispalvė. Šiai ceremonijai vado
vavo, specialiai iš Kauno atvykęs, Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus viršininkas gen. Nagevičius su karo invali
dų orkestru. 1 p. DLK Gedimino pulko kuopai išsirikia
vus prieš katedrą ir Gedimino pilį, trimito garsams atsi
dėjus nuo Gedimino pilies bokšto, ir juos atkartojus 
Šventaragio slėnyje, karo invalidų orkestrui grojant 
„Marija, Marija", o garbės kuopsi ginklu gerbiant, vėlia
va buvo nuleista. 

Vakare Vilniaus teatre įvyko iškilmingas aktas su 
koncertu. įvairių organizacijų ir atskirų tautybių atsto
vams pasveikinus Lietuvos kariuomenę, Lietuvos 
visuomenės ginkluotoms pajėgoms remti organizacijų 

vardu buvo įteiktas sidabrinis kardas gen. Raštikiui, o 
rinktinės žygio vadui gen. Vitkauskui — medinis skydas, 
papuoštas Vilniaus herbu. 

Dalis lietuviškosios administracijos, skirtos Vilniui, 
jau buvo atsekusi bežygiuojančią kariuomenę, tačiau 
veiklesnieji Vilniaus lietuviai mieste tvarkai palaikyti 
pradėjo organizuoti miliciją, kariuomenei tebestovint 
prie demarkacijos linijos. Kariuomenei įžygiavus i sos
tinę, 1,200 vilniečių lietuvių jau vykdė miesto saugumo 
bei policines pareigas. 

Pirmiausia pradėjo įsikurti gyventojų aprūpinimo 
didžiosios maisto - „Maisto",,.Rūtos", „Valgio", „Pieno 
centro" ir kitos įmonės. 

Nors mieste pasimaišydavo tik vienas kitas 
raudonarmietis, tačiau karininkų pokalbiuose 
raudonųjų įkurdinimas Lietuvos teritorijoje buvo apta
riamas su susirūpinimu. Dažnas išsitardavo: 
„Raudonųjų įgulos — okupacijos pradžia". Vieną rytą, 
tiršta migla pridengtoje padangėje, vos laikydamiesi or», 
žemai skrisdami, suūžė viri Šnipiškių kareivinių devyni 
transporto lėktuvai. „Po velniais! — susuko leitenantas 
Navikevicius, - galėčiau ir pistoleto šūviu nuleisti į 
aikštelę su jų gabenama okupacine amunicija". 

Besikalbant su veiklesniais Vilniaus lietuviais, teko 
išgirsti, kišk daug teko jiems kentėti per otomacįjos dvi
dešimtmetį. Vilniui vaduoti sąjungos radijo siuntos ir kiti 
t l , l " U l " ^^'^^'-nĮTnmtsmuprislssfiŲllt IsH 

tų kančių tegalėjo paskleisti. Ir keisčiausia, jog ryš
kindami pokalbiuose antilietuviškas nuotaikas, visi pa
brėžia, kad lietuvį kataliką šimtmečių istorijoje ne tiek 
baudžiava ar dvaras žalojo, bet nutautinimo židiniu buvo 
sulenkėjusi klebonija. Štai spalio 27 d. Vilniaus lietu
viai kreipėsi į arkivysk. Jalbžygovskį, prašydami leisti 
atžygiuojančią Lietuvos kariuomenę su vyriausybės 
pareigūnais pasveikinti su Vilniaus bažnyčių varpų 
skambesiu, tačiau arkivyskupo atsakymas buvo griežtas 
„neT ir visų parapijų klebonams įsakė pamaldas užbaig
ti Lenkijos himnu „Dieve, globok Lenkiją", o jeigu kuria 
je bažnyčioje būtų laikomos pamaldos lietuviškai, jas 
trukdyti lenkiškai giedamomis giesmėmis. Tuo reikalu 
Lietuvos vyriausybė pradėjo pokalbius su Vatikanu. 

Praėjus mėnesiui nuo mūsų kariuomenės įžygiavi-
mo į Vilnių ir sostinės gyventojams jau šiek tiek apsipra
tus su naujomis gyvenimo sąlygomis, lapkričio 30-ąją 
Lietuvos Seime Respublikos prezidentas Antanas 
Smetona pasakė kalbą, skirtą visai Lietuvai. Kai kurias 
mintis rūpi pakartoti: 

.Atgavus Vilnių, džiūgavo mūsų visuomenė. Toks 
jos jausmų pasireiškimas suprantamas: ilgėjosi 
Gedimino sostinės ir štai ji grąžinta. Tačiau, praėjus 
džiūgavimo ūpui, tai pačiai visuomenei tenka susi
rūpinti savo pareigomis, o jos yra labai didelės; Visą 
laiką svetimoje valdžioje, Vilnius darėsi kitoks, negu 
daugshs sau veisdavosi. Įterptas Lsnkjįon, Jja nutolo nuo 

Kauno, kadangi jo gyvenimas buvo tvarkomas visai 
kitaip, negu nepriklausomoje Lietuvoje: jis buvo 
kreipiamas, kad visai atitrūktų nuo savo polinkio į mus. 
Taigi dabar tenka Vilnių gydyti vėl į visą Lietuvos kūną, 
kad sveikas su juo suaugtų. 

Tačiau nemaloni staigmena, kad atėjūnai, pasijutę 
„generolais be armijų", nedelsdami pagimdė lenkų po
grindį „už rytojaus Lenkiją nuo marių iki marių". 

Nors mokyklose lenkai kurstė streikus ir boikotus 
su piktais iššūkiais, tačiau naujoji Vilniaus miesto mo
kyklų vadovybė, įvykdžiusi senųjų mokytojų atranką ir 
papildžiusi naujais, atvykusiais iš nepriklausomos Lietu
vos, sugebėjo mokyklų darbą įvesti į normalų kelią. Ir 
sulenkintasis Vilniaus Stepono Batoro universitetas, 
įsteigtas 1579 metais, išrinko rektoriumi tautinės 
veiklos idealistą profesorių Mykolą Biržišką. Nuo 1940 
metų pradžios universiteto durys atsivėrė jau lietu
viškoje dvasioje. Persikėlę iš Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto studentai savo korporacijų kepuraitėm pa
puošė judriuosius Gedimino gatves šaligatvius. Ypač 
gražiai sujudėdavo Vilniaus gatvės, kai savaitgaliais 
įsimaišydavo Vilniaus įgulos kariai... 

Visam miesto gyvenimui sunormalėjus, kartais 
nuobodžią kasdienybę jau buvo lengva paįvairinti bilie
tu į teatrą, praturtėjusiu iš Kauno atkeltuoju stiprių 
aktorių kolektyvu, arba nueiti į Vilniaus lietuvių 
„Vaidilos" teatrą. i Bus daugiau; 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 30 d. 
Lietuvos Vyčių vlkla 

VAIKUČIAI IEŠKO VILTIES VYČIU VEIKLA DETROITE 

DOVYDAS MACKEVIČIUS 
1996 PASIŽYMĖJĘS ASMUO 

SPINDULIUKŲ 
Šie, kaip ir daugelis kitų, vai

kučiai Lietuvoje gyvena labai 
skurdžiai. Jie yra arba našlai
čiai, arba iš suirusių, neveiks
mingų šeimų, kurios negali (ar 
nenori) jais rūpintis. „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis, 
ieško geradarių, kurie sutiktų 
paaukoti 20 dol. per mėnesį ir 
paremti vieną šių nelaimingų 
vaikelių. Čia pateikiama tik mi
nimali informacija, kad nesusi
darytų nepatogumų vaikui ir jo 
globėjams Lietuvoje. Norintieji 
daugiau sužinoti ir apskritai 
platesnės informacijos apie 
vargstančius vaikučius, prašo
me kreiptis į „Saulute", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. 847-537-7949 arba 
847-541-3702. 

Artėjant Kalėdoms, kai mūsų 
mintys sukasi apie dovanas sa
vo mylimiesiems, pagalvokime 
ir apie tuos, kurie nieko netu
ri. Jėzus yra pasakęs: „Ką pa
darysite vienam iš šių mažutė
lių, man padarysite..." 

Vaikutį augina močiutė drau
ge su jo broliukais ir sesute. 
Gyvenimo sąlygos sunkios. Ber
niukas ramus, malonus, mėgsta 
žaisti su mašinėlėmis, vartyti 
knygeles (skaityti dar nemoka). 

• 

Berniuką ir jo sesutę augina 
pensininkė močiutė. Berniukas 
labai protingas, pajėgus, dėkin
gas už globą, malonaus būdo. 
Dažnai serga plaučių ligomis. 

Pensininkė močiutė augina 
mergytę, jos broliukus ir sesu
tes. Mergytė labai maloni, pade
da močiutei. Visi vaikai geri, 
savo močiutę myli ir yra jai dė
kingi. 

Lietuvos Vyčių 102 kuopa, 
veikianti prie Šv. Antano 
parapijos, praneša, kad ji koor
dinuos tradicinę Šv. Kazimiero 
šventę, kuri bus švenčiama sek
madienį, 1997 m. kovo 9 d. Det
roite veikia net trys Lietuvos 
Vyčių kuopos. Šv. Mišios bus 
aukojamos 10:30 v.r. Šv. Antano 
bažnyčioje už visus gyvus ir 
mirusius Lietuvos Vyčius. Po 
Mišių parapijos svetainėje vyks 
pietūs ir trumpa programėlė. 
Visas šio renginio pelnas bus 
skiriamas „Pagalba Lietuvai" 
tęsti labdaros darbą siunčiant 
Lietuvon vaistus ir medikamen
tus. Smulkesnės informacijos 
apie šventę bus praneštos šven
tei artėjant. 

LIETUVOS VYČIŲ 84-ASIS 
SEIMAS/SUVAŽIAVIMAS 

Jau praėjo trys mėnesiai nuo 
83-ojo Lietuvos Vyčių seimo, kai 
96-ta kuopa, veikianti Dayton, 
Ohio, pasiūlė globoti 84-ąjį sei
mą. Pasiruošimai jau vykdomi. 
Seimo rengimą koordinuoja Jim 
Geiger; jo tel. (513) 836-7996. 
Suvažiavimo posėdžiams ir nak
vynėms bus naudojamasi Holi-
day Inn viešbučiu, 2800 Presi-
dential Drive, Fairborn, Ohio 
45324. Tel. (513) 426-7800. 
Seimas vyks 1997 m. rugpjūčio 
7-10 d. Smulkesnės informacijos 
bus pranešamos spaudoje. 

„PAGALBA LIETUVAI" 
ŽINIOS 

„Pagalba Lietuvai" vadovas 
Robert S. Boris praneša, kad 
42-sis talpintuvas, per Catholic 
Mediči Mission Board (CMMB) 
New Yorke, Lietuvon buvo iš-

Berniuką globoja vyresnioji 
sesutė Jis dažnai serga bron 
chitu. Yra draugiškas, mėgsta 
skaityti, dainuoti, šokti, dekla
muoti. 

Berniuką globoja jo pasigailė
jusi svetima moteris. Jis yra 
silpnos sveikatos, bet mėgsta 
žaisti krepšinį, domisi gamta ir 
augalais. Labai judrus, malo
nus, padeda globėjai darbuotis. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus direktoriai, minėda
mi 30 m. sukaktį, nutarė „Iški
liausio žmogaus žymeniu" pa
gerbti Standard Federal Banko 
tarybos pirmininką ir pre
zidentą Dovydą Mackevičių. 

Dovydas yra Standard banko 
įkūrėjo (1909) Justino Macke
vičiaus, Sr., vaikaitis ir 1983 
metais mirusio Justino Mac
kevičiaus, Jr, sūnėnas. Mac
kevičių šeimoje giminės ryšiai 
buvo labai glaudūs, jaunas 
Dovydukas daug laiko praleido 
senelių namuose, kur patyrė tei
singumo ir meilės jausmą lietu
viškiems papročiams. 

„Elgtis su taupytojo pinigais 
taip, kaip su savais, o su taupy-
tojais elgtis taip, kaip jie pagei
dauja". Tas šūkis per 87 metus 
ir šiandieną galioja, ir privalo
mas prisiminti kiekvienam ban
ko tarnautojui. 

Dovydas dalyvauja lietuvių ir 
amerikiečių organizacijose: 
Balzeko l ietuvių kultūros 
muziejaus direktorius, Lietuvių 

siųstas š.m. lapkričio 21 d. Šio 
20 pėdų ilgio talpintuvo, su įvai
riais vaistais nuo aukšto krau
jo spaudimo, kosulio, aspirinu ir 
kt., pasiuntimas „Pagalba Lie
tuvai" kainavo 5,000 dol. Ši 
siunta turėtų pasiekti Lietuvą 
š.m. gruodžio mėn. pabaigoje. 
Vaistai bus dalinami ligoni
nėms ir klįnikoms per .Pagalba 
Lietuvai" atstovą Paulių Bin-
doką. 

„Pagalbą Lietuvai" vadovas 
Robert S. Boris š.m. lapkričio 25 
d. susitiks su naujuoju CMMB 
direktorium Terry Kirsh ir ap
tars planus kaip geriau padėti 
sesėms ir broliams Lietuvoje. 

Š.m. lapkričio 27 d. 2 milijonų 

PASKIRTOS LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJOS 

Lietuvių Rašytojų draugijos 
valdyba, pasitarusi savo tarpe 
paskirti 1995 metų premiją už 
geriausią tų metų grožinės 
l i teratūros kūrinį, nutarė 
sudaryti tokią vertinimo komi
siją: pirmininkas Leonardas 
Andriekus, sekretorius Paulius 
Jurkus, narys Algirdas Lands
bergis. 

Vertinimo komisija savo tele
foniniame posėdyje 1996 m. 
lapkričio 21 d. visais balsais 
nutarė 2,000 dol. premiją pada
lyti pusiau ir po 1,000 dol. pre
mijas paskirti: I t s c h o k u i 
Merui už jo apsakymų knygą 
„Apverstas pasaulis", kurioje 
autoriaus tebesitęsiančios 
imtynės su „Mirties angelu", jo 
skaidraus ir daugiaprasmio žo
džio pastangos aprašyti žodžiais 
neišreiškiamą tikrovę plečia ir 
gilina lietuvių prozą; ir poetui 

Juliui Kelerui už jo eilėraščių 
knygą „Sauja medaus", kurios 
vaizdinių tėkmė aprėpia tradi
cinės lietuviškos lyrikos aidus ir 
šiuolaikinės poezijos ženklų 
įvairovę. 

Premijos mecenatas — Lietu
vių fondas. 

Komisijos pirmininkas — Le
onardas Andriekus 

Sekretorius — Paulius Jur
kus 

Narys — Algirdas Landa-

prekybos rūmų buvęs pre
zidentas, Lietuvių fondo ir 
Lietuvos Vyčių narys. 1988 m. 
buvo pagerbtas Lietuvių preky
bos rūmų, o 1989 m. Brighton 
Parko lietuvių namų savininkų 
draugijos žymenimis. 

Dovydas stipriai reiškiasi 
bankininkystės profesinėse 
organizacijose: šiuo metu di
rektorius ir buvęs prezidentas 
Illinois taupymo institucijų ly
gos, direktorius Federaliniame 
banke, pirmininkas FHLB 
organizacijos, kuri padeda men 
kai uždirbantiems asmenims 
įsigyti namus. Jo pastangas 
FHLB organizacijoje įvertino 
Washingtonas ir jis buvo pažy 
mėtas garbės žymeniu. Įdomu, 
kad D. Mackevičiaus sukurtą 
programą lydėjo sėkmė, nes 
daugumas Amerikos bankų pa 
sekė Standard Federal pavyz
džiu. 

Dovydas Mackevičius ir jo 
vadovaujamas bankas aukomis 
rėmė ir teberemia lietuviškas 
visuomenines, kultūros, švie
timo ir religines organizacijas. 
Ne paslaptis, kad Standard 
banko paaukotais baldais 
naudojasi Lemonto ir Balzeko 
muziejai, Lietuvių fondas, 
Pasaulio lietuvių centras ir 
„Draugo", „Margučio", „Lietu 
vių balso" redakcijos. 

Dovydas, 2.5 milijardų su 14 
skyrių banko prezidentas, daug 

dol. vertės Hepatito A vakcinos 
siuntinys oro kargo bus išsiųs
tas į Lietuvą. Numatoma, kad 
ši siunta Lietuvą pasiekti turė
tų lapkričio 28 d. Šis siuntinys 
taip pat gautas iš CMMB, o „Pa
galba Lietuvai" sumokėjo 5,000 
dol. jo išsiuntimo išlaidas. Buvo 
pranešta, kad Lietuvoje didžiau
sias užsikrėtimas Hepatitu A 
yra tarp jaunuolių — gimnazis
tų ir studentų. CMMB paaukota 
vakcina bus paskiepyta 27,000 
asmenų. 

Visuomenės nuolatinė para
ma dabar ir ateityje yra labai 
reikalinga šiam didingam Lie
tuvos vyčių projektui vykdyti. 
Už kiekvieną jūsų paaukotą do
lerį į Lietuvą siunčiama 152.32 
dol. vertės humanitarinės pa
galbos — vaistų, aparatūros ir 
kt. Aukas prašoma siųsti: Aid to 
Lithuania, 4457 Fairway Court, 
Waterford, MI48328. Tel. (810) 
682-0098. Iš anksto dėkojame. 

Regina Juškaitė 

PAGERBTA ONA VINGILYTĖ 
KAVALIŪNIENĖ 

Praeitą vasarą, rugpjūčio 26 
d., Clevelande gyvenanti Ona 
V i n g i l y t ė - K a v a l i ū n i e n ė 
aplankė Vilkaviškį, kurio ap
skrityje ji gimė ir kurio gimnazi
joje deste geografiją. 

Prie dr. Jono Basanavi
čiaus vardo gimnazijos 
mūro, kur dabar veikia Vilka
viškio biblioteka, ją sutiko su 
gėlėmis buvusios penktos klases 
auklėtinės ir su ja dirbusi mo
kytoja. 

Apsilankiusią mokytoją jos 
apdovanojo įspūdingu Vilka
viškio herbu ir gražiu Lietuvos 
vaizdų albumu su nuoširdžiu 
įrašu: ..Po daugelio metų 
likimas leme mums susitikti 
šiame brangiame dr. J. Basana
vičiaus vardo gimnazijos mūre, 
prisiminti klasę, kurioje 
mokeme9, savo mokytojus ir 
Jus, gerbiama Auklėtoja. Jūs 
auklejote mus būti dorais ir 
sąžiningais, gerbti draugus, mo

kytojus, tėvus, mylėti savo 
Tėvyne. Ir šiandien mūsų šir

dyse likote mums brangi ir 
mylima. Ačiū Jums už viską, 
Auklėtoja! Linkime sveikatos, 
ilgų ir laimingų metų". 

Jolita Kavaliūnaitė 

Hh ' U : -T* •*!:.• H r 

American Travel Service 
Praleiskite šv. Kalėdas Lietuvoje 

Chicago/Vilnius/ Chicago $625.00 

Chicago/Vilnius $365.00 

Prie bileirų kainos reikia pridėti mokesčius. 
Bilietai turi būti išpirkti iki 19%m. lapkričio 30 d. 

ALASKA '97 
PRINCES CRU1SES 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 

Ona Vingilyt«-Ka*aliūniene (deainaja) au tavuakMria auklatinamfe: Marija 
Dubauakaite-Vekerotiene ir Elena Medalyte Čepkauakiana ir tarusia kokia 
Kelertiene (antra ii detinea) prie dr J. Baaanavieiaus Tardo fimnaatyoa mftro, 
dabartine* Vilkariikio bibliotekos. 

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

rastiną. Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60605-2325 
Tek 706-422-3000, Tel.:800-422-3190 

FAX 708422-3163 

Dovydas Mackevičius. 

kartų priėmė ir vaišino iš Lietu
vos atvykusius svečius. JAV 
vyriausybės paprašytas, da
linosi bankine patirtimi su dau
geliu Lietuvos bankininkų. Yra 
parėmęs Lietuvos olimpinę 
krepšinio komanda, susitikime 
su NAB žvaižde — Šarūnu 
Marčiulioniu. Kelis kartus 
buvo susitikęs su Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pir 
mininku prof. Vytautu Lands
bergiu ir Gražina Landsber
giene, Stasiu Lozoraičiu ir 
Daniella Lozoraitiene bei kitais 
svečiais iš Lietuvos. 

Dovydo didžiausias dėmesys 
yra Standard Federal banko 
valdymas. Bankas yra vienas 
stipriausių, saug iaus ių ir 
pelningiausių visame krašte. 
Banko akcijų kaina svyruoja 
tarp 19 ir 20 dol. Taigi per 2.5 
metų akcijų kaina padvigubėjo. 

Š.m. lapkričio 23 d. Dovydas 
šaunioje puotoje, kartu su kitais 
tarnautojais, buvo pagerbtas, 
kaip išdirbęs 35 metus Standard 
banke. 

Bankininko profesija ir atsa
kingos pareigos negailestingai 
pasiima daug laiko iš norma
laus gyvenimo. Nepaisant, 
šakotos veiklos, Dovydas suran
da laiko ir savo šeimai. Nuošir
dų lietuvišką „ačiū" tariame jo 
žmonai Mary Lyn, trims su
augusiems vaikams ir trims vai
kaičiams, kuriems kartais 
trūksta vyro, tėvo ir senelio. 

Linkime Dovydui sėkmės, 
vadovaujant ir auginant Stan
dard Federal banką. Linkime ir 
toliau puoselėti užsibrėžtus 
tikslus, teikiant paramą ki
tiems tikslams, nepamirštant 
šeimos lietuviškų šaknų. 

Stasys Baras 

P A G E R B T A S AMERIKOS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Kauno Medicinos akademijos 
iškilmingame senato posėdyje, 
dalyvaujant rektoriui ir gausiai 
profesūrai, buvo įteiktas garbės 
daktaro diplomas ir medalis dr. 
Eugenijui Gedgaudui. Iškilmėse 
dalyvavo ir jo žmona Vilhel
mina. 

Senatas jau 1992 metais Kau
ne nutarė suteikti garbės dok 
toratą, kai Gedgaudai pirmą 
kartą lankėsi Lietuvoje, tačiau 
iškilmės įvyko tiktai šį rudenį, 
Gedgaudams Lietuvoje lan
kantis antrą kartą. Ta proga 
prof. emeritus dr. E. Gedgaudas 
pasakė išsamią kalbą, primin
damas teigiamas ir neigiamas 
puses Lietuvos medicinoje. 

L. Gradauskas, Kauno Me
dicinos akademijos radiologijos 
profesorius, pažymėjo, kad prof. 
Gedgaudas suteikė materiali 
nę-metodinę pagalbą, atsiuntė 
daug brangių medicinos knygų, 
aparatūros, užsakė prestižinių 
žurnalų. Jis iškvietė iš Lietuvos 
ir globojo tris gydytojus, du net 
ištisus metus laiko, jiems iš

rūpindamas vietą pas pasaulio 
geriausius specialistus. Bū
damas profesorius emeritus, jis 
ir dabar dar siunčia Kauno Me
dicinos klinikai chirurginių me
džiagų. Prof. Gedgaudas yra 
pirmasis KMA garbės doktoran
tas. 

Dar labiau prof E. Gedgaudas 
yra pasižymėjęs Amerikoje. 
Minnesotos universitete jis 17 
metų buvo radiologijos direkto
rium, įsteigė savo vardo fondą. 
Šių metų rugsėjo viduryje 
universiteto ligoninėje labai iš
kilmingai buvo dedikuotas 
„Eugene Gedgaudas, MD, Lear-
ning Center" ir biblioteka. Tuo 
būdu pažymėtas dr. Gedgaudo 
įnašas universitetui ir radiolo
gijos mokslui. Tai pirmas toks 
įvykis, kai dideliame (45,000 
studentų) Amerikos universite
te prasmingai įamžintas lietu
vio vardas, užtarnautai pava
dinant brangų mokymo centrą 
Eugenijaus Gedgaudo vardu. 

K. Ambrazaitis 

Dr Eugenijų* Gedgaudą* ir V Gedgaudienė. 
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D F P O P I E T E S T . 
P E T E R S B U R G E , F L . 

Keletą kartų jau buvo, .Drau
g e " rašyta a p i e a r t ė j a n t į 
Draugo fondo koncertą — pokylį 
St. Petersburge, FL, kuris bus 
gruodžio 6 d., šeštadienį, Lietu
v i ų klube. Tačiau reikia pri 
minti, kad ta i pirmas toks ren
ginys toje gausioje apylinkei*1. 
kur lietuviškas kultūrinis ir 
socialinis gyvenimas nemažės 
n i s kaip Č i k a g o j e . T e n k a 
džiaugtis ir stebėtis tautiečių 
dosnumu bei daugelio prasmin
gų darbų įgyvendinimu. 

St. Petersburge ve ik ia daug 
organizacijų. Šiuo metu kone 
visų jų t ikslas yra parama 
Lietuvoje nuskriaust iems žmo
nėms, ypač našlaičiams, ligo
ninis, tremtiniams. Tačiau ne
galime pamiršti ir savo kiemo, 
savo kultūrinių re ikalų, spau
dos, lietuviško žodžio. Visuome
nei reikia daug ko , bet svar
biausia reikia savos spaudos. Be 
spaudos nebus pamato organiza
cijoms. Išnyks mūsų kultūros ži
diniai. Prieš 40-50 m e t ų Ameri
koje buvo daug l ie tuviškų laik
raščiu, žurnalų, bet daug jų 
neišsilaikė, išnyko. Kad „Drau
go" dienraštis m u s tol iau jung
tų, sviestų kaip švyturys tautie
čiams užjūryje, j a m palaikyti 
buvo įsteigtas Draugo fondas. 

Reikia pripažinti, kad viena 
didžiųjų „Draugo" problemų 
yra ne tik finansai, bet ir paštas: 
j is nuolat brangsta, o jo patar 
navimas nuolat prastėja. Mes 
dažnai kritikuojam paštą Lietu
voje, bet ir č ia Amerikoje 
negalim juo didžiuotis. Nors 
gyvenantiems Čikagos apylin
kėje apie 10 mylių nuo „Drau
g o " s p a u s t u v ė s , l a i k r a š č i o 
pristatymas vėluoja 4-5 dienas. 
„Draugo" administratorius yra 
bejCgffttą problemą išspręsti, o 
iš skaitytojų sus i lauk ia vis 
daugiau kritikos. K a s daryti? 
Juk etninė kul tūra kitatau
čiams nesvarbi ir administrato
riaus šauksi as l i eka neišgirs
tas ir nesuprastas pašto va
dovybės. 

Tačiau mūsų lietuviškas gyve
nimas turi eiti p irmyn. Turime 
išlaikyti savo spaudą, o per 
spaudą savo organizacijas, fon
dus, lietuvišką šviet imą, labda
rą. Šiam prasmingam darbui St. 
Petersburge, į Draugo fondo ta
rybos pirmininko Br. Juodelio 
prašymą, atsi l iepė 'energinga 
visuomenininke Janina Gerdvi-
lienė. Ji organizuoja Draugo 
fondui paremti ypat ingą popie
te, kurioje dalyvaus iškili solistė 
Aldona Stempužiene ir darbbti, 
populiari „Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė. Atro 
do, kad abi viešnios lankysis St. 
Petersburge pirmą kartą. Solis
tė Aldona Stempužienė sėkmin
gai koncertavo ke l i s sykius 
„Draugo" renginiuose. Ji daina
vo ne vienoje lietuviškoje opero
je Čikagoje, o dabar ir Lietuvo

je, ir yra koncertavusi veik vi
suose lietuviškuose telkiniuose. 
Žurnalistė, kelių knygų autorė, 
mokytoja, neišsenkančios ener
gijos redaktorė Danutė Bindo
kienė ypač sužavi publika savo 
lakiu žodžiu. Rengėjos Janinos 
Cerdv ilieuės gyvenimas yra gau 
šiais prasmingais darbais nu 
tiestas. Šių trijų moterų popietė 
bus neeilinė ir neatsilankyti joje 
būtų nuostolis. 

Suprasdami Draugo fondo 
svarbą dienraščiui ir nepakei 
čiamą „Draugo" reikšme kiek 
vienam "msipratusiam lietuviui, 
gausus tautiečių dalyvavimas 
kultūrinėje popietėje — kon-
certe-pokylyje gruodžio 6 d. 
otneš kiekvienam džiaugsmo, o 
Draugo fondui reikšmingą pa
ramą. Kiekviena auka nuošir
džiai vertinama, nes palaiko 
l ietuvišką katalikiška tautine 
spaudą. 

Marija Reinienė 

L O S A N G E L E S , C A 

L I E T U V I Ų D I E N O S 
K A L I F O R N I J O J E 

Praėjusių Kalifornijos Lie
tuvių dienų įspūdžiai tebevin
guriuoja Šv. Kazimiero parapi
joje. Š ių metų spalio 5 ir 6 d. iš 
naujo sužibėjo Los Angeles apy
linkės lietuvių bendruomenės 
veikloje tasai jau tradicinis 
į v y k i s . K i e k v i e n a i lgo, 
sudėtingo pasiruošimo pastanga 
buvo verta pasigėrėjimo. 

Lietuvių dienų atidarymas vy
ko gausiai publikai sekant iki 
šiol neįprastą eigą. Lygiai 11 
vai. ryto į paaukštintą sceną 
rinkosi Šv. Kazimiero parapijos 
mišrus choras, Los Angeles jau
nimo ansamblis „Spindulys". 
Pasigirdo muzikos garsai ir 
triskart pakaitomis du pučia
mieji signaliniai instrumentai. 
Buvo įneštos šaulių, skautų, 
ateitininkų, ramovėnų vėliavos, 
pakviest i prisijungė garbės 
svečiai: klebonas prel. dr. Algir
das Olšauskas, LB tarybos pirm. 
dr. Zigmas Brinkis, aktorė Rūta 
Lee Kilmonytė, gen. garbės 
kons. Vytautas Čekanauskas; 
visi j ie buvo perrišti plačiomis 
juostomis. Diriguojant lietuvių 
dienų programos direktoriui 
muz. Viktorui Raliui, mišrus 
choras sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus. Sveikinimo 
žodžius tarė Garbės svečiai. 
Talkinant klebonui, Rūta Lee 
perkirpo d ienų a t idarymo 
kaspiną. Los Angeles mero 
a t s t o v a s į t e ikė rengė jams 
skambią atestaciją už darnios 
v e i k l o s pavyzdį plačiojo 
t a u t y b i ų grupių še imoje . 
Sveikinimo žodį tarė ir dalyvavę 
puiiLuits sriftaei svečiai. Lie
tuvių dienų atidarymo iškilmės 
buvo baigtos vėliavų išnešimu. 

Programą nuotaikingai ir 
sklandžiai pravedė Viktoras 
Ralys angliškai, ir Marytė Ka
šėtai tė — lietuviškai. Šoko 
šokėjai dideli ir maži, pritariant 

D R A U G A S , šeštadienis , 1996 m. lapkričio mėn. 30 d 

Pirmųjų pedagogo a.a. Juozo Lipo mirties metinių proga, 1996 m. spalio 15 d., priėjo kapo Glen 
dale. CA, susirinkusi šeima. U kairės: kun. Aloyzas Volskis, Marijonos Lipienės brolis, M. Lipiene, 
duktė Vilųa su Edvardėliu, Juozas Lipas, Jr. — sunūs, Edvardas ir Edita (duktė) Matus, jų 
dukrelės, trečioje eil. — jų sūnus 

mišriam chorui; įžymusis „Gin
taro" ansamblis iš Toronto su 
savo nuosava kapela ir puikiau
sia pranešėja; dainavo Šv. Ka
z i m i e r o parap i jos choras , 
akomp. A. Dulkis (nauja jauna 
pajėga); vyrų kvartetas, akomp. 
Raimonda Apeikytė; moterų 
trio, pačioms pritariant gitara; 
moterų duetas , a t i t i n k a m u 
akompanimentu įraše. Visų pro
gramos dalyvių pasirodymai 
kėlė Lietuvių dienų gerą nuo
taiką: iš anksčiau žinomi ir mė
giami vokalistai (Antanas Poli-
kaitis, Rimtautas Dabšys, Bro
nius Sėli ūkas, Emanuel is Jara
šiūnas; trys sesutės Grikavi-
čiūtės; Nyolė Sparkytė ir Sigutė 
Miller) Jų dainos visada publi
kos šiltai priimamos ir labai mė
giamos. 

Didelį pasisekimą gal ima už
tikrinti pasirodant Los Angeles 
jaunimo ansamblio „Spindulys" 
tautinių šokių šokėjams, dauge
lio metų mokyklos patyrimą įgi
jusiems (mok. Onos Razutienės 
ir dabartinės mok. Danguolės 
Varnienės vadovybėje, talki
nant muz. V. Raliui); jie labai 
noriai šoka, dainuoja ir dėvi tau
tinius drabužius. Šios pirmosios 
Lietuvių dienos pabaigoje, ge
rokai pavėlavęs pasirodė, „Keis
tuolių teatras". Nepaisant var
ginančios kelionės iš Lietuvos 
per Atlantą ir Londoną, aktoriai 
išlaikė profesinį lygį, neparodė 
nuovargio ženklų ir publiką 
labai juokino. Vienok, žmonėms 
nebuvo lengva suvokti ir per
prasti tą jų žanrą, nes teatriško 
absurdo mūsų scenoje, bent iki 
šiol, labai reta. Vis iems buvo 
aišku, kad čia ne šiaip sau mė
gėjai, bet, publikos atsiliepi
mais, „tikri, gerai susidainavę 
artistai..." 

Publikos šią pirmą Lietuvių 
dieną prisirinko daug: žmonės 
tvarkingai vaikštinėjo, lankė 
tautinio meno ir dailės parodas, 
užkandžiavo didelio pasirin
kimo valgiais, kepiniais, sma

guriavo l ietuvišku likeriu. Pro
grama, su neilgomis pertrauko
mis, vyko ištisai. Jaunimas gai
vinosi parapijos vargonininko 
bute, kurio visos durys j iems 
buvo atidarytos, o skanumynais 
apkrautas s ta las palaikė gerą 
nuotaiką. Pirmosios dienos iš
kilmė slinko į pabaigą, daugu
ma ruošėsi į šaunų Burbank 
Hilton, kur turėjo vykti šaunus 
Lietuvių dienų pokylis. Pokyly
je ke i s tuo l ia i teatralai vėl 
pasirodė: t ik ta i šį sykį j ie 
užsiangažavo „Punk Rock" po
l inkiui , kur i s deja. pokylio 
publikos liko nesuprastas. Šo
kiams grojo puikus orkestras 
„ G i n t a r a s " i š Čikagos ir 
l inksmino žmones iki paryčių. 

Antroji Lietuvių dienų diena 
(sekmadienis, spalio 6 d.) prasi 
dėjo šv. Mišiomis. Bažnytinis 
choras, muz. Viktorui Raliui 
diriguojant, pakil iai giedojo 
l ietuviškas giesmes, parinkti 
solistai (Natalija Bagdonienė — 
fleita, Vita Vilkienė — sopra
nas, Marko Tėti — liet. tenoras; 
puikiai atliko Aukojimo ir Ko
munijos dalis. Mišias aukojo ir 
pamokslą sakė kun. Aloyzas 
Volskis. 

Diena vėl buvo labai graži, 
žmonės nauji, ne vakarykščiai 
lankytojai. Programą lietuvių ir 
anglų kalba pravedė Viktoras 
Ralys ir Marytė Kašėtaitė; pro
grama beveik tokia pat kaip 
vakar — tautinių šokių šokėjai. 

VIENKARTINIS PAPIGINIMAS 
JAV LB Kultūros Tarybos SPAUDOS VAJUS 

Papigintos metinės prenumeratos naujiems skaitytojams: 

D R A U G A S $65.00 f vietoje $95) 
4545 W 63rd Str. 
Chicago. IL 60629 

D I R V A .'. $20 .00 betoje $35) 
P.O. Box 19191 
Cleveland, OH 44119-0191 

D A R B I N I N K A S 
341 Highland Blvd. 
BfOoklyn.NY 11207 

E G L U T Ė 
13154 Sparrow Court 
Lockport, IL*0441 

B R I D G E S 

LAC, Inc. Trrasurer 
1927 W. Boulevard 
Racine Wl, 53403 

LITU A N U S 
6621 S Troy Str 
Chicago. IL 60629 

$20.00 (vietoje $35) 

$10.00 (vietoje $15) 

$15.00 (vietoje $18) 
dviem metams $25 00 

$8.00 (vietoje $10i 

PUIKI DOVANA KALĖDŲ PROGA! 

vokalistai, „Keistuolių teatras" 
Vaįkų malonumui parapijos 

sa l ė s v iduryje buvo iškelt i 
dviejų a u k š t ų „oro namai" 
minkštomis s ienomis ir grin 
dimis, plačiais langais Ber 
mukai ir mergaitės krykštavo ir 
žaidė landžiodami pro juos 
Gražus malonumas mažiesiems 
Lietuvių d ienų lankytojams! 

Pastebimai gyvesnis lanky 
mas dailės parodų, kurios už
ė m ė parapijos kiemo vidurį ir 
kelis atskirus kambarius. Daly
vavo dešimt menininkų, kai ku 
rių, anksčiau matyti fjarbai. 
pvz . , a.a. I l o n o s Brazdžio 
nis-Kerr, kai kurių visai nauji, 
kaip Romo Žemaitaičio nema 
tyti gintaro/medžio deriniai ar 
Karolio Aviž ienio galerija iš 
Čikagos. Pas igedome vietinių 
d a i l i n i n k ų Irenos Raulinai-
tienės ir Jinos Leškienės. Didele 
atrakcija buvo viešnia iš užjūrio. 
nors jos n i e k a s atskirai nepri
statė. Profesionali dailininkė Li 
vija Andriukai tytė patraukė 
daugelio lankytojų dėmesį savo 
autorine gintaro ir juvelyrinės 
emalės eksponatų gausa, taip 
pat, akvarelės , aliejaus tapyba. 
Livijos Andriukaitytės darbu 
paroda šiuo metu vyksta Mažei
kiuose, vė l iau bus perkelta į 
Šiaulius. Ji pastoviai gyvena 
Latvijoje ir yra plačiai žinoma 
meno s luoksniuose Pabaltijo 
kraštuose. Baigus i Dailės in
stitutą Rygoje. Gera pianis-
tė-muzikė, turi gražų išlavintą 
mezzo sopraną. Amerikos lietu
viai turėtų gi l iau susidomėti šia 
didelių gabumų menininke ir ją 
arčiau pažinti . 

Sekmadienį kiemas siūbavo 
žmonėmis; dauguma komentavo 
p r a ė j u s i o vakaro poky l io 
nuotaikas ir apgailestavo „Keis 
tuolių" teatralų programą jame 
Jie nebuvo atitinkamai pnsta 
tyti ir ju ekscentriškas pasiro
d y m a s daugumą išgąsdino. 
Reikėjo įvado jų programai, 
pristatymo, kaip daroma su 
kiekvieno nepažįstamu apsilan
kymu. 

Tvarkinga žmonių spūstis 
išs i laikė iki pajbaigos. Sekma
dienis vėso rudenines padanges 
atspindžiais. Drauge artinosi 
Lietuvių dienų baiga. Čia prel 
Jonas Kučingis, tikrasis Lietu 
vių dienų Kalifornijoje inicia
torius, pakviestas ištraukė lai
mingąjį laimėjimų bilietą vienai 
labai geros širdies Lietuvos 
lietuvei, neseniai atvykusiai čia 
pas laugyt i sunkiai sergantį 
l igonį . Si dovana, kaip i š 
dangaus per Lietuvių dienas 
s iųsta Dievo malonė už gerus 
darbus visiems... 

Vėl iau vyko uždaryin?s su 
mišraus choro dainavimą, tau
t iniais šokiais, džiaugsmingu 
atsisveikinimu „Iki pasima
tymo ateinančių metų Kali
fornijos Lietuvių dienose". 

LB Los Angeles apylinkes 
pirm. Liuda Avižoniene nuošir
džiai dėkojo visiems atsilankiu 
š iems; pagarbiai minėjo Lietu 
vių dienų darbuotojus-rengėjus, 
talkininkus, LB valdybą ir ren
gimo komitetą, kurių pavardės 
Dienų leidinyje- primins lie
tuvybės išlaikymo bendro dar
bo pastangose. 

S t a s ė V. Š imol iūn ienė 

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

Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu j 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. 
tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

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

$39. 

Livija Andriukaity!* rėnKj*.' /bendradarbe 9Ue» 
diaMliOaiene, trmiajai dailininkei Loe Angvte Uaturių dienų proga 
Kalifanujoja viaUnt. 

Nuotr Ant. VoayUaoa 

Suvenyrai pagaminti su leidimu (Hcense) Lietuvos krepiinto komandos 

SPORTINIAI MARŠKINIAI ( T SHIRTS) 

NAUJI ni NAUJI m 
LITHUANIA '96, BRONZOS MEDAUSTAI, TRISPALVIAI (TIE-DYEO) 
SUSKELĖTU XXL ... XL ... L ... M ... $30.00 
BALTI XXL...XL...L.. .M..S25.00 

LITHUANIA '96, SU KOMANDOS EMBLEMA. 
MARGI (TIE-DYED) XXL... XL ... L ... M ... $25 
JUODI, BALTI XXL ... XL ... L... M ... $20.00 

NAUJI !!f NAUJI H! 
LITHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMBROIDERED) EMBLEMA 
JUODI XXL... XL...L... M... $30.00 

(XXL pridėti $3.00) 

KEPURES (BASE8ALL CAPS) SU EMBLEMA, JUODOS AR ŽALIOS $20.00 
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (CLOISONNE COLD TONE PINS) $10 00 
KREPŠINIO KAMUOLYS, TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBLEMA 
PASIRAŠYTAS ŠARŪNO MARČIULIONIO IR ARVYDO SABONIO $25 00 
NAUJI lt! NAUJI I!! 
LITHUANIA '96 LIPINUKAI (BUMPER STICKERS) $3.50 

Persiuntimas (USA) veltui 
Užsakymus su f ekiu ar paito perlaida siusti: 

RSIMO KM BUTKUS 
MtASTlIlSTMrr 
fUCUO, OMO 44IU-IMI 
l -<2 l»)m«M 

V*rdu/pav*rdt 

AdrTMl ... 

TcMIoAas: 
NMlaMa andama atsakant dMnnl kMi) 

AMERICAJV^^^^LZ^ ^ftROAD, INC. 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888 

RUDENS 
KAINOS 

Ten Ir atgal 
Vilnius $705 ! 

NEW OFFICE 
8 5 1 2 G o l f R d 

N i l e s , IL 6 0 7 1 4 
T e l . 847 -581 -9800 

Belmont/Laramle 
5150 W. B e l m o n t 

T e l . 312 -685 -2020 

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

Belmont /Centra l 
5637 W. B e l m o n t 

Te l . 312-237-4747 

North Side 
3 0 0 0 N . M i l v v a u k e e 

Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801 W . Pe terson 
Tel. 312-725-9500 

Riga 
Tallinn 
Minsk 

į vieną 
Vilnius 
Riga 
Tall inn 
Minsk 

$705 
$705 
$705 

pusę 
$485 
$485 
$485 
$485 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 30 d. 

MARIJONŲ GIMNAZIJA 
MARIJAMPOLĖJE 

Marijonų vienuolija nuo pat 
savo egzistavimo pradžios daug 
dėmesio skyrė pedagoginei veik
lai. Lietuvoje dar daug kas at
simena veikusią Marijampolės 
Marijonų gimnaziją, kuri 1940 
m. buvo uždaryta. Žvelgiant į 
praeitį, sunku būtų trumpai 
apibūdinti gimnazijos istoriją, 
nes ji turi turtingą savo praeitį. 
Šiandien pradedame ją atkurti , 
norėdami pratęsti jos tradicijas. 
Tad norėčiau nors t rumpai 
supažindinti su jos garbinga is
torija. 

Svč. Mergelės Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo kunigų mari
jonų vienuolija, 1909 m. atnau
jinta Palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio, MIC, jau nuo 
pradžios s te igė ir globojo 
katalikiškas mokyklas. XVII a. 
marijonai, vos įsikūrę Mari
jampolėje, Miroslave, Igliauko
je ir Jonavoje, steigė mokyklas 
ir patys joms vadovavo. Tuo 
laiku marijonai buvo autorite
t ing iaus ia vienuolija, kuri 
ištisus 200 metų švietė liaudį, 
misijonieriavo ir, kaip rašė 
J. Gobis, „ugdė visuomenės 
sąžinę". 

Po Pirmojo pasaulinio karo, 
Amerikos lietuvių remiami, 
marijonai 1923 m. pastatė trijų 
a u k š t ų pas ta tą ir į s te igė 
gimnaziją Marijampolėje ir tuo 
pat metu — kolegiją Maria-
napolyje Kentucky valstijoje 
lietuviams gyvenantiems už 
Lietuvos ribų. Marijampolės 
Marijonų gimnazijoje dau
giausia mokinių būdavo iš 
Suvalkijos bei Dzūkijos. Taip pat 
katalikiško auklėjimo ieškantys 
tėvai atveždavo mokinių iš 
Aukštaitijos bei Žemaitijos. 
1935 m. gimnazijoje mokėsi apie 
250 mokinių, iš kurių maždaug 
pusė gyveno čia pat, bendrabu
tyje. Pirmoji laida išėjo 1929 m., 
paskutinė, dvyliktoji, gavo ates
ta tus 1940 m. birželio 15 d. Po 
poros savaičių gimnazija sovie
tinės valdžios buvo uždaryta, jos 
dokumentacija perduota Mari
jampolės Rygiškių Jono gimna
zijai, o pastate įsikūrė sovie
tiniai pasieniečiai. 1941 m. 
laikinoji Lietuvos vyriausybė 
buvo davusi leidimą atgaivinti 
gimnazijos veiklą, tačiau okupa
cinė valdžia netrukus leidimą 
panaikino. 

Daug Marijampolės Marijonų 
gimnazi jos auk lė t in ių yra 
tapusiu mokytojais, kunigais, 
gydytojais, inžinieriais, tei
sininkais ir kitų sričių dar
buotojais. Jie gražiai pasižymėjo 
savo veikloje. Keliolika buvusių 
jos mokinių dalyvavo ginkluo
tame pasipriešinime okupacijai 
nemažas skaičius buvo nubaus
tų. Kelios dešimtys kitų mo
kinių ir keli mokytojai, 1944 m. 
pasitraukę iš Lietuvos, lyg šiolei 
ryškiai dalyvauja kultūriniame 
bei tautiniame lietuvių gyve 
nime už Lietuvos ribų. 

Gimnazija turėjo s t ipr ius 
pedagogus. Maždaug trečdalis 

mokytojų buvo Kunigai mari
jonai, kiti — katalikai pasau
liečiai. Gimnazijos direktoriais 
buvo; 1923-1937 m. istorikas 
prof. dr. kun. Jonas Totoraitis, 
MIC, 1937-1940 m. dr. kun. Juo
zas Grigaitis, MIC. Kiti peda
gogai: k las ik in ių kalbų 
specialistas kun. Jul i jonas 
Kazakas, MIC, rašytojai Vincas 
Ramonas ir Alfonsas Šešplaukis 
Aleksandras Tyruolis, Vytautas 
Tamulaitis ir Anzelmas Matu
tis; istorikai dr. kun. Juozapas 
Stakauskas ir dr. Antanas Ku-
čas-Kučinskas. Pasižymėję 
auklėtiniai: muzikologai Jonas 
Kazlauskas ir akademikas 
Juozas Gaudrimas: gydytojai dr. 
Petras Kisielius, Vytautas In-
soda, Juozas Oleka; pedagogai 
— broliai Jonas ir Vincas Bazi-
levičiai, ir gausus būrys kunigų 
marijonų. 

Lietuvos kunigų marijonų 
provincija dabar atkuria Mari
jampolės Marijonų gimnaziją 
kaip 1923-1940 m. veikusios 
tęsinį ir jos teisių paveldėtoją. 
Šiuo metu provincija nėra gausi 
savo nariais, kaip anuomet kai 
gimnazija klestėjo. Tik ką išėjus 
iš pogrindžio, buvo sunku ką žy
maus nuveikti. Prabėgo beveik 
treji metai ir atrodytų iki šiol 
nedaug kas buvo nuveikta. Pro
vincijolas kun. Pranas Račiū
nas, MIC, kun. Kęstutis-Kazi 
mieras Brilius, MIC, dr. kun. 
Leonas Lešinskas, MIC ir kun. 
Arvydas Liepa, MIC, buvo pir
mieji, kurie pradėjo gimnazijos 
atkūrimo veiklą. 

Studijuodamas Romoje, turė
jau ne kartą progą ir laimę 
susitikti su šv. Tėvu Jonu Pau
liumi II . Šventas is Tėvas 
suteikė palaiminimą visiems 
dirbsiantiems ir dirbantiems 
gimnazijos darbuotojams bei 
rėmėjams. 

Šiuo metu veikia daugelis 
valstybinių mokyklų, tačiau 
katalikišką auklėjimą teikian
čių įs taigų t ė r a v iene ta i . 
Gimnazijos pastatas yra labai 
nugyventas ir pirmiausia teks 
jį iš pagrindų remontuoti. Šiuo
se darbuose reiks ne vien tik 
materialinės paramos. Tuo 
pačiu metu teks burti pedagogų 
kolektyvą. Tai ir visa kita kas 
laukia ateityje — nebus lengva, 
bet su Dievo pagalba, Švč. Dievo 
Motinos, palaimintojo ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio, 
užtarimu bei geros valios 

MARQUFTTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus,daug su
taupysi te . Pasinaudoki te 
mūsų patogiu ,,lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; seštd. 8 v.r. - 4 v. 
p .p . ; sekmd. uždaryta. 
Antrd. irtrečd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 VV. 63 St. 
Tel . 312-776-8998 * 

žmonių pagalba eisime pirmyn. 
Kviečiu atsiliepti visus gera

darius, buvusius gimnazijos 
mokinius, jau padėjusius gim
nazijos atsikūrimo pradžioje 
dvasiškai ir materialiai. Norime 
Jus visus įamžinti ir prisimin
ti. Aukas galima siųsti t. mari
jonų provincijolui Čikagoje, 
pažymint, kad tai Marijampolės 
g imnaz i j a i . Adresas: Rev. 
Father Provincial, Congre-
gation of Marian Fathers, 6336 
S. Kilbourn A ve., Chicago, IL 
60629-5588. Dievas teatlygina 
visiems už suteiktą pagalbą. 
Kviečiu kiekvieną prisidėti prie 
šio sunkaus darbo, nes, anot 
palaimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio, MIC žodžių: 
„Mylėti Dievą, Bažnyčią ir 
Tėvynę — tebūna tavo kiekvie
nos dienos meilė, sparnai kieti 
į dorovę... Turime visokio* rū
šies mokytų žmonių — inžinie
rių, advokatų, politikų, gamti
ninkų, tik stiriga aukštos doros, 
tobulų, šventų žmonių. Be Die
vo pagalbos negali būti kalbos 
apie žmogaus dorinimą, jo auk
lėjimą... Šio aukščiausiojo idea
lo spindulių atokaitoje gema 
didvyriškos sielos, angelai 
žmogaus kūne, krikščioniškieji 
antžmogiai..." (AJM p. 267). 

Kun. Remigi jų . Gaidys, MIC 

Marijampolės Marijonų 
gimnazijos direktorius 

DŽIAZO KLUBAS 
„KONRADO" KAVINĖJE 

Kauno kavinėje „Tulpė", kuri 
prieš karą vadinosi „Konrado" 
kavine, jsu du mėnesius pietų 
metu vyksta džiazo koncertai. 
Juose groja muzikantei iš Lie
tuvos ir kitų valstybių. Šis pro
jektas pavadintas „Konrad Jazz 
Club". Projekto sumanytojai 
Kauno orkestro vadovas Ro
mualdas Grabštas ir bendrovės 
„Tulpė" direktorius. Pastebėta, 
kad kavinės apyvarta per šį 
laiką padidėjo. Daug žmonių 
nori jaukiai papietauti ir po 
sekmadienio Mišių, kurios kaip 
tik prieš 2 valandą baigiasi Šv. 
Arkangelo Mykolo (įgulos) baž
nyčioje ir Arkikatedroje. Muzi
kantams mokami nedideli hono
rarai. Apie puse jų sumos Ro
mualdas Grabštas moka kartu 
su gitaristu A Duniu iš savo 
kišenės. Kita pusė surenkama 
iš pietaujančiųjų. Romualdas 
Grabštas mano, kad šis sumany
mas duos pelną. Daugėja lanky
tojų, be to, kai kurie žmonės 
parems klubą. Pasak „Tulpės" 
direktoriaus, jei apyvarta ir 
toliau didės, kavinė taip pat 
parems klubą. Apvaliojoje salėje 
direktorius nori atstatyti mar
murinį fontaną, kuris buvo 
išardytas 7-ojo dešimtmečio 
pradžioje ir kažkur dingo. 

(LR, 11.05) 

M 4 8 C E L L A N E O U 8 

a s u i oaemyoa. pat* naudotus Ir naujus 
autamotMus [ kredttą. Rstka tureli darbą, 
„8oc 8se." vairavimo kMaą pssąir nu

barto. Krapu* 

BMCEICRM^I ^J5 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chkago, IL 60638 

Tel. 312-561-6560 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaiyta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ 
380 N. Oses, Oifarage, n essIO 

T«L 312^44-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

Not Pade Away Graphics, Inc. su Grateful Desd sitle ji 
LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINES SUVENYRUS 

(Lksnead) 
Džiaukimės jų bronzos 

medalio laimėjimu! 
Daugiau mfbnnacijoa suteiks: 
angliškai kalbanti MkheUe 

Day ToD Free 8S8-NOT-FADE 
(888-668-3233); 

Uehtviikai kalbanti Vita 
po 6 v.p.p. EST laiku 

l-§06-531-1513, 
f n 1-908-531-1530. 

MARSKJNUKA|.KERJRĖS«UI»WUI0M»2Er«UUKA|.KI«P^ 

NOT PADE AWAY GRAPtRCS. M C 
P.O. l e a m* Kmgtta, KV 12401 

KALĖDINĖ DOVANA 
"INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų gimiî auaa fa> drattgnm 
rūkytos mėsos produktu; rinkinį: 

$98.00 $85.00 $70.00 
15A-15kg. 13A-12kt> lOA-lOkft. 

1. Jautienos išpjova 2 kg. 2 kg. 1 kg. 
2. Kiaulienos kumpis 2 kg. 1 kg. 1 kg. 
3. Kiaulienos šoninė 1 kg. 1 kg. 1 kg. 
4. Kiaulienos išpjova 1 kg. 1 kg. —— 
5. Lašiniai "Naminiai" 1 kg. 1 kg. 1 kg. 
6. Dešros: 

Šaltos rūkymo 4 kg. 3 kg. 1 kg. 

7. Dešreles: 
Karšto rūkymo 3 kg. 3 kg. 3 kg. 

14 kg. 12kg. 10 kg. 
(301b.) (26.4 Ib.) (221b.) 

"VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos -JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiaulių rajone, 
Būtėnų kaime, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina ii 
aukščiausios kokybės mėsos patikrintos Veterinarijos Tarnybos. Siuntinys bus 
pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos, čekius rašyti: DS ENGI-
NEERING, Inc. Užsakymai priimami telefonu, fax'u arba paltu. 

DS ENGINEERING, Inc. 
12421 ARCHER A VE. 
LEMONT, IL 60439 

TeL 630-257-2034 
Fax 630-257-5852 

VALOME 
KIL IMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
j . B U B N Y S 

3 1 2 - 7 3 7 - 5 1 6 1 

H O I A I - AUTOMOSaJAn 
Mes padedame juos parduoti ir 
nupirkti tiesiai i i varžytinių, ma
žesnėmis kainom*, įvairių mode-
lų, taip pat po nedkMių auto ava
rijų. Siunčiama auto., jų dalis, oV 
dėsnio svorio siuntas, taip pat s» 
menines siuntas į Lietuvą; 56 cen
tai už svarą. Kreiptis: tel . 

70S-20146M. 

;4daton69St,Chics-
90, Stanlelev and Halsą 

of 

• • 1 4 W. 06 3L, 

VVe have Uthuanian cuWna 
and bekery goods. 

vrVsfMI R. KlaSjsUf 
avarijos, skirybos, 

•uaUMaanat biznio bei kai iurt-
^a^psavaa^a^a^m• a^awį a^aava^a^^ a^^a» a^a^a ji^w 

dailei ĮĮsjaĮsjaĮ Konsultacija ne
mokama. Itatjams sstuvuanl. 

Te4 .»1 
M i r t . 

R. 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virs 7 8 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COP1ERS 

FAX • CALCULATORS 
M 1 0 S. fcatsakt Rd . 
T e l . ( 3 1 2 ) 5 4 1 - 4 1 1 1 

CONSTtUCTION 00 . 
Dengiami stopai, kalamas ,,skSnp/\ 
_ a a a l * a * ^ h ^ A l * — —•*- ^m L Į n <•" a- — i 

ajssKSfni cemento, „pnjmomg oet 
km namų remonto darbai. 

.JJceouad, kisursd, pondetT 

T* t : 312-7S7-102S 

KHAUSTOTSS | FLOIUOą? 
Juozas Stanaitis I I IV iaT Is l I lT 
PNOPUITMa siūto pagalbą per-
kent namus, žemas ir verslą. 

T e U » s x : 1 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L E 8 T A T E REAL E8TATE 

KEALMAST a. i«c 
6 6 0 2 S . * 4 a s U t * . 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja tyajnų nupaavyMų 
pMdma bei pardavime, mieste ir 

priamleaoiuoee. Suinteresuos 
easssbaeaai 

B U D R A I Č I U I 

B*a.3lMaW100 
FSL3124SMSS7 

ACCEHTREALTY 
5266 W«at95«i atrast 

OakLawn,Mnoia 60453 

Bus. 706-636-6400 
Ras. 706-423-0443 

ARTA T . MMXU*tA3 
Profesionaliai ir sąžiningai pa-
tarnaujaVa^ų nuosavybių pir-

ikime k pardavime, mieste irj 
įprierniesciuose. 1 

P 
RE/MAX 

REALTORS 
(312) 1 5900 
(700)425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 
1 Parkant ar parduodant 
• OJSSSS Ir aatlninpss patamaviniaa 
• MLS tampajtarigir FAX pagaba 
»Nuoaavybių iaaassasss saRsi 
•Perkama ir parduodama namus 
> Apartrnentus Ir lama 

12 Mase, home, 
•J"*SFSsSa^B^BFSJ|T» 6 *3M*> W9 9 ^a^"aFas»""J^*4a*^šfea>^S'a; 

Lochport. 

RE/MAX 
HOMECENTER 
( 3 1 2 ) 7 3 5 - 6 O O 0 

iL VIDAS 
POŠKUS 

Perkant/parduodant 
ssRaaaOjsas, turtą 

' Proieaiunakai Ir greitas 
patarnavimas 

' Įnformadįa paskolų, 
ĮnvesscĮų Įdmiaimaii 

ITMatCm BSAITOa, 
7»2 S. Aaaaa) SS. 

SMS S. Sjsssy Ava. 

DANUTĖ MAYBt 
204-1900 

Jei noras peroucear pirkti namus, 
i OssMSkf lesyer. J& pro-

veltui. 

F O R R E N T 

rsnuo-

OAKLASVN 
PAJM6MCM 

One of tna prettiest oompanas In 
Oak Lawnl Hkjh oeMngs edd to 
the charm of tnis 2 Bdrm., 2nd PI. 
Condo: wrtosds of possMMea. 
Lsundry. Shara 2 car tsndem 
garagt.Loedsofi 
CaM now. 

» m - * -* • - • - * • • • — • ' 

viryKam, MKiyiuvtv, ptovirno 
šuto. poaStAtymui vi#ts. 

Ho^Hfciffisi vyt*. ovncMUSr afionojtiis, 
Tek 

M. 
1 mieg. butas 67 4 Kedzie 

apyl. $366 į man. • „sacursy'. 
Tai. 773-770-1461. KasbėtJ 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 

OR7RCA AT6TOVYRR 
2346 W. 6ftH Street 
Tai.: 312-776-1466 

(766) 

M I 8 C E L L A N E O U S 

peteasoe 
i Čikagoje, A , Archer ir 

CaKfornia Ave. sankryžoje. Dei Into. 
skambint „ t a e l S " Corp . t e l . 
773-347-3777 a r t * U I 616 1677. 

M 0TVYSSS DSJAUOaSAS. 
Aosntat Frank Zapsia ir Ofl. Mgr. 
Auka* 8. Kana 

Tai. (766) 
(Sis) 661 

priimu gyventi 2 moteris. 
Kreiptis nuo 10 vai. 

• S i . 312 -376 -4074 

I E 8 K O D A R B O 

8LRKTR06 
pnaaSSSAI ^m PATASSTSaSI 

Turki CNcagos missto Mdkną Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai Ir sąžiningai. 

312-776-3313 
KLAUOUU6 PMSJPUTI6 

bet kokto darbo 
Tai. 

HELP VVANTED 

TELEPHONE CALLS 
TO UTHUANIA 
$0.62 PER/MIN 

F o r k i ls t n ta f ion caH 
* * * * • irfaajrnsmaji įsn 

1-800-440-0445 

J K R COatRTJHICTNMI " 
f f 4^Sf SSf ss^sssj as*3aaal6aaw Wt • a ^ P U llaSBBBBM 

apkalimai (skling): medžio. 
alumJniaus ir M. Turiu darbo 
draudimą. R. 

S0DYTOS SILKĖS 
1$ KANADOS 

Užsisakykite Šventėms 
jam dabar! 

2 6 m r ą * a t i a i l a l B — 
t SfSfą BtasaaRaMOIM 

SkambinkiaK 

706-407-5477 
potvaLp^p. 

IUPS • 

MOVIMO 
ttussnetis pratsaJonaJus kraustymas 

r>«aJm6S fasassssam 
CEDIMINAS 

3 l 2 - t l t - 4 3 3 l 

SlOLOMB DARBUSI 

Gst) seserų padėjėjoms, kom-
penifonems ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar 
tu arba atvykti į darbą k rtvyktj 
Kreiptis: 

T* . 3li-736-7fR0 

laaa, 
TA-6 

tof EnoKoh 
Catt: 312-2Sa-7S»7 

• ę s j Engfcan-
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JAV LB Kraite Valdybos 
KAIP PATIKRINTI KURIS HMO 
PLANAS YRA JUMS TINKAMAS 

2711 West 71 st Street, Chicago, IHinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 4364909 

KOKIĄ APDRAUDĄ PASIRINKTI? 
• Seniau būdavo labai paprasta: 
jūs eidavote pas pasirinktą, 
jums patinkamą daktarą, o ap
draudą užmokėdavo daugumą 
gydymosi išlaidų. Su drama
tišku „managed care" išaugimu 
tos dienos jau praėjo, ar yra 
pakeliui į praeiti- Dabar turime 
stropiai ir nuodugniai tikrinti, 
norint pasirinkti mums tinka
mą sveikatos apdraudą. „Man
aged care" apdraudos įvairuo
ja savo patarnavimais, kaina ir 
teikiama medicinine pagalba. 
Daugelis jų yra puikios ap
draudos, bet ne visos. Ekspertai 
sako, kad, pasirenkant tokias 
apdraudas, turite gerai patyri
nėti ir susipažinti su jų patar
navimais — ar jie yra tinkami 
jums ir jūsų šeimai, ar ne. Prieš 
pradedant tyrinėti apdraudas, 
pagalvokite, kokia yra jūsų 
sveikata dabar ir kokia ji gali 
būti ateityje. Ar jūs jau esate 
kamuojamas kokios chorhiškos 
ligos, ar turite šeimoje {gimtą 
ligą, kuriai gali būti reikalingas 
specialus gydymas? Ar jūs nori
te apdraudos, kuri mokėtų už 
įvairias terapijas ir įvairius 
gydymo būdus, masažus ir pan.? 
Ar pasilaikyti dabartinį gydy
toją yra jums svarbiausias daly
kas? Ar jums svarbu mokėjimų 
ir primokėjimų kaina? Ar dak
taro kabineto vieta ir priėmimo 
valandos bei laboratorija jums 
yra svarbu? Pasiteiraukite pas 
draugus ir gimines, ką jie galvo
ja apie „managed care" apdrau
dą, kurią jūs norėtumėte turėti. 
Pasitarkite su savo daktaru ir 
kitais sveikatos darbuotojais. 
Pakalbėkite su jūsų valstijos 

onimgjth Insurance Counseling 
- and Assistance Program". Pap

rašykite norimos apdraudos 
brošiūrų, metinių pranešimų ir 
sutarčių pavyzdžių. Reikalau
kite paaiškinimų iš tų apdrau 
dų atstovų. Jei jie vengia duoti 
išsamius atsakymus, tai tokia 
apdraudą gal nebus jums geras 
pasirinkimas. 

Visada klauskite daug klau
simų (čia duosime klausimus 
angliškai ir lietuviškai, kad 
žinotumėte kas svarbu klausti): 

1. What services are covered 
— Kokius patarnavimus ap
draudą apmoka? Jums gali 
prireikti vėliau ieškoti, sa
kykime, dantų priežiūros, ar 
reabilitacijos po širdies atakos. 
Būkite tikri, kad apdraudą ap
moka tuos patarnavimus, kurie 
jums reikalingi ar bus reikalin
gi 

2. Is the plan accredited? — 
Ar apdraudą yra patvirtinta? 
Sužinokite, ar HMO perėjo pa
tikrinimo procesą ir, jei perėjo, 
ar tas HMO buvo pripažintas 
national Committee on Quality 
Assurance, arba The Joint Com-
mission on the Accreditation of 
Health Care organizacijų. 

3. Does the plan get feed-
back? Ar yra gaunami pacientų 
to plano teikiamų patarnavimų 
įvertinimai? Ar pacientai buvo 
patenkinti teikiamais patar
navimais. Pasiteiraukite, ar 
pacientų atsiliepimai buvo pa
tikrinti kitų, nesuinteresuotų 
asmenų? 

4. How many members decide 
to leave? Kiek narių nusprendė 
mesti tą HMO paskutiniais me
tais? Ar jie grįžo į „fee-for-
service" apdraudą, ar jie įsijun
gė į kitą HMO? 

5. Who are the plans doctors? 
Kokie yra HMO daktarai? Pasi
tikrinkite, ar jie yra „board-
certified" ir kaip dažnai ap
draudą tikrina jų darbą? Ieško
kite tokios apdraudos, kurioje 
mažiausiai 85% „primary-care" 
daktarų, ir dar didesnis procen
tas specialistų, yra „board-
certified", nes tai reiškia, kad 

jie atliko rezidenciją toje specia
lybėje ir išlaikė tos specialybės 
egzaminus. 

6. How much flexibility? — 
Kiek laisvės jums duoda pasi
rinkti daktarus? Jei pasirenka
te tokį HMO, kuriame dirba jū
sų dabartinis daktaras, būkite 
tikri, kad jūs jį galėsite ir ateity
je turėti. Kai kurie HMO nori 
jums duoti kitą daktarą Sužino
kite, ar jūs galėsite pakeisti 
daktarą, jei jis jums nepatiks? 

7. How are doctors paid? Ar 
jie gauna bonus, jei jie siunčia 
mažiau pacientų pas specialis
tus? Ar jie gauna algą, ar jiems 
mokama už apžiūrimų pacientų 
skaičių? 

8. Does the plan have a „gag" 
clause? Ar ta apdraudą nedrau
džia daktarams aiškinti jums, 
kokias gydymo galimybes jūs 
turite? Tokios „gag" (nutylėji
mo) taisyklės yra uždraustos 
bent 15 valstijų. 

9. How many doctors leave 
the plan each year? Kiek dak
tarų kasmet apleidžia tą drau
dimo planą? Metinis dakta
rų apleidimo HMO vidurkis 
yra 4%. 

10. What's the level of pre-
ventive care? Kokios pastangos 
ir patarnavimai yra leidžiami 
apsisaugojimui nuo ligų? Ar tas 
HMO užmoka už gripo skiepus, 
reguliarius „Pap smears," 
„mammograms," tikrinimą pro
statos vėžio ar cholesterolio? 

11. What prescription drugs 
are covered? Už kokius recep
tinius vaistus užmoka? Jums 
gali tekti patiems užsimokėti už 
vaistus, jei jie nėra plano ap
mokami. Sužinokite, koks yra 
metinis aukščiausias ligos 
užmokestis? 

12. How does the plan define 
„medical emergency"? — Kaip 
apdraudą supranta greitąją 
pagalbą, reikalingą ligoniui? 
Kokiu atveju jie gali atsisakyti 
mokėti už „emergency-room" — 
pirmosios pagalbos gydymą? 

13. How are chronic ailments 
handled? Kaip žiūroma į chroniš
kų ligų gydymą? Ar turi specia
lius patarnavimus? Ar galėsite 
kreiptis į specialistą? 

14. What if the plan's pro-
viders do not include? — Ką 
daryti, jei apdraudą neapmoka 
už patarnavimus tokio specialis
to, kurio jums reikėtų? Sužino
kite, kokioms sąlygomis HMO 
leistų, be pridėtinio užmokesčio, 
jums pasinaudoti patarnavi
mais daktaro, nepriklausančio 
tam HMO. 

15. What about hospitals?— 
Kaip yra su ligoninėms? Kurias 
apmoka jūsų apdraudą? Kokią 
padėtį jūsų draudimas laiko 
rimta, kad galėtų daktaras jus 
paguldyti į ligonine? Kokie 
patarnavimai turi būti leisti, iš 
anksto atsiklausiant? 

16. Will the plan cover care 
when you're traveling? Ar ap
draudą apmoka, susirgus kelio
nėje? Visos apdraudos apmoka 
„emergencies" — greitąją pagal
bą, bet dauguma jų neužmoka 
už paprastą tikrinimą (routine 
care), gautą įstaigose, kurios 
nepriklauso tai apdraudai. 

17. What family members are 
covered? — Kurie šeimos nariai 
yra apdraudžiami? Ar jūsų vai
kas, lankantis universitetą, 
apdraudžiamas? 

18. What are the procedures 
for complaints? Pasiteiraukite, 
kokia yra tos apdraudos HMO 
tvarka skundams. Ar tas HMO 
turi vartotojų užtarėją (con-
sumer ombudsman)? Žinokite, 
kad Medicare „managed-care" 
nariai gali skųstis HCFA, jei 
iškyla nesutarimas tarp jūsų ir 
HMO apdraudos. 

19. How long does it take to 

Atskirti tinkamą HMO planą 
nuojums netinkamo nėra leng
va. Reikia susirinkti visą 
reikalingą informaciją, ir tai 
būtų pirmas žingsnis, darant 
atranką. I apdraudos infor
maciją ir jos vertinimą reikia 
žiūrėti labai atsargiai ir atran
kiai. Ir dažnai žmonėms, kurie 
savo gyvenime neturėjo daug 
patirties su ligoninėmis, mokė
jimais ir apdraudomis yra sun
ku padaryti sprendimą ir atran
ką HMO draudimo. Tačiau, ap
saugoti žmones ir jiems padėti 
padaryti atranką, į pagalbą 
ateina valdžios įstaigos, nepel
no siekiančios organizacijos, 
daktarai ir jie visi bando pa
daryti įvairių HMO draudimų 
teikiamų patarnavimų pacien
tams įvertinimą. The Health 
Care Financing Adminsitration 
(HCFA), pvz., renka standarti
zuotą informaciją iš 235 Medi
care HMO's apie viską, prade
dant nuo „benefits" ir kiek 
kainuoja gydymas, iki to, kokie 
yra to gydymo rezultatai ir ar 
pacientai būna patenkinti. Ras
ti duomenys bus susumuoti 
įvertinti ir pateikti klientams 
kada nors 1997 metais. HCFA 
planuoja irgi surinkti duomenis 
rodančius, kaip sėkmingai Me
dicare „risk-and cost contract" 
HMO pasirūpina savo nariais. 
Office of Managed Care pareigū
nai renka medžiagą periodiniais 
apklausinėjimais, kur klausia
ma apdraustųjų narių apie jų fi
zinę ir dvasinę savijautą, norint 
sužinoti, ar jiems yra geriau, ar 
blogiau. Pradiniai šių apklausų 
rezultatai bus skelbiami 1999 
metais. Mums nereikės taip il
gai laukti, nes jau dabar yra 
spausdinami kai kurie HMO pa
daryti apklausinėjimai žurna
luose „US News & World Re-
port" ir „Con8umer Report". 
Kai kurie duomenys dar yra 
tvarkomi ir susumuojami, bet 
kai kurie duomenys jau yra 
skelbiami: 

1. „Akreditation" — įvertini
mas. Nepelno siekianti organi
zacija — National Committee on 
Quality Assurrance (NCQA) 
vertina HMO's pagal nustaty
tus 50 standartų, kurie turi pa
rodyti, ar HMO apdraudą yra 
taip sudaryta, kad duotų gerą 
gydymą ir sveikatos priežiūrą. 
Iki š.m. rugsėjo mėn. vidurio 
maždaug pusė Amerikoje vei
kiančių 630 HMO's planų buvo 
patikrinta. Iki šiol 101 HMO 
planų gavo gerą įvertinimą ir 3 
metų akreditaciją; 85 gavo vie
niems metams akreditaciją ir 
turi padaryti kai kuriuos page
rinimus; 26 planai buvo tik 
sąlyginiai patvirtinti, nes 
neatitinka NCQA standartų, o 
24 planai visai negavo akredi
tacijos. Dar 100 HMO planų lau
kia įvertinimo. The Joint Com-
mission on the Accreditation on 
Health Care Organizations 

get an appointment? — Kaip il
gai reikia laukti, kol paskiria
mas daktaro ar specialisto pasi
matymo laikas? 

20. Are you concerned about 
a limited choice? — Ar jums yra 
svarbu suvaržytas daktarų pa
sirinkimas ir tik maža jūsų 
sprendimo įtaka gydymo 
procese? 

Tuo atveju HMO jums netin
ka. Turėtumėte ieškoti „point-
of-service" (POS), kuri irgi yra 
„managed care", leidžia jums 
pasirinkti daktarus už HMO 
ribų, bet jums reikia mokėti 
pridėtinius mokesčius. Arba 
jums reikia pasirinkti „prefer-
red provider organization" 
(PLO) — tai yra nepriklausomų 
daktarų ir ligoninių tinklas, 
teikiąs žemesnėmis kainomis, 
turi didesnę daktarų pasiūlą nei 
HMO, bet mažiau kišasi į jūsų 
gydymo planavimą. Jūs moka
te daugiau, jei kreipiatės į 
daktarus, kurie nėra PPO 
sąraše. 

(JCAHO), kuri įvertina ligoni
nes, senelių prieglaudas ir kitas 
sveikatos įstaigas, pradėjo įver
tinti ir „Managed-care" — HMO 
apdraudas. 

Ši komisus yra sudaryta Ame
rikos ligoninių ir gydytojų 
draugijų (American Hospital 
Association ir American Medi
cal Association). 

2. įvertinimo lapas — „report 
card". Kai kurios HMO dalina 
vertinimo korteles, kuriose yra 
vertinamas jų darbas įvairiose 
sveikatos priežiūros srityse, 
pvz., kiek narių turėjo mamo-
gramas, kokiam narių skaičiui 
patikrintos akys, kiek narių 
turėjo „bypaas" širdies operaci
ją. Nors duomenys remiasi 
NCQA duomenimis, bet kritikai 
sako, kad tie. HMO pateikiami 
vertinimai yra nepakankami ir 
nepatvirtinti. NCQA stengiasi 
pagerinti HMO vertinimo siste
mą, padaryti išsamesnę ir la
biau patikrinančią. Ateityje tai 
leis žmonėms daugiau sužinoti, 
kiek patenkinti yra HMO pa
cientai ir kiek sėkminga yra 
HMO apdraudą, gydanti ser

gančius. NCQA jau surinko 
įvairią informaciją iš 226 
HMO's planų, apie jų darbą, tei
kiamas paslaugas ir kitus bend
rus duomenis ir sudėjo į vadina
mą „Quality Compass", didžiulę 
ir vis augančią duomenų bazę. 
Tų duomenų kopijas galima ras
ti daugelyje viešųjų bibliotekų, 
universitetuose ir kitose sveika
tos įstaigose. Duomenis žmonės 
gali panaudoti įvairių HMO's 
planų vertinimui. 

3. Klientų apklausa. Ką na
riai galvoja apie turimą HMO 
planą, gali parodyti, kiek geras 
yra tas HMO planas savo patar
navimų kokybe. Daugelis HMO 
planų siunčia savo nariams ap
klausas ir paskui, susumavę 
rezultatus, pateikia savo na
riams. Tačiau tokius apklausų 
rezultatus reikia vertinti kri
tiškai, nes jie gali būti pataisyti. 
Geriau yra naudotis apklausų 
rezultatais, padarytais ir pa
tikrintais nepriklausomų gru
pių, kaip NSQA. 

(Bus daugiau) 

Naudotasi medažiaga iš 
AARP specialaus biuletenio, 
1996 m. lapkričio mėn. 

Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 30 d. 

— Kaune, Nepriklausomy
bės aikštėje, rugsėjo 8 d. buvo 
a t idengtas p a m i n k l a s S tas iu i 
Lozoraičiui.Jr. I šk i lmėse daly
vavo iš Romos a t v y k u s i jo žmo
na Daniela . P r ieš t a i per Lie

tuvos televizija buvo pa rody t a -
Vytau to V. Landsbergio s u k u r 
t as dokument in i s filmas ..Mūsų 

vilties prez identas" : p a s t a t y t a s 
„Balti jos televizijoje". 

A.tA. 
STASĖ TAUCYTĖ 

Gyveno Waukegan, IL. 
Mirė 1996 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, 1907 m. balandžio 11d. Amerikoje iš

gyveno 42. m. 
Nuliūdę liko: giminės ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Šv. Baltramiejaus 

parapijai. Iki pensijos dirbo Abbott laboratorijoje. 
Velionė pašarvota lapkričio 30 d., šeštadieni nuo 8 iki 9 

vai. ryto Marsh laidojimo namuose, 1521 Washington St., 
Waukegan, IL. 

Lapkričio 30 d. po šv. Mišių 9:30 vai. ryto Šv Baltramie
jaus bažnyčioje Velionė bus palaidota Ascension kapinėse, 
Libertyville, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę d r a u g a i ir giminės . 

Laidotuvių direkt. Marsh Funerai Homes, Ltd. Tel. 
847-336-5445. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
7 J apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L 

Directoo of Eudetkis Funerai Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SU&URBAN LOCATIONS 

4330 So. Califomia 4605 So. Herm'rtage 
ALLPHONES 

•773-523-0440 

i • 

- LACK * SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVYEST MGHYVAY 
HIOCORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-70&-974-4410 

• < • 

> ; • • 

VIENERIŲ MET MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
DOMICĖLĖ VIZGIRDIENĖ 

Minint mūsų mylimos Motinos, kurios netekome 1995 m. 
lapkričio mėn. 26 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionę 
bus aukojamos š.m. gruodžio mėn. 1 d., sekmadieni. 11:15 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitu koplyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionę Domicėlę. 

Nuliūdę: sūnūs . 

L I E T U V I Š K O ST IL IAUS A D R E S U L IP INUKAI 

n i Užsisakant lipmukus. pateikti- sekančia mfo 
Vardas ir Pavarde 
Adresas 
ftAestac Va*_ia ir Zip 

Vardas if Pavarde 
Adresas 
Mestas. Valstija ir Zrp 

ji Vardą. Adresą. Vatebią. Zip Gode ir 
telefono numeri 

_i • Lipinuko Stiliaus Numeri(ius) 
- Kiek lapų norite užsisakyto 
- Kama $3 00 už vieną lapą 

LAPE RASITE 30 LIPINUKŲ 

•16. 

Vardas ir Pavarde 
Adresas 
Vkestas. ValstĮa • Z o 

#17 

4 Vardas » Pavarde 
Adresas 
Miestas. va*sfi|.i ir lic. 

UŽSAKYMUS sn;sKrrr:: 
VYTAS KKBLYS 

2Mm Vista Dclgado Dr. 
Vakncia, CA 9135-1 

(805)286-7708 
E-ma»l vyta*®smarT!'r* n«* 

VISI ADPFSU l IPINDKAI SPALVOTI 

• • . : 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST 

LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST. 

T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-176-2345 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokama*) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO J 424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALLPHONES 

1-708-652-5245 

* 

DAVIDCAIDASJR 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicogohnd's Finest Funerai Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Souttnrast Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-448-6209 

^jjĖlte atlanta IE. inc. 

Kalėdas tf##aįSiyP5|: 
ŠUTEI K i m d ^ U G S M j ^ j K ^ -

Gl^HJftfMSI.reTlMUE/7 ff ff ^ \ 
Jei irespėjotclšsiųsti siuntinių laivu, 

/ galite išsfcsti AIR CAJtGO. 

12*01 Ncw Av., Šiite D 2719 West 71 Street, 
Ubmont, II. 60439* Chicago, II. 60629 
Tel: 630-243-1688 Tel: 773-434-2121 
Parduodame Kalėdines dovanėles iš Lietuvos. 

Skambinkite : l-Se0-775-SEND 
V _ _ _ _ _ 

- \ 

— 

_> 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000 — 3% virš $2,000 

Siunčiama suma 

Paslaugos 4 ar 3% 

Pristatymas i rankas 

Iš viso 

Siuntėjas 

$ 

$ 

Gavėjas 

Tel. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Ganei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ont. 

Canada L8E 5A6, tai. 905-643-3334 
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčirmus i Lietuvą 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. lapkričio mėn. 30 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„Draugo" redakcija bei 

administracija linki visiems 
savo skaitytojams, bendra
darbiams, rėmėjams gražios 
Padėkos dienos šventės. Susitik
sime vėl visi ateinantį antra
dieni, kai išeis (reguliariai) dien
raštis). 

Trečiadieni, lapkričio 27 d., 
„Drauge" posėdžiavo centrinio 
pašto, Kongreso nario Bobby L. 
Rush atstovai ir „Draugo" 
administratorius Ignas Budrys. 
Buvo aptarti dienraščio prista
tymo keblumai ir ieškota 
būdu juos panaikinti. Tikime, 
kad su šios didelės grupės 
pagalba netrukus išspręsime 
visas problemas. Administra
torius yra dėkingas visiems, at
siuntusiems užpildytas dien
raščio pristatymo datas, nes tai 
labai padėjo įrodyti, kad pro
blema tikrai egzistuoja. Svar
biausia, kad pagaliau yra at
kreiptas rimtas dėmesys ir 
stengiamasi nesklandumus 
pašalinti. 

Tilžės akto paskelbimo su
kaktis bus ™<»«<IM sekma
dienį, gruodžio 1 d., Saulių s-gos 
namuose, Čikagoje. Maž. Lietu
vos Rezistencinis sąjūdis kviečia 
visuomenę dalyvauti šio mūsų 
tautai svarbaus įvykio prisi
minime, kuris bus žymimas 
iškilminga akademija ir 
jaunimo atliekama trumpa me
nine programa. Pradžia 2 vai. 
p.p. Visi laukiami. 

Kalėdinių giesmių koncertą 
rengia Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio choras kartu su soliste 
Danute Stankaityte ir fleitis-
tėmis — Rima Polikaityte bei 
Jacintą Mikute, gruodžio 15 d., 
1 vai. p.p. misijos bažnyčioje. 
Choro dirigentė yra Birutė 
Mockienė, chormeisterė — Rasa 
Poskočimienė, vaikų choro diri
gentas — Darius Polikaitis, 
vargonai — muz. Faustas Stro-
lja. Visi kviečiami dalyvauti. 

Pasaulio lietuvių centre 
ruošiama kalėdinė mugė gruo
džio 7 d., tarp 9 vai. r. ir 3 vai. 
popiet. Bus galima įsigyti įvai
rių dovaninių prekių, rank
darbių, šiaudinukų, skaniausių 
kepinių, medaus ir visko — ko 
tik širdis geidžia (gulbės pieno 
turbūt vis dėlto nebus). 
Visuomenė kviečiama atvykti, 
pasižiūrėti, apsipirkti ir 
pasižmonėti. 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje gruodžio 8 d, 
sekmadieni, 12 vai., kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, aukos šv. Mi
šias, klausys išpažinčių. Var
gonais gros muzikas Vytautas 
Gutauskas. Vėliau, 1:15 vai. 
p.p., „Lindos' restorane (3940 S. 
Pranklin St., Michigan City, IN) 
vyks Lietuvių klubo susirinki
mas, globojamas Marytės ir dr. 
Kazio Ambrozaičių. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenne 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai. nuo 9 >ki 7 vai. vak. 

ScSttd 9 v.r. iki 1 vai. p p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Slrcct 
Chicago, IL 60629 

(SkeTsai gatvės nuo ,,Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

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

pagal susitarimą 

REIKŠMINGA ŠVENTĖ 
BRIGHTON PARKE 

Š.m. gruodžio 7 d. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijinė 
mokykla švenčia 80 metų krikš
čioniško, akademinio bei visuo
meninio auklėjimo sukaktį. Ši 
katalikiška mokykla neabejo
tinai nuo pat įsikūrimo yra 
turėjusi daug įtakos visos 
Brighton Parko apylinkės, ypač 
lietuvių, gyvenime. Todėl II 
Pasaulinio karo pabėgėliai 
lietuviai, čia apsigyvenę, 
jautėmės „kaip namie", nes ra
dome gan lietuvišką aplinką — 
anksčiau emigravusių sunkiai 
uždirbtais pinigais pastatytą 
bažnyčią ir mokyklą. 

Suprasdami krikščioniško 
auklėjimo vertę, „atvykusieji" 
susispietė į šią lietuvių, Šv. 
Kazimiero seserų vadovaujamą, 
mokyklą. 1950 m. joje su kle
bono (dabar jau prelato) D. A. 
Mozerio palankiu pritarimu 
buvo įvestos lietuviškos pamo
kos. Šias pamokas dėstė pasi
šventusios, savo šeimos laiką 
aukojusios, mokytojos su Grasi-
lija Meiluviene, pirmąja vedėja 
priešakyje. Vėliau Sofija Jony-
nienė perėmė vedėjos pareigas 
ir jose dirbo per 30 metų. 1987 
metais, belikus tiktai keletui 
lietuviukų, reikalaujančių 
lietuviškų pamokų, jie buvo nu
kreipti į Dariaus ir Girėno šeš
tadieninę mokyklą Jaunimo 
centre. Tačiau Marijos Nekalto 
Prasidėjimo mokykla tęsia 
katalikiškojo auklėjimo darbą ir 
šiandien. Parapijiečiams yra 
pareiga ne tik padėti mokyklai 
išsilaikyti, bet auklėjimo darbą 
dirbančius morališkai remti. 

Todėl susidomėkime šia reikš
minga 80-ties metų sukaktimi 
ir joje dalyvaukime. Mokyklos 
vadovybė ypač kviečia mokyklą 
baigusius sudaryti klasių susi
tikimo šventę ta pačia proga. 
Stalą po 8 asmenis galima 
užsisakyti, skambinant į mo
kyklos raštinę (773) 523-5022 
arba užeiti (adresu: 4420 S. 
Fairfield A ve.). Bilietus reikia 
įsigyti iki gruodžio 1 d, nes prie 
įėjimo jie nebus parduodami. 
Tad susiraskime net ir seniai 
matytus draugus, ir visi kartu 
dalyvaukime Marijos Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos šventėje. 
Jauniesiems bus įdomu vėl pa
bendrauti su klasės draugais, o 
vyresniesiems bus malonu pasi
džiaugti jaunimu. 

Salomėja Daulienė 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas bus sekmadienį, 
gruodžio 1 d., 10:15 vai. ryte, 
Ateitininkų namuose (tuoj po 
vaikų Mišių Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje). Susirinkimo tema — 
Adventas. 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURmr kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's • 
license) ir vizų pratesimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

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

(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-

Ave., Evergreen Pk„ IL 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-585-9500 

PADĖKOS DIENA DRAUGO 
FONDE 

Prasminga, tradicinė Padėkos 
šventė Amerikoje skirta padė
kai visiems, kurių žodžiai ir 
veiksmai yra atnešę šviesesnę 
dieną mūsų gyvenime. 

Tą šviesesnę dieną dienraščio 
„Draugo" leidybai yra atnešęs 
Draugo fondas. Tą šviesią dieną 
Draugo fondui atnešė jo garbės 
nariai, nariai ir rėmėjai. Jau 
trys metai kaip tęsiasi tos švie
sios dienos bekaupiant milijono 
dolerių kapitalą, kad dienraščio 
„Draugo" leidimas tęstųsi dar 
daugelį metų. 

Dar per anksti pranašauti 
senelio „Draugo" mirtį. Dar per 
anksti skaičiuoti milijoninio 
Draugo fondo palūkanas senelio 
, .Draugo" palikuonims. Dar per 
anksti reikalauti iš Draugo fon
do, kad jis remtų ne tik „Drau
go", bet ir jo spaustuvėje spaus
dinamų žurnalų leidimą. Tam 
yra kiti fondai ir kitos lėšos. 
Tačiau laikas būti Draugo fon
do nariu. Jo garbės nariu. Ateiti 
į „Draugą" ne su reikalavimais, 
bet su svaresniu įnašu į Draugo 
fondą. Šališkos pastabos ne
augina Draugo fondo. Neaugina 
jo ir norai jau dabar dalinti pa
grindinį jo kapitalą, ar ji skolin
ti, nebūnant banku, nei kredito 
unija. Draugo fondo auginimas 
negali būti stabdomas, naudo
jant „atbulini bėgį". Reikia iš
tvermingai važiuoti pirmyn. 

Padėkos dieną svarbiausia 
padėkoti visiems, kurie nuo pra
džios iki dabar augina Draugo 
fondą. Padėkoti visiems, kurie 
didesniu ar mažesniu įnašu, 
pagal išgales, prisidėjo prie šiuo i 
metu sutelkto 564,000 dolerių 
pagrindinio kapitalo. Padėkoti Į 
visiems Draugo fondo nariams 
ir rėmėjams, kurie nepavargo ir 
nenustojo vilties, kad bus 
pasiektas milijono dolerių ka
pitalas Draugo fonde artimoje 
ateityje. To turime siekti, nors 
šių metų rudens vajaus derlius 
dar smarkiai atsilikęs nuo per
nykščio. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. N a k i Ra., Chicago. IL 60629 
(Vi M i Šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-M2-4800 
|4325 S. Bell M . , Lockpon, IL 60441 

Tel. 70A-301-4M6 
Valandos pagal susitarimą 

zie 
60805-2325. Tel. 708-422-3455. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/M AX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5864960 ar
ba (708) 426.7181. 

(sk) 

RUDENS VAJAUS IN ASAI 

Su 400 doleriu: 
Ferdinandas Liktorius, gar

bės narys, iš viso 1,000 dol., Ft. 
Lauderdale, FL. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimai8 ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Ados Sutkuvienės pluoš

tinio meno paroda Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte. Parodos 
atidarymas šeštadenį, gruo
džio mėn. 7 d. 7 v.v. 

(sk) 
x Dėmesio radijo klausy

tojai! ŽEME L PRODUCnONS 
praneša, kad WNDZ 750 AM 
yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai 
gera žinia tiems lietuviams, gy
venantiems Illinois, Indiana, 
Michigan ar Wisconsin valstijo
se, kurie iki šiol turėjo sunku
mų aiškiai girdėti 750 AM. 
Kviečiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo lai
dos STUDIJA R darbo dienomis, 
šeštadieniais istorinė VERSMĖ, 
bei sekmadieniais kultūrinis 
pramoginis VAIRAS — tai tik
rasis Lietuves bei išeivijos veid
rodis. LHhuanian News Ra-
dio, P.O. Box 1161, Osk Park, 
IL 60304. Red. tel. 708-386-
0666. 

(sk) 

Su 300 doleriu: 
Vytautas ir Ona Gutauskai, iš 

viso 300 dol., Harbert, MI. 
Su 200 doleriu: 

Karolina ir Kostas Bružas, 
garbės nariai, iš viso 1,200 
dol., Homewood, IL. 
Su 100 dolerių: 

Ben Norkūnas (105 dol.), iš 
viso 515 dol., Dearborn, MI. 

Alfonsas Alkas, iš viso 850 
dol., Tampa FL. 

Matas Baukys, iš viso 620 
dol, Dearborn Hts., MI. 

Gražina ir Albinas Reškevi-
čiu8, iš viso 500 dol., Omaha, 
NE. 

Barbara Morkūnas, iš viso 
300 dol., Oak Lawn, IL. 

Aldona ir Vitas Katinas, iš 
viso 300 dol., Richmond Hill, 
N.Y. 

Povilas Mikšys, iš viso 600 
dol., Juno Beach, FL. 

Kun. Theo Palis, iš viso 300 
dol., Pittsburgh, CA. 

Margarita Zubrickas, iš viso 
250 dol., Weston, Ont., Canada. 

Donatas Banaitis, a.a. Irenos 
Banaitienės prisiminimui, iš 
viso 150 dol., Woodhaven, N.Y. 

Brighton Parko Namų savi
ninkų draugija, iš viso 200 dol., 
Chicago, IL. 
Su 70 doleriu: 

St. Butkaus šaulių kuopa 
Detroite, iš viso 300 dol., MI. 
Su 50 doleriu: 

JAV LB Cape Cod apylinkė, 
iš viso 250 dol., per Ireną A. 
Jansonas. 

Jonas ir Gloria Sadūnai, Los 
Alamitos, CA. 

Eugenija Kolupailaitė (25 
dol.), iš viso 375 dol., Chicago, 
IL. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

x Tik 62 centai į Lietuvą! 
Neįtikėtina, tačiau taip yra! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt, dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitgaliais, 
kaina visad ta pati — tik 62 cen
tai už minutę. Atminkite, ne
reikia persirašyti iš vienos 
kompanijos į kitą. Jokių mėne
sinių mokesčių. Jokių regist
racijos mokesčių. Jokių įsiparei
gojimų. Tarifas galioja tik esa
miems ir busimiems mūsų 
klientams. Informacija lietu
viškai pirmd., ketvd. vakarais 
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku, 
706-3660666. Ekonomiškiau
sias telefoninis ryšis su Lietuva 
ir pasauliu — tik per CYBER-
UNK lietuvių atstovybę! 

(sk) 

x Rinkimės i i KNYGOS 
SKRYDŽIO katalogo! Už $6 ar 
mažiau rasime 158 knygas ir 
kasetes. Už $16 ar mažiau ra
sime dar 77 knygas ir 28 kom
paktinius diskus. Siuntimas iš 
viso $8 (oro paštu), tad apsimoka 
iš karto pirkti daugiau. KNY
GOS SKRYDIS, Box 811, Vfl-
nius 2066, Lfthuania. E-paštu; 
xbeliausesiva.lt Atstovas: 
Andrius Kulikauskas (773) 
476-8221. 

(sk) 
x Nauju Metų sutikimas 

Pasaulio lietuvių centro poky
lių salėje „Tebūnie tarytum 
pasakoje". 8 v.v užkandėliai, 9 
v.v. Aldonos Šoliūnienės neap 
sakomai skani vakarienė; šo
kiams gros Sauliaus Gylio „Ži
burio" orkestras; $65 asmeniui. 
Rezervacijas priima Laima 
Trinkūnienė 6S0-267-6S30, 
Dana Stoniene 630-267-9034. 
Jus kviečia Lietuvių Dailės 
muziejus. 

(sk) 

1996.11.17, sekmadieni, Šv. Antano parapijos salėje, naujieji ateiviai ii Lietuvos, < 
Petrą Kisielių. Sėdi iš kairės: Stefa Kisielienė, dr. P. Kisielius ir Danguolė Virbalienė. Ketvir
tas ii k. stovi Šeduvos burmistras K. Dočkus. Ifl d. — pagerbimo programos atlikėjai: Kastytis 
Žentelis, Aldona Bikulčiene. Viduryje ant rankų laikomas Tomukas. Ui jo stovi mainytė aoL Giedrė 
Nedvedienė. __ _ . 

Nuotr. Gintarės Januškevičiene* 

PAGARBUS DĖKINGUMO 
PAREIŠKIMAS 

Cicero ir apylinkių lietuviai, 
lietuvybės ir religinių jausmų 
vedami, glaudžiasi prie savo 
primtakūnų Įsteigtosios Šv. An
tano parapijos. Kiekvieną sek
madienį po lietuviškų pamaldų 
susirenka parapijos pastate pa
bendravimui. Ištuštėjusi Cicero 
lietuvių telkinį padeda palaiky
ti ir gyventi iš Lietuvos ateiviai, 
į svečius atvykę arba čia nuola
tiniam gyvenimui įsikūrę. Pasi
gėrėtina, kad jie jungiasi į 
lietuviškąją visuomenę ir pagal
biai prisideda prie bendruome-

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
UlthSt. 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. 312-233-6335. 

(sk) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos P AL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERV1DEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk̂  
x „M. K. ČnJRLIONIS" 

vaizdajuostėje: du dokumen
tiniai filmai apie didžiojo 
Lietuvos tapytojo ir kompozi
toriaus gyvenimą ir kūrybą (70 
min.) ir vaidybinis filmas ZO
DIAKAS (70 min.). Vaidina 
Mayja Pliseckaya (mūza), G. 
Gladijus (dailininkas), P. Piau-
lokas (draugas) ir I. Dapkūnaitė 
(moksleivė). Filmo pristatytojas 
ir pasakotojas: Vyt. Lands
bergis. Šią spalvotą, 140 min. il
gumo vaizdajuostę (su angliš
komis paantraštėmis) dabar 
galite užsisakyti pas Interna
tional Historic Pums, Inc., 
skambinant telefonu 773-
937-2600, raitu arba asme
niškai atvykdami i mūsų raš
tinę, 3833 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60603. Kaina 
$36.00 ir $5.00 už persiuntimą. 
Mas priimame čekius ir 
VISA/Mastecard kredito kor
teles. Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x Lietuvių Tautinių namų 

taryba, valdyba ir jos nariai, 
suprasdami partizanų pasiauko
jimą ginant Lietuvos laisvę ir 
sugrįžus iš Rusijos vergų sto
vyklų su palaužta sveikata, jų 
gyvenimo vargams palengvinti 
skiria $1000 auką. Lietuvos 
Partizanų Globos valdyba Parti 
zanų-tremtinių vardu taria nuo
širdžiausią ačiū. 

(sk) 

ninės veiklos savo darbu. Ir 
bažnytinis choras pasipildė nau
jais giedoriais bei soliste Giedre 
Nedvedienė, kuri patalkina ir 
vargonavimu. Su naujai at
vykusiais sekmadienių sueigose 
supažindina dr. Petras Kisie
lius, juos pasveikindamas ir 
įtraukdamas į bendrą pašneke
sį. Taip prasideda tarpusavio. 
ryšys ir asmeniški susipaži
nimai. 

Lapkričio 17 d., sekmadieni, 
po LB apylinkės ruoštų cepelinų 
pietų parapijos salėje, gausiems 
pietų dalyviams nenumatytai 
programai salės priekin išėjo 
nemažas būrys naujai iš Lie
tuvos atvykusiųjų, norinčių 
pasveikinti dr. Petrą Kisielių 
Šv. Sosto apdovanojimo proga ir 
viešai jam padėkoti už pagalbą. 
Jų visų vardu kalbėjo Aldona 
Bikulčienė, jautriai nupasako
dama, kaip daugumas jų yra 
sulaukę dr. P. Kisieliaus visoke
riopos pagalbos. Visada buvome 
išklausyti, suprasti, nuraminti, 
paguosti ir gydomi nemokamai. 
Ir ne tik mes, bet ir mūsų ar
timieji. Rašomi receptai, siun
čiami vaistai . Taip pat ji 
pareiškė visų * jų nuoširdų 
džiaugsmą, kad Šv. Sostas 
įvertino daktaro didžius artimo 
meilės ir visuomeninės Veiklos 
darbus, apdovanojant jį gar
bingu titulu. Sveikinimo ir padė
kos žodį dr. P. Kisieliui kalbė

toja baigė poezijos posmais: 
„Kad saulė žydėtų virš Tavo 
galvos, kad medžių viršūnėse 
viltys nutūptų, kad vėjai atpūs
tų geri iš namų..." 

Antroji kalbėjo Danguolė Vir
balienė, papasakodama, kaip 
buvo sugalvota dr. P. Kisieliui 
dėkoti. Nutarta išausti Lie
tuvoje juostą su Šv. Silvestro 
riterio vardu apdovanojimo 
įrašu ir, kaip padėkos simbolį, 
jam įteikti. Juostą išausti 
paprašė žymią Vilniuje audėją 
Palmirą Domijonaitienę, apdo
vanotą daugelio kraštų paro
dose. Taip ji ir išaudė įspūdingą 
juostą, kurią iš Lietuvos atvežė 
Gintarė Šiaučiūnaitė-Januške-
vičienė. Juostą dr. P. Kisieliui 
įteikė ir uždėjo S. Lazdauskienė 
ir K. Žentelis. Vida Špotienė 
įteikė puokštę rožių. Visi 
džiaugsmingai giedojo „Ilgiau
sių metų". 

Jauniausias ateivis Tomukas 
gražiai nuteikė savo dainele, 
mamytei Giedrei Nedyedięnei 
pianinu pritariant. Sujaudintas 
netikėto įvykio, dr. P. Kisielius 
trumpai, bet labai nuoširdžiai, 
padėkojo ir linkėjo išlikti gerais 
lietuviais, dabar ir ateityje 
laikytis tautinės kultūros bei 
krikščionybės tradicijų. 

Iškilmėm gyvai ir sklandžiai 
vadovavo, tam pasitelktas, LB 
apylinkes vicepirm. Mindaugas 
Baukus. R. Motusienė 

ŠVČ. MERGELĖS 
MARIJOS PARAPIJOS 

MOKYKLA 
PROTESTUOJA PRIEŠ 

UŽDARYMĄ! 
Švč. M. Marijos parapijos mokyklos 

tėvai ir parapijiečiai renkasi protestui 
prie St. Adriana klebonijos, 7000 
8. Fairfield Ave. 
&.M. GRUODŽIO 2 D. 6 VAL. VAKARO 

St. Adrian's — švč. M. Marijos Gimimo mokyklų 
komitetai susitiks su Čikagos arkidiecezijos atstovais 
ir vyskupu augziliaru, John Gorman, balsuojant spręsti 
šį svarbų ir skaudų reikalą. 

švč. M. Marijos mokykla šiuo metu turi 244 
iw ••Intas, o St. Adrian mokykla Ok 104; švč. M. Mari-
jos mokykla turi sporto sale, auditoriją su scena, 
valgytos, ir didele rjfcsoteką; St. Adrian rnokyW«ek susi
rinkimų kambarius, švč. M. Marijos mokyklos biudžetas 
6660,600 su 3212,000 rezervu arkidiecezijoje; ši 
mokykla taip pat turi apie $100,000 rezervų. Tuo tarpu 
St. Adrian mokykla ir parapija priklauso nuo arki
diecezijos „Big ShouMsrs" fondo, kad galėtų šiaip taip 
išsiversti. 

At«**ts pĮrmsSUnį, QRUOO*K> 2 D. 0 VAL. 
VAKARO Ir i 

AkJsrmanas VirgH E. Jonės gavo leidimą i i mies
to transporto vadovų uždaryti 70 gatvę nuo CaJironia 
Ave. iki Wsshtsnaw Ave., ir FairfieM Ave. nuo Lrthua-
nisn Ptaza Ct iki 71 gatves. Prie šių gatvių bus pasta
tytos policijos užtvaros. 
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