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Pertvarkomas Lietuvos 
radijo ir televizijos darbas 

Valdžia neturės įtakos 
visuomeninio informavimo 

įstaigai 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) 
— Seimo nutarimų, kuriais kei
čiama Lietuvos valstybinio 
radijo ir televizijos (RTV) ko
miteto taryba, iniciatoriai laiko 
tai „unikaliu įvykiu" naujojoje 
Lietuvos politinio gyvenim isto
rijoje. 

„Valdžia atsisakė savo įtakos 
visuomenės informavimo prie
monei", sakė Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Andrius 
Kubilius (TS), penktadienį spau
dos konferencijoje komentuoda
mas priimtas Visuomenės infor
mavimo ir valstybinio RTV 
įstatymo pataisas. 

Prezidentui pasirašius ir šioms 
pataisoms įsigaliojus, keturis 
Seimo ir tris prezidento skirtus 
RTV tarybos narius pakeis nau
jų visuomeninių organizacijų 
nariai. Vietoje 13 narių RTV 
taryboje bus 15. 

Teisę skirti savo atstovus į 
tarybą, greta kūrybinių organi
zacijų — Žurnalistų sąjungos. 
Rašytojų, Kinematografininkų, 
Teatro, Kompozitorių, Daili
ninkų ir Architektų sąjungų, 
turės visuomeninės organiza
cijos — Lietuvių kalbos drau
gija, Teisininkų draugija, Šei
mos centras, Lietuvos piliečių 
chartija, Pramonės, prekybos ir 
amatų rūmai, Katalikų mokslo 
akademija. Lietuvos periodinės 
spaudos leidėjų sąjunga. 

Paklaustas, ar yra įsitikinęs, 
kad visos savo narius į tarybą 
deleguosiančios visuomeninės 
organizacijos nėra politinės, A. 
Kubilius teigė, kad jos yra nepo
litinės „ta prasme, kokia mes 
suprantame politiką". Pasak jo, 
tai pilietinės ir visuomeninės or
ganizacijos. Šiomis pataisomis, 
pasak A. Kubiliaus, valdžia at
sakomybę už RTV perduoda vi
suomenei. Jis apgailestavo, kad 
„tokios esminės reformos" nesu
prato opozicinės LDDP ir Social
demokratų frakcijos, nedalyva
vusios balsavime. Seimo vicepir
mininko nuomone, tai liudija, 
kad šios partijos mėgins ateity
je RTV grąžinti valdžios kont
rolę. 

Konservatorių frakcijos seniū
nas Arvydas Vidžiūnas žadėjo, 
kad šis Seimas netruks priimti 
Komercinių televizijų įstatymą. 

Č. Juršėnas: šiame Seime yra 
dvigubai galingesnis 

„buldozeris" 

Seimo LDDP frakcijos pir
mininkas Česlovas Juršėnas 
mano, kad ketvirtadienį pri
imant įstatymų pataisas dėl 
valstybinio radijo ir televizijos 
komiteto tarybos sudarymo, 
parlamento dauguma įrodė dir
banti „dvigubai, o gal ir trigu
bai galingesniu buldozeriu" nei 
„buldozeriu" vadinta LDDP 
dauguma buvusiame Seime. 

Tai, pasak Č. Juršėno, viena 
iš kelių priežasčių, kodėl LDDP 
nedalyvavo balsavime. „Jau ke
lintą kartą šiame Seime viskas 
daroma ypatingos skubos tvar
ka — mažai diskutavus labai su
dėtingais klausimais. Tai esmi
nis parlamentinės demokratijos 
pažeidimas", teigė opozicinės 
LDDP frakcijos vadovas. 

Jeigu prezidentas pasirašys 
ketvirtadienį Seimo priimtas 
pataisas,} RTV tarybą pas
kirtus 4 prezidento ir 3 Seimo 

narius turės pakeisti visuo
meninių organizacijų atstovai. 
Opozicinės LDDP ir socialdemo
kratų frakcijos prieš balsavimą 
išėjo iš posėdžių salės. 

Č. Juršėnas kritiškai vertina 
tvirtinimus, kad naujos į tarybą 
savo atstovus deleguosiančios 
visuomeninės organizacijos 
nėra politinės. „Tai tikrai yra 
tam tikros pakraipos organiza
cijos", sakė LDDP pirmininkas. 
Vieną atstovą į RTV tarybą 
galės skirti Piliečių chartija, 
kuri, Č. Juršėno nuomone, yra 
„konservatorių padalinys". 

Seimo nutarimą dėl RTV tary
bos panaikinimo Č. Juršėnas 
pavadino „ypač įdomiu". Jis 
pabrėžė, kad įstatymo pataisos, 
kuriomis taryba bus formuo
jama, dar neįsigalioję. Jos 
įsigalios tik tuomet, kai pa
taisas pasirašys prezidentas ir 
jos bus paskelbtos „Valstybės 
žiniose". Tuo tarpu Seimas pri
ėmė nutarimą, jau vykdantį 
įstatymą, pažymėjo Č. Juršėnas. 

Valstybės sekretorės 
paskyrimas pakeis JAV 

užsienio politiką 

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) — Lietuvos pa^amento vadovas Vytautas Landsbergis pasiūlė Seimo 
pastate, trečiuose rūmuose, kur posėdžiaudavo senojo Seimo opozicine konservatorių frakcija. 
įrengti koplyCia. Idėją bus galima įgyvendinti, kai Lietuvos prezidentas išsikels į naują rezidenciją 
buvusiuose Menininkų rūmuose. 

Petro Lileikio nuotr : Vytautą Landsbergį sveikina susirinkusieji prie Seimo rūmų. 

Lietuva tinkamai ruošiasi 
narystei Europos Sąjungoje 

Pakeista Seimo 
komitetų sudėtis 

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) 
— Antradienį Seimas vienbal
siai pakeitė nutarimą dėl komi
tetų sudėties, kuriuo Seimo narį 
Algirdą Čapliką (CS) perkėlė iš 
Gamtos apsaugos komiteto į 
Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų komitetą- Iš pastarojo 
i (Semtos apsaugos komitetą 
perkeltas Seimo narys Arūnas 
Grumadas (CS). 

Tai padaryta, nes A Čaplikas 
paskirtas naujosios vyriausybės 
Statybos ir urbanistikos minist
ru ir negali likti komiteto pir
mininko pavaduotoju. Pagal 
frakcijų susitarimą, Centro 
sąjungos frakcijos narys turi 
užimti Gamtos apsaugos vice
pirmininko vietą. 

Todėl į komitetą perkeltas A. 
Grumadas greičiausiai bus iš
rinktas Gamtos apsaugos komi
teto pirmininko pavaduotoju. 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) 
— Europos Sąjungos komisijos 
specialistai liko patenkinti lie
tuvių nuveiktu darbu derinant 
valstybinius įstatymus su Eu
ropos Sąjungos įstatymais. 

Penktadienį Užsienio reikalų 
ministerijoje įvyko teisės 
derinimo pakomitečio visuotinis 
posėdis, kuriame dalyvavo Lie
tuvos ir Europos Sąjungos komi
sijos delegacijos. 

Lietuvos delegacijai vadova
vęs URM sekretorius Algiman
tas Rimkūnas pasakė, kad „tai 
vienas i i svarbiausiu įvykiu, 
sumuojančiu Lietuvos pasuktus 
rezultatus einant į Europos 
Sąjungą". Pasak jo, ES eksper
tai labai teigiamai įvertino nuo 
praėjusio posėdžio, kuris vyko 
prieš 9 mėnesius Briuselyje, 
nuveiktą darbą priimant naujus 
įstatymus, kurie atitiktų eu
ropinei teisei ir kuriant naujas 
institucijas. 

Specialiai posėdžiui Lietuva 
paruošė 80 psl. dokumentą, pa
vadintą „Baltąja knyga", ku
riame išdėstė bendrąsias šalies 
nuostatas ir apžvelgė visas svar
biausias ūkio sritis — banki

ninkystę, draudimą, muitinės 
veiklą, aplinkos apsaugą ir kt. 

Kalbėdamas apie naujų euro
pinių įstatymų priėmimą, A. 
Rimkūnas džiaugėsi, kad Lie

tuva jau turi žymiai aiškesnę 
pirmiausiai atliktinų darbų 
sistemą. Lietuvai svarbiausia 
išnaudoti visas sutarties tei
kiamas galimybes, pirmiausiai 
galvojant apie eksporto iš Lie
tuvos į Europos sąjungą didini
mą, sakė Lietuvos URM sekre
torius Algimants Rimkūnas. 

Prezidentas pateikė Seimui 
patvirtinti kelias sutartis 

Vašingtonas, gruodžio 6 d. 
<Reuter-BNS) - Madeleine Al-
bright paskyrimas pirmąja per 
daugiau kaip 200 metų JAV is
toriją valstybės sekretore mo
terimi neabejotinai pakeis Va
šingtono užsienio politikos 
stilių, mano specialistai. 

Neseniai žurnalistams ji teigė, 
kad prezidentas Bill Clinton per 
antrąją kadenciją bus aktyves
nis tarptautiniuose reikaluose. 
Nekyla abejonių, kad ji pati yra 
už aktyvesnį prezidento ir apla
mai Jungtinių Valstijų vaidme
nį pasaulyje. 

A. Albright yra visiška dabar
tinio vyriausiojo Amerikos dip
lomato Warren Christopher 
priešingybė — ir ne tik dėl ly
ties. 

71 metų W. Christopher yra 
advokatas, uolus derybininkas, 
pasižymintis atsargumu ir kan
trybe. Kritikai teigia, kad jam 
trūksta griežtumo ir tvirtumo 
vadovaujant kovai už Amerikos 
interesus pasaulyje, taip pat 
santykiuose su Kongresu, kuris 
smarkiai sumažino Valstybės 
departamento biudžetą. Per
nelyg malonus, pernelyg man
dagus ir bespalvis — taip jį 
apibūdina kai kurie kritikai. 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pateikė Seimui 
svarstyti ir patvirtinti kelias 
sutartis, daugiausia — ekono 

Skubos tvarka prezidentas 
siūlo patvirtinti liepos 5 d. 
pasirašytą Lietuvos ir Vokie
tijos vyriausybių sutartį dėl 5 
mln. markių paskolos Lietuvos 
vystymo bankui ir investicijos į 
šio banko kapitalą, taip pat 
rugsėjo 23 d. Vilniuje pasirašytą 
Lietuvos ir Ukrainos sutartį dėl 
pajamų ir kapitalo dvigubo ap
mokestinimo ir finansinių pa
žeidimu išvengimo. 

Prezidento nutarimu dar siū
loma patvirtinti prieš pusantrų 
metų pasirašytą Lietuvos ir Ko
rėjos Liaudies Demokratinės 
Respublikos vyriausybių sutartį 
dėl oro transporto ir balandžio 
4 d. Vilniuje pasirašytą Lie
tuvos ir Italijos vyriausybių 
sutartį dėl bendradarbiavimo 
kultūros, švietimo, studijų, 
mokslo ir technologijų srityse. 

Penktadienį Algirdas Bra
zauskas Seimui taip pat pateikė 
patvirtinti 1989 m. Bazelio su
sitarimą dėl pavojingų atliekų 
tarpvalstybinio pervežimo bei jų 
tvarkymo kontrolės. 

Seimo pirmininkas 
pakviestas i Prancūziją 

Lietuva pasiryžusi tęsti 
taikdarių misiją Bosnijoje 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) 
— Prieš savaitę NATO generali
nis sekretorius Javier Solana 
oficialiai pakvietė Lietuvą prisi
jungti prie būsimosios NATO 
vadovaujamos stabilizacijos 
(SFOR) misijos Bosnijoje, pra
nešė Lietuvos URM informaci
jos skyrius. 

Ambasadorius D. Čekuolis 
ketvirtadienį laišku informavo 
NATO generalinį sekretorių, 
kad Lietuva suinteresuota da
lyvauti naujojoje sąjungos va
dovaujamoje misgoje Bosnijoje 
ir yra pasiruošusi ir toliau 
prisidėti prie taikos proceso pa
laikymo šiame regione. 

Lietuva yra pasirengusi daly
vauti SFOR operacijoje nuo pat 
jos pradžios. Pagal susitarimą 
su Danija, Lietuva pasiustų į 
Bosniją vieną kuopą Danijos 
bataliono sudėtyje. 

Gavus Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos mandatą, dabar 
Danijos bataliono sudėtyje esan
ti Lietuvos karių kuopa LIT-
COY-1 pratęstų tarnybą Bosni
joje iki 1997 m. balandžio 5 d. 
Vėliau šią kuopą pakeistų 
Lietuvos karių būrys Baltijos 
taikos pajėgų bataliono siun
čiamos kuopos sudėtyje. 

Tačiau galutinį sprendimą dėl 

Lietuvos pajėgų siuntimo į 
SFOR priims Lietuvos Seimas, 
pažymi ambasadorius laiške 
NATO generaliniam sekreto
riui. 

Lietuva taikos palaikymo 
operacijos Bosnijoje dalyvauja 
nuo 1994 m. rudens. Iki šiol 
Danijos bataliono sudėtyje 
Bosnijoje tarnybą atliko keturi 
Lietuvos būriai. Dabar Bosnįjoje 
esanti lietuvių kuopa LIT-
COY-1 yra penktoji taikdarių 
grupė. 

Vilnius, gruodžio 6 d. (LR 
Seimas) — Ketvirtadienį pas 
Lietuvos Seimo pirmininką 
Vytautą Landsbergį apsilankė 
Prancūzijos Nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lietu
voje, Jo Ekselencija Michel Tou-
raine. Prancūzijos diplomatas 
pasveikino Vytautą Landsbergį 
tapus naujojo Seimo pirmininku 
ir perdavė Prancūzijos Naciona
linės Asamblėjos pirmininko 
Philippe Seguin bei Prancūzijos 
Senato pirmininko Rene Mono-
ry oficialų kvietimą apsilankyti 
Prancūzijoje. 

Pokalbio metu buvo pabrėžtas 
pasiryžimas ir toliau plėsti bei 

59 metų M. Albright — dauge
liu atžvilgiu yra savo pirmtako 
priešingybė. JAV ambasadorė 
JT, paskirta šioms pareigoms 
1993 m., garsėja kaip valinga, 
aistringa ir atvira asmenybė, 
Amerikos užsienio politikos (ir 
jėgos; demonstruotoja. 

„Kalbant apie stilių, ji bus 
valdingesnė ir labiau pasitikinti 
nei Christopher — tiek Valsty
bės departamente, tiek su užsie
niečiais", mano Brookings insti
tuto užsienio politikos specialis
tas Helmut Sonnenfeldt. 

W. Christopher retai viešai ro
do savo jausmus. M. Albright po 
B. Clinton pergalės šių metų 
rinkimuose neslėpė džiaugsmo 
ir mokė vieną ambasadorių JT 
Saugumo Taryboje šokti „Ma-
kareną". 

Skirtingai nei dabartinis sek
retorius, kuris kalba tik ang
liškai, M. Albright moka pran
cūzų, čekų, rusų ir lenkų kalbas. 

Santykiuose su Rusija M. Al
bright paprastai laikėsi mažiau 
Maskvai palankios pozicijos nei 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas Strobe Talbott ar preziden
tas. Ji ir toliau bus atsargi, 
turėdama reikalų su Rusija, 
numato ekspertas. 

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

NATO susidomėjo Būtingės 
naftos terminalu 

gilinti Prancūzijos ir Lietuvos 
abipusį bendradarbiavimą. Pri
siminus Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio ir 
buvusio Prancūzijos prezidento 
Francois Mitterand sutartą ir 
Plungės rajone įgyvendintą pa
galbos žemės ūkiui programą, 
aptartos ir naujos galimybės 
gauti tokios pagalbos per Euro
pos Sąjungą. Pasikeista nuomo
nėmis saugumo klausimais, iš
reikštas susirūpinimas dėl įvy
kių raidos Baltarusijoje. 

Prancūzijos diplomatas ir 
Seimo pirmininkas aptarė 1997 
m. numatomo Prancūzijos Na
cionalinės Asamblėjos deputatų 
delegacijos vizito Lietuvoje ga
limybes. 

Briuselis-Vilnius, gruodžio 6 
d. (BNS) - Ketvirtadienį bend
rovės „Būtingės nafta" atstovai 
NATO būstinėje Briuselyje susi
tiko su Šiaurės Atlantos Sąjun
gos patarėjais Vidurio ir Rytų 
Europai Chris Donnelly (Krisu 
Doneliu) ir Jurgen Schulz. 

„Būtingės naftos" generalinis 
direktorius Vladislovas Gedvi
las sakė, kad susitikimas buvo 
dalykiškas ir labai sėkmingas. 

NATO atstovai norėjo gauti 
' daugiau informacijos apie 
Būtingėje statomą naftos im
porto-eksporto terminalą ir 
Mažeikių naftos perdirbimo 

gamyklą. Jiems buvo papasako
ta apie terminalo statybos eigą, 
jos finansavimą, taip pat apie 
planus pertvarkyti Mažeikių 
gamyklą. 

„NATO atstovų vertinimu, jei 
valstybė stato tokius objektus, 
vadinasi, ji stengiasi tapti eko
nomiškai savarankiškesnė, tur
tingesnė, tvirtesnė saugumo po
žiūriu", kalbėjo V. Gedvilas. 

„Būtingės naftos" ir NATO 
atstovai susitiko pirmą kartą. 
Ch. Donnelly sausio mėnesį ke
tina atvykti į Lietuvą ir apžiū
rėti statomą naftos terminalą. 

Lietuva sveikina Madeleine 
Albright išrinkimą 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) 
— Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija sveikina Madeleine Al
bright paskyrimą JAV valsty
bės sekretore ir tikisi, kad tai 
padidins Amerikos palankumą 
Baltijos šalims ir visai Vidurio 
Europai. 

URM politikos departamento 
direktorius Vygaudas Ušackas, 
sakė, kad ministerija ketina 
išsiųsti oficialų pasveikinimą 
naujajai JAV valstybes departa
mento vadovei. „Džiaugiamės, 

Maskva. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin ketvirtadienį dar 
kartą pabrėžė, kad jo šalis 
atmeta Šiaurės Atlanto sutar
ties organizacijos ketinimus 
plėstis į rytus. „Aš neigiamai 
vertinu NATO ketinimus plės
tis į rytus. Manau, kad tai 
pakenks Europai", sakė jis. 
Jelcin sakė įsitikinęs, jog 
sveikas protas, vis dėlto nu
galės. 

Paryžius. Slovakijos minist
ras pirmininkas Vladimir Me-
ciar ketvirtadienį perspėjo Va
karus, jog nesugebėję susitarti 
su Rusija pagrindiniais saugu
mo klausimais, jie gali pastū
mėti ją į sąjungą su Kinija ir 
arabais, taip sukurdami nepa
geidautiną priešpriešą. Saky
damas, kad jo šalis „nenori vėl 
būti sutraiškyta tarp Rusijos ir 
Vokietijos", Vladimir Meciar 
paragino Vakarus lygiagrečiai 
su NATO plėtimosi eiga paspar
tinti derybas su Rusija pagrin
diniais saugumo klausimais. 

Londonas. Didžioji Britanija 
ketvirtadieni griežtai pareiškė, 
jog kategoriškai atmeta pasiū
lymus svarstyti galimybes su
kurti bendrą Europos Sąjungos 
imigracijos politiką bei bendrai 
saugoti Sąjungos sienas. „Mes 
negalime sustabdyti diskusijos, 
bet mūsų nuostata yra visiškai 
aiški — mes neketiname daryti 
nieko, kas susilpnintų mūsų sie
nų apsaugą"', BBC radijui pa
reiškė D Britanijos vidaus rei
kalų ministras Michael How-
ard. Jis patikino, jog svarstant 
šiuos klausimus. D. Britanija 
neabejodama pasinaudos veto 
teise. ..Jei šito prireiks D. 
Britanijos siekiams apginti, mes 
būsime izoliuota Europos vals
tybe", sakė Michael Howard. 

kad už valstybės departamento 
vairo stoja patyrusi politike ir 
diplomatė*! sake Lietuvos dip
lomatas. 

Kijevas. Ukrainos saugumo 
ir gynybos Tarybos sekretorius 
Valdimir Chorbulin penktadie
nį apkaltino Rusijos parlamentą 
agresyviu elgesiu po Rusijos Fe
deracijos Tarybos (RFD pareikš
tų pretenzijų į Kryme esantį Se
vastopolio uostą, kuriame yra 
buvusios Sovietų Sąjungos lai
vynas. Trečiadienį RFT balsų 
dauguma patvirtino dokumen
tą, teigiantį, kad Ukraina 
neturi teisės į Sevastopolį ir 
privalo jį perleisti Rusijai. 
Maskva ir Kijevas jau senokai 
nesutaria dėl Sevastopolio pa
sidalinimo, ir. nors RFT priim
tas dokumentas nėra privalo
mas nei prezidentui Boris Jel
cin, nei vyriausybei, jis gal" 
labai sukomplikuoti jau ir taip 
nelengvas derybas. 

Ryga. Švedija dar iki Kalėdų 
planuoja priimti iš Latvijos 
Olainės stovyklos 52 pabėgė
lius, kurių dauguma turi gimi
nių Švedijoje. JT atstovas gruo
džio 3 d. pranešė, kad Siaurės 
šalys sutiko priimti 108 ekono
minius bėglius iš Azijos šalių. 
kurie dabar yra Olaines stovyk
loje. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 7 d-: Šv. Ambra
ziejus, vyskupas. Bažnyčios 
mokytojas f gimė 339 m., mirė 
397 m.Y, Jaunutis. Aras. Dau-
gardas 1927 m. mirė rašytoja 
Žemaite — Julija Beniuševičiū-
te-Žymantiene. 

Gruodžio 8 d.: Švč. M. Mari
jos Nekaltasis Prasidėjimas; Ro-
marikas. Zenonas. Gaila. Gede-
ne. 

Gruodžio 9 d.: Pal. Juan 
Diego, indėnas, kuriam apsireiš
kė Švč. M. Marija Guadalupėje. 
Meksikoje, 1531 metais. Leoka
dija. Delfiną. Valerija, Vakaris. 

Gruodžio 10 d.: Melchhadas. 
Angelina. Spinduolė. Žydre. 
1948 m. Jungtinėse Tautose pa
sirašyta žmogaus teisių dekla 
racija. 

mailto:DRAUCAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja : K a r o l i n a Kubi l i enė 
7525 Sheridan Dr 3E. Willowbrook, IL 60514 

ATEITININKAI LIETUVOJE 
OKUPACIJŲ METAIS 

(Iš pokalbio su kun . Kazimieru Ambrasu ,S . J . ) 

laidą, o gal susidarytų ir knyga. — Ar gyvendamas Lietuvo
je girdėjote apie kok i n o r s 
ateitininkų veikimą? 

Ateitininkų veikla, nors buvo 
nemažai varžoma net prieš 1940 
m. Lietuvoje, paliko gilų pėd
saką daugelyje bažnytinio, kul
tūrinio ir visuomeninio darbo 
sričių, nes ši blaivių, supratingų 
ir katalikiškų pažiūrų lietuvių 
inteligentų išauginta organiza
cija padėjo gerus lietuviško jau
nimo pasaulėžiūros ir veiklos 
pamatus. Tie pamatai raudono
jo rėžimo metais buvo įnirtingai 
ardomi, griaunami ir visapusiš
kai naikinami. Kaip jau įprasta, 
tais priespaudos metais iš pa
matų buvo sugriauta ir ši or
ganizacija. Tačiau visą Lietuvą 
vienijo du svarbiausi veiks-
mai-Bažnyčia ir tauta. Tiek 
senimas, tiek jaunimas, telk
damiesi apie Bažnyčią, iš jos 
tais metais daugiausia sulaukė 
paguodos ir šviesos, dvasinės 
stiprybės ir kartu tautiškos 
dvasios. Tiktai vieni lietuviai, 
nepaisant ar jie priklaasė ko
kiai organizacijai, stengėsi 
išlikti ir visaip saugojo save ir 
savo vaikus, kad nepatektų į 
triuškinančius bet kokį pasi
priešinimą saugumo nagus. An
tri, nepakęsdami smurto, ne
teisybės ir daromos dvasinės ir 
materialinės žalos gimtajam 
kraštui ir Bažnyčiai, savo lai
kysena ir visu gyvenimu pasy
viai priešinosi , o t ret iej i -
akivaizdžiai ir drąsiai stojo į 
nelygią kovą. Iš tokios aplinkos 
kilo pogrindiniai leidiniai, buvo 
statomi kryžiai, atsistojo ant 
kojų slaptos vienuolijos, susi
kūrė net nauji Eucharistiniai 
judėjimai, žygiai į šventąsias 
Lietuvos vietas, buvo rengiami 
minėjimai, pokalbiai, kuriuose 
neišvengiamai dalyvavo ateiti
ninkai, drįsę pakelti balsą, 
pajėgę tarti žodį jaunimui, pa
drąsinę nuskriaustuosius, parti
zanų šeimas ir pan. Smulkiau ir 
konkrečiau galėtų papasakoti 
tik patys ateitininkų išlikę va
dai, eiliniai nariai, kurie buvo 
toji druska, neleidusi visai 
sugesti tautos kūnui tais baisių 
užkrečiamų bacilų ir dvasinių 
epidemijų laikais. Būtų labai 
gera. kad patys svarbiausi šios 
organizacijos nariai imtųsi 
parašyti ne tik straipsnių, bet 
gal būtu galima išleisti kokį 
lankstinuką, teminę „Ateities" 

Tatai priklauso nuo ateitininkų 
praeities veiklos masto, išliku
sių pėdsakų ir jūsų organizaci
nių sugebėjimų. 

— A r ma to t e kokį svarbesnį 
įnašą į L ie tuvos a te i t į? 

Tokį įnašą sunku ir tiesiog 
neįmanoma nei pasverti kilo
gramais, nei išmatuoti metrais 
ar kilometrais. Ateitininkai Lie
tuvoje, mano supratimu, tiesiog 
gal ne tiek savo konkrečiais 
veiklos pėdsakais, nes tauta 
daugiau vienijosi ne organizaci
jų, o tikėjimo pagrindu. Jos 
visos veikė slaptai. Gal svar
biausia jungt is — tas raugas, ta 
sveika dvasia, kurią jautė lie
tuviai iš šių anuomet teisingų 
kryptį nusibrėžusių vadų darbų, 
jų pastangų ir skleidžiamų idė
jų. Tad reikėtų išjudinti tuos 
pogrindinius jaunimo būrius, 
apklausinėti dar gyvus parti
zanus, į Sibirą išvežtuosius, jų 
gimines, ta rp kurių, neabejoju, 
atsiras ne vienas ateitininkas. 
Čia reikėtų ne t ik sociologinių 
anketų, apklausos, spaudos, bet 
ir peržiūrėti buvusio saugumo 
archyvas ir ki tus galimus šal
tinius. Tatai reikalauja didelio 
sumanumo ir įdomių atradimų 
barai. 

A r turė jo te su a te i t in inkais 
kokį ryšį š i ame žemyne? 

Labai norėjau pakliūti į kokią 
nors tokio pobūdžio konferenci 
ją, suvažiavimą ar vasaros sto
vyklą, bet kažkada iš Čikagos 
paskambinęs ir pakvietęs į 
būsimą šio žemyno lietuvių atei
tininkų suvažiavimą vienas va
das net pažadėjo gaut i iš T. An
tano Saulaičio man leidimą, 
daugiau jokios žinios neat
siuntė, todėl ta ip ir nepasisekė 
niekur su šiuo žvaliu, veikliu ir 
gerų paskatų kupinu lietuvių 
jaunimu susidurti , o labai no
rėčiau tai padaryti . 

Norėčiau tiek užjūriuose, tiek 
ir Lietuvoje dirbantiems ar besi
mokantiems ateitininkams tarti 
šventinį linkėjimą: 

Mieli atei t ininkai , tebūnie 
Jūsų žvilgsnis visados nukreip
tas į ateitį, nes to reikalauja 
Jūsų organizacijos pavadini
mas. Tebūna Jūsų mintis visuo
met susijusi su svarbiausiais 
Lietuvos ramsčiais ir dviem 
tv i rč iaus ia i s ke r t in i a i s ak 

Studentė Vilija Bogutaitė skaito savo kūrybos eilėraščius studentų atei
t ininkų lapkričio 9 d. Lietuvių „Dailės" galerijoje, Lemonte, rengtame 
jaununo kūrybos vakare. N u < j f a . J < m o K u p r f o 

TALKA ATEITININKŲ NAMUOSE 
Tradicinis, gana didelis pro

jektas Ateitininkų namuose yra 
kalėdinių kortelių paruošimas 
ir išsiuntinėjimas Namų rėmė
jams. Šiais metais to nedėkingo 
darbo, kortelių paruošimo, ėmė
si mūsų namų valdybos kruopš
ti ir sąžininga darbininkė Rima 
Polikaitytė. Šį kartą ji ne tik 
parinko tinkamas korteles, bet 
ir pati jas kūrė — fotografavo ir 
apipavidalino. Darbas nedėkin
gas, nes už jį gaunama papras
tai daug „pylos" iš kortelių 
gavėjų. Kortelės neati t inka 
kiekvieno gavėjo skoniui, nors 
ir kaip besistengtum. Iš kitos 
pusės, ta kritika sveika, nes 
kitais metais stengiamasi dary
ti ką nors kitokio. Kaip ir visuo
met, lauksime ne tik atsilygini
mo už korteles ir aukų, bet ir 
pasisakymų. 

Kai kortelės jau būna paruoš
tos ir išspausdintos, laukia kitas 
didelis dabas — jų išsiuntinėji
mas. Tai lietingą lapkričio 23 
dienos šeštadienį, rinkomės į 
Ateitininkų namus talkai, kor
teles paruošti siuntimui. Skai
čiavome vokus, korteles, dėjome 
prie jų laišką ir grąžinimui 
voką. Angliškai pasakytum, 
kad tai buvo „assembly line" 
darbas. Be vieno darbininko ne
galėtų apsieiti ki tas ir t.t. Dir 
bo Ateitininkų namų nuoširdūs 
talkininkai: Ona Abromaitienė, 
Jonas Butvilą, Juozas Baužys, 
Stasys Patlaba, miela namų 
prižiūrėtoja ir gyventoja Genė 
Stasiulienė su dukra Paule. 
Skaniais kepiniais dirbančiuo
sius pastiprinti atkeliavo ir 

menimis — Dievu ir Tėvyne. Te
būna Jūsų darbai verti Bažny
čios, Jūsų organizacijos įstei
gėjų, Tautos ir jos blaivios, gied
rios ir vieningos ateities vardo! 

Kalbėjosi 
prel . J u o z a s Prunsk i s 

Dariaus Polikaiciri vadovaujamas ..Dainavus" vyru oktetas studentų ateitininku lapkričio 9 d 
suruoštoje jaunimo kūrybos vakaro programoje, vykusioje Lietuviu ..Dailės" galerijoje. l<emonte. 

N'uotr J o n o Kuprio 

Aldona Ankienė, be kurios tal
kos taip pat neapsieiname. 
Namų šeimininkė Genė vaišino 
kava. Namų vyriausias šeimi
ninkas Alfonsas Pargauskas 
pristatinėjo dirbantiesiems dė
žes vokų, atviručių ir prižiūrėjo, 
kad nieko netrūktų. Po penkių 
valandų įtempto darbo, matėsi 
pabaiga, nors vokų užlipinimas 
buvo atidėtas kitai dienai. Pir
madienį vėl rinkosi talka dar
bus pabaigti. Šį kartą buvo Ire
na Polikaitienė, Vida Maleiškie-
nė, Marytė Saliklienė, Genė 
Stasiulienė, Lidija Ringienė. 
Valdybos pirmininkui Pargaus-
kui vėl teko pats didžiausias 
darbas — vokų rūšiavimas, jų 
sudėjimas į maišus ir jų gabe
nimas į pašto įstaigą. Didelis 
ačiū visiems talkininkams, be 
kurių nuoširdžios pagalbos to
kie darbai nebūtų įmanomi 
įvykdyti. 

A. K. 

ŽIEMOS KURSAI '96 

Dr. Vėjas Liulevičius, Indrė 
Čupl inskai tė , dr . Audronė 
Skrupskelienė, dr. Kęstutis 
Skrupskelis ir Vytas Čuplins-
kas skaitys paskaitas šių metų 
MAS Žiemos kursuose. Kun. Ju
lius Sasnauskas pasižadėjo būti 
kursų kapelionu. Kviečiami da
lyvauti visi 11-13 skyrių moks
leiviai ateitininkai ir jų drau
gai. Žiemos kursai vyks Daina
voje š.m. gruodžio 26-31 d. 
Prašome atkreipti dėmesį į 
kursų baigimo datą. Kursantai 
bus pageidaujami iš Dainavos 
išvykti po pusryčių gruodžio 31 
d. 

Užsiregistravę tel. 708-488-
1272 iki sekmadienio, gruodžio 
15d., mokės papigintą kainą — 
155 JAV dolerių asmeniui. 
Skambinkit nedelsdami! 

MASCV 

KUN. ST. YLOS RINKTINIŲ 
RAŠTŲ IŠLEIDIMO 

LAUKIANT 

Kun. Stasio Ylos rinktinių 
raštų išleidimą savo aukomis 
parėmė: po 100 dl. — mnsg. 
Pranas Gaida, Mississauga, 
Kanada; Bostono ateitininkai 
sendraugiai (per Oną Girniuvie-
nę). Po 50 dol. — Ona Girniu-
vienė, So. Boston, MA; Petras ir 
Jadvyga Klioriai, Euclid, OH; 
Vytautas ir Rita Klioriai, Rich-
mond Hts., OH. 75 dol. aukojo 
dr. Antanas ir Konstancija Va-
liuškiai, Barrington, RI. 

Kiekviena auka lengvina 
knygos išleidimą. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems prie šio 
kilnaus darbo prisidedantiems. 

Ateitininkų vardu, 
Aukų rinkėjai 

TĘSIAME KŪČIŲ 
TRADICIJĄ 

Šv. Kalėdos - ypatinga pro-
į& mums visiems susirinkus, 
kaip viena bendra šeima, kartu 
švęsti Atpirkėjo gimimą ir 
prašyti Jėzaus Kristaus visiems 
laimės ir geros sveikatos. Su to
kia mintimi Čikagos studentai 
ateitininkai kviečia visą lie
tuvių visuomenę dalyvauti 
Ateitininkų Kūčiose sekma
dienį, gruodžio 22 d., 1 vai. p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Šv. Mišias aukos kun. Kęstu
tis Trimakas. Po bendros Kūčių 
vakarienės, kurią paruoš Ona 
Norvilienė ir jos talkininkės, 
bus trumpa moksleivių atlieka
ma programėlė ir visų laukia
mas bendras kalėdinių giesmių 
giedojimas. Studentai ateiti
ninkai nuoširdžiai kviečia visus 
kartu tęsti šią gražią tradiciją. 
Dėl rezervacijų prašome skam
binti Valerijai Žadeikienei, tel. 
(708) 424-4150. 

MOKSLEIVIŲ 
DĖMESIUI 

Moksleiviai, raginkite vieni 
kitus važiuoti į Žiemos kursus. 
Visada smagiau, kai draugai 
kartu dalyvauja. Tėveliai, jei 
manote, kad tokie kursai yra ver
tingi, skatinkite jūsų mokslei
vių ir jų draugų dalyvavimą. 

Jei iki sekmadienio, gruodžio 
15 d., nebus minimalaus užsi
registravusiųjų, MAS CV turės 
atšaukti kursus. Maloniai kvie
čiame ir laukiame visų mokslei
vių dalyvavimo. 

M A S C V 

A R A S Ž U O B A , M . O. 
I N D R Ė RUDAIT IS , O .D . 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave . Suite 310 

Naperville. IL 60563 -
( • 3 0 ) 5 2 7 4 0 * 0 

3825 Higrtland Ave . Tower 1. Suite 3C 
Downers Grove. IL 60515 

( • 30 ) 435 -0120 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

• 7 M S. Kedzi* 
ML N M M 4 M 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ T5YDYTOJA 

•28 s. mammmm M. 
W n H h l 1 w , IL M1S4 

Tai. ( 7 M ) 344-10S4 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
OphtalmologasMkių Chirurgas 

M M S. RMfatand Ava. 
CMcafo RMfe , IL M 4 1 S 

T O M 3 M « » 
4 1 M W. ttr* St. 

312-735-7709 

Tai. 70*432-4139 atsakomas 24 va i 
DR. PETRAS KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
1443 M . 5 0 » A«a., Clcare 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v v 
Išskyrus trečd.: seitd. 11 - 4 v p.p.. 

Kak. tai. 312-SM-31M 
namų M7M1-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

•745 Weat *3rd Slraat 
Vai. ptrmd. ir ketvd. 3 v p p. - 6 v. p.p 

Kitomis dienomis — susitarus 

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Hgo*, akupunktūra 

HOLYCROSS 
PHY8ICIANS PAVIUON 
3 n. South, East SuHss 

UttNianian Plaza C t 
«t CaHfomta Ava. 
Chicago, IL 60629 

(312r471-S142 
Kalbam* lietuviškai 

• • • • • • • • • • + 

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31 st St. 
CHICAGO.IL 60616, 

(312)-225-069S 

Kak. 312-738-4477 
Ra*. 704-2444007 arba 70*-24*43t1 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

16909 W*at Av*., Orland Park 
709-3496100 

Valandos kasdien, išskyrus • ĮRjpOj 
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PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama i* anksto 

metama 
JAV $95.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (UJ3.) $60.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro poetu $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

Vt metų 3 mėn. 
$55.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$55.00 

$250.000 
$85.00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

l 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ka 
nors skelbti. 

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

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

DR. JANINA JAKSEVICIU9 
JOKSA 

^ • ^ I 9* r l l ISSau P«v9>t M n U B ^ V i Ik 
Rea. 7 M - 4 2 2 - 7 M 7 

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

DR. V. J . V A S A I T I E N E 
DANTŲ GYDYTOJA 

4617 W. 63 SL, Burba**, IL 
Tai. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. SUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1MOS—127 St. 
Lomont, IL 00430 
Tai. 015-723-1054 

7 M 0 W. Caaįaja Dr. 
Patoa HalBkla, IL *04S3 

Tai. 7M-M1-4B1* 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•334 S. Rokeris Roa* 
Hsckocy HMs 

Tai. ( 7 M ) SM-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MCtMCAL CLMNC 
1S50S—177 *L , La lam, IL a04M 
Priklauso Patos Communrty Hospital 

S.iver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

TeL p M j 2t7-aa*t 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

M M S. Puiaekl M . 
Tai. 312-545-2*02 

Pirmd 9 v.r. - 7 v.v.; antrd , trečd. ir 
penk.td 9 v.r. - 3 v p.p. 

ketvd 10 v.r. - 7 v.v. Seitd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas 

K a k . M L (312) 4 7 1 - 9 3 0 9 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . K a d a i * A v * . , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 6 2 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 

SlAUR. V AK. INOUNOJt 
ati Cfcarl— 1 . Sanai, O.D.S. 

2SS S. CakMMt R*. 
Ckeetorton, IN 4 S M 4 
Kak. (219) 92S-1S32 

Valandos pagal susitarimą 

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

7S1S W. 171at 
TkUey Park, IL *0477 

(70S) §14-4471 
Valandos pagal susitarimą 

Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
M 4 7 W. 1 M St., Oak Laom, H. 

Pirmas apyl. su Northwejtern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Suattortaiul 
(kalbėti angliSkai) tai . 70S-422-42M 

DR. A. B. GLEVECKA9~~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

H M m. M SI. Tai. (700) 42241*1 
Valandos pagal susitanmą 

Pirmd 3v p.p -7vv antrd 1230 3v p.p. 
trečd uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p.p. 
penktd ir Seitd 9 v r • 12 v p p 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

M M MaĮ jaaM Av* . , Ste. 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samantan ligoninės) 
SUuuaaa Orovo, IL M 9 1 S 

Tai . 7OS-M0-3113 
Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERELYTE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Mariem, tai. 7 M - M 4 - 0 4 0 0 

ar t * tavtew, IL M 4 M 
Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS, MD 

T t R R I DALLAS PRUNSKIS, Ml 
C M c o f o 312-721 ŪMO 

Eaat Duntfee S47-M1-1212 
McMAftfy l i 9 * « v 3 > M W 
Eik Orova M7-71S-1212 

•122 S. KetfsM Av*., 
(312) 7 7 S - M M arba (312) 4*0-4441 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
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Rimties valandėlė 

EVANGELIJOS SKELBĖJAI 
Morkus yra vienintelis evan

gelistas, kuris pirmame savo 
evangelijos sakinyje panaudoja 
žodį „euangellion" — geroji nau
jiena. Pavadinimas toks: „Jė
zaus Kristaus, Dievo Sūnaus, 
gerosios naujienos pradžia". Šio 
sekmadienio skaitinius ko
mentuojantis kun. Carroll 
Stuhlmueller pastebi, kad šio 
sekmadienio ištraukoje iš 
pranašo Izaijo 40 skyriaus yra 
ryškiausias žodžio „evangelija" 
hebraiškojo atitikmens pa
naudojimas visame Senajame 
Testamente. Pirmame skai
tinyje hebraiškas žodis mebas-
sereth" verčiamas „džiugiosios 
naujienos skelbėjas". Tad šiedu 
skaitiniai mums padeda geriau 
suvokti mums gal per gerai 
žinomo žodžio „evangelija" 
prasmę mums, kaip krikščio
nims. 

Skaitinyje iš Izaijo knygos (Iz 
40:1-5, 9-11) matome, kad 
pirmasis Dievo gerosios žinios 
pasireiškimas yra pirmiausia jo 
išsirinktosios tautos žmonėse (o 
Krikštu jo nariais tampame ir 
mes). Šiame skaitinyje tauta va
dinama Siono vardu — to kalno, 
ant kurio stovi tautos sostinė Je
ruzalė ir šventykla, kur Dievas 
pasirinko buvoti su savąja 
tauta. Izaijas ragina, kad tauta 
suvoktų savo pašaukimą ir 
skelbtų pasauliui Dievo gerąją 
žinią iš savo tikėjimo, kad 
Dievas ištikimas ir ją išgelbės, 
nors tuo tarpu dar tebekenčia 
tremtį ir tebesijaučią Dievo 
apleisti. 

Izaijas ragina: „Užlipk ant 
aukšto kalno, džiugiosios 
naujienos skelbėja Jeruzale! 
Pakelk, nebijok! Sakyk Judo 
miestams (kitų miestų išblokš
tiesiems tautiečiams)... Štai 
Viešpats Dievas ateis su galia... 
ir surinks (savo tautą)". O Dievą 
pranašas vaizduoja kaip 
piemenį, nešantį ėriuką prisi
rišus jį prie krūtinės savo viršu
tiniu drabužiu. Tad Dievo geroji 
naujiena iš tikrųjų yra Dievo 
buvimas žmonėse, pasireiš
kiantis Dievo mylimoje tautoje, 
kuri suvokia jo meilę ir, iš
gelbėta ir išganyta, gyvena 
laiminga, rami, k i t i ems 
palaimą nešdama. 

Užtikrindamas, kad Dievo 
bausmė neištikimai tautai pasi
baigė, pranašas poetiškai 
kviečia tautą priimti jų gelbėti 
atvykstantį Dievą, ruošiant jam 
kelią kaip galingam su visa ka
riuomene keliaujančiam valdo
vui, kuriam kalnai nulyginami, 
slėniai užpildomi. 

Advento metu ir mes esame 
kviečiami būti gerosios nau
jienos skelbėjai. Ir mes esame 
kviečiami parodyti savo tikė
jimą, kad esame Dievo mylimo
sios tautos nariai, kad gyvenimo 

dykumose klajojančius ir mus 
gelbėti ateina Dievas. Ir mes 
esame kviečiami savo gyvenimu 
džiaugsmingai ruošti jam kelią, 
skatinant visa, kas gera kaimy
nystėse , palaikant gerus 
žmones, remiant gerus darbus, 
tuo išreiškiant savo tikėjimą, 
kad Dievas tikrai ateina — ne 
tik ateityje, bet jau dabar, jo 
karalystei regimai plintant 
mūsų aplinkoje. 

Evangelija pagal šv. Morkų, 
kaip matome jos pirmuosiuose 
žodžiuose šios dienos ištraukoje 
(Morkaus 1:1-8), beveik kvapo 
neužtraukdama, taupydama žo
džius skuba prie esmės: geroji 
naujiena — pats Dievo Sūnus 
Jėzus, kuris yra išpranašauta
sis Kristus — t.y., Dievo patep-
tinis. Tame pačiame sakinyje 
Morkus užsimena ir Izaijo 
pranašystę ir Joną Krikštytoją, 
kuris ją išpildė, dykumoje kvies
damas žmones atsiversti. (Mor
kaus evangelija pasižymi žodžių 
taupumu, glaustumu, dinamiš
kumu; Mato evangelijoje rasime 
Jėzaus pamokslų, smulkesnių 
išaiškinimų; Luko evangelijoje 
rasime maldingumą bei vidinę 
ramybę skatinančių momentų.) 

Pirmuose keliuose sakiniuose 
Morkaus evangelija primena ir 
pranašystes ir jų išsipildymą 
galiausiai su Jėzumi, kuris 
krikštys jau ne vandeniu, o 
Šventąja Dvasia. O šis krikštas 
galingesnis nei už Jono Krikš
tytojo, kurio skelbiamos žinios 
išgirsti traukė „visa Judėjos 
šalis ir visi Jeruzalės gyven
tojai". Šv. Dvasios krikštas — 
tai ne tik žmogaus pastangos, 
kreipiant savo gyvenimą į 
Dievą, bet Jėzaus visa perkei
čianti galia, kuri nesulaikomai 
paveikia visa, ruošdama žemę 
Dievo viešpatavimui. 

Bet pasižvalgę nematome 
daug ženklų, kad jau viskas kei
čiasi. Nematė jų nei pirmykščiai 
krikščionys, kurių vilčiai stip
rinti buvo parašytas antrasis 
Petro laiškas, kurio ištrauką 
skaitome šį sekmadienį (2 Pt 
3:8-14). Priminęs, kad „viena 
diena pas Viešpatį yra kaip 
tūkstantis metų", nekantrau
jantiems, kad Jėzaus antrasis 
atėjimas įvyktų tuoj pat, Petras 
primena, kad Jėzus dar 
nesugrįžta, ne dėl to, kad 
gaišina laiką, bet dėl to, kad 
„kantriai elgiasi su jumis", 
nenorėdamas, kad nė vienas 
pražūtų, o laukdamas, kad visi 
atsiverstų. Patvirtinęs, kad iš 
tikrųjų tebelaukiame jo žadėtojo 
„naujo dangaus ir naujos žemės, 
kuriuose gyvena teisybė", jis ra
gina tikinčiuosius pačius tapti 
taikingais, kad jie būtų gerosios 
Dievo naujienos skelbėjais savu 
gyvenimu. 

Aldona Zailskaitė 

UŽSIENIO SPAUDA 
APIE RINKIMUS 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
Pirminių Seimo rinkimų pa

sekmes gan plačiai komentavo 
įtakingas Vokietijos žurnalas 
„Der Spiegei", išspausdindamas 
šalia prof. V. Landsbergio nuo
trauka. 

Autorius, pavadinęs straipsnį 
„Pašalintos kliūtys", rašė, kad 
rinkimų laimėtojas V. Lands
bergis pergalę ima filosofiškai, 
laikydamas ją moraline pergale. 
Vokietis meta platų žvilgsnį 
į muzikologo politinį gyvenimą 
primindamas, kad jis yra kil
mingos Kuršių krašto šeimos 
narys, atvedęs su „Sąjūdžiu" 
Lietuvą į nepriklausomybės ke
lią, tačiau 1992 m. pergyvenda
mas kartų pralaimėjimą. 

Šiandieniniu laimėjimu džiau
giasi taip pat ir Lenkijos konser
vatoriai ir jų pirm. Br. Komo-
rovski pareikšdamas, kad 1992 
m. ekskomunistų pergalė Lietu
voje privedė taip pat prie grįži
mo buvusios sistemos į Vidurio 
ir Rytų Europos valstybes. 
Šiandieninis laimėjimas yra 
ženklas priešingai krypčiai. 

Pirmu balsavimu V. Lands
bergis pasiekė laimėjimą. Tai as
meniškas atlyginimas politikui, 
kadangi 4-rius metus jis turėjo 
pakelti daug netikėtumų. 

„Didžiausios kliūtys yra 
įveiktos, dabar einama aukš
tyn", — sako verslo s-gos sekr. 
R. Žukauskas. Prie suirutės 
ekskomunistai privedė ūkinį 
gyvenimą. Be to, valdančiosios 

partijos atstovai buvo įsivėlę į 
korupciją bei didžiausią banko 
aferą". Dar toliau nuėjo A. Rut
kauskas, prie Aukštosios tech
nikos mokyklos naujai įsteigto 
ekonomikos sk. vedėjas pareikš
damas, kad eiliniams piliečiams 
pakako tų suktybių, matant 
mažą privilegijuotų gyventojų 
klasę, aistringai prikemšančią 
savo pinigines. 

V. Landsbergis priešrinkimi
nėje kampanijoje prižadėjo ašt
rią kovą korupdjai ir organizuo
tam kriminalitetui. Praeitį kon
servatoriai nori užmiršti. „Mes 
neieškosime keršto CRevan-
che')", — pasakė G. Vagnorius. 
Jis numatytas konservatorių 
partijos į ministro pirmininko 
vietą. Taip pat jis pareiškęs: 
„Mes atsisakome nuo nomenk
latūros pravestos privatizacijos, 
tačiau kas yra likę privatizaci
jai, tą mes oficialiai skelbsime". 

Dramatiškesni posūkį V. 
Landsbergis numato įvykdyti 
užsienio politikoje. Jis nori kar
tu su pietine kaimyne Lenkija 
įjungti Lietuvą į NATO (ŠAS) ir 
tai dar prieš kitas Baltijos 
valstybes. Jis tam turi tvirtą 
pagrindą, kadangi dar daug sie
nos neaiškumų su Rusija turi 
Latvija ir Estija. Lietuva šį 
klausimą išsprendė ir Seimas 
sutartį patvirtino. Be to, prie
šingai Latvijai ir Estijai Lietuva 
neturi jokios problemos su rusų 
mažuma. 

Vaizdelis iš Vilniaus senamiesčio 1996 m. vasara.Nuotr. Alberto Kerelio 

Pranašaujamas stiprus susi
kirtimas prez. A. Brazausko su 
V. Landsbergiu. Tiesa, rinkimai 
dar už pusantrų metų. Be to, už
sienio politika formaliai pri
klauso prezidentui, o ne min. 
pirmininkui. Algirdas Brazaus
kas jam pareiškęs, kad jis nie
kuomet nesutiks su V. Lands
bergio favorito Gedimino Vag
noriaus kandidatūra. G. Vag
norius nori nuvertinti litą, tuo 
tarpu Algirdas Brazauskas 
priešinasi. Be to, prez. A. 
Brazauskas turės vesti „šešėli
nę" kovą, kadangi jo varžovas 
V. Landsbergis laikysis „užpa
kalyje" („Hintergrund") ir grei
čiausiai kandidatuos tik į Seimo 
pirmininko vietą, ruošdamas 
kovą prezidento postui. 

Dviejų stiprių vyrų rivalizaci-
ja eis iki 1998 m. Tačiau ar savo 
partijoje iškeltas intelektualas 
tiesioginiuose prezidento rinki
muose turi vilčių („Chancen") 
laimėti prieš A. Brazauską — tai 
ginčytinas klausimas. 

Bet konservatoriai savo ran
kose turi stiprią kortą: jau ruo
šiamas konstitucijos įstatymo 
pakeitimas, kuriuo prezidentas 
bus renkamas Seimo atstovų. 
Prez. A. Brazausko patarėjas 
Neris Germanas yra pareiškęs: 
„Jeigu tas pakeitimas bus pra
vestas — V. Landsbergio tikslas 
yra apčiuopiamoje aukštumoje". 

Frankfurte leidžiamas angliš
kas dienraštis „International 
Herald Tribūne" persispausdi
no iš „The Washington Post" 
gan platų komentarą Lietuvos 
Seimo rinkimų klausimu, pava
dindamas jį „Communist out 
again". 

Jame rašoma, kad Lietuva bu
vo pirmoji valstybė, kuri 1992 
m. pasalino demokratinę vy
riausybę, grąžindama vėl eks-
komunistus prie valdžios. Len
kijai ir kitom valstybėm pase
kus Lietuvos pavyzdžiu, grąži
nant buvusius komunistus prie 
valdžios galvota, kad buvęs so
vietinis blokas yra pavargęs nuo 
reformų ir žiūri į socializmo 
grįžimą. Dabar Lietuva yra vėl 
pirmoji kovotoja, pasalindama 
komunistus ir grąžindama kon
servatorių partiją, kuri atvedė 
Lietuvą į nepriklausomybę. 

Be jokių nuolaidų („uncom-
promising") tos laisvės kovos 
didvyriu yra prof. V. Landsber
gis. Jis greičiausia bus išrinktas 
parlamento pirmininku. 

Ką tas reiškia? Normalūs po
litikai grįžta į buvusias okupuo
tas Rytų ir Vidurio Europos tau
tas (...). Lietuvoje demokratai 
turi parodyti ką jie išmoko ke
turių metų laikotarpyje, būdami 
opozicijoje. Be jokių abejonių 
daugelis kaimyninių valstybių 
tai atidžiai stebės. 

Nors Lietuvos Seimo rinkimai 
jau praeityje, tačiau mūsų tė
vynės vardas minimas kitų 
valstybių parlamentų rinki
muose. Vokiška spauda, nagri-

Danute Bindokienė 

Tarptautinis „verslas 99 

Kasmet Jungtinėse Amerikos 
Valstijose pavagiama apie 1.4 
mln. automobilių. Pagal vals
tybės nusikaltimų tyrinėjimų 
duomenis, vidutiniškai viena iš 
130 mašinų atsiduria vagių 
rankose. Daugumai šio krašto 
gyventojų, ypač gyvenančių di
džiuosiuose miestuose, tai ne 
naujiena, o toks įprastas kasdie
ninis įvykis, kad nesusilaukia 
nei žurnalistų dėmesio, nebent 
vagystės metu sužeidžiamas ar 
nužudomas automobilio savi
ninkas. Kaip ir bet kurių kitų 
nusikaltimų atveju, vienur au
tomobilių vagysčių daugiau 
pasitaiko, kitur rečiau. Pagal 
minėtąją statistiką, daugiausia 
automobilių savininkai pra
randa New Yorko mieste, Mia-
mi, Jackson, Miss., Phoenix, 
Ariz., Fresno, CA, bet pakan
kamai vagysčių pasitaiko Sacra-
mento, Los Angeles ir kitur. 
Saugiausias yra Binghamton, 
N Y, nes ten tik viena iš 1,296 
mašinų atsiduria vagių ran
kose. 

Tačiau apie 200-300 tūkstan
čių Amerikoje pavogtų automo
bilių kasmet yra slaptai iš
vežama į užsienį ir parduodama 
juodojoje rinkoje. Nelabai seniai 
Čikagos lietuvius sukrėtė žinia, 
kad sugautoje prabangių auto
mobilių vagių gaujoje veikė ir 
keli vyrai iš Lietuvos. Federa
linė policija, JAV muitinės 
pareigūnai ilgą laiką dirbo kar
tu su tam tikslui atvykusiais 
Lenkijos policininkais, kol suse
kė gaują ir areštavo jos narius. 
Kaip ir daugumas vagiančių 
mašinas „eksportui", minėtoji 
lenkų-lietuvių gauja rinkosi tik 
Lexus, Cadillac , Mercedes bei 
kitus panašaus lygio automo
bilius. Tai ypač pelningas „vers
las" vagims, nes, pvz., Lexus, 
kainuojantis šiame krašte kiek 
daugiau kaip 40,000 dol., Rusi
joje parduodamas bent už 
135,000 dolerių. 

Nepaisant nuolat girdimų 
žinių apie sunkią Rusijos gy
ventojų ekonominę padėtį, 
atrodo, ten yra pakankamai tur
tuolių, nes rinka prabangiems 
automobiliams labai plati, o 
daugiausia ją užpildo nelegaliai 
įsigytos mašinos. Manoma, kad 
iki 60 proc. rusų, važinėjančių 
prabangiais automobiliais, 
pirko juos iš vagių. O tie au-

.tomobiliai nesustabdoma vilks

tine rieda iš Amerikos. Vokie
tijos, per Kazachstaną, Lenkiją, 
Gudiją ir, deja, Lietuvą... 

Tačiau ne vien į Rusiją keliau
ja vogtieji Amerikos automo
biliai. Be abejo, šiandien nėra 
vietos mūsų planetoje, kur ne
rastume amerikietiškos maši 
nos, nelegaliu keliu ten pate 
kusios. Nors JAV muitinėse 
stropiai tikrinami visi perva
žiuojantys ir pervežami automo
biliai, jų pakankamai pras
munka pro tinklą, nes vagys 
griebiasi įvairiausių suktybių, 
kad apgautų tikrintojus. I užjū
rius mašinos siunčiamos talpin-
tuvuose, paslėpus juos tarp ne
tikrų sienų, apkrovus legaliais 
siuntiniais, o kartais net labda
ros siuntomis. Kadangi kasmet 
iš Amerikos išplaukia daugiau 
kaip 1 mln. talpintuvų, nuodug
niai visų patikrinti neįmanoma. 

Kai pavogta mašina per
vežama per kito krašto sieną, 
nedaug galimybių, kad ji bus at
rasta ir grąžinta savininkui. Ši 
situacija galbūt netrukus 
pasikeis. Gruodžio 2-3 d. Varšu
voje, Jungtinių Tautų suruoš
toje tarptautinėje konferenci
joje, dėmesys buvo nukreiptas į 
veiksmingesnę kovą su automo
bilių vagimis. Anksčiau šios rū
šies vagystės buvo laikomos 
antraeiliais nusikaltimais, bet 
dabar, kai jos iškerojo tarptau
tiniu mastu, atsirado būtinybė 
griežčiau gaudyti ir bausti 
nusikaltėlius. Darbą palengvins 
naujausia kompiuterinė tech
nologija, į kurią nesunkiai galės 
įsijungti ir mažesnės valstybės. 
Bet kur pavogtas automobilis 
bus įregistruojamas kompiute
riuose ir viso pasaulio teisė
tvarka bematant gaus informa
cijas. Taip pat bus suvienodinti 
legalių automobilių savininkų 
dokumentai, kad būtų lengviau 
pastebėti netikruosius. Konfe
rencijoje svarstytos galimybės, 
kaip užsienio valstybės galėtų 
ne tik sugauti nusikaltėlius, bet 
grąžinti pavogtus automobilius 
jų teisėtiems savininkams. 

Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
vyriausybė taip pat įsijungs į 
tarptautines pastangas sustab
dyti arba bent sulėtinti automo
bilių vagysčių bei kontrabandos 
epidemiją, juo labiau, kad per 
Lietuvos žemę nemažai vogtų 
mašinų nuolat rieda rytų link. 

nedarna Rumunijos prezidento 
rinkimus taip pat priminė ir 
Bulgarijos, kuri po Lietuvos 
buvo antroji valstybė, atmes
dama neokomunistus. Dienraš
čiai pažymi, kad po konserva
torių pergalių reikia padaryti 
aiškią išvadą — augančių į 
NATO bei Europos Sąjungą na
rių skaičių. 

• Trakai. Spalio 18 dieną 
įvykusiame Trakų metodinio r 
dinėlio narių seminare daly\. 
vo vietos švietimo skyriaus n̂ 
spektorė, atsakinga už tikybą ir 
etiką, Vilniaus pedagoginio uni
versiteto Tikybos katedros 
vedėja dr. doc. A. Stasiulevičiū
tė bei šios katedros studentai. 

TĖVYNES LABUI 
77 BALYS RAUGAS 

Pagaliau didysis pietų 
poilsis jaukiame žalialapio miško pakraštyje. Iš
dalinamas sausas užkandis — džiovintos žuvies gabalas 
su juodos duonos sausainiais. Neskanu, bet valgyti 
reikia. Raugas prisdėdo salia majoro. Čia pat ir rusas 
ar ukrainietis kapitonas. Malonių veido bruožų. Rau
gas šypsodamasis į jį, prašneko s u , ,Chorošoja riba" (gera 
žuvis), o kapitonas pritarė su „da, da". 

— Šitaip elkis ir perduodamas žinią apie pasi
traukimą. Vaizduok linksmą. Pradėsime bebaigiant 
postovį. Slaptažodis — komanda „mokomą kuopą 
rikiuok!' Bendra pasitraukimo kryptis — Vilnius, An
takalnio kareivines. Trauktis mažais būreliais. Leite
nantas Raugas, atsikandės žuvies, pakilo ir linksmai 
nusiteikęs priėjo, prie netoliese į beržą atsirėmusio, kpt. 
Balčiūno, su kuriuo gražiai sutarė, tik pradėjęs 
karininko tarnybą Gedimino pulke. Pokalbį pradėjęs žu
vies pagyrimu, nedelsdamas perdavė nuorodą apie pasi
traukimą. 

— Aš nesitrauksiu... 
— Kapitone, ar išduosi? — paklausė nusigandęs 

Raugas. 
— Ne! — atsakė ir pradėjo aiškinti, — mūsų abiejų 

žmonos su vaikais atostogauja Sartų ežero pakrantėje. 
Jeigu frontas sustos, mūsų šeimas jie likviduos. 

— Kapitone, aš jums linkiu viso geriausio, — atsi
sveikino su didžiausia jėga priversdamas lūpas nusišyp
soti ir, mostelėjęs žuvimi, nuėjo toliau vykdyti uždavinio. 

Tuo tarpu pasigirdo šūktelėjimas „mokomą kuopą 
rikiuok!" Mato: majoras Navikas pakilo. Subruzdo 
jaunųjų vadų mokyklos dalis. Pakilo ir 8-oji kuopa, 
kurios vadui leitenantui Adomoniui tik ką buvo per
davęs nuorodą apie pasitraukimą. Raugui teliko prisi
jungti prie Naviko. 

Pasigirdus keletui šūvių iš anapus aikštelės, už 26-30 
metrų ant balto žirgo, su kuriuo pulkininkas leitenantas 
viršila taip šauniai atrodydavo paraduose, sėdėjo gru
zinas leitenantas, pradėjęs šaudyti Raugo kryptimi, 
kuris beržo priedangoje ramiai ištiesė savo 9 mm FN 
gruzino kryptimi, tačiau sušlamėjus krūmams, perme
tė ranką į staiga atsiradusį netikėtą galimą pavojų. Bet 
pasigirdus: „leitenante, nešauk, aš aštuntos kuopos pus
karininkis", tuo metu gruzinas dingo, o Raugas su 
puskarininkiu ir septyniais kareiviais nuskubėjo majo
ro Naviko įkandin. Naviko grupei persimetusi per miško 
kelią, iš kairės pusės pasirodė šarvuočiai, užkirte 
galimybę perbėgti skersai kelią. Pravažiavus šarvuo-
čiams, jau veltui nuskambėjo keli šūktelėjimai — ryšys 
nutrukęs. 

įlipęs į aukštą eglę pasižvalgyti, Raugas išvydo masę 
sustojusių poilsiui raudonarmiečių, iškart suprato ir 
esamą pavojų. Visi devyni vyrai nutarė čia palaukti 
sutemos. Sunki buvo bemigė laukimu alsuojanti naktis. 

Beauštant kariškas triukšmas palengva nuslinko 

rytų link ir, žvelgiant iš eglės viršūnės, aiškiai matė, 
kad pavojus jau praėjės. Vengdami kelio, visi devyni 
miško pakraščiu, o vėliau paruge, slinko Švenčionių 
bažnyčios kryptimi, būdami tikri, kad čia bus pati
kimiausias informacijos šaltinis. 

Leitenantas Raugas, palikes savo vyrus prie ser
bentų krūmų, pasibeldė į kleborują. Duris atvėręs jaunas 
kunigas pasisakė esąs vikaras Vaičiūnas ir, išgirdęs lei
tenanto pasakojimą, trumpai pasišnekėjęs su klebonu, 
pasiūlė visiems devyniems kavos su užkandžiais. Kuni
gas papasakojo apie išgyventą baimę, bestebint pražy 
fiuojancias raudonarmiečių mases, bet, ačiū Dievui, 

venčionys ryškesnių nuoskaudų nepatyrė. Tačiau už 
pusantro kilometro miške jie sušaudė būrelį lietuvių 
kareivių su kapitonu Pukniu. 

— Juos besitraukiančius apsupo ir pasiūlė pasiduo
ti, o jei priešinsis — visus sušaudys. Apsuptieji pakėlė 
rankas ir mirė kulkosvaidžio kulkų ugnyje. Šitaip man 
pranešė pamiikės ūkininkas, pasakojo kunigas 
Vaičiūnas, — dabar aš keliausiu žuvusiųjų palaidoti, 
palinkėdamas jums laimingo žygio. 

— Mielas kunige, — kreipėsi leitenantas Raugas, — 
visų mūsų devynių vardu noriu jums padėkoti ir pra
šau priimti šią šimtinę rublių, kaip auką jūsų parapi
jos bažnyčiai. Betesiant kelionę į nežinią, gal ir kiti 
mano bendražygiai norėtų to paties prašyti, malonėkite 
stalčiuje palaikyti mano asmens dokumentus. Jeigu po 
mėnesio neatsiliepčiau, labai prašau trumpu laiškeliu 
pranešti mano artimiesiems į tėviškę. Pasilieku tik pasą, 

išduotą stojant į universitetą. 
— Mielai jūsų valią įvykdysiu, tačiau tikiu, kad 

Visagalis jūsų kelionę laimins... 
Tik išėjus iš Švenčionių, tolumoje sudulkėjo 

vieškelis. Aišku, traukiasi atsilikusieji. „Reikia vengti 
kelių", pagalvojo Raugas. 

Atsargumas su baime nepaprastai lėtino kelionę. Ir 
štai pamiškėje išsitiesęs kaimas. Šalia ežerėlis, o prie 
jo nedidelė bažnytėlė. Reikia artėti prie jos. Iš kaimy
ninio namo išėjęs vyras stabteli prie svirno ir paėmęs 
dalgį pasuka į pamiškę. Raugas, mostelėjęs vyrams stab
telėti, iš tolo šūktelėjo: 

— Laba diena! 
— Labas, labas, — atsakė pasveikintasis. 
Keliais sakiniais papasakojęs apie kelionę per 

miškus, pasisakė esąs pirmojo Gedimino pulko 
karininkas. 

— Štai ano ūkininko sūnus, — rodydamas į sode 
paskendusį namą, kalbėjo ūkininkas, — tarnavo puska
rininkiu pirmame pulke. Čia šiandien rusų jau nebema-
tėm... Aš jus nuvesiu pas mūsų tik vakar atgaivinto 
šaulių būrio vadą. 

Tai taręs, įbedė dalgiakotį į pievą. Raugas mostelėjo 
savo vyrams ir visi nusekė tiesiai per daržą į erdvią 
Riešutėnų bažnytkaimio šaulių būrio vado pastogę. Ne
reikėjo ir supažindinti — šaulių vadas maloniai prabilo 

— Kokia staigmena. Aš jus, pone leitenante, gerai 
atsimenu. Tarnavau ryšių kuopoje, o jūsų kulkosvaidžių 
kuopa buvo kaimynystėje. i Bus daugiau* 
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APAŠTALŲ PASIRINKIMAS 
KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, MIC 

Zebediejaus du sūnūs Jonas ir 
Jokūbas buvo Jono Krikštytojo 
mokiniai. Jie matė Jėzų. kai jis 
atėjo pas Joną ir buvo Jordano 
upėje pakrikštytas. Po krikšto 
-Jėzus išėjo j tyrus, kur buvo jis 
šėtono gundomas. Per ketu
riasdešimt dienų, kurias Jėzus 
praleido tyruose, daug kas prie 
Jordano upės brastos pasikeitė. 
Jau nebuvo tenai Jono Krikšty
tojo, šaukiančio daryti atgailą. 
Jis buvbo suimtas ir Machaerus 
pilies kalėjime uždarytas. 

Jonas su broliu Jokūbu kas
dien ateidavo prie Jordano, kur 
Jėzus buvo pakrikštytas, tikėda
mi, kad gal pamatys Jį, apie ku
rį jų mokytojas taip gražiai kal
bėjo. Taigi jie kasdien ieškojo 
Jėzaus. Vieną dieną Jonas pa
matė Jėzų einant Jordano pa
kraščiu, kur Jis buvo pakrikšty
tas. 

Jonas pasivijo Jėzų ir iš pas
kos eidamas balsiai prabilo: 

— Dievo Avinėlis, kuris nai
kina pasaulio nuodėmes. 

Atsigręžęs Jėzus paklausė Jo
ną: 

— Ko tu ieškai? 
Jonas atsakė: 
— Tavęs, Viešpatie, ieškau. 
— Kaip tu žinai, kad aš esu 

Viešpats? 
— Jonas Krikštytojas man sa

kė. 
— O kodėl mane vadini Avi

nėliu? 
— Girdėjau Krikštytoj;* Tave 

taip vadinant, kai vieną dieną 
čia buvai atėjęs... 

— Tai kogi nori iš manęs? 
— Aš noriu, kad mums pasa

kytum žodžius apie amžiną gy
venimą ir mus paguostum. 

— Bet kasgi tu esi? 
— Aš esu Jonas Zebediejaus 

sūnus ir šitas, va. Jokūbas ma
no brolis. Mes esame iš Galilė
jos ir esame žuvininkai. Mes 
taip pat esame Jono Krikštytojo 
mokiniai. Jis gyvenimo žodžius 
skelbė, o mes jo klausėmės, nes 
mes norime būti Dievo pasekė
jais, darant atgailą norime 
gauti iš Jo nuodėmių atleidimą 
ir taip pasiruošti sutikti atei
nant) Mesiją. Juk Tu esi Mesi
jas. Taip Jonas Krikštytojas 
sakė, nes jis matė nužengiant 
balandžio ženklą ant Tavęs. Jis 
mums sakė. kad Tu esi Dievo 
Avinėlis, kuris naikina pasaulio 
nuodėmes. Taigi suteik mums 
ramybę, nes mes neturime kito. 
kuris mums vadovautų, o mūsų 
sielos yra prislėgtos. 

- O kur yra dabar Jonas? 
— Ei xtes j j paėmė. Dabar jis 

yra kalėjime Patys ištikimiausi 
mokiniai bandė jį išlaisvinti. 
Bet tai yra visai neįmanoma. 
Me> Kaip tik i< Machaerus atei 
narnt- Prumk mus. Viešpatie. 

pas save. Parodyk, kur Tu gyve
ni. 

— Taigi ateikite. Bet ar jūs 
suprantate, ko jūs prašote9 Kas 
mane seka, turi palikti viską: 
savo namus, savo gimines, savo 
galvoseną, net ir atsisakyti savo 
gyvybės. Jeigu taip norite, tai aš 
padaiysiu jus savo mokiniais ir 
savo draugais. Bet aš neturiu 
jokio turto ir jokios apsaugos. Aš 
esu neturtingas ir dar tapsiu 
didesnis vargšas, kuris neturės 
ku r galvos priglausti, ir aš bū
siu mano priešų persekiojamas 
labiau, kaip paklydusi avis vil
kų gaudoma. Mano mokslas yra 
ir už Jono mokslą griežtesnis. 
nes draudžia visokį pasipiktini
mą. Mano mokslas yra apie sie
los reikalus, o ne apie pavir
šutinius daiktus. Jūs turite iš 
naujo atgimti, jeigu jūs norite 
tapti mano mokiniais. Ar jūs su 
noru esate tam pasiruošė? 

— Taip, Viešpatie Tik Tu tu
ri žodžius, kurie teikia mums 
šviesą. Jie pasiekia mus, ir kur 
vra tamsvbė ir numiokonmas. 
t en jie atneša šviesą, saulės 
spindulius. 

— Tad eikime. Aš jus dabar 
mokysiu. 

Jonas ir Jokūbas su Jėzumi 
praleido visą dieną iki pusiau
nakčio. Jie buvo sutarė su Simo
nu (Petru) ir jo broliu Andriumi 
tą naktį išplaukti į ežerą žuvau
ti. Juodu prie Genezareto kran
to atsirado tik anksti rytą. Jo
nas pradėjo garsiai šaukti nuo 
kranto, ragindamas, kad tuojau 
Andrius ir Simonas skubėtų ir
t is į krantą. Įbridęs i ežerą, ne
kantriai jis laukė laivo atplau
kiant. Petras, piktai nusiteikęs, 
tylėjo, o Andrius tuojau su prie
kaištu prabilo: 

— Kur jūs buvot, kodėl judu 
neatėjote, kaip buvo sutarta? 

Jonas atsakė Andriui irgi su 
klausimu: 

— Kodėl jūs nėjot su manimi 
ir Jokūbu? 

Andrius ramiai pradėjo aiš
kintis: 

— Aš nuėjau žuvauti. Aš ne
noriu laiko gaišti. O judu din 
gote su tuo žmogumi. 

— Aš jus šaukiau. Jis yra 
tasai, kurio ieškome. Jūs turė
tumėt išgirsti Jo žodžius. Mes 
praleidome su Juo visą dieną iki 
pusiaunakčio. Mes atskubėjom 
jus pakviesti. 

— Ar tai Jis. kurį mums 
Krikštytojas parodė? 

— Tikrai Jis tas pats. Jis 
mums prisipažino. 

Petras, visą laiką tylėjęs, pra
bilo: 

— Kiekvienas gali apie save 
bet ka pasakyti, kad kiti ms pa
darytu dideli įspūdį. Tai jau ne 
pirma kar ia ta ip arsit i-. • 

— Simonai, nekalbėk taip. Jis 
yra Mesijas. Jis viską žino. Jis 
girdi ir tavo kalbą, — paaiškino 
Jonas. 

— Taigi Mesijas! Ir Jis jums 
pasirodė, Jokūbui ir Andriui! 
Trys bemoksliai žuvininkai! 
Mesijas turi būti visai kitoks. Ir 
jis mane girdi! Vargšas berneli! 
Pavasario saulės švieselė paga
dino tavo protelį! Ateik čia ir 
imkis prie darbo. Tai yra daug 
geriau. Pamiršk tas pasakas! 

— Simonai, aš sakau tau. Jis 
yra Mesijas! Krikštytojas kalbė
jo apie šventus daiktus, bet Jis 
kalba apie Dievą. Jeigu Jis ne
būtų Kristus, tai Jis nekalbėtų 
tokių žodžių. Simonai, aš jau ne
su vaikas. Aš jau pakankamai 
subrendęs ir aš ramiai protau
ju. Tu tai žinai. Aš daug nekal
bėjau, aš tik klausiausi valandų 
valandas, praleistas pas Dievo 
Avinėlį ir aš tau galiu pasakyti, 
kad Jis yra tikrai Mesijas. Tu 
netiki, nes tu negirdėjai ir 
nematei Jo kalbant. Taip, mes 
esame vargšai ir bemoksliai. 
Betgi Jis sako. kad Jis yra atė
jęs paskelbti Dievo karalystės 
Evangelijos. — taikos ir ramy
bės karalystės vargšams, nuže
mintiems, visų pirma mažutė
liams. Didieji jau turi savo 
džiaugsmus, kurie betgi negali 
būti palyginti su ta džiaugsmin
ga laime, kurią Jis mums atne
ša. Jis sakė: 

— Aš atėjau visų pirma pas 
Izraelio ir viso pasaulio mažutė
lius, kurie verkia ir turi viltį, 
pas tuos. kurie ieško Šviesos ir 
yra išalkę tikrojo maisto — tik
rosios Mannos. apie kurią didie
ji nieko nežino. Ateikite visi tie, 
kurie ieškote tiesos ir ramybės, 
kurie norite amžino gyvenimo. 
Ateikite, kurie ieškote šviesos, 
nes aš esu pasaulio Šviesa. 

Jis sakė. kad pasaulis Jo 
nemylės, nes jis yra visokių 
nedorybių ir stabų garbintojų 
sugadintas, o didžioji nuodėmė 
esanti žmogaus puikybė, iš ku
rios seka kitos nuodėmės. Tai
gi Jis atėjęs panaikinti ir Ado
mo nuodėmę, ir kai įvyks atpir
kimas, tai žmonės galės išsilais
vinti iš nuodėmės pančių ir sek
ti Jį, kuris yra tikroji pasaulio 
Šviesa. 

Petras, išklausęs Jono pasako
jimus, tuojau sušuko: 

— Tai tuojau eikime pas Jį, 
tai ko mes laukiame? O tu, And
riau, kodėl nėjai su Jonu ir 
Jokūbu pas Mesiją? 

— Simonai, tugi man visą 
naktį priekaištavai, kad neatsi-
vedžiau žuvauti Jono ir Jokūbo, 
o dabar mane bari, kad aš su 
jais nėjau pas Mesiją. 

— Teisingai sakai. Bet ašgi Jo 
nemačiau, o tu Jį matei. Ir tu 
galėjai sužinoti, kad Jis ne toks. 
kaip mes. Beje, Jonai, ar Tu sa
kei, kad Jis viską žino ir viską 
girdi. 

— Aš taip sakiau. Taip ir yra. 
Kai mėnulis jau aukštai buvo. 

„AŠ GROJU ŽMONĖMS, 
O NE SIENOMS" 
Kalbinu pianistą Roką Zubovą 

Tarptautiniame Frinna Awer-
buch dvidešimt trečiajame pia
nistų konkurse, New Yorke, 
spalio 11-21 d. varžėsi 23 
pianistai. Jų tarpe ir Lietuvoje 
1966 m. gimęs, dabar Čikagoje 
gyvenantis, pianistas Rokas Zu
bovas. Iš į konkurso pusfinalį 
išrinktų 13, į finalą pateko sep
tyni. Septynių tarpe buvo ir Ro
kas Zubovas. Finalinėje per
klausoje kiekvienas turėjo atlik
ti pusę valandos užsitęsiančią 
programą. R. Zubovas skambino 
S. Prokofjev — „Penki sarkaz
mai" ir Rachmaninov - sonatą 
op. 36. 

Konkurso komisijos: Michael 
Boriskin, Juliana Osmchuk ir 
Goldą VVeinberg-Tatz sprendi
mu, trečiąją vietą pasidalino 
Ariel F. Dechosa iš Filipinų, su 
Assaf Weisman iš Izraelio, ant
roji vieta atiteko Ksenia Sond-
ra Nosikova iš Rusijos, o pirmo
ji — Rokui Zubovui iš Lietu
vos. 

Visi laimėtojai buvo apdova
noti piniginėmis premijomis ir 
rečitaliu Weill Recital Hali, 
New Yorke. 

Tų laureatų rečitalis minėtoje 
salėje įvyko lapkričio 23 d. 

Po rečitalio, pasveikinęs R. 
Zubovą su gražiu laimėjimu, pa
kviečiau trumpam pašnekesiui. 

— J e i neklystu, New Yor-
k a s J u s išgirdo pirmą kar tą . 
Tiesa? 

aš prasitariau vienas sau, lyg 
klausdamas, ką dabar Simonas 
daro. Jis tuojau taip ir atsakė, 
kad Simonas dabar meta tink
lus ir labai neramus, kad vie
nam reikia dirbti, o aš nesu su 
juo su savo laivu tokiame gera
me vakare žuvauti. 

— O tu, šventas gailestingu
me! Taip ir buvo. Taigi Jis 

Rokas Zubovas 

— Nepasakyčiau, kad tai šim
taprocentinė tiesa. New Yorke, 
Steinway salėje, grojau spalio 
mėnesį įvykusiame tarptauti
niame pianistų konkurse. Skir
tumas tik toks, kad tuomet gro
jimas buvo uždaras, o šiandieną 
— viešas. 

— Koks j a u s m a s J u m s bu
vo šiandieną čia groti, žinant, 
k a d t ik siena J u s skyrė n u o 
ga r s io s io s C a r n e g i e Hal i 
salės? 

— Maždaug prieš pusantros 
savaitės, kai sužinojau, kad čia 
teks groti, šiek tiek jaudinausi. 
Šiandieną jaučiausi puikiai. Ne
sijaudinau ir, atrodo, kad viskas 
neblogai pasisekė. 

— Ar ne tenka pasvajoti , 
k a d k a d a nors ateityje ir tos 
salės scena J u s pasikvies? 

— Pasvajoti kiekvienas žmo
gus yra laisvas. Svajonės kar
tais ima ir išsipildo, o ir sienoms 

pas i ta iko sugr iū t i a r p ra 
siskleisti. Iš tikrųjų aš groju 
žmonėms, o ne sienoms. Todėl, 
ar tai būtų Carnegie Hali, a r 
kur nors kitur, ne tiek svarbu. 
Svarbu, kad žmonės klausosi ir 
mano grojimas jiems pat inka. 
Savaime aišku, kaip ir kiek
vieną pianistą, taip ir mane, 
skambinti toje prestižinėje sa
lėje svajonė aplanko. 

— Kokie dabar J ū s ų pla
nai? Sieksite koncertinio pia
nisto karjeros, ar dirbsite ku
rioje kitoje muzikos srityje? 

Pianisto karjera, be abejo, y ra 
viliojanti. Bet gyvenimo realy
bė kitokia. Gyvenimas kar ta is 
pateikia planus, kurie nesutam
pa su tavaisiais. Kiti dalykai 
mane irgi džiugina. Šiuo metu 
koncertuoju, akompanuoju ir 
muziką dėstau Saint Xavier 
universitete. 

— Kaip dažnai tenka groti 
savo individualiuose rečita
liuose? 

— Per sezoną pasitaiko atlikti 
šešis-septynis rečitalius. 

— Ar į savo rečitalius įtrau
kiate ir lietuvių kompozitorių 
kurinius. J e i taip, tai kurių? 

— I savo rečitalius visuomet 
stengiuosi į traukti ir jų kūri
nius. Šia proga norėčiau pa
kviesti New Yorko lietuvius į 
ateinančių metų vasario 9 d. 
Donell bibliotekos salę, New 
Yorke, kurioje įvyks mano reči
talis. Rečitalio programoje bus 
girdima Čiurlionio, Bartulio ir 
Kutavičiaus opusai. (Tikslus 
adresas ir valanda bus pranešta 
vėliau, -P.P.) 

— Ar pavyksta apsilankyti 
Lietuvoje ir ten pakoncer
tuoti? 

Be abejo, smagu nuvykti į 
Lietuvą, aplankyti savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus. Pas
kutinį kartą Lietuvoje lankiau
si ir ten su gera sėkme koncer
tavau prieš pora metų. Lietuvos 
užmiršti nežadu. Ją aplankysiu 
ir ateityje. 

Ačiū už šį pašnekesį . Sėk
m ė s J u m s ! 

Kalbėjosi P . Palys 

AR KELEIVIS SUGRĮŠ Į SAVO 
TĖVYNĘ? 

Žiemos skaros. 
\ , <• rfr Kazio AmbrozHičio 

girdėjo, kad aš sakiau, jog Jis 
yra melagis. Taigi aš negaliu 
pas Jį eiti. 

— Eisim, eisim pas Jį. Jis la
bai geras. Jis žino ir tavo min
tis. Kai pasakėm, kad eisim pas 
tave, tai Jis prasitarė, kad tu esi 
geros valios žmogus. 

— O ką mes turėtum Jam nu
nešti? Visi rabinai vis laukia ko 
nors atnešant. Negi eisime tuš
čiom rankom. Mes galėtume 
Jam nunešti žuvų, duonos, vai
sių ir ką nors daugiau. 

— Jis neturtingas ir iš žmo
nių jokio turto neprašo. Kai 
paklausėm ką mes galime Jam 
atnešti, tai Jis atsakė, kad rei
kia tik vieno visų didžiausio tur
to, kurį turi visi beturčiai, o tur
tuoliai ir šio pasaulio didieji 
neturi, tai yra: artimo meilė, 
tikėjimas, gera valia, susi
valdymas, nuoširdumas, pasiau
kojimo dvasia. 

Visa tai išklausęs, Simonas 
pradžiugo: 

— Na, tai J is tikras rabinas, 
žadėtasis Mesijas. J i s nėra 
šiurkštus su beturčiais. J is 
neieško pinigų. Jis yra Dievo 
Žmogus, ir mes galime drąsiai 
pas Jį eiti. 

Simonas nuskubėjo su savo 
broliu Andrium, su Jonu ir jo 
broliu Jokūbu į aikštę prie sina
gogos. Simonas (Petras), pama
tęs Jėzų ir pajutęs Jo nuošir
dumą, tuojau viską prisipažino, 
kad jis netikėjo, kad ir Andrių 
atkalbėjo, kai šis norėjo eiti pas 
Jėzų drauge su Jonu ir Jokūbu. 
O jėzus pagyrė Petrą dėl jo 
nuoširdumo ir pasakė, kad Jis 
dėl tojį labai myli. Tada Petras 
dar daugiau pradėjo save kaltin-
11, kad jis yra blogas, kad jis yra 
gobšus ir kad jis negalės vykdyti 
viso to, ką Jėzus sinagogoj kal
bėjo, bet labai norėtų būti Jo 
mokiniu. Andrius dar pridūrė, 
kad jo brolis Simonas yra labai 
bailus. 0 Jėzus atsakė, kad jis 
savo laiku bus kaip liūtas drą
sus, ir nuo dabar jis vadinsis 
Petras, - uola, ant kurios Jis 
galės atsiremti. 

• Raseiniai. Spalio 19 dieną 
Raseinių Švč. M. Marijos Ėmi
mo į Dangų bažnyčioje buvo au
kojamos šv. Mišios už 1949 m. 
liepos 27 d. žuvusius „Birutės" 
rinktinės partizanus. Po to Mi
šių dalyviai autobusais vyko 
prie Pakapumio kalno, kurio 
papėdėje pastatytas kryžius, 
primenantis pokario kovas už 
laisvę. Čia žodį tarė „Kęstučio" 
rinktinės narys Steponas Bubu-
las, kryžių pašventino Raseinių 
klebonas kun. Gintautas Jan
kauskas. 

„Žmogus, jaunas a r senas, 
keliauja", — rasė savo romane 
„Laivas be uosto" Petras Bū
tėnas. Šiandien sunku mums ir 
įsivaizduoti, kiek l ikimas tų 
priverstinių kelionių davė 1896 
metų birželio 29-ąją į šį pasaulį 
atėjusiam Biržų apskrities Do
vydų kaimo vaikui, kurį tėvai 
pakrikštijo senelio vardu. O jo 
krikštatėvis buvo ne bet kas, 
kunigas — mamos brolis — Juli
jonas Lindė Dobilas. Tad ir augo 
Būtėnų Petriukas — vienas iš 
trijų sūnų —judrus, gyvas. Pir
mosios abėcėlės ir poterių ma
mos pramokytą vaiką tėvai 
atvežė į Švobiškio pradžios, o 
vėliau į Joniškėlio mokyklą. 
Apie 1906-uo8ius metus j is — 
jau Linkuvos dviklasės mokyk
los moksleivis, patyręs daug 
skaudžių pergyvenimų, tačiau 
supratęs, ką žmogui reiksią 
gimtoji kalba. 

Prasmingos mokslo dienos bė
go Bauskėje, Kleivinienės pri
vačioje progimnazijoje, tačiau 
jas nutraukė Pirmasis pasauli
nis karas. Petras Būtėnas išvy
ko į Voronežą, kur baigė buhal
terių kursus. Čia jis pajuto 
pašaukimą būti lietuvių kalbos 
mokytoju, todėl baigė ir šios spe
cialybės kursus. Būtent, gyven
damas toli nuo tėvynės, Pet ras 
Būtėnas pradėjo bendradarbiau-
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t i ir pats redaguoti kelis lie
tuviškus laikraščius. Tai tęsė ir 
1918 metais sugrįžęs į Lietuvą 
ir įstojęs į ką t ik įkurtą Šiaulių 
gimnaziją, kur draugų tarpe įgi
jo didelį autoritetą. Iš visų 
išsiskyrė savo brandumu ir or
ganizaciniais gabumais. Tai 
p a t v i r t i n a ir t a s f ak t a s 
kad 1919 metais jis sugebė
jo suorganizuoti būrelį gimna
zistų ir išvykti savanoriais į 
kovas už Lietuvos nepriklauso
mybę. Dxi 1923 metų jis buvo 
Širvintų karo komendantūros 
darbuotojas, atliko didelį lietu
vybės palaikymo ir propagavi
mo darbą. Po to tęsė studijas 
Kauno universitete, aktyviai 
dirbo daugelyje laikraščių, vertė 
kitų tautų li teratūrą į lietuvių 
kalbą. ' " 

1925 metais Petras Būtėnas 
atvyko į Panevėžio mokytojų 
seminariją dirbti lietuvių kalbos 
mokytoju. Du 1944-ųjų, iki pasi
traukimo į Vakarus, jis su per
traukomis dirbo Panevėžio mer
gaičių ir berniukų gimnazijose. 
Per šį laiką parašė kelis vado
vėlius: „Lietuvių tautotyros ir 
senienų r inkimo programa" 
(1925), „Kirčio ir priegaidės 
žinios" (1926), „Lietuvių kalbos 
prielinksnių mokslas teorijai ir 
praktikai" (1930), „Priežodžio ir 
patarlės gyvenimas" (1930), 
„Lietuvių kalbos akcentologijos 
vadovėlis" (19311 Jie buvo labai 
reikalingi tuometinei mokyklai. 

Po karo, gyvendamas Vokieti
jos pabėgėlių stovykloje, suor
ganizavo lietuvių kalbos moky
tojų kursus ir parašė „Lietuvių 
kalbos konspektą" (1948). 

1949 metais jis apsigyveno 
JAV ir daug dirbo. Bendradar
biavo „Karyje" , „Draugo" 
laikraštyje, redagavo kelių Bos
tono enciklopedijos tomų kalbą, 
parašė daug mokslinių straips
nių. Mirė Petras Būtėnas 1980 
metų spalio 4 dieną. 

Būtent apie šį laiką, pragy 
ventą JAV, mums, gyvenan
tiems Lietuvoje, ir yra mažai 
kas žinoma. Gal „Draugo" 
laikraščio skaitytojai ar jų 
pažįstami, giminaičiai galėtų 
šių kukl ių eilučių autorei, 
norinčiai parašyti knygelę apie 
ligi Šiol mažai kam Lietuvoje 
žinomą kalbininką Petrą Būtė
ną, galėtų padėti? Gal Jūs Ne
priklausomoje Lietuvoje buvote 
šio žmogaus mokiniai? O gal 
bendravote su juo Vokietijoje ar 
JAV? Jeigu jūs turėtumėte ko
kių nors žinių, maloniai prašau 
parašyti adresu: Lionei Lapins
kienei, Klaipėdos 140 16, 5309 
Panevėžys. 

Visi, suteikusieji bet kokios 
informacijos apie Petrą Būtėną, 
bus knygelėje paminėti, o me
džiaga perduota šiuo metu sū
naus Donato atkuriamam mu
ziejui. 

Lionė Lapinskienė 



TURININGAS JAV LB 
PIRMININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
JAV LB apygardų ir apy

linkių pirmininkų suvažia
vimas įvyko lapkričio 1 d. Holi-
day Inn Ohare International 
viešbutyje. Suvažiavimo data 
buvo derinta su JAV LB XIV 
Tarybos sesijos data, kad atvykę 
pirmininkai galėtų pasilikti ir 
sesijos dienoms, t.y. lapkr. 2, 3 
d., t ame pačiame viešbutyje. 

Pirmą vai. po pietų JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Regina 
Narušienė pasveikino suvažia
vimo dalyvius ir pranešė, kad 
JAV LB paaugo net keturiomis 
apylinkėmis. Naujos apylinkės 
jau veikia Anchorage, Alaska, 
pirm. Asta Spurgytė; naujai 
atvykusių lietuvių apylinkė 
„Krantas", pirm. dr. Gintaras 
T a r n a u s k a s , Chicago, IL; 
„Versmė" New York, NY, pirm. 
dr. Algimantas Pliūra; ir dar 
numatoma nauja apylinkė San 
Antonio, Texas, kur su lietu
viais dirba dr. Rasa Šilėnaitė. 
Taip pat buvo pranešta, jog JAV 
LB Krašto valdyba posėdžiauja 
kas 6 savaites, o protokolai yra 
išsiuntinėjami visoms apygar
doms bei pavieniai veikian
čioms apylinkėms. 

JAV LB Krašto valdybos fi
nansinės ataskaitos knyga, ski
riama Tarybos nariams, šiam 
suvažiavimui buvo padauginta, 
kad ir apylinkių pirmininkai ją 
ga lė tų parsivežti į savo 
apylinkes. 

R. Narušienė kalbėjo apie 
Krašto valdybos jau atl iktus 
darbus ir apie numatomus kitais 

metais. Po to suvažiavimui buvo 
pristatyti JAV LB Krašto valdy
bos nariai, kurie pasakojo apie 
savo srities darbus. 

JAV LB Krašto valdybos vice-
pirm. organizaciniams reika 
lams, kurio iniciatyva buvo su
šauktas pirmininkų suvažia
vimas, pranešė, kad nauji rin
kimai į XV LB Tarybą vyks 
1997 m. gegužės 3,4 d. ir 10,11 
d. Vyriausiu JAV LB rinkimi
nio komiteto pirm. yra pakvies
tas Gintaras Čepas. 

Vicepirm. finansų reikalams 
R. Pliūra jau metus tvarko 
reikalus, kad būtų išleista JAV 
LB-nės Visa kortelė, kurią var
tojant, tam tikras procentas nuo 
kiekvieno pirkimo eitų į Kraš
to valdybos kasą. Tai tikrai be 
skausmo p a r e m t ų LB-nės 
veiklą. 

Vicepirm. ekonominiams rei
kalams kalbėjo apie Lietuvos 
ekonomijos rūpesčius ir kokias 
pas t angas jo t a r y b a yra 
padariusi padidint i JAV jų 
investavimus Lietuvoje. Daug ir 
plačiai apie tai rašoma specia
liame „Draugo" ekonomijos 
skyriuje. A. Rimas pranešė, kad 
išleistos knygelės „Kaip ir su 
kuo prekiauti JAV-se" pirma 
laida išpirkta ir greitai išeis an
tra laida. Jos pareikalavimas 
Lietuvoje yra labai didelis. 

Taip pat daroma studija apie 
Lietuvos ekonomijos darbus, 
kuri bus naudinga ateityje, įvai
riose apylinkėse bei vietovėse ti
riamos galimybės kad Lietuvos 

Pasi tar ime. Iš k JAV LB Krašto valdybos pirmininkė adv. Regina 
Narušienė, Kanados LB v-bon pirm Algirdas Vaičiūnas ir PLB \ bos vicepirm. 
dr. Pet ras Kisielius. 

verslininkai galėtų užmegzti ry 
sius. 

Kultūros tarybos pirm. Alė 
Kėželienė pranešė, kad žodine 
lietuvių pabėgėlių istorija eina 
geru tempu į priekį. Juostelėse 
įkalbėti pasakojimai apie bė 
girną į Vakarus, gyvenimą 
Vokietijoje ir įsikūrimą JAV-se 
perrašomi į knygas. Šį projektą 
parėmė Lietuvių fondas. Be to, 
Kultūros taryba organizuoja 
kultūrines programas, spaudos 
vajų ir praeitą vasarą susitarė 
su Lietuva dėl kul tūr in ių 
pasikeitimų. Čia pirm. Alė 
Kėželienė pristatė savo tarybos 
narę Nijolę Martinaitytę-Nel-
son, kuri suvažiavimą pain
formavo apie Lietuvoje suda
rytą lietuviškos spaudos is
torijos parodą 450 metų jubilie
jaus proga. Lietuvoje ji išstatyta 
knygomis, pradedant Martyno 
Mažvydo katekizmu ir baigiant 
šių dienų rašytojais. Numatoma 
šią parodą plakatų forma at
vežti į Ameriką ir ją išstatyti 
lietuvių centruose bei amerikie
čių bibliotekose, kad pasaulis 
tikrai matytų lietuvišką kultū

rą knygose. Paroda pirmiausia 
bus išstatyta Nevvberry biblio
tekoje, o vėliau apygardos ir 
apylinkės galės atsivežti sau. 

Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė kalbėjo 
apie daugiašake tarybos veiklą, 
kuri apima raštinės pagalbą ir 
patarnavimus vyresniesiems. 
Čia dirba Birutė Podienė. 
Žurnalo „Pensininkas" admi
nistravimą ir vyresniųjų kultū
rines popietes tvarko Elena 
Sirutienė. „Lietuvos Vaikų 
vilties" komiteto pirm. yra 
Gražina Liautaud. 

Socialinių reikalų tarybos 
ribose veikia „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, prieš 
keletą metų įsteigtas dr. A. 
Prunskienės. Neseniai įsikūrė 
ir „Partizanams remti" komi
tetas, pirm. Leonas Maskaliū-
nas. 

Švietimo tarybos pirm. Re
gina Kučienė pranešė, kad labai 
teigiamai susirišta su Lietuva 
dėl skaitymo knygų, o Lietuva 
prašo čia išleistų lietuvių kalbos 
vadovėlių ir pratiminių knygų. 

nes Lietuvoje yra rengiamos sto
vyklos ir veikia Lietuvių namai, 
kur lietuvių kalba dėstoma 
lietuviškai nekalbantiems. 

Sporto tarybos pirm. A. Ru 
gienius p ranešė , jog ŠALF or
ganizacija, veikianti JAV-se ir 
Kanadoje, turi 22 sporto klubus. 
Šiais metais įvyko daug krep 
š inio r u n g t y n i ų . S t ip r i a i 
reiškiasi naujai atvykę iš Lietu
vos sportininkai, ypač moterys, 
kurios „Lituanikos" komandoje 
laimėjo pi rmą vietą. A. Rugie 
nius taip pat pranešė, kad 1998 
m. liepos men. pradžioje Lietu
voje vyks sporto ir tautinių 
šokių šventė. 

V. Kaufmanas pris tatė naują 
JAV LB Jaunimo sąjungos 
pirm. Mike Mikolaitį. J is pra 
nešė, kad svarbiausias 1997 m 
vasaros įvykis bus PLB ruošia 
mas Jaunimo kongresas, j kurį 
kviečiamas lietuvių kilmės jau 
nimasnuo 18 iki 35 metų. Kon 
gresodata: liepos 17-27 d. Pra 
sidės Washington, D.C., keliaus 
į New Yorką ir baigsis Bostone 

Diskusijose svars tyta , kaip 
įtraukti l ietuvių kilmės kartas, 
gimusias Amer ikoje , į LB 
veiklą. Pasirodė, kad geriausiai 
veikia asmeniškas kontaktas. 
Taip pat išgirdome nuomonių, 
kad apylinkės ne tik nori gir
dėti, ką re ikia veikti, bet jų pir 
mininkai išreiškė norą tapti LB 
Tarybos nar ia i s ir prisidėti prie 
nutarimų darymo. 

Simpoziume ,,JAV LB-nės 
veikla dabartinėje santvarkoje" 
dalyvavo Jan ina Udrienė, Re
migijus Sužiedėlis. Liutevaras 
Siemaška ir Birutė A. Vinda-
šienė Prelegentai kalbėjo apie 
apylinkių veiklą, apygardų 
darbą bei reikalingumą. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 7 d. 

Diskusijose paaiškėjo, jog apy 
linkėse, iš darbo lauko pasitrau 
k iant iš Lietuvos 1949-52 atvy 
kusiems vyresniesiems, keičiasi 
veiklos pobūdis: mažiau kreipia
mas dėmesys į lietuvių kultūros 
pareiškas. daugiau į bendruo 
menišką pabendravimą, pa
pročių išlaikymą ir šalpą Lietu 
vai. Žymiai pakilo susidomėji
mas šaknimis ir lietuvių kalbos 
mokėjimu. Atsidarė lituanis
t inės mokyklos, kurios buvo 
užsidariusios, ir suaugusiųjų 
lietuvių kalbos kursai. 

L. Siemaška ir B. A Vinda-
šienė, abu apygardų pirmi
ninkai , rado, kad apygardų 
valdybos atlieka ne tik įstatuose 
n u m a t y t a s admin i s t r ac ines 
funkcijas, bet ir daug Krašto 
valdybos pavestų darbų, kurie 
nebūtų atliekami apylinkių. 
Apygardų valdybos yra Krašto 
valdybos „rankų pratesimas" 
tolimesniuose rajonuose. 

Įdomų pranešimą davė Asta 
Banionytė, kuri veda LB įstaigą 
VVashington. DC. J i kalbėjo 
tema: „NATO klausimas JAV 
valdžios aparate ir Lietuvai 
nepatekus į NATO. koks JAV 
LB-nės pas i ruoš imas gint i 
Lietuvos ateities nepriklauso 
mybe". Pranešime atsispindėjo 
puiki orientacija dabartinėje 
padėtyje, plati senatorių ir Kon
greso narių pažintis bei realus 
supratimas JAV Kongrese nusi
statymo dėl Baltijos valstybių 
priėmimo į NATO. A. Baniony
tė moka sekti politines sroves ir 
p a t a r t i , ką d a r y t i . Kodėl 
diplomatinių protokolų negali 
atl ikti Lietuvos ambasados, LB 
įstaigos vedėja VVashington, 

D.C. gali atlikti, ir todėl ši įstai 
ga ten yra būtinai reikalinga. 

Vakarienės metu suvažiavimo 
dalyviai gražiai pabendravo ir 
išklausė prof. V. Bieliausko. 
JAV LB Krašto valdybos vykdą 
mojo vicepirm., įdomios paskai
tos „Lietuvos padėtis po rin 
kimų ir ką darome toliau?" Vi 
šiems buvo aišku, kad mūsų LB 
nės paskirtis nepasikeitė, tik 
vietoj kovos už laisve šiandien 
turime stovėti laisvės sargyboje. 

Birutė A. Vindašienė 

PAMINKLAS M. 
MAŽVYDUI 

Uostamiesčio Lietuvininkų 
aikštėje bus pastatyta klaipė
diečio dailininko Regimanto 
Midvikio sukurta pirmosios lie
tuviškos knygos autoriaus Mar
tyno Mažvydo skulptūra. Tai nu
matyta šios aikštės rekonstruk
cijos projekte. Pagal klaipė
diečio architekto Vytenio Ma 
zurkevičiaus sumanymą ryti
nėje aikštės dalyje numatoma 
įrengti poilsio aikštele, sta
čiakampiais suolais įrėminti 
medžius, o centrinėje jos dalyje 
iš rusvo poliruoto granito 
padaryti pjedestalą M. Mažvydo 
skulptūrai. 

Buvusią Pergalės aikštę Vi
suomeninio fondo lėšomis ėmėsi 
pertvarkyti uostamiesčio akcinė 
bendrovė „Klaipėdos keliai". 
1997 metų rudenį rekonstruoto
je Lietuvininkų aikštėje bus 
atidengtas iš pilkšvo ukrainie-
tiško granito jau kalamas pa
minklas pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų sukakčiai pa
žymėti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ NAMAI VILNIUJE 
ANTAKALNIO G-VĖJE 

RYTŲ FASADAS 

KAS YRA AMERIKOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

NAMAI (ALKN)? 
ALKN yra visuomeninė organizacija, įkurta 

1994 m. gruodžio 18 d ALKN ir jos įstatai 
įregistruoti Vilniuje 1995 m. sausio 26 d. 

1995 m. ALKN kreipėsi į Lietuvos Respubli
kos vyriausybę prašydama sklypo ALKN būstinei 
statyti. Lietuvos Respublikos vyriausybė, 1995 m 
balandžio 21 dienos nutarimu, leido Vilniuje 
išnuomoti 30 arų (3/4 akrų) žemės sklypą, Anta
kalnio g-vėje. 1995 m. birželio 30 d. su Vilniaus 
apskrities valdytoju buvo pasirašyta nuomos su
tartis 99-iems metams dėl 30 arų sklypo ALKN 
būstinei statyti. 

Sklypas ALKN būstinei parinktas pre
stižiniame Vilniaus miesto Antakalnio rajone, užsienio valstybių ambasadoms rezervo teritorijoje. Sklypą supa daugiabučiai 
apartmentai. Priešais sklypą, kitoje gatvės pusėje yra naujoji poliklinika su ligonine; 120 metrų nuo būstinės sklypo teka 
Neris. 

Už klinikinės ligoninės žaliuoja pušynuose paskendusi Sapieginė—miegstamiausia vilniečių poilsio vieta Žaliajame 
Vilniaus antakalnio rajono gale, prasideda Valakampių poilsio zona su dideliu, beveik 700 ha, pušynu. 

Salia būstinės yra taxi stovėjimo aikštelė. Troleibusu tik 10 min. iki miesto centro. 
Amerikos Lietuvių Namai, tai šešių aukštų pastatas su rūsiu, kurio viršutiniuose penkiuose aukštuose yra 55 kondo-

minijumai, o pirmame aukšte ir rūsyje yra ALKN būstinė su kultūrinėm ir komercinėm patalpom Projektą paruošė archi
tektūros firma Lietuvoje—UAB „ARDEKA", artimai bendradarbiaujant su ALKN valdyba. Kondominijumai yra įrengti su 
visais Amerikoje įprastais patogumais. Virtuvėse yra^šaldytuvas, virimo plyta su mikrobangine krosnele, indų plovimo 
mašina, sieninės spintelės viršuj ir apačioj. Kiekviename bute yra skalbimo mašina su džovintuvu. Grindys—parketo. 

Kuriasi jauki, kompaktiška Amerikos lietuvių buveinė Vilniuje, kurioje mūsų išeiviai galės rasti bendraminčių, gyventi 
ir bendrai žiūrėti įLietuvą ir pasaulį per mums savitą patirties prizmę. 

Modernių patalpų paklausa Vilniuje vra didelė, ypač užsienio diplomatų tarpe. Norintiems nuomoti bus palankios 
sąlygos. 

Km 

TIPINIS 
AUKŠTO 
PLANAS 

I'A TAI.I'L; SĄRAŠAS 

1. Prteanjcts 
2. Koridorius 
3. Rūbine 
4. W(' 
5. V.ilyto|,i 

PIRMO AUKŠTO PLANAS 
6. Kav.nė*. s,tlė n . Pagalbines patalpos 
7. Stalo indi| pl<--. ykl.i 14 Al KN Admimstrauįa 
S Virtuvės indu pi -vykia 15 Kirpvkla 
š>. Virtuve 16 C.yditoįo kabinetas 
10. Pagalbinės patalpos 17 Ofisas 
1! FnamgįB 18. Budintis 
12 Parduotuvė \<į IVrasa 

vKl __ IK—nl 

5 ..i ' r . : - x:i /K?i 

12. J^-L-i" 

KondoNr. 

S I Ū L O M E JUMS ĮSIGYTI K O N O O M l M | l MA, AMERIKOS I E T U V K j NAMUOSE 

1 * 2 

Konto fcwtf $1000 4 2 4 6 

be-Kjra» plotas 

Virtuvė 

MHM 
MegamasNi 1 
Mugamas t* ? 

K O N D O M I N I J U M U K A I N O S 

3 S 4 
S? i / 

5 & 6 
49-53 

7 * 8 9 
34-38 42-46 

K O N D O M I N I J U M U I Š M A T A V I M A I (Pėdom) 

5*4 
8-6x7-8 

15-1x12-4 

12-9x10-0 

" 

63S 

13 1x8-11 
15-11x13 3 
14-9x12 'i 

658 
12 0x8-2 

13-6x12-4 

13-6x10-0 

45? 584 

9-5x7 7 9 0x8 8 

18 10x119 15 5x11 3 

12-1x11-2 

10 
34-38 

408 
8-10x7-7 

18-10x11 7 

11 
79-83 

1087 

9-4x9-3 
22 8x14-1 

15-11x12-1 
12-7x11 1 

'2omias»a kaina antrame aukšte, kaina kvla SHMHI su Viokvn-nu aukštu j viršų. 

Paskolos (mortgages) Lietuvoje sunkiai gaunamos ir labai brangios Todėl kondomtni|umg įsigijimo sąlygos yra šios 
1. 20% įmokėti prieš pradedant statybą 
2. Kitus 30% — kada bus sumontuoti pamatai 
3. Dar 30% — kada bus uždengtas stogas ir įstatyti langai. 
4. Paskutiniai 20% įmokami užbaigus kondominijumus ir gavus nuosavybes dokumentus 
Įmokėjimus siųsti į Standard Federal Bank 4192 So Archer Ave . Chicago. IL 60632-1890 Escrovv Account 
Ignas Juzėnas ALKN pirm 12042 S 73 Ct . Palos Hts . IL 60463 Tel. 708/448-2387 
Del tolimesnių informacijų skambinkite arba rašykite: 
Leonas Maskalionas. VP 7040 W Golf Dr , Palos Hts.. IL 60463 Tet/Fax.: 708/361-5128 
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ŽALIASIS MIESTAS 
P R I E NEMUNO 

Druskininkų kurortas yra 
įsikūręs dešiniajame Nemuno 
krante. Pačiame Druskininkų 
centre į miestą įteka nedidelis, 
bet sraunus Ratnyčėlės upelis. 
Kairysis Nemuno krantas aukš
tai iškilęs virš upės lygio, o 
dešinįjį dažnai užlieja pavasario 
vanduo. Iš trijų pusių kurortą 
supa dideli spygliuočių miškų 
plotai. Kurortas garsus ne tik 
gražiais kraštovaizdžiais, bet ir 
mineralinio vandens savybėmis. 

Druskininkai didžiuojasi bū
dami vieta, kur talentingas lie
tuvių dailininkas ir kompozito
rius Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis praleido savo vai
kystę. Namas, kuriame jis 
gyveno, dabar yra memorialinis 
muziejus. Vasarą jo sode groja 
geriausi Lietuvos pianistai. 

Aš gimiau ir užaugau šiame 
vaizdingame mieste. Šešiolika 
nuostabių vaikystės metų pra
bėgo ant žalio Nemuno kranto, 
tarp legendomis apsuptų ežerų 
ir miškų. 

įdomu būtų sužinoti apie 
miestus ir gyvenimą už vande
nyno. Parašykite man (anglų ar 
lietuvių kalba). Lauksiu laiškų 
iš bendraamžių ir vyresnių 
adresu: Rūta Janonytė, Veisiejų 
45-37, Druskininkai 4690, Lie
tuva (Lithuania). 

R ū t a J a n o n y t ė , Lietuva 

ORĄ BANDOMA 
„IŠVALYTI" 

Spalio 14 dieną Aplinkos 
apsaugos ministras Balys Bra-
dauskas pasirašė įsakymą, ku
rio esmė yra ta, kad visuose 
įmonėms priklausančiuose au
tomobiliuose turi būti įrengtos 
išmetamųjų dujų neutralizavi
mo sistemos (katalizatoriai). Tai 
turi būti atlikta iki kitų metų 
vidurio. Nepaklususieji įsakymui 
bus baudžiami bei neteks verslo 
leidimų. Pasak Lietuvos valsty
binės vežėjų sąjungos „Linava" 
prezidento, dauguma Lietu
vos vežėju važinėja dyzeli
niais automobiliais, kuriems 
žmonija kol kas nesugalvo
jo ka ta l i za to r iaus . Vežėjai 
su t inka , kad Lietuva t u r i 
eiti į Europos valstybių pramin
tu keliu — pamažu riboti auto
mobilių be katalizatorių įveži
mą, skatinti žmones važinėti 
automobiliais su katalizatoriais, 
piginti ekologiškai švarų benzi
ną. Visi įmonių vadovai nesu
pranta, kaip galima senuose 
benzininiuose sunkvežimiuose 
bei dyzelinėse mašinose įrengti 
katalizatorius. Tokius kataliza

torius gamina Anglijos firma 
„Povver Makers Plūs Limited". 
Juos Lietuvos gamtosauginin
kams pr i s ta tė šios firmos 
atstovė Lietuvoje — bendrovė 
„Almene". Katalizatoriai kai
nuoja nuo 100 iki 500 dol. 

(LR, 10.31) 

LAIMĖJUSI MODELIU 
KONKURSĄ, ATSISAKĖ 

KONTRAKTO 

Lietuvaitė Laura Druskinytė 
atsisakė 150,000 dolerių kon
trakto, kuris jai atiteko už 
pergalę tarptautiniame modelių 
konkurse. 

L. Druskinytė BNS korespon
dentui sakė, jog po konkurso 
buvo skelbta, esą kontraktas 
bus pasirašomas trejiems me
tams, tačiau, t ik jai nuvykus į 
Paryžių, paaiškėjo, kad penke
riems. 

Pasak jos, ta i yra labai didelis 
laiko tarpas, t ad ji negalėjus 
pasirašyti tokio kontrakto. „Ne
galiu pasmerkti savęs penke
riems metams, nes ateityje gal 
ir nenorėsiu tokio darbo dirbti", 
sakė ji. 

Septyniolikmetė vienuolikto
ke iš Varėnos teigė, jog kon

trakto nepasirašymas nereiškia, 
kad ji at isako modelio darbo, 
tačiau sakėsi nenorinti priklau
syti jokiai modelių agentūrai. 

Modelių konkursą „Naujojo 
šimtmečio žvaigždė" organizavo 
garai kvepalų bei dekoratyvinės 
kosmetikos firma ,,Max Factor 

Suvenyrai pagaminti su leidimu (license) Lietuvos krepšinio komandos 

SPORTINIAI MARŠKIN IA I (T-SHUTS) 

NAUJI t!! NAUp II! 
LITHUANIA '96, BRONZOS MEDALISTAI, TRISPALVIAI (TIE-DYtDI 
SUSKELĖTU XXL ... XL ... L ... M ... $30.00 
BALTI XXL ... XL ... L ... M ... $25.00 

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

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

(XXL pridėti $3.00) 

KEPURĖS (BASEBALL 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 m NAUJI!!! 
UTHUANIA '96 UPINUKAI (BUMPER STICKERS) S3.50̂  

Persiuntimas (U.S.A) veltui 
Užsakymus su čekiu v pašto perlaida siusti: 

*SBMC/R*. SUTKUS 
M EAST 212 STREET 
EUCUO, OHIO 44122-IMI 
I-C2I4)732<«2M 

Vardas/pavarde: 

Adresas: 

Telefonas:. 
Nuolaida duodama užsakant M a s * kM 

KALĖDINĖ DOVANA 
"INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos mėsos produktų rinkinį: 

$98.00 $85.00 $70.00 
15A-14kg. 13A-12kg. lOA-lOkg. 

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

Šaltos rūkymo i 4 kg. 3 kg. 1 kg, i 

7. Dešrelės: 
Karšto rūkymo 3 kg. 3 kg. 3 kg. 

14 kg. 12kg. 10 kg. 
(301b.) (26.41b.) (221b.) 

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

DS ENGINEERING, Inc. 
12421 ARCHER AVE. 
LEMONT, IX 60439 

Tel. 630-257-2034 
Fax 630-257-5852 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

Not Fade Away Graphics, Inc. su Grateful Dead siūlo jums 
LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖS SUVENYRUS 

(Licensed) 
Džiaukimės jų bronzos 

medalio laimėjimu! 
Daugiau informacijos suteiks: 
angliikai kalbanti Michelle 

Day Toli Free 888-NOT-FADE 
(888-668-3233); 

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

1-908-531-1513, 
Ux 1-908-531-1530. 

MARŠKINUKAI. KEPURES • UPINUKAI • ŽENKLIUKAI • KREPŠINIO KAMUOLIAI 

NOT FADE AWAY GRAPHICS, INC 
P.O. BOK 2092, KJngttm, NY 12402 

TRAN S P AK -naujose patalpose, 
naujas adresas ir telefonas. 

4545 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
Tel.: 773-838-1050 

Dar nekėlu užsakai maistą 
siuntinius Kalėdoms per Transpak, 
jei užsakysite iki gruodžio 14 d. 
Einigų pervedimas į Lietuvą su 20% 
nuolaida. Ši Kalėdinė nuolaida 
galioja iki gruodžio 18 d. 
Daugelis patenkinu klientų pakartotinai kasmet 
siunčia Transpak paruoštas aukštos kokybės 
siuntas, ypatingai švenčių proga. 
Naujų patalpų atidarymo proga prailgintos 
darbo valandos iki 7 vai. vakaro nuo kito 
pirmadienio, gruodžio 9 d. 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius: 26-28-27,26-24-27 

International" su Paryžiaus ir 
New Yorko modelių agentūra 
„Metropolitan". Savo jėgas 
jame išbandyti panoro keletas 
tūkstančių Baltijos šalių mergi
nu, atsiuntusių laiškus su nuo
traukomis. Į finalinį konkursą 
Rygoje buvo pakviesta po 6 įdo
miausius modelius iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. 

Lietuvai atstovavo vilnietės 
Gabija Maleckaitė ir Just ina 
Strupaitytė, varėniškė Laura 
Druskinytė, panevėžietė Irma 
Skaburskytė bei kaunietės Na
dia Kotliar ir Jolita Sajutė. 

(BNS) 

CLASSIFIED GUIDE 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysi te . Pas inaudoki te 
mūsų patogių ,,lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; se$td. 8 v.r. - 4 v . 
p . p . ; s e k m d . užda ry t a . 
Antrd. ir trečd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

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

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. fcitesM Rd. 
Tel. (312) 551-4111 

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

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2345 W. 65th Street 
Tel.: 312-775-1455 

AMSĖK CONSTRUCnON CO. 
Dengiami stogai, kalamas „sidmg", 
atitekami cemento, „plumbing." bei 

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

Skambinti Sigitui: 
* Tet: 312-767-1929 

VtvtSf l n. 
Imigracija, avarijos, tkiryboe, 
susižeidimej, biznio bei kM juri
diniai klausimai. Konsultacija ne
mokama. KeJbame lietuviškai. 

M 512 155 ! •»< 
5317 5. 

M. 

KRAUSTOTtS Į FLOMO*? 
Juozas Stanaitis INVUTMtNT 
PROP1RTI55 siuto pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą. 

TeUFas: 1-800-330-8478 

MOVIMO 
Ilgamete profesionalus kraustymas 

prieinamomis karnomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
3 1 2 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

• j U J r r t , , , - r . - ~ j * 
ruošiatės joje lankytis, siūlome 
apsistoti „Hale Gediminas", 
jūsų laukia Ieva Ir s u r y t u 
informacijos skambinkite: 
555-3255155 

_^ 

kur 
DM 
tel. 

. 

R6~AL ESTATE REAL E S T A T E 

REALMARTII, Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
Chkago,IL 55551 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkita 

B U D R A I Č I U I 
•MS. 312-5*6100 
ta.31M»V3H7 ?ag*312-40S49B7 

sfefii 
A C C E N T R E A L T Y 
5265 West 9591 street 

Oak Lawn. Ilinois 60453 

Bu». 708-535-9400 
Ra*. 705-423-0443 

A4YTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-

rkime ir pardavime, mieste in 
'.priemiesčiuose. * \ 

W 
RE/MAX 

REALTORS 
(312) 5Wr*5959 
(705) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

> Perkant ar perduodant 
• Grėdas ir sąžiningas patarnavimas 
«MLS kompMeriųir FAX pagalba 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
»Perkame ir parduodama namus 
• Apertmsntus ir žema 

KAUKtK KAlTOtJ 
7»22 S. M a e * U . 

• « * » $ . ArctosAv*. 

DANUTĖ mYEK 
284-1900 

Jei norite parauos ar pirkti nemuš, 
ĮOasMes Mayee^Ji pro-

REALTORS MARIE POWELL & ASSOCIATES, INC 
BETTER HQMES & GARDENS* 
3325 66th Street, N., St. Petersburg. FL 33710 
BUS: (813) 381-2345 (800) FLA-REAL 
RES: (813) 360-2329 FAX: (813) 343-5642 

* 
JOSEPH A. MIF7F1IS 

REALTOR* B 

IEŠKO D A R B O F O R R E N T 

leefco darbo senelių 
priežiūrai arba valymo darbams. 
Gali gyventi kartu. Tai. (312) 

FOR S A L E 

HnuuisĮessss patale** įstat-
getus, ralSJiiėaa* Čikagon, Archer ir 
Cafifornia Ave. sankryžoje. Del info. 
skambint „SaeM" Cerp. tel. 
773-247-3777 arba 7/J 595 1877. 

rus gintaro karoliai. ..pondants" su vabz
džiais, rožiniai, dideli ir maži gintaro pa-
veikalai. Aušros Vartų Marijos paveikslai, 
inkrustuoti pavalcalai, įvairus Ino audimai. 
Turėjome dkMį pasisekimą Tautinių Šoklų 
šventes mugaja. Pristatoma arba paaiurv 

1m»eg.buta*67*.Kedzie 
apyl. 5355 l mėn. + „security". 
Tai. 773 -775-1451 . KaiDėtJ 

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

Auroasoeajo.RAMU, svmmAToe, 
nt o YVYRia OMAUOSMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Otl. Mgr. 
Auka* S. Kana kalba lietuviškai. 

MSSVt Weet 
Tel. (798) 

(319) M 

Marquette Rd. ir 
Paulina Ava. ramiems vyr. am
žiaus žmonėms. Kreipti*: 

HELP W A N T E D 

I l I K T R O t 
[VRD1MAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto lekfimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, 
tuotai ir sąžiningai. 

312.775-3313 

ir rasti
nėms reikalinga valytoja siek tiek 
suprantanti angliikai. 8 vai. dar
bas, valandos susitarus. Skam
binti 

J K S COHSTRUCTION 
„Shingto" stogai ir visų rū*ų 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R 
tat. 

> Int.. ksajsmu engi., pigiai ir 
greitai sutvarkys elektrinius prietaisus, 
muzikinę aparatūrą, iliuminuos jūsų 
namus Kalėdoms 
773-775-4535. 

SŪDYTOS SlUtiS 
I i KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarą statinaitė—$33.00 
8 svarą sutinsite—$19.00 

Skambinkite: 

708-687-S677 
po 4 vai. p.p. 

•UPS * 

SIŪLOME DARBUS! 

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

Tai. 3l2-73S-7fftO 

— A 
RSNATA* 

Aoaiscv 

Vespars tor EngNsh apsakina 
Catl: 312-2SS-72S7 

Speek ĮsjpjSj 

• 



JAV LB Kraftto Va ldybos 

2711 WMt 71 tt StrMt, Chicago. Ilinote 60829 
(312) 476-2665 • Fax (312) 4364808 

PASITIKRINKITE 
„SOCIAL SECURITY" 

PENSIJŲ MOKĖJIMUS 
Vedybinio gyvenimo pasi

keitimas turi įtaką į moters 
pensiją. Vyresnio amžiaus su
tuoktiniai rečiau nei jaunesni, 
skiriasi ir vėl apsiveda. Tačiau 
tos moterys, kurios vyresniame 
amžiuje išsiskiria, arba kurių 
vyrai miršta ir jos vėl išteka, 
turėtų žinoti, kad vedybinio 
gyvenimo statusas turi įtakos į 
jų gaunamas „Sočiai Security" 
pensijas. Pvz. daug moterų neži
no, jei jos išsiskyrusios ir išeina 
į pensiją, jos gali gauti „Soc. 
Sec." pensiją pagal savo buvusio 
vyro uždarbį, kuri gali būti 
daug didesnė. 

Taip pat moterys turėtų žino
ti, kad, jei jos išsiskyrusios ar 
likusios našlės, per greitai vėl 
išteka, jos gali prarasti daug 
pinigų, išėjusios į pensiją. Šis 
įstatymas, kad moteris gali im
ti pensiją pagal savo buvusio 
vyro uždarbį, taip pat galioja ir 
vyrams. Pvz., jei žmonos uždar
bis buvo didesnis ir jie išsiskyrė, 
arba žmona mirė, vyras gali 
pasirinkti ar imti pensiją pagal 
savo uždarbį, ar savo buvusios 
žmonos. 

Yra kelios taisyklės, kurias 
moterys, eidamos į pensiją, 
turėtų žinoti, kad galėtų gauti 
didžiausią, galimą joms gauti, 
pensiją, tai: 

Sulaukusi 62 metų, jus galite 
pradėti imti pensiją, jeigu esa
te užtenkami išdirbusi ir įmo
kėjusi į „Soc Sec." pensijų fondą 
(10 metų — 40 ketvirčių). Jei 
pradedate imti pensiją, sulau
kusi 62 metų, jūsų pensija 
visam laikui bus 20% mažesnė, 
negu jei būtumėte palaukusi 65 
metų — kada būtumėte gavusi 
visą 100% pensiją. Jeigu jūs ne
galite gauti „Soc. Sec." pensijos 
pagal savo uždarbį, galite imti 
pensiją pagal savo vyro uždarbį. 
Tą pensiją galite pradėti imti 
tada, kai jūsų vyras pradės im
ti pensiją, ir jūsų pensija bus 
50% jūsų vyro gaunamos pensi
jos. Jūs galite pasirinkti imti 
pagal savo uždarbį, ar pagal 
buvusio, ar dabartinio, vyro 
uždarbį — kuri yra didesnė. 
Jeigu moteris išsiskiria, ji gali 
imti pensiją pagal savo vyro 
uždarbį. Ta pensija bus 50% jos 
buvusio vyro pensijos, jei: 

1. jei jie išgyveno vedybose 
bent 10 metų; 

2. jūs buvote išsiskyrę jau 2 
metus (tas negalioja, jei vyras 
ėmė pensiją jau prieš skyrybas); 

3. po skyrybų neištekėjote; 
4. negaunate pensijos, kuri 

yra vienoda ar didesnė, negu ga
lėtumėte gauti pagal buvusį 
vyrą; 

5. jūs esate 62 metų ar vyres
nė; 

6. jūsų buvęs vyras yra 62 
metų ar vyresnis ir gali gauti 
pensiją (nebūtinai, kad jis tą 
pensiją jau ima); 

7. jei jūs išsiskyrėte, ištekėjo
te, ir vėl išsiskyrėte, jūs galite 
gauti pensiją pagal pirmą ar 
antrą vyrą, pasirenkant, kurio 
pensija bus didesnė; 

8. jei jūsų buvęs vyras ap
siveda, tai neturi jokios įtakos 
į jūsų pensijos, gaunamos pagal 
jo uždarbį, dydį; 

9. jeigu jūsų buvęs vyras mirš
ta, tada jūs galite gauti 100% jo 
pensijos. 

Moterys, kurios gauna pensiją 
pagal savo uždarbį, kai jų buvęs 
vyras miršta, turėtų pasitikrin
ti su „Soc. Sec.", įstaiga ir 
galbūt jos galėtų gauti didesnę 
pensiją pagal savo buvusio vyro 
uždarbį. Našlės turi žinoti, kad 
jos gali gauti našlės mokėjimus. 
Kokie tie mokėjimai, priklauso 
ne tik nuo kiek jūsų velionis 

.vyras uždirbo, bet kada jūs tuos 

mokėjimus pradėjote imti. 
Našlės turėtų žinoti šiuos da

lykus: 
1. našlė gali pradėti gauti 

našlės mokėjimus, sulaukusi 60 
metų, arba 50 metų, jei ji yra in
validė; 

2. jei našlė gali gauti pensiją 
pagal savo pačios uždarbį, ji gali 
pradėti imti sumažintą savo pa
čios pensiją, o sulaukusi 65 me
tų, pradėti imti visą našlės — 
pagal velionio vyro uždarbį pen
siją, arba atvirkščiai — 62 metų 
pradėti imti sumažintą vyro 
pensiją, o sulaukusi 65 metų — 
visą savo pensiją; 

3. jei našlė išteka, sulaukusi 
60 ar daugiau metų, arba 50 
metų, jei yra invalidė, gali gauti 
buvusio vyro pensiją, bet negali 
gauti pensijos pagal naują vyrą. 
Gali gauti tik vieną pensiją, pa
gal vieną vyrą. 

4. jei našlė išteka prieš 60 
metus, ji visam laikui praranda 
buvusio vyro pensiją; 

5. palikusios našlės pensija 
bus 71.5% buvusio vyro pensi
jos, jei moteris pradės ją imti, 
sulaukusi 60 metų, bet jei 
pradės imti sulaukusi 65 metų, 
ta pensija bus 100% jos buvusio 
vyro pensijos; 

6. jūs turite žinoti, jei imate 
pensiją pagal savo vyro uždarbį, 
tai, kaip žmona, jus gaunate tik 
50% vyro pensijos, o, kaip naš
lė, gaunate 100% vyro pensijos. 

Kiekviena našlė ar išsiskyrusi 
moteris turėtų žinoti visas 
taisykles, kad galėtų gauti di
džiausią, jai priklausančią 
pensiją. Pradedant tvarkyti pen
sijos reikalus, pasiskambinkite 
„Sočiai Security" Administraci
jai telefonu 800-772-1213 ir pa
prašykite, kad jums atsiųstų 
knygelę „Sočiai Security. What 
Every Woman Should Know", 
taip pat paprašykite Forms SS-
77044 — tai jūsų prašymas suži
noti, kiek jūs uždirbote ir kiek 
galite gauti. Taip pat nuvykite 
į savo artimiausią „Soc. Sec." 
įstaigą ir ten pasiteiraukite apie 
savo pensijos galimybes. 

Naudotasi „Soc. Sec." biulete
niais. 
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Lietuvos Vyčių choras ir tautinių tokių šokėjai metiniame pasirodyme „Lietuviško* Kalėdos", 
kuri matysime Sj sekmadieni, gruodžio 8 d., 2 vai. p.p. Čikagos Mokslo ir Meno muziejaus kalė
dinėje programoje. Nuotr. J. Matulaičio 

KUR GAUTI INFORMACIJĄ 
APIE HMO'S 

DRĖGMĖ SUMAŽINA 
ŠILDYMO IŠLAIDAS 

Žiemą lauke šalta, jūsų namų 
šildymo krosnis kūrenasi be su
stojimo, termometras rodo 78 F 
laipsnius šilumos, o jums na
muose šalta. Čia kaltas ne 
šaltis, bet sausas oras. Jūsų 
namams reikia ne daugiau šilu
mos, bet daugiau drėgmės. Sau
sas oras visada jaučiasi šal
tesnis, negu drėgnas. Daugu
mas modernių šildymo krosnių 
turi automatiškai įtaisytus 
drėgmės į orą leidimo įtai
symus. Senesnės šildymo kros
nys to neturi. Namų reikmenų 
krautuvės turi specialias kilno
jamas mašinėles, kurios gali 
leisti diėgme į butą, kambarį ar 
pan. Jeigu to neturite, pripiltas 
indas vandens prie šilumos tie
kimo vietos: radiatoriaus, ar 

Daug informacijos apie 
HMO's draudimų planus ga
lima rasti bibliotekose. Žurna
lai ir laikraščiai, vietiniai ir viso 
krašto, spausdina šiuo metu 
daug informacijos apie HMO's 
draudimus ir jų vertinimus — 
apklausinėjimus ir pan. Gauki
te 1996 metų Consumer Reports 
ir rugsėjo 2 d. U.S. News and 
World Report, ten yra labai 
daug informacijos apie HMO's. 
Kai kurios viešos bibliotekos 
padės jums gauti informaciją ir 
kompiuterio Internet tinkle. 
Pasirenkant „managed care" — 
HMO apdraudą, gali jums padė
ti šie informacijos šaltiniai: 

1. „Managed Care: An AARP 
Guide". Jei norite užsisakyti, 
pasiųskite atvirutę, prašydami: 
Stock no. DI 5595. Siųskite -
AARP Fulfillment EEO1O70, 
601 E. St. N.W., Washington, 
DC 20049. 

2. Iš National Committee for 
Quality Assurance (NCQA) ga
lite gauti brošiūrą „Choosing 
Quality: Finding the Health 
Plan That's Right for You". Jie 
taip pat turi akredituotų HMO's 
sąrašus ir atestavimo santrau
kos pranešimus. Prašymą ir sau 
adresuotą voką su ženkliuku 
siųskite: Attn.: CB, NCQA Pub-
lications Center, P.O. Box 533, 
Annapolis Junction. MD 20701-
0533, arba visą informaciją ga
lite rasti kompiuteryje, Internet 
http://www.ncqa.org. 

3. Iš Joint Commission on the 
Accreditation of Health Care 
Organization (JCAHO) galite 
gauti brošiūrą „Helping You 
Chooee a Quality Health Plan". 
Skambinkite 630-792-5800 arba 
rašyk ite: JCSHO, One Renias-
sance Blvd., Oakbrook Terrace, 
IL 80181. Kompiuteryje Web jų 

adresas yra: http;//www.jcaho. 
org. 

4. Health Pages yra periodinis 
žurnalas, kuris spausdina paly
ginamuosius duomenis apie 
HMO's devyniems regionams 
JAV. Užsisakant prašykite 
„managed-care" laidos, kuri 
skirta jūsų regionui (Abany, 
NY, Vermont and New Hamp 
shire; Denver, Colorado, Colora-
do Springs and Pueblo, CO; Los 
Angeles; Atlanta; Phoeniz-
Tuscon, AZ; Cincinnati, 
Daytona ir Columbus; St. Louis; 
Miami-Ft. Lauderdale; ar Pitt-
sburgh). Kopija kainuoja $6.95. 
Rašykite: Health Pages, 135 
Fifth Ave., New York, NY 
10010-7101. Jų adresas kompiu
teryje, Web aite: http://wwwtne-
healthpages.com. 

5. Jei norite užsisakyti „Con-
sumer's Guide to Health Plans", 
spausdinamą Center for the 
Study of Services, paskambinki-
te 800-213-7283. Ta knyga kai
nuoja $12. 

Medicare HMO's 
1. Medicare „hot line" turi 

Health Care Financing Admi-
nistration (HCFA) ir gali suteik
ti jums informaciją apie Medi
care ir „managed care". Skam
binkite 800-638-6833. Jie taip 
pat tą informaciją turi kompiu
teryje HCFA Website http://ww 
w.hcfa.gov. 

3. Jei norite gauti „Medicare 
Survival Kit", nusiųskite savo 
prašymą ir $15 Medicare Rights 
Center, Inc., 1460 BroacVay, 

vietos, kur yra pučiamas šiltas 
oras į kambarius, padės laikyti 
jūsų buto ar kambario orą pato
giai drėgną, o tas padės jaustis 
šiltai ir prie žemesnės tempera
tūros, nesijausite, kad jūsų kūno 
oda visada yra sausa, palietus 
metalinį daiktą nejusite lyg 
elektros supurtymo. Pianinai ir 
kiti mediniai muzikos ins
trumentai ilgiau laikysis susty
guoti ir jūsų kambarinės gėlės 
niekada nenuvys. Taigi drėgnas 
kambario oras leidžia jums su
taupyti pinigų — reikia mažiau 
mokėti už kurą, nes laikote 
žemesnę temperatūrą namuose 
ir taip pat geriau jaučiatės. 

Naudotasi medžiaga iš namų 
pagerinimo biuletenio. 

Birutė Jasaitienė 

Box AB, New York, NY 10036 
arba skambinkite 212-869-3850. 

Vartotojų teisės ir jų 
apginimas (Advocacy) 

Jei norite apžvalgą apie „ma
naged-care" teisinius reikalus, 
galite užsisakyti „HMO Consu-
mers at Risk: States to the 
Rescue". Ji gaunama iš Fami-
lies USA Foundation. Siųskite 
savo prašymą ir $15 Families 
USA, 1334 G St. N.W., Wa-
shington DC 20005 arba kom
piuteryje Web site: http^/epn. 
org/familie8.htm/. 

2. Norint gauti daugiau infor
macijos apie AARP pastangas 
šiuo klausimu, paskambinkite 
AARP regioninei įstaigai, esan
čiai arčiausiai jūsų. 

Amerika suteikia galimybe į 
sveikatos patarnavimus vi
siems, įvedus Medicare, valdžia 
labai daug pinigų išleidžia 
gydymui tų žmonių, kurie ne
dirba ir nieko neturi. Valdžia 
bando sukontroliuoti sveikatos 
industrijos vis didėjančias išlai
das ir įvairių medicinos darbuo
tojų ar įstaigų norėjimą suktai 
pasipelnyti ir praturtėti. Viso
kiais būdais yra bandoma su
kontroliuoti nesąžiningų dak
tarų ir medicinos patarnavimo 
institucijų išpūstas sąskaitas, 
net ir tada, kai ligoniui nebuvo 
suteikta pagalba. Dėl to daug 
kas nukenčia: sąžiningi dakta
rai, atsakingos ligoninės ar 
kitos sveikatos institucijos, o 
daugiausia nukenčia ligonis-pa-
cientas. Šiame medicininės ap-
draudos planų paskeitimo lai
kotarpyje turime būti atsargūs, 
pasirenkant draudimo planą. 

atlanta n 

)1 Ncw Av., Š i i t e D 2719 West 71 Street, 
IL 60439* Chicago, IL 60629 

Tel: 630-243-1688 Tel: 773-434-2121 
Parduodame KaKdiaes darumtou iš Lietuvos. 

Skambinkite: 1-9M-775-SEND 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dotenus gavėjui 

(rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 
4% iki $2,000 — 3% v i r i $2,000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
išviso 

Siuntėjas 

$ 
$ 
$ 12.00 

$ 
Gavėjas 

Tel. Tai.. 

JAV LB Kuhara tarybos pirm. Al* KissUii* pasirašo i roclų knyga pas 
Aataaą Vattių l fM m. 

Pašto psriaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
asnst-VytuI Kaklams, 517 FruMancI Rd, Stoney Croak, Ont 

Carada LtC S M , ta i 905-643-3334 
Pas advokatą sutvarkoma palikimus siunčiamus į Lietuvą 

Mielai šeimos draugei 

A.tA. 
IRENAI LINARTIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, vyrui VYTAUTUI, dukrai 
VIDAI ir vaikaičiui STEPUKUI nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Ina, Laura ir Michael 

*m* 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
VYTUI NORBUTUI 

Australijoje mirus, mūsų mielą „Grandies" ansamblio 
vadove IRENĄ SMIELIAUSKIENE ir visus artimuo
sius skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučia 

Visa „Grandies" šeima 

Galime nukentėti, nes kai su
girgsime ir reikės draudimu, pa
sinaudoti, gal negalėsime gauti 
to, ko mums reikės. Pasirink
dami planą, klauskime, teirau-
kimės ir, rinkdamiesi draudi
mą, žinokime, kad pagrindinis 

asmuo, kai mes susergame, yra 
mūsų daktaras. 

Naudotasi medžiaga iš AARP 
specialaus biuletenio 1996 lapk. 
mėn. 

Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis FuneraI Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California 4605 So. Hermi tage 
ALLPHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHYVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-706-974-1410 

PETKUS & SON 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

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

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

TINLEY PARK 16600 S O AK PARK AVE. 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS JR. 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagoland's Finest FuneraI Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 - 7 0 8 - 4 4 8 - 6 2 0 9 

http://www.ncqa.org
http://www.jcaho
http://wwwtne-
http://healthpages.com
http://ww
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Ir visus mus Lietuva augi

no — tai motto literatūros po
pietės, kuri įvyks gruodžio 15 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia „Drau
gas". Programoje — Olita Dau
tartaitė ir Eugenijus Ignata
vičius. Olita Dautartaitė 
Šiaulių dramos teatro aktore. Ji 
skaitys poeto Bernardo Braz
džionio ir kitų lietuvių poetų 
eilėraščius, įtarpai — lietuvių 
liaudies dainos ir teatrinis 
humoras. Jos žodžiai: „Tikiu 
mane užauginusios motinos 
sesers Elzbietos Magelinskaitės, 
išėjusios amžiams į Panemunės 
kapines, buvimu... jos malda, jos 
diena ir naktim. Tikiu Kūčių 
vakariene, Velykų šventomis 
Mišiomis ir sielos ramybe. Tikiu 
į Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
bokštą, kurį dieną naktį regiu 
pro savo langą". 

Eugenijus Ignatavičius rašy
tojas — novelės, eilėraščiai, 
pasakojimai, filmų scenarijai. Jo 
žodžiai: „Kai buvo žyniai, met
raštininkai, pasakoriai, jų ama
tu niekas nedvejojo, o kai 
žmonės ėmė vadintis kūrėjais, šį 
vaidmenį prisiimti lyg ir ne
jauku. Kūrėjas pasaulyje, ma
tyt, yra tik vienas — Dievas; 
vieni Jį pripažįsta, o kiti šį vaid
menį prisiima sau". Rengėjai 
kviečia atsilankyti į šią ypa
tingą literatūros popietę. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", gruodžio 11 d., 
trečiadieni, 2 vai. p.p., bus 
rodoma vaizdajuostė — „Dvylik
tasis ateitininkų kongresas 
Lietuvoje". Tai istorinis įvykis, 
penkiasdešimt metų išeivijoje 
išsaugota ateitininkija sugrįžta 
į laisvąją Lietuvą. 66 minučių 
trukmės vaizdajuostėje matysi
te pagrindinius kongreso mo
mentus. Po to, kaip jau „Sekly
čioje" įprasta, bus ir bendri pie
tūs. Visi kviečiami ir laukiami. 
Atvykite! 

x „M. K. ČIURLIONIS" 
vaizdajuostėje: du dokumen
tiniai filmai apie didžiojo Lie
tuvos tapytojo ir kompozitoriaus 
gyvenimą ir kūrybą (70 min.) ir 
vaidybinis filmas ZODIAKAS 
(70 min.). Vaidina: Maya Plisec-
kaya (mūza), G. Gladijus (dai
lininkas), P. Piaulokas (draugas) 
ir I. Dapkūnaitė (moksleivė). 
Filmo pristatytojas ir pasakoto
jas: Vyt. Landsbergis. Šią spal
votą, 140 min. ilgumo vaizda-
jostę (su angliškomis paantraš
tėmis) dabar galite užsisakyti 
pas International Historic 
Films, Inc., skambinant 
telefonu 773-827-2900, raštu ar
ba asmeniškai atvykdami į mū
sų raštinę, 3533 S. Archer 
Ave.. Chicago, IL 60609. Kai 
na $25.00 ir $5.00 už persiun
timą Mes priimame čekius ir 
VisaMastercard kredito korte
les. Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 

Advokatas " 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M36 S. Pulaski M.. Chicago, IL « * » 
('•j bt. ) šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. B«ll Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 70S-3O1-4M6 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

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

Sešttd 9vr. įkil vai. p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ,,Draugo") 
Tel. 312-2M4100 

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

pagal susitarimą 

Lietuvos Vyčių tautinių šo
kių šokėjai ir dainininkai šį 
sekmadienį, gruodžio 8 d., daly
vaus Čikagos Mokslo ir Meno 
muziejaus kalėdinėje programo
je, kur 2 vai. p.p. jie dainuos, 
šoks ir lietuviškus kalėdinius 
papročius parodys vaidinime 
„Lietuviškos Kalėdos". Lietu
vių visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti — parodyti 
įvertinimą muziejui ir pagarbą 
mūsų jaunimo pastangoms. Lie
tuviai šioje programoje daly
vauja jau 55 metai. Pasiro
dymams nuo 1948 metų vado
vauja Frank Zapolis. 

Lietuvių pasirodyme Čika
g o s Mokslo ir Meno muzie
jaus kalėdinėje programoje šį 
sekmadienį, gruodžio 8 d., 2 vai. 
p.p. dalyvaus Lietuvos Vyčių 
choras, vadovas muz. Faustas 
Strolia, Giedraičių šeimos daini
ninkai, vadovaujami Ant. Gied
raičio, Lemonto ansamblis „Tė
viškė", vadovė Stasė Jag-
minienė ir Lietuvos Vyčių taut. 
šokių šokėjai, vad. Frank. 
Zapolis. Visi kviečiami. Daly
vaukime ir kitus paraginkime, 
tuo parodysim muziejaus vado
vybei, kad lietuviai vertina jų 
pastangas kalėdinėse pro
gramose iškelti ir padėti puo
selėti tautybių šventinius pa
pročius. Programą atlie
kantiems dainininkams ir šokė
jams gausus visuomenės atsi
lankymas bus paskatinimas jų 
tolimesnei tautinei veiklai ir 
lietuvybės išlaikymui. 

x Naujų Metų sutikimo 
pokylį rengia Lietuvių Opera ir 
kviečia jus su savo draugais 
dalyvauti gruodžio 31 dienos 
vakare Jaunimo centre. Visas 
informacijas teikia to pokylio 
vadovas Operos vicepirm. Vac
lovas Momkus. Prašome pas jį 
užsakyti stalus arba ir paskiras 
vietas šiuo telefonu: (773) 
925-6193. Savo dalyvavimu 
padėsime pavasarį pastatyti 
naują operą. 

(sk) 
x Genovaitė Bagdonienė, 

Adelės Šukytės, Lukoševičienės 
duktė, ieško Čikagoje gyvenusių 
giminių: dėdės Juozo Šukio, 
duktės Onos Rubensky; tetos 
Julijos Šukytės Adomonienės, 
vaikų: Ričardo ir Roberto; tetos 
Elzbietos Šukytės Disienės 
vaikų: Alberto, Elzbietos ir 
Leonardo. Rašyti: G. Bag
donienė, Kražių g. 7-5, Užven
tis, Kelmės raj., Lithuania. 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą , aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa-
dar> tas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335. 

(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 Lietuvos bei išeivijos veid
rodis. Lithuanian News Ra-
dio, P.O. Box 1161, Oak Park, 
IL 60304. Red. tel. 706-386. 
0556. 

(sk) 

Dailininkas Lina* Liandz-
b e r g i s , kuris yra turėjęs 
sėkmingas parodas Vokietijoje, 
šiuo metu svečiuojasi Čikagoje. 
Prieš porą metų jis turėjo sėk
mingą individualią parodą Ber
lyne, kurioje beveik visi išstaty
ti paveikslai buvo nupirkti. Jo 
kūrinių parodos atidarymas bus 
gruodžio 13 d., 7:30 v.v., Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre. 

Kūčios Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte gruodžio 20 d. 
penktadienį, 7 vai. vak. centro 
didžiojoje salėje. Trumpa pro
grama, tradiciniai kūčių valgiai 
ir visų bendrai giedamos gies
mės, lauždami kalėdainį — 
plotkelę suartėsime, sudarysi
me didžiulę lietuvišką šeimą. 
Registruotis reikia pas Aldoną 
Palekienę tel. 708-448-7436. 
Kūčias ruošia PLC renginių ko
mitetas. 

Tauragės Lietuvių klubo 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 8 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose. Po susi
rinkimo bus tradicinės vaišės. 
Prašome narius nevėluoti, nes 
reikia daug reikalų aptarti, 
todėl susirinkimas prasidės 
punktualiai. 

„Seklyčioje" tradicinės Kū
čios ruošiamos gruodžio 23 d., 
pirmadienį, 4 vai. p.p. Prašome 
registruotis iš anksto, asmeniš
kai ar telefonu 773-476-2655. 

x Naujų 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; $55 asmeniui. 
Rezervacijas priima Laima 
Trinkūnienė 630-257-5220, 
Daba Šlenienė 630-257-2034. 
Jus kviečia Lietuvių Dailės 
muziejus. 

(sk) 

x Dėmesio, dėmesio FSS 
Čikagos skyriaus filisteriai! 
Maloniai kviečiame jus daly
vauti FSS Čikagos skyriaus 
kalėdinėje sueigoje gruodžio 20 
d. 7:30 v.v. PLC Bočių menėje, 
Lemont, LL. Išgirsime p. D. Bin-
dokienės įdomią paskaitą ir 
pasivaišinsime skaniais šaltais 
užkandžiais. Laukiame visų! 
Auka $10. Rezervacijoms skam
binkite fil. K a v e c k a i t e i , 
708-4994687. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
dirbame naujose patalpose 
„Draugo" spaustuves pastate. 
Tel. 773438-1050. 

(sk.) 

x DĖMESIO! VTDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
dam: tikrai kokybiškai išverst 
video įrašus iš Lietuvoje naudo 
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai 
kreipkitės į INTERVIDEO 
Mūsų adresas: INTERVIDEO. 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(si 

x 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 būsimiems mūsų 
klientams. Informacija lietu
viškai pirmd., ketvd. vakarais 
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku, 
708-3864656. Ekonomiškiau
sias telefoninis ryšis su Lietuva 
ir pasauliu — tik per CYBER-
LINK lietuvių atstovybę! 

(sk) 

DARBŠTUS BALFININKAS 
-SUKAKTUVININKAS 

1940 metais, vokiečiams karą 
pralaimint ir Sovietų Sąjungai 
grįžtant atgal į Lietuvą, dau
gelis mūsų tautiečių pradėjo 
žvalgytis į Vakarus, nes bijojo, 
kad nepasikartotų 1941 metų 
įvykiai. Jau iš paskos patran
koms dundant, slinkome pama
žu į Vakarus. Laimingi buvom, 
kad vokiečiai atidarė sieną ir 
įleido politinius pabėgėlius. 
Taip čia stovyklose ir ištupėjom 
iki karo pabaigos. Karui pasi
baigus, prasidėjo emigracija: 
daugiausia į Kanadą ir Angliją. 
Vėliau, 1949 metais, JAV pra
dėjo įsileisti politinius pabė
gėlius. Daugelis norėjo patekti 
į Ameriką, bet ne visiems ta 
laimė nusišypsojo. 

Atvykę į šį kraštą, lietuviai 
išsiskirstė po įvairias valstijas. 
Daugiausia spietėsi aplink 
Čikagą arba pačioje Čikagoje, 
mat čia daugiau lietuvių gyve
nama, daugiau darbų, daugiau 
lietuviškų bažnyčių mokyklų ir 
kt. Tiesa, jau čia veikė kelios di
džiosios organizacijos, pvz. 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
įsteigta 1940 m., BALFas, 
įsteigtas 1944 m., ir dar daug 
kitų. Nors dar nebuvome įsikū
rę, bet į organizacijas tuojau įsi
jungėme ypač Amerikos Lietu
vių Tarybą ir šalpos organi
zaciją BALFą. Aš apsigyvenau 
Melrose Parke, Čikagos prie
miestyje, bet tuojau įsijungiau 
į BALFo darbuotojų eiles. 
Vėliau, 1982 m. persikėlus į 
Čikagą, čia įsijungiau į BALFo 
veiklą, tad teko labai artimai 
darbuotis su BALFo apskrities 
pirmininku Stasiu Vanagūnu. 

Dirbome ne tik BALFe, bet 
Pensininkų bei Tautos fondo 
komitete. Kartu dirbant organi
zacijose ir susitinkant ren
giniuose, rodos, žmogus žmogų 
turėtų gerai pažinti. Bet ne 
visada taip yra. Štai staigmena: 
pereitą savaitę paskambino iš 
BALFo ir paskaitė su čekiu 
gautą laišką ii Stasio Vanagu 
no sūnaus Ramūno Vanagūno: 
„Gerbiamieji, prašau priimti 
1,018 dol. auką BALFui Stasio 
Vanagūno vardu. Jeigu galima, 
būtų malonu, kad Jūs įdė
tumėte žinutę į 'Draugą' "... 

Stasys Vanagūnas šventė 
savo 90 metų gimtadienį plačios 
savo šeimos židinyje. Dalyvavo 
keturios Vanagūnu kartos. Su
laukęs tokio amžiaus ir per
gyvenęs tokius istoriškus me-

x Gabu padėti legaliai gau
ti „SOC. S E C U R n V kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-2468241. 

(sk) 

x Ados Sutkuvienės pluoš
tinio meno paroda Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte. Parodos 
atidarymas sefttadenL gruo
džio mėn. 7 d. 7 v.v. 

(sk) 
« 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-
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455. 

(sk) 

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

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

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

(sk) 

Vaizdelis iš Lietuvos 
kuris bus atliekamas 

tus, Stasys asmeniškų dovanų 
jau yra matęs visokių. Pagerb
ti jo ilgus metus darbo BALFo 
labui, šeimos nariai suaukojo 
šiai labdaros organizacijai 1,018 
dol. sukaktuvininko vardu. 

Stasys gimė spalio mėn., 
turbūt, jau tuomet nujausdamas 
to mėnesio svarbą kaip BALFo 
aukų vajaus laikotarpį. 

Sveikiname mieląjį Stasį 
Vanagūną ir linkime dar daug 
sveikų ir darbingų metų! 
BALFas yra labai dėkingas ju
biliato nariams, paskyrusiems 
dovaną tokiam gražiam tikslui 
— vargstančių brolių ir sesių 
pagalbai. 

Ant. Repšienė 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Nijolė Kers-
nauskaitė $20, S. ir A . Jelioniai 
$50, D. ir D. Siliūnai $50, F. 
Janulis $300, tęsiant dviejų 
vaikų metinę paramą, W. Lohff 
$98, S. Idzelienė $100, A. Abro
maitis $50, William Unakis 
$50, V. ir A. Marchertai $100, 
Helen Carter $25 a.a. Vytauto 
Brizgio atminimui. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Gro ve, LL 60089. T A X 
m #364003339. 

(sk) 

x Vietoje kalėdinių sveiki
nimų, Indrė ir Donatas Tijū
nėliai paaukojo $100 „Saulu
tei", Lietuvos vaikų globos bū
reliui. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, TAXID #36-
3003339. 

(sk) 

x Šalia avangardinio gru
pės LV.T.KY.G.YG. CD „Lin
kėjimai Falkenbeimui" tik ką 
pasirodė fantastiškas K. Ma.a 
nausko ir R. Lileikio C D „Re-
ąuiem". Dalyvauja žymūs džia
zo muzikantai ir Sv. Kazimiero 
bažnyčios choras. Tai pirmas 
Lietuvoje skaitmeninis įrašas! 
Rinkimės iš vis papildomo 
naujų knygų, kompaktinių 
diskų, kasečių b* kompiu
terinių programų sąrašo iš 
Lietuvos! Mielai rasime ir se
nesnius leidinius. KNYGOS 
SKRYDIS, Box 811, Vilnius, 
2055, Lithuania. E-paštu: 
zbeliausidaiva.lt Atstovas: 
Andrius Kulikauskas (773) 
4768221. 

(sk) 
x Tik už 5 dol . J ū s ų 

giminės, draugai Lietuvoje 
galės gauti kalėdinę dovaną — 
Vytauto Volerto knygą „Ange
lams vedant, velniams painio
jant". Užsakykite ją pas Al
fonsą Pargauską, 8908 But-
terfield Ln„ Orland Park, IL 
60462. Čekius rašyti, J Laisvę" 
fondas. Knyga kartu su šven
tiniu sveikinimu bus pasiųsta 
Jūsų nurodytu adresu tiesiai iš 
spaustuvės sandėlio Lietuvoje. 

(sk) 

Vyčių tautinių šokiu šokėjų metinio 
ši ^ekmadienj. gruodžio 8 d., 2 vai. p.p 

Irena Šerel ienė savo taikliu 
žodžiu praturtins Kalėdinį kon 
certą ruošiamą Pal. Matulaičio 
misijos choro š.m. gruodžio 15 
d., 1 vai. p.p., Lemonte ir gruo
džio 22 d., 3 vai. p.p., Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Čikagoje. Vis i 
kviečiami. 

x Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Čikagos klubo susi
rinkimas įvyks gruodžio 17d., 
antradienį, 11 vai . ryto „Sek
lyčioje". Susirinkime: centro 
valdybos pranešimai, bus aptar
tas 50 m. klubų veiklos minė
jimas ir 25-tasis abiturientų 
balius. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. 

(sk) 

pasirodymo ..Lietuviškos Kalėdos", 
Čikagos Mokslo ir Meno muziejuje. 

Nuotr. J. Tamulaieio 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvių kalba yra labai 
žodinga. Lietuvių kalbos kar
totekose randama apie 800,000 
žodžių". Pinigai, siuntiniai ir 
komerc inės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 773438-1050. 

(sk) 
x Ieškoma/s šeimininkė/as 

ateitininkų moksleivių žiemos 
kursuose nuo gruodžio 26 d. 
iki gruodžio 30 d. Dainavos 
stovyklavietėje, Michigan vals
tijoje. Nakvynė, maistas ir alga 
bus parūpinta. Skambinkite 
(708) 488-1272 Gailei Černaus-
kaitei. 

(sk) 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-585-9500 

„TRANSPAK" DOVANOS RUDENS 
VAJUI 

Amerikoje plačiai žinoma 
„Ttanspak" siuntinių į Lietuvą 
siuntimo įstaiga, dabar persi
kėlusi i „Draugo" spaustuvės 
patalpas, 4545 W. 63rd St., Chi
cago, IL 60629. Draugo fondo 
rudens vajui paskyrė 5 maisto 
siuntinius (40 dol. vertės), loteri
jos laimėjimui tiems DF na
riams ar rėmėjams, kurie per 
lapkričio mėnesį įneš 100 dole
rių, ar daugiau į Draugo fondą. 
Tokių laimėjimo kandidatų su
sidarė 35 per lapkričio mėnesį. 

Laimingųjų bilietų traukimas 
įvyko š.m. gruodžio mėn. 3 die
ną „Draugo" patalpose, daly
vaujant „Draugo" vyr. redakto
rei Danute i Bindokienei , 
„Ttanspak" įstaigos savininkui 
Romui Pukščiui ir Draugo fon
do tarybos pirm. Broniui Juode
liui. 

„Transpak" DF rudens vajaus 
dovanas laimėjo šie Draugo fon
do nariai: 

Donatas Banai t i s , Wood-
haven, N.Y. 

Vincas Butvydas, Greenwich, 
CT. 

Irena Levickienė, Palos Park, 
IL. 

Barbara Morkūnas, Oak 
Lawn, IL. 

Vytautas Vidugiris, Palos 
Verdes, CA. 

Jiems išsiųsti pranešimai, 
prašant skubiai nurodyti 
„Transpak" įstaigai dovanų ga
vėjų adresus Lietuvoje, kad 
siuntinius jie gautų Kalėdų 
šventėms. 

„Transpak" savininkas Ro
mas Pūkštys jau penktą kartą 
paremia Draugo fondo vajus su 
maisto siuntiniais į Lietuvą 
laimėjimų būdu. Jis yra ir Drau
go fondo narys. Už gausią 
paramą jam priklauso didelė DF 
padėka. 

Draugo fondui nuolat prašant 
lėšų, kad pasiekus milijono dole
riu kapitalą, reikalingą ilgame
tei „Draugo" paramai, labai 

malonu suteikti nariams bei 
rėmėjams nors ir nedideles do
vanėles, gautas iš prekybininkų 
bei organizacijų. „Transpak" 
įstaiga yra pavyzdys visiems. 

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI 
S u 500 dolerių: 

Kun. dr. Mykolas Kirkilas, 
garbės narys, iš viso 1,500 dol., 
St. Petersburg, FL. 
Su 200 dolerių: 

Vytautas Vidugiris, garbės 
narys, iš viso 2,000 dol., Palos 
Verdes, CA. 

Danutė ir Vytautas Putrius, 
Palos Hts IL. 

Albinas ir Aldona Karaliūnai, 
iš viso 400 dol., Cicero, IL. 

Juozas Vaineikis, iš viso 600 
dol., Oak Lawn, IL. 

L.F Dūda, Toronto, Ont., 
Canada. 
Su 150 dolerių: 

Aniceta ir Antanas Januška, 
iš viso 800 dol., Milton, MA. 
S u 100 dolerių: 

Sofija ir Vytenis Statkus, iš 
viso 400 dol., No. Riverside, IL. 

Raimundas Ošlapas, iš viso 
400 dol., Hinsdale, IL. 

Irena ir Jonas Levickai, iš viso 
200 dol., Palos Park, IL. 

Teklė Bogušas, iš viso 400 
dol., Boston, MA. 

Aldona ir Vytautas Čepėnai, 
iš viso 900 dol., Darien, IL. 
Su 50 dolerių: 

Dr. Jonas ir Janina Šalnos, iš 
viso 450 dol., Juno Beach, FL. 

Dr. R. Gineitis, iš viso 350 
dol., Dayton, OH. 

Čikagos lietuvių suvalkiečių 
draugija, iš viso 300 dol. 

Ona ir Viktoras Šilėnas, iš 
viso 50 dol., Euclid, OH. 
Su 25 doleriais: 

Elena Grigaliūnas, iš viso 80 
dol., Palos Hills, IL. 

Bronė ir Vilimas Višniauskai, 
iš viso 65 dol., Gardner, MA. 

Visiems nuoširdus ačiū. 
Fondo iždininkas 

http://zbeliausidaiva.lt

