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Dėmesio H! 
Lietuvos prezidento rinkėjai 

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone tęsia rinkė
jų, dalyvausiančių Lietuvos prezidento rinkimuose, registraci
ją. Lietuvos piliečiai, laikinai ar nuolat gyvenantys JAV, gali 
užsiregistruoti Lietuvos ambasadoje Vašingtone, pranešdami 
apie save šiuos duomenis: pava rdę , v a r d ą ; g imimo datą; 
gyvenamosios v i e t o s adresą JAV; L i e t u v o s pil iečio p a s o 
n u m e r i ; asmens kodą, įrašytą pase . 

Šiuos duomenis galima pranešti asmeniškai (atvykstant į 
ambasadą), arba atsiųsti paštu (faksu). Registruojantis paštu 
(faksu), reikia siųsti ir Lietuvos piliečio paso atitinkamų pusla
pių foto kopijas. 

Registruotis nereikia tiems asmenims, kurie, jau dalyvavo 
praėjusiuose rinkimuose (jei tik nepasikeitė jų gyvenamoji vie
ta), ir t iems, kurie jau yra atsiuntę duomenis apie save. 

Lietuvos piliečių registracija paštu vyks iki gruodžio 14 die
nos. Atsiuntę duomenis apie save piliečiai bus įtraukti į rinkė
jų sąrašus, jiems prieš rinkimus bus atsiųsti visi balsavimui 
reikalingi dokumentai. 

D e l r i n k i m u t v a r k o s 
Rinkimų organizavimas vyksta pagal Vyriausiosios rinki

mų komisijos nustatytą tvarką. Kaip ir pernai įvykę rinkimai į 
Seimą, prezidento rinkimai JAV vyks dviem būdais: paštu 
(tiems, kurie gyvena toli nuo diplomatinių atstovybių) ir asme
niškai (tiems, kur ie rinkimų dieną nori atvykti į artimiausią 
diplomatinę atstovybę ar konsulatą) nuo 9 va i . r y t o ik i 4 vai . 
vakaro. 

Rinkėjus registruoja LR ambasada Vašingtone, nes čia 
prižiūrima visų JAV rinkėjų duomenų sistema. Iki g ruodž io 
14 d. nespėję užs i r eg i s t ruo t i L ie tuvos pi l iečiai , t u r ė s 
kreiptis i artimiausią LR a t s tovybę i r a s m e n i š k a i a tvyk
t i balsuoti rinkimų dieną. Rinkėjai, kurie dokumentus gaus 
paštu, gali juos grąžinti į ambasadą Vašingtone, arba rinkimų 
dieną įteikti artimiausio konsulato tarnautojams. 

Visi gauti rinkėjų vokai bus užantspauduoti ir siunčiami į 
Vyriausiąją rinkimų komisiją Vilniuje. Ambasada ir konsulatai 
rinkėjų vokų neatplėšinės, o sekantį rytą po rinkimų išsiųs į 
Lietuvą. 

Lietuvos ambasados Vašingtone adresas: 2622 16th S t ree t , 
N. W. Washington D C . Telefonas: (202) 234-5860; fax: (202) 
328-0466. Visa Lietuvos pezidento rinkimų tvarka, rinkimų įs
tatymas bei kandidatų į prezidentus biografijos yra "Internet" 
Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje — http://rc.lrs.lt . 

Da l i a Grybausk ienė 
Įgaliotoji ministrė, atsakinga už rinkimų organizavimą JAV 

Maskvoje vis dažniau girdisi 
pageidavimai bendradarbiauti 

su Lietuva 
Maskva, gruodžio 9 d. 

(BNS) — Rusijos parlamente 
patvirtinant Lietuvos ir Rusi
jos valstybes sienos sutartį, 
nepavyks išvengti diskusijų, 
tačiau jos kils n e dėl sutarties 
teksto, o dėl konteksto, mano 
Lietuvos parlamentaras. 

Lietuvos Seimo užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas 
Mečys Laurinkus antradienį 
gakė per susitikimus su Vals
tybės Dūmos politinių jėgų at
stovais pajutęs, kad dauguma 
jų nėra griežtai nusistatę 

Liberalai išsirinko 
naują vadovą 

Vilnius, gruodžio 9 d. (BNS) 
— Seimo liberalių reformų 
frakcijos seniūnu išrinktas 
Virginijus Martišauskas. 

Pasak antradienį paskelbto 
frakcijos pranešimo spaudai, 
seniūno perrinkimu siekiama 
suaktyvinti frakcijos veiklą ir 
ateityje frakcijos vadovybę for
muoti „rato" principu. 

V. Martišauskas y ra Libe
ralų sąjungos narys, tačiau 
savo veiklą partijoje laikinai 
sustabdė po to , kai liberalai 
paskelbė prezidento rinki
muose remsią Artūrą Pau
lauską. Tuo ta rpu V. Mar
tišauskas remia Vytauto 
Landsbergio kandidatūrą. 

Iki šiol frakcijos seniūnu vie
nerius metus buvo Alvydas 
Medalinskas. Liberalių re
formų frakcijai priklauso trys 
parlamentarai. 

„Padėk sau ir kitiems' — toks soroptimisčių ;seserų oi 
meninę padėtį turinčias moteris, norinčias bendrauti t 
tės stengiasi suteikti dvasinę pagalbą nuskriaustoms m 
veikia jau 6 soroptimisčių klubai, kurie bendradarbiai 
klubais ir priklauso Tarptautinei soroptimisčių klubų 
klubas suruošė labdaros renginį sostinės 65-ajame 
auklėtiniai gavo kalėdinių dovanų — televizorius, vaiz 
bendras Vilniaus ir Norvegijos soroptimisčių klubų bei 

Nuotr.: Norvegijos ambasadoriaus Lietuvoje žmona 
lio auklėtinį. 

-imisčių) judėjimo šūkis. Šie klubai vienija tvirta visuo-
••pusavyje ir remti, globoti silpnesniuosius. Soroptimis-

xerims, padeda joms susirasti vietą gyvenime. Lietuvoje 
;a su Norvegijos, Danijos, Šveicarijos bei kitų valstybių 
•įjungai. Gruodžio 9 d. Vilniaus pirmasis soroptimisčių 
darželyje, kur prižiūrimi vaikai su negalia. Darželio 
do ir garso magnetofonus, elektroninius žaislus Tai — 
Negalės informacijos centro projektas. 
C. E. Telman (dešinėje) pradžiugino mažąjį vaikų darže-

i Elta > 

Krašto apsaugos sistema 
pertvarkoma pagal NATO 

reikalavimus 

prieš sutart ies patvirtinimą. 
Antradienį, antrąją vizito 

Maskvoje dieną, Lietuvos Sei
mo delegacija susitiko su Dū
mos frakcijų „Narodovlastje" 
(„Liaudies valdžia") ir „Re-
giony" atstovais. 

Pasak M. Laurinkaus, su
sitikime dalyvavo ir pats frak
cijos vadas, Dūmos vicepirmi
ninkas Sergej Baburin. Iš pra
džių šis savo radikaliais pasi
sakymais garsėjantis politikas 
mėgino kategoriškai pasmerk
ti sutarties tvirtinimą, saky
damas, kad šis dokumentas 
prieštarauja RF konstitucijai. 
Anot M. Laurinkaus, deputa
tas nepateikė konkrečių argu
mentų, pagrindžiančių jo tei
ginius. 

Vėliau diskusija klostėsi 
santūriau. Lietuvos Seimo na
rio teigimu, „Narodovlastje'' 
deputatai tradiciškai pareiškė 
nepritaria NATO plėtimuisi, 
mėgino priekaištauti dėl ma
žumų teisių pažeidimų Lietu
voje. Pasak M. Laurinkaus, 
Lietuvos delegacija taip pat 
pateikė galimų priekaištų dėl 
lietuvių padėties Rusijoje ir 
ypač Karaliaučiaus srityje. 

Anot M. Laurinkaus, dau
guma Rusijos deputatų pagei
davo užmegzti daugiau ryšių 
su kolegomis Lietuvoje, gyvin
ti tapparlamentine veiklą. 
Valstybes Rūmos nariai pa
reiškė norą apsilankyti Lietu
voje, susipažinti su tautiečių 
padėtimi ir kultūros reikalais. 

Pirmadienio vakarą M. 
Laurinkus asmeniškai susiti-

Vilnius , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Seimui antradienį 
buvo pateiktas Krašto apsau
gos organizavimo ir tarnybos 
bei dar kelių su juo susijusių 
įstatymų projektai, kurie pa
dės pertvarkyti krašto apsau
gos sistemą pagal NATO rei- tarnybą, 
kalavimus. 

Įstatymą pateikęs krašto ap
saugos ministras Česlovas 
Stankevičius sakė, kad šio 
įstatymo aptariamus klausi
mus dabar reguliuoja pernai 
priimti Krašto apsaugos tar
nybos bei Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos įsta
tymai, tačiau kai kurios jų 
nuostatos nebeatitinka šian
dienos reikalavimų ir priešta
rauja valstybinio saugumo už
tikrinimo pagrindams. 

Pasak Seimo spaudos tarny
bos pranešimo, naujasis įsta
tymo projektas atspindi siekį 

Įjungti krašto apsaugos sis
temą į transatlantines gyny
bos struktūra: . Tam sudaro
mos palankesfcs teisinės sąly
gos, įtraukiamos normos, re
guliuojančios savanorių pajė
gų veiki;} ir savanorių karo 

įvedamas naujas 

tarnybą kraš to apsaugos siste
moje. 

fs ta tyme pabrėžiama, kad 
Lietuvos kraš to apsaugos sis
t e m a plėtojama kaip t rans
a t lan t inės kolektyvinės gyny
bos sistemos dalis, todėl nu
matoma, kad kariuomenė ir 
kitos kraš to apsaugos siste
mos dalys bus plėtojamos pa
gal NATO reikalavimus ir 
rengiamos sąveikai su NATO 
s t ruktūromis . skirsnis, reguliuojantis civilių 

Vaikų nusikals tamumu 
rūpinsis net dvi „auklės 99 

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) 
— Vidaus reikalų bei Švietimo 
mokslo ministerijos pirma
dienį pasirašė sutartį, kuria 
sutaria bendradarbiauti vaikų 
ir paauglių nusikalstamumo 
mažinimo, specialistų kvalifi
kacijos kėlimo, vaikų ir tėvų 
teisinio švietimo srityse. 

„Nusikalstamas pasaulis 
vis jaunėja, į nusikalstamas 

* Lie tuvos ūk io ministras 
Vincas Babilius paneigė žinia-
sklaidoje skelbtus praneši
mus, kad po prezidento rin
kimų Lietuvoje pabrangs elek
tros energija. „Iki pavasario ji 
tikrai nebrangs", pareiškė 
ūkio ministras ir griežtai kri
tikavo bendrovės „Lietuvos 
energija" vadovus už nesu-

grupuotes įsilieja mokyklinio 
amžiaus jaunuoliai", sakė vi
daus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis, pridurda
mas, kad „kokią mes turėsime 
mokyklą — tokią turėsime vi
suomene". 

* T rys r i m č i a u s i k a n d i 
d a t a i į Lietuvos prezidentus 
politinei reklamai televizijoje 
per pusę mėnesio jau išleido 

gebėjimą rasti eksporto rinkų daugiau kaip pusę milijono li-
elektros energijai bei sakė. tų. 
kad Ūkio ministerijoje arti- Bendrovės .Baltijos rekla-
miausiu metu bus spren- mos registras" duomenimis, 
džiama, ar ,jie atitinka uži- Artūras Paulauskas nuo lapk-
mamas pareigas". V. Babilius ričio 21 iki gruodžio 5 dienos 
pranešė, jog iki metų pabaigos televizijos reklamai turėjo iš-
tikisi Maskvoje susitikti su leisti apie 310.000 litų. 
naujuoju Rusijos energetikos Vytautas Landsbergis tele-
ministru ir tartis, kad elektra vizijoje reklamavosi maždaug 
Rusijai iš Lietuvos būtų par- už 248.000 litu. Valdas Adam-
duodama be tarpininkų. (Eitai kus — už 106.000 litų. 
— — — — — — — — Vertinimai pagrįsti televi-
ko su Dūmos užsienio reikalų zijos reklamos įkainiais. Pa-
komiteto vadovu Vladimir Lu- Sak bendroves direktoriaus 
kin. Jis pritarė M. Laurinkaus Mindaugo Norvaišio, šie skai-
iniciatyvai kitą rudenį sureng- eiai gali būti kiek mažesni, 
ti Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos n es televizija didelio reklamos 
konferenciją dėl Karaliaučiaus 
srities ekonomikos, kultūros ir 
socialinės reikalų ateities. 

Pasak M. Laurinkaus, ši 
konferencija, remiama trijų 
valstybių parlamentų, turėtų 
ne vien mokslinį, bet ir politi
nį pobūdį. 

laiko pirkėjams paprastai tai
ko įvairių nuolaidų. 

V. Landsbergis ir A. Pau
lauskas iki rinkimų kampani
jos pradžios yra užsiminę, kad 
reklamai ketina išleisti apie 
milijoną litų. V. Adamkus mi
nėjo 700.000 litų. mm 

J i s pažymėjo, kad per sep
tyner ius nepriklausomybes 
me tus susilpnėjo vaikų nusi
ka l t imo mažinimo darbas , po
licininkai mokyklose apsilan
ko retai . 

Ministrų pasirašyta sutar
tis sieks užpildyti šias spra
gas . Jos įgyvendinimui kitą
met VRM skyrė 1 mln. litų. 

V. Žiemelis teigė, kad nuo 
šiol policijos pareigūnai mokys 
nepilnamečius saugaus eismo, 
a iškins įs tatymus, nes, pasak 
ministro, „įstatymų nežinoji
mas neatleidžia nuo atsako
mybės". J o nuomone, vaikai 
tur i priprasti prie policininkų. 
kad pastarieji paaugliams 
taptų jei ne draugais, tai bent 
a r t imais žmonėmis. 

Švietimo ir mokslo minis
t r a s Zigmas Zinkevičius teigė, 
kad sutelkus abiejų ministeri
jų pajėgas, jų darbas bus daug 
geresnis . 

1996 metais nepilnamečiai 
įvykdė 4,730 nusikaltimų, tai 
sudaro 19 proc. visų išaiškintų 
nusikal t imu, o per 11 šių me
tų mėnesių — jau 4.827, ir tai 
sudaro 16.8 proc. išaiškintu 
nusikalt imų. 

* G r u p ė s t u d e n t u piketu 
pasitiko kandidatą į preziden
tus Vytautą Landsbergį, kuris 
gruodžio 8 d. apsilankė Kau
no technologijos universitete. 
Triukšmingu erzeliu išsirei
kalavę žodžio, piketininkai 
priekaištavo V. Landsbergiui 
dėl neįvykdyto pažado sugrą
žinti s tudentams trar>< porto 
lengvatas. Kita di- , po inci
dento Susisiekimo ministerija 
pranešė , kad nuo gruodžio 10 
dienos moksleiviams ir stu-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, rTAR-TASS, BelaPAN, 
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) , 

Briuselis. Pirmadienį Europos Sąjunga (ES) priartėjo prie 
sutarimo, kad į oficialias derybas dėl stojimo būtų kviečiamos 
tik penkios Rytų Europos valstybes ir Kipras, pranešė šios są
jungos diplomatai. Dalies ES valstybių ministrai siūlė vesti de
rybas su visomis 10 norinčiųjų Rytų Europos valstybių, tačiau 
susitikimo pabaigoje nurodė esą pasirengę kompromisui, dėl 
kurio bus galutinai sutar ta penktadienį Luxemburge įvyksian
čiame ES viršūnių susitikime. Pasak Reuters, Švedija, Danija 
ir Graikija siūlė į derybų pradžią kviesti visas 10 ES narystės 
siekiančias Rytų Europos valstybes, siekiant išvengti naujų 
skiriamųjų ribų sukūrimo Europoje. 

Beijing. Kinija antradienį paragino JAV smarkiai suma
žinti savo branduolines pajėgas ir apkaltino Vašingtoną kenki
mu pasaulio taikai, teigdama, kad jis atkakliai nenori atsisaky
ti bauginimo branduoline jėga politikos. Kinijos pareiškimas 
buvo a tsakas prezidentui Bill Clinton, kuris lapkričio mėnesį 
patvirtino naują nuorodą, leidžiančią JAV branduolinio ginklo 
strategams papildyti galimų taikinių skaičių Kinijoje. Paklaus
tas apie nuorodą, Kinijos užsienio reikalų ministras Tang Guo-
ąiang sakė. kad Kinija, viena penkių branduolinį ginklą turin
čių pasaulio valstybių, visada pasisakė už „visišką branduoli
nių ginklų uždraudimą ir sunaikinimą". Minėtasis dokumentas 
reikšmingas tuo, kad čia JAV atsisako ilgalaikio branduolinio 
karo nuostatos ir suteikia leidimą išplėsti taikinių Kinijoje są
rašą, tuo atveju, jei tarp tarp valstybių kiltų karas. 

Ankara. Izraelis tikisi gerai pasipelnyti iš Turkijos planų 
skirti 150 milijardų dolerių kariuomenės perginklavimo sando
riams, o Ankaros gynybinius poreikius pavadino „potencialiu 
aukso puodu" žydų valstybei. Gruod io 9-ąją, antrąją vizito 
Turkijoje dieną, Izraelio gynybos ministras Yitzhak Mordechai 
lankėsi Turkijos aviacijos pramonės objektuose, aptarė ginklų 
prekybos reikalus ir bendradarbiavimą karinėje srityje. Jo vizi
tas sutapo su Islamo konferencijos organizacijos viršūnių susi
tikimu Teherane, kur dalyvauja ir Turkijos prezidentas. Sa
vaitgalį konferencijos užsienio reikalų ministrai parengė nuta
rimo projektą, smerkiantį musulmoniškų valstybių karines są
jungas su Izraeliu. Turkija tiesiogiai nebuvo įvaruyta. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin siūlo padėti pa
rengti ta rp taut inę programą išvalyti toms Baltijos jūros vie
toms, kur po II pasaulinio karo buvo „palaidoti" cheminiai 
ginklai, pirmadienį pranešė jo sekretorius spaudai Sergej J a s -
tržembskij. Pasak AP, po II pasaulinio karo sąjungininkės iš
metė iš nacistinės Vokietijos at imtus cheminius ginklus į Balti
jos jūrą bei į Skagerako ir Kategato sąsiaurius, kurie jungia 
Baltijos ir Šiaurės jūras. „Niekas nekelia ir neketina kelti 
klausimo dėl tam tikrų valstybių istorinės atsakomybės už šį 
išmetimą. Rusija siūlo atlikti kruopštų tarptautinį nagrinėji
mą, ir remiantis jo rezultatais, įgyvendinti plačią tarptaut inę 
programą", sakė sekretorius spaudai. Pasak AP, manoma, kad 
nacių ginklus į jūrą išmetė Didžioji Britanija, JAV ir Sovietų 
Sąjunga. 

Ottawa. Istorinė žemės minų draudimo sutartis ketvirta
dienį tapo tikrove, kai ją pasirašė 121 pasaulio valstybė. Ta
čiau didžiosios karinės galybės — JAV, Rusija ir Kinija — bei 
dauguma Vidurio Rytų valstybių nepasirašė šios sutarties, 
teigdamos jog kai kur jos tebėra reikalingos.Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus komiteto duomenimis, dabar 69 pasaulio vals
tybėse paspęsta nuo 60 iki 100 mln. minų. Nuo šių ginklų kas
met žūva arba sužalojami daugiau kaip 25,000 žmonių, neretai 
moterys ir vaikai. Tad. galima teigti, kad per 22 minutes už
mintos minos nusineša po vieną auką. Pasak Reuters, šios su
tarties pasirašymas buvo diplomatinis triumfas ir Kanados UR 
ministrui Lloyd Axwortrr,, ir Kanados premjerui Jean Chreti-
en, kurie neįtikėtinai greitai (tradicinės ginkluotės diplomati
jos praktikoje 14 mėnesių yra ypač trumpas terminas) įtikino 
pasaulį uždrausti minas. 

Sarajevas. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organi
zacija (ESBO; .sekmadienį pranešė, jog buvusiam Bosnijos 
serbų vadui Radovan Karadžič ištikima serbų utranacionalistų 
partija SDS prarado absoliučią daugumą Bosnijos Serbų Res
publikos parlamente. SDS turėdama 24 vietas, išlieka didžiau
sia parlamentine partija. Buvusiame parlamente ultranaciona-
listai turėjo 45 iš 83 vietų. 

Bona. Vokietijos gynybos ministras Volker Ruehe paneigė 
žurnalo ..Der Spiegei" pranešimą, esą Vokietija siekia, kad po 
to, kai 1999 m. vyriausybė persikels į Berlyną, NATO būstinė 
būtų perkelta iš Briuselio į Boną. Žurnalas rašė, kad vis dau
giau NATO narių pasisako už būstinės perkėlimą į Boną. ka
dangi Belgijos valdžia labai sunkiai sprendžia papildomų pa
talpų klausimą. 

Maskva. Gruodžio 6 dieną tik pakilęs karinis transporto 
lėktuvas „Ruslan" nukrito ant Irkutsko gyvenamųjų kvartalų. 
Nuo to laiko tragedijos vietoje be pertraukos vyksta gelbėjimo 
darbai. I Maskvą jau išsiųstos kai kurios lėktuvo dalys, kurios 
padės išaiškinti katastrofos priežastis. Rusijos nepaprastųjų si
tuacijų ministerijos pranešimu, iš po griuvėsių iš viso ištraukti 
47 žuvusieji ir 17 žmonių kūnų dalių. Dar 37 žmonių likimas 
nežinomas. Manoma, kad šie žmonės visiškai sudegė. 

dentams bus taikoma 50 pro
centų Kalėdų nuolaida naudo
tis geležinkelio transportu. 
Šiomis dienomis Seime pri
ėmus naują įstatymą, ši 50 
proc. nuolaida galios nuolat, 
pranešė vyriausybes spaudos 
tarnyba. 'BNS. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 10 d.: Melchija-

das . Angelina. Spinduolė, Žyd
rė. 

Gruodžio 11 d-: Šv. Da
mazas; Damazas, Artūras, 
Valdis. Dirvone. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
http://rc.lrs.lt
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&A SKAUTYBĖS 
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VYDŪNO FONDO DARBAI 
45 METŲ EIGOJE 

Gerbiamieji Fondo 
Rėmėjai, 

Kai pradėjome darbą prieš 
45 metus, negalvojome, kad su 
darbais užtruksime veik pusę 
amžiaus, kad teks purenti vis 
didesnius kultūrinės dirvos 
plotus. Reikėjo ir dar vis rei
kia: teikti paskolas lietuviams 
studentams, stipendijas studi
juojantiems lituanistiką, leisti 
knygas, remti jaunimo orga
nizacijas, rengti konkursus ir 
t.t. Dabar negalime užmiršti 
jaunimo Lietuvoje. Jų studijų 
sąlygos yra sunkios, jų orga
nizacinė veikla tik pražysta 
gražiais žiedais. Tad tenka 
dirbti toliau, kad neliktume 
pasyvūs stebėtojai vis silpnė
jančios veiklos. 

Mūsų darbus įvertino ir au
komis parėmė daug mielų tau
tiečių. Tai įgalina mus toliau 
dirbti darbus, kurių nesiima 
atlikti kiti fondai ir organiza
cijos. Visos gautos aukos buvo 
labai tiksliai panaudotos lietu
vių studentų paskoloms, kny
gų leidimui J aun imo organiza
cijų reikalams, vydūnistikai ir 
kultūrai puoselėti. Kiekvienas 
gautas doleris buvo panaudo
tas kelis kartus. To negali ar 
nenori padaryti kiti fondai. 
Galvojame, kad studijas bai
gęs profesionalas turi grąžinti 
paskolas Vydūno fondui. Tai 
jau vyksta 45 metus ir 100% 
studentų skol ininkų jas 
gražino. Taigi. Jūsų aukos 
Vydūno fondui nedingsta, jos 
naudojamos ir naudojamos ki
tų studentų. Šitai yra griežtai 
laikomasi. 

Širdingai dėkojame už ilga
metę Jūsų paramą. Jūs įga
linote mus atlikti daug daug 
darbų, kad mūsų jaunimas 
nenutoltų nuo savo tėvų 
krašto, kad pasiektų aukštes
nio išsilavinimo ir tarnautų 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Jūsų ir mūsų išugdytas Vy
dūno fondas yra išskirtinis lie
tuvių fondų tarpe. Turėdamas 
tik 249,086.16 dol. turtą, lietu
vių reikalams jau išmokėjo 
641,178.28 dol. (daugiau 2 
kartus už turimą turtą!). Ats
kirai išmokėtos sumos: 

paskolos lietuvių studen
tams — 244,459.00 dol. 

stipendijos lituanistikai — 
60.187.43 dol. 

pašalpos lietuvių jaunimui 
— 37,251.16 dol. 

pasižymėjusių asmenų pre
mijos — 17,195.00 dol. 

įvairūs leidiniai — 105,497.41 
dol. 

knygų leidyba — 104,255.30 
dol. 

inventorius - 4,696.55 dol. 
pašto išlaidos, nuoma ir kt. 

— 67,636.40 dol. 
Viso išmokėta: 641,178.25 

dol. 

Džiaugiamės pasiekimais ir 
drąsiai žiūrime į ateitį. 

Kviečiame įsigyti mūsų iš
leistų kalėdinių atvirukų rin
kinį ir paremti mūsų darbus 
auka. Užsakymus ir čekius 
malonėkite siųsti: 

VYDŪNAS YOUTH FUND, 
INC. 

c/o L. von Braun 
7300 S. Albany Ave. 
Chicago, IL 60629 
Jūsų aukos Vydūno fondui 

yra atleidžiamos nuo federali-
nių mokesčių šiuo pagrindu: 
3662698614. 

Linkime gražiausių Šv. Ka
lėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų! 

Pagarbiai dėkingi 
Leonas Maskal iūnas 

Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas 

Vytautas P. Mikūnas 
Valdybos Pirmininkas 

KVIEČIAME VISUS 

Maloniai kviečiame jus daly
vauti „Aušros Vartų"/„Kerna-
vės" tunto Kūčiose, penkta
dienį. 1997 m. gruodžio 12 d., 
7 v.v. „Bočių" menėje — Pa
saulio lietuvių centre, 14911 
127th St., Lemont, IL 

Sesės ju s pradžiugins kalė
dine programa ir pavaišins lie
tuviškų Kūčių tradiciniais pa
tiekalais. 

Dalyvavimo auka — 10 dol. 
— suaugusiems, 5 dol. — vai
kams ir studentams.. 

Apie dalyvavimą prašoma 
pranešti tuntininkei — sesei 
Laimai iki gruodžio 1 d., tel. 
630-887-0189. 

Tunto vadovybė 

DRAUGAS 
OJSFS-MltM) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily exept Sundays and Mondays, legal Hohdays, the 
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iŠ 
jo mokesti pažymima^ki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama ii ankato 

„Aušros Vartų" / „Kernavės" tunto liepsneles ir jų vadovė sese Rasa kv 
gaites ir berniukus šį šeštadienį, gruodžio 13 d., atvykti į jų -smagią sueigą 
pamokų PLC Lemonte. 

DALINAMĖS MINTIMIS IR 
RŪPESČIAIS 

Lai šv. Kalėdų Kūdikėlis suteikia visoms sesėms ir jų šeimoms 
ramybės, sveikatos, seseriškos nuotaikos ir darbingų skautiškų 

metų! 

iecia priešmokyklinio amžiaus mer-
vyksiaiičią po lituanistinės mokyklos 

metams 
$95.00 
$110.00 

JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Tik ietudienio laida: 
JAV...: $55.00 
Kanadoje ir kitur...'. (US.) $60.00 
Uiaakant į Lietuva; 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Uiaakant į užsieni 
oro pairu $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

Vimetų 
$55.00 
$60.00 

$40.00 
$45.00 

$55.00 

3mėn. 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

$250.00 
$85.00 

Mielos sesės, jas išleidusiai ir broliui Gedi-

Kaip greit bėga laikas! Ro
dos taip neseniai turėjote su
grįžimo iš stovyklos sueigas, o 
j au pradedat ruoštis vieneto 
kūčioms. Neapsižiūrėsite kai 
reikės pradėti ruoštis Kaziuko 
mugei! 

Seser i jos vadi jos posėdis 
— rugsėjo gale turėjome vadi
jos posėdį Čikagoje. Tuo pačiu 
metu posėdžiavo Brolijos ir 
Akademinio Skau tų sąjūdžio 
vadijų nariai . Be eilinių rei
kalų, didžiausia dalis laiko 
buvo skir ta aptar t i 1998 m. 
Taut inę sotvyklą, kuri vyks 
Treasure Valley, Massachu-
setts valstijoje. Skyrių vadovai 
ir vadovės planuoja stovyklinę 
programą, ieško stovyklos va-
dovų/vių, ir pasiryžę stovyklą 
suorganizuoti kuo geriausią ir 
įdomiausią skau tams ir skau
tėms. Seserijos vadija planuo
ja vajų, laimėjimus sukelti lė
šas Tautinei stovyklai ir tuo 
padėti vienetams važiuoti į 
stovyklą. Grei tu laiku sesė 
Milda Arlauskienė pasiųs lai
mėjimų bilietėlius. Prašome 
visų vienetų gausiai prisidėti 
prie jų plat inimo. 

P a t y r i m ų la ipsn ių pro
gramos — Programos jau iš
spausdintos ir atiduotos sesei 
Birutei Sasnauskienei į Tieki
mo skyrių! Visos vienetų va
dovės turi įsigyti programų 
knygutes ir j a s padalinti drau-
gininkėms. Knygelių kaina — 
5 dol. Nuoširdžiai dėkojame 
sesei Birutei Banaitienei ir jos 
kadencijos skyrių vedėjoms, 
tas programas paruošusioms. 
Didelė padėka sesei Nijolei 
Kersnauskai te i , taip gražiai 

minui Kijauskui, kuris ne tik 
prisidėjo darbu, bet jas finan
savo Skautiškas ačiū! 

„Vadovės Užrašai #4" — 
Speciali „Vadovės užrašai" lai
da, pritaikyta šv. Kalėdų lai
kotarpiui ir Kalėdų sueigoms, 
siunčiama visoms vadovėms. 
Kviečiu visas vienetų vadoves 
ja pasinaudoti ir padalinti vi
soms draugininkėms. Šis leidi
nukas buvo pristatytas LSS 
Tarybos suvažiavimui ir susi
laukė labai didelio dėmesio. 
Daug Brolijos ir Akademinio 
Skautų sąjūdžio vadovų prašė 
jiems jį siuntinėti, kad jie taip 
pat galėtų jį"Vartoti savo suei
gose. Tuo pačiu raginu vie
netų vadoves, kurios dar ne-
nusiuntė sesei Irenai Marke
vičienei 20 dol. vieneto mo
kestį, padėti leidinuko leidimo 
išlaidas padengti. Sesė Nijolė 
taip pat prašo, kad vadovės 
atsiųstų jai savo vienetų su
eigų, skautoramų ar rankdar
bių pavyzdžius, kad galima 
būtų įdėti į šį leidinį ir tuomi 
pasidalinti su kitais. 

Linksmų šv. Kalėdų ir 
la imingų Naujųjų Metų! 

Budėkime! 

v.s. fil. Rita Penčylienė 
LSS Seserijos Vyriausia 

Skautininke 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Gruodžio 12 d. — „Aušros 
Vartų7„Kernavės" tunto ren
giamos Kūčios 7 vai. vak. 
„Bočių" menėje, PLC, Lemon
te. 

Balandžio 3, 4 ir 5 d. — 
ASS Studijų dienos, Wood-
stock. IL. 

LIEPSNELIŲ IR 
GILIUKŲ SUEIGOS 

Šį rudenį „Aušros Vartų"/ 
„Kernavės" tunte pradėjo veik
t i liepsnelių draugovė. Jai su
tiko vadovauti v.sl. Rasa Ra
manauskienė. Sueigos vyksta 
vieną kartą per mėnesį po li
tuanistinių pamokų PLC, Le
monte. 

Draugovės veikla pritaikyta 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams. Sueigos metu žaidžia-

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - ValentinM Krumpli* 

Moderatorius - kuru Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 430. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių 
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

me, dainuojame, darome rank
darbius. Kviečiame visus susi
domėjusias liepsneles ir giliu
kus į sueigą šį šeštadienį, 
gruodžio 13 d. Informacijas 
teikia Rasa Ramanauskienė, 
tel. (630) 832-2480. 

Kviečiami visi priešmokyk
linio amžiaus berniukai ir 
mergaitės. 

EDMUNDAS VIZJNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel . 773-586-7756 
Valandos pagal susitarimą 

PRISIMENU TOMĄ 
Prisimenu. Bet kaip liūdna, 

kad prisiminimai atklysta la
bai skaudžiu laiku. Išgirdome, 
kad netikėtai mirė dr. Tomas 
Kisielius. Visi jį labai gražiai 
mini, o aš prisimenu jį kaip 
skautą. O ypač vienoje stovyk
loje. Jis atsivežė indėniškus 
specialius drabužius ir šok
davo indėnišką šokį. Man atė
jo mintis tą progą panaudoti 
paįvairinimui vilkiukų išky
los. Kisielius pirma mūsų nu
važiavo į sutartą vietą. Ir, 
štai, vaizdas. Mes su būriu vil
kiukų per miškelį išeiname į 
aikšte. Tolumoje ant kalnelio 
stovi indėnas. Paleidžia vi-
lyčią į viršų, pakelia rankas į 
dangų lyg maldai. Paskui pa

mažu nueina į mišką. Vilkiu
kai išsižiojo, o vienas sako: 
„Mano Dieve pirmą kartą 
savo gyvenime matau tikrą 
indėną". Bet ne visi taip buvo 
sujaudinti. Vienas iš jų pa
tempė mane už rankovės ir 
beveik slaptai pareiškė: „Broli, 
aš mačiau, kad indėnas nuva
žiavo automobiliu". Bet visi 
kiti dar ilgai kalbėjo, kad 
matė tikrą indėną ir svarstė 
kur j is gyvena ir kur medžioja 
buivolus, kurių nematė apy
linkėje. 

O paukščio šokį jis atlikdavo 
taip įdomiai ir įtikinančiai, 
kad gal ir tikri indėnai taip 
nesugebėjo. 

v.s. VI. Vijeikis 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

030441-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 70M34»1120 

ARASZUOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

IMaperviHe. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Hignland Ave.. 
Tower I.Suite 3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)436-0120 

UH.LHb^HUKlS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hk*ory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartėrn Ave. 

Tel. (708)506-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.791h Ave., HJckory H M , IL 

Tel. (706) 596-8101 
Valandos pagal susitarimą 

KUR STOVYKLAUSIM 1998 METAIS 
Čikagos skautų ir skaučių 

vadovybės praneša, kad 1998 
m. vasarą Rako stovyklavie
tėje (Custer, MI) vyks vienos 
savaitės stovykla jauniesiems 
skautams,-ėms — paukšty-

STOVYKLOS 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

Liepos 8-20 d. — Aštuntoji 
Tautinė stovykla JAV — Pax-
ton, MA. 

tems, ūdrytėms, vilkiukams ir 
bebriukams, o taip pat ir jau
noms šeimoms. Stovykla vyks 
nuo liepos 11d. iki liepos 18 d. 
Stovyklą ruošia „Aušros Var
tų"/„Kernavės", „Lituanicos" ir 
„Nerijos" tuntai. 

Visi kiti skautai ir skautės 
vyks į aštuntąją Tautinę sto
vyklą, ruošiamą LSS vado
vybės 1998 m. rugpjūčio 8-20 
d. Paxton, MA. 

Smulkesnes informacijas 
skelbsime, kai tik jas gausi
me. Dabar visus raginame pa
sižymėti datas savo kalendo
riuose ir ruoštis stovyklose da
lyvauti. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

DR. V J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W . 83 S t . Burbank, IL 
TeL 708-423-6114 
Valandos susitarus 

V70AS J. NEkUCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AŠ. ėLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.9S St Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p p. 

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

RAJTH JŪRATE NESAVAS-
BARSKY.M.D. 

Baraky Denratotogical i 
Dermatologijos Hgų, odos vėžio 

spacialybė 
Kosmetinė chirurgija 

' Raukšlės * Saulės dėmės 

120 Oak Brook CanawMal #318 
Oak Brook, IL 00523 
Tai 630471-2630 
Kalbame lietuviškai 

..Aušros Vartų"/,.Kernavas" tunto „Šešupės" draugoves skautes rudeninėje sueigoje. 15 k 
PoskoCimaitė. Lina Rauchaitė, Vakarė Petroliūnaite ir Aleksa Janušaitė Audros Vartų" / ..Kernavės" tunto „Aušrinės" draugovės prityrusios skautės 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių dr-vės ka
lėdinė sueiga šeštadienį, 
gruodžio 13 d., 2 vai. p.p. vyks 
sesės Jolandos Kerelienės na
muose. Dalyvauti kviečiamos 
visos sesės ir jų vyrai. 



RINKSIME LIETUVOS 
PREZIDENTĄ 
PETRAS KISIELIUS, M.D. 

Kandidatų, norinčių būti 
Lietuvos prezidentu, atrodo, 
netrūksta. Šių metų spalio 11 
dienos „Draugo" pirmame pus
lapyje net 9 prezidentinių 
kandidatų nuotraukos. Jų 
daugumos pavardės rinkėjams 
žinomos, veidai pažįstami. Ko 
gi taip veržiamasi kandidatuo
ti? Ar dėl noro padėti savo 
kraštui, gal dėl garbės, o gal 
yra ir ekonominių ar dar kito
kių motyvų. Vieni kandidatai 
patys apsisprendė, kitus gal 
kas nors deleguoja — juk rei
kia ir pamaišyti, ir paskaidyti, 
priešingus partnerius sumen
kinti, kad galėtum lengviau 
laimėti. Daugiau kaip pusė 
kandidatų neturi nei ma
žiausios galimybės šiuose rin
kimuose laimėti. Tai kam dar 
jiems leisti pinigus? Neuž
tenka norėti būti prezidentu, 
reikia būti išrinktam. Sveikin
tini, kurie jau iš kandidatų 
eilės pasitraukė. Tai realūs pi
liečiai. 

Kadangi prezidentas renka
mas visų, turinčių teisę bal
suoti valstybės piliečių, tai jis 
turi būti savo valstybei aiškiai 
nusipelnęs žmogus, praėjęs 
toje valstybėje didelių darbų 
stažą, turįs aukštą atsako
mybės jausmą už valstybę, už 
piliečius ir atsakomybę pi-
liečiams-rinkėjams už savo 
pažadų vykdymą. Tai turi būti 
plačios asmenybės žmogus. 
Apie žmogaus asmenybę 
sprendžiame iš jo išsilavinimo, 
sugebėjimų, įtakos visuome
nėje, iš darbų. 

Nagrinėjant prezidentinių 
kandidatų tinkamumą vado
vauti Lietuvai, ypatingo dė
mesio susilaukia Vytautas 

'-Landsbergis, dabartinis Lietu
vos Respublikos Seimo pirmi
ninkas. 

Tad susipažinkime su jo at
liktais darbais Lietuvai, ypač 
Sąjūdžio laikotarpiu. Visi su 
nepaprastu dėmesiu sekėme 
Lietuvos la vės stebuklo vys
tymąsi. Vi i Lietuva sujudo, 
subangavo, tarsi, didžiulė upė, 
nešdama 50 metų trukusios 
žiemos lytis, ėmė iš po ledo 
skleistis, žaliuoti laisvę ne
šantis pavasaris. Tai Sąjūdžio 
įkūrimas — 1988 m. birželio 
3-čioji. 

Vytautas Landsbergis buvo 
tiesiog pasinėręs Sąjūdžio 
veikloje drauge su eile kitų 
sąjūdžio vadų. Šioji veikla, 
siekdama tautos laisvės bei 
valstybei nepriklausomybes, 
rėmėsi teise ir tiesa, savo 
veikloje atmesdama terorą bei 
konfrontaciją ginklu. Tai Gan-
dhi kovos metodas, kuris Są
jūdžio veikloje pasirodė esąs 
labai t inkamas, daug kartų 

okupantą sulaikęs nuo jėgos 
panaudojimo. Tad Sąjūdžio 
kovos ginklas buvo tiesos 
žodis. Sąjūdis tvirtino ir pas
kelbė, kad Lietuvos Respubli
kos įstatymai yra aukščiau so
vietinės valstybės įstatymų. 
Kokia drąsa! 

V. Landsbergis buvo vienas 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
narių, dažnai jam tekdavo tai 
iniciatyvinei grupei būti pir
mininku. Dėl išminties, su
gebėjimo, taiklių sprendimų ir 
aktyvumo jis tapo tikruoju ini
ciatyvinės grupės ir viso są
jūdžio vadovu. O Sąjūdžiui, 
ypač jo vadovams, teko atlikti 
daugybę planų, sumanymų, 
sprendimų ir neatidėliojamos 
veiklos iki Nepriklausomybei 
paskelbimo ir dar po to. Be 
galo didelis Sąjūdžio laimė
j imas buvo Molotovo-Ribbent-
ropo pakto pasmerkimas so
vietų deputatų suvažiavime 
1989 m. 

Sovietinė Rusija pripažino, 
kad Lietuva buvo okupuota, o 
neprisijungusi savo valia prie 
Sovietų Sąjungos, kaip kad 
visą laiką okupanto buvo skel
biama. Čia ir buvo pati di
džioji Nepriklausomybės at
statymo atrama. Lietuvos 
okupacija — tai Ribbentropo-
Molotovo paktas. Žinoma, šis 
okupacijos pakto sovietų pri
pažinimas Sąjūdžio vadovybei 
kainavo daug įtempto darbo, 
daug diplomatinių ėjimų, pa
sitarimų, daug sumanumo ir 
išminties. Tik keista, kad Va
karai buvo per daug abejingi 
išsilaisvinančioms tautoms. 

O JBaltijos kelias" — tikras 
unikumas , neturėjęs istorijoje 
į save panašaus . Jį vykdė trys 
Baltijos valstybės. 1989 metų 
rugpjūčio 23-čiąją visas pasau
lis stebėjo televizijoje dviejų 
milijonų lietuvių, latvių ir es
tų, susikabinusių rankomis, 
žmonių juostą, nusitiesusią 
600 kilometrų pagal Baltijos 
pajūrį. J ie reikalavo grąžinti 
okupuotas tėvynes į neprik
lausomų valstybių šeimą. 

Po eilės laimėjimų atėjo me
tas skelbti Lietuvos Neprik
lausomybę. Čia būta ir tam 
tikros opozicijos. Kai vienas 
aukštas Lietuvos pareigūnas, 
besilankantis Čikagoje, buvo 
paklaustas , ar jis yra už Lie
tuvos Nepriklausomybę jis at
sakė: „Taip, aš esu už Neprik
lausomybę, bet už realią Ne
priklausomybę" — „Kas gi re
alioji Nepriklausomybė?" — 
buvo mano klausimas. „Kas 
mus gins nuo lenkų, kas mus 
gins nuo gudų, iš kur mes gau
sime žaliavos?" — buvo jo at
sakymas. Be abejo, tokia nuo
monė buvo ne jo vieno. Vieni 

Lietuvos Respublikos Seimo pirm. prof. Vytautas Landsbergis lapkričio 11d. Vilniuje koncerte, skirtame Pa
saulinei jaunimo dienai. Nuotr. Eltos 

tad bijojo anų trijų išvardintų 
aplinkybių, buvo daug tokių, 
kurie iš viso jos nesvarstė, ja 
nesirūpino ir jos nepageidavo 
ir nenorėjo. Manyčiau, tad iš 
šios kategorijos žmonių ra
sime ir t a rp šio meto preziden
tinių kandidatų. Dar buvo ne
maža ir tokių, kurie tvirtino, 
kad dar neatėjęs metas skelbti 
nepriklausomybę, dar reikia 
laukti. Landsbergiui Lietuvos 
nepriklausomybė buvo tikrai 
reali. J i s jos siekė visa savo 
siela ir visomis savo jėgomis, 
vadovaudamas Lietuvos di
džiajai jėgai — Sąjūdžiui. 

Landsbergio asmenyje tilpo 
daug reikšmingų vadovavimo 
savybių. Jo veikla Sąjūdyje 
įrodė, kad jis yra stiprus poli
tikas, aiškiai numatantis įvy
kius, tikslus sprendimuose, 
neatlaidžiai siekiąs Lietuvai 
naudingų tikslų, akcijos žmo
gus, nevengiąs savo asmens 
aukos, net jei tai liestų ir jo 
gyvybę. J a m Lietuvos neprik-
lausomsybė buvo pats realiau
sias tikslas, be jokių sąlygų. 
Tad 1990.03.11 Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji Tary
ba, jos sesijai vadovaujant Ta
rybos pirmininkui V. Lands
bergiui, paskelbė Lietuvos val
stybės Nepriklausomybės at
statymą. 

Lengva suprasti, kaip riau
mojo meška, išmesta iš jos 
Baltijos guolio. Tuometinis 
Rusijos vadovas Gorbačiov 
niekaip nenorėjo sutikti su 
šiuo Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos nuosprendžiu. Lietu
vai buvo įvairiai grasinama, 
siunčiami ultimatumai, vyko 
karinės jėgos demonstravimai 
pagaliau ir ekonominė bloka
da. Tarp jau Nepriklausomos 
Lietuvos vadovybės, vadovau
jamos V. Landsbergio, ir So
vietų Rusijos vadovo Gorba

čiov vyko tiesiog nervų karas. 
Ekonomine blokada — rei

kalavimas panaikinti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mą, grįžtant į kovo 10-tąją 
dieną. Tai Lietuvos laisvės 
kaina. Tai Lietuvos būta dide
lio jaunos nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos laisvės iš
bandymo. Čia vėl Sąjūdžio ir 
jo vyriausio vadovo didelis lai
mėjimas po labai atkaklių, 
komplikuotų ir ilgai užsitęsu
sių derybų su Gorbačiov. 

Labai svarbus Landsbergio 
ir Sąjūdžio laimėjimas prie 
Seimo rūmų bei televizijos 
bokšto 1991 m. sausio 13-tą 
dieną, tačiau su didelėmis Lie
tuvos jaunų žmonių gyvybių 
aukomis. Šį kartą sovietų ka
riniai daliniai su tankais ir 
automatais užpuolė radijo ir 
televizijos pastatus ir TV 
bokštą. Šiuos pastatus bei Sei
mo rūmus buvo apsupusi di
džiulė minia lietuvių. Neduo
dami tankams kelio, j ie daina
vo patriotines dainas, nerody
dami baimės mirti. Sovietų 
tankai vikšrais ir šūviais 
triuškino gynėjų kūnus, šau
tuvų buožėm kareiviai daužė 
beginklius gynėjus. 13 žuvu
sių, daugybė sužeistų. 

Po to „Dažnas klausinėjo 
(užsieniečiai, P.Kj nebe to, 
kur yra Lietuva, o iš kur tokie 
žmonės, kurie dainuodami 
miršta už laisvę ir beginkliai 
laimi prieš branduolinę impe
riją, iš kur jie?" ULūžis prie 
Baltijos", 26 p.). Galų gale ne
išlaikė puolėjų nervai, užėmę 
pastatus pasitraukė. Taigi, 
Landsbergio vadovaujama, 
tauta nugalėjo sovietų kariuo
menę prie TV bokšto. Didelis 
nelauktas laimėjimas! 

Sėkmingos buvo Sąjūdžio 
pastangos ir dėl sovietų ka
riuomenės iš Lietuvos išvedi

mo. Tai buvo taip pat labai 
didelis Landsbergiui uždavi
nys. Šiam reikalui 1991.06.14 
buvo surengtas referendumas, 
kur žmonės entuziastingai pa
balsavo už kariuomenės išve
dimą iš Lietuvos, o liepos 
mėnesį ir Helsinkio konferen
cija savo nutarimuose reikala
vo svetimos kariuomenes iš
vedimo iš Baltijos valstybių. 
Todėl Maskvoje 1991.09.08 
buvo pasirašyta sutartis dėl 
rusų kariuomenės iš Lietuvos 
pasitraukimo. 

Išvardinau pačius didžiuo
sius įvykius Sąjūdžio veikloje, 
daugiausia vadovaujant V. 
Landsbergiui. Be čia pami
nėtų, buvo daugybė ne tokių 
ryškių uždavinių, kuriuos 
reikėjo atlikti Sąjūdžio vardu, 
vedant Lietuvą į nepriklauso
mybės paskelbimą ir jos 
įtvirtinimą. 

Per šį laikotarpį Landsber
gis įsigijo nepaprastą vardą ne 
tik Lietuvoje, bet ir visoje Ry
tų bei Vakarų Europoje. Rytų 
Europoje buvo minimi 3 didie
ji: Walesa, Havel ir Landsber
gis. Teko tą pastebėti ir Ame
rikos spaudoje. Visi Lietuvos 
įvykiai buvo sekami ne tiktai 
buvusio okupanto — sovie
tinės Rusijos, bet ir Europos 
valstybių. Amerikos, Kanados. 
Besilaisvinančios Rytų Euro
pos valstybės sekė Lietuvos 
pavyzdžiu, Lietuva žygiavo 
avangarde. Net ir Jelcin ne 
kartą naudojosi Lietuvos pa
tirtimi. 

Tad kas iš prezidentinių 
kandidatų yra tiek atlikęs po
litinių darbų ir laimėjimų Lie
tuvai? Kas įdėjo tiek darbo, ta
lento, kas aukojo tiek dienų ir 
naktų? Lietuva, dar neseniai 
numetusi okupacijos jungą, 
dar vis žengia ne taip tvirtus 
žingsnius. (Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Bus nelengva žmones 
įtikinti 

Kasmet šiame krašte nuo 
maiste, daugiausia mėsoje, at
siradusių bakterijų suserga 
keli milijonai žmonių. Didžio
sios tų susirgimų dalies pa
sekmės yra kelios dienos blo
gos savijautos, tačiau silp
nesnės sveikatos, senesnio 
amžiaus ar mažiems vaikams 
apsinuodijimas labai pavojin
gas ir per metus atima apie 
9,000 gyvybių. Ypač nemažai 
baimės vartotojams įvarė pra
ėjusios vasaros įvykiai, kai 
daug kas apsirgo nuo pavojin
gomis E.coli 0157:H7 bakteri
jomis užterštos maltos jautie
nos. Dėl tos priežasties iš 
parduotuvių ir restoranų bu
vo atšaukta per 25 milijonai 
svarų mėsos — didžiausias 
kiekis šio krašto istorijoje. 

Vartotojai taip pat dažnai 
perspėjami, kad ypač daug 
salmonella, liseria, E. coli ir 
kitų bakterijų pasitaiko 
paukštienoje, todėl reikia lai
kytis griežtų higienos taisyk
lių, ruošiant paukštienos pa
tiekalus ir nevalgyti pusžalės 
mėsos. Parduotuvėse ant kiek
vieno mėsos įpakavimo taip 
pat užrašytas perspėjimas, 
kad pirkėjas būtų atsargus. 
Prie to jau esame pripratę ir 
tik retas atsisako mėsos iš 
baimės susirgti. Tačiau pro
blemos ignoruoti taip pat ne
įmanoma, nes užkrėsti mėsos 
produktai jau ne išimtis, o 
kasdienybė. 

Praėjusią savaitę JAV Mais
to ir vaistų apsaugos įstaiga 
(Food and Drug Administra-
tion — FDA) paskelbė, kad 
duodamas leidimas jautieną 
nuo visokių bakterijų „gydyti" 
radiacija. Nuo gamma spindu
lių peršvietimo nepasislėps 
joks kenkėjas, vienok mėsa 
nepakeičia skonio, nepraran
da maistingųjų medžiagų, o 
radioaktyvumo nuosėdų nelie
ka nei ženklo: taip „apšva
rinta" jautiena yra visiškai 
saugi. Reikia pastebėti, kad 
jau prieš keletą metų leista 
radiaciją panaudoti paukštie
nai ir kiaulienai. Nuo 1963 
metų leidžiama tuo būdu su
naikinti kenksmingus „prie
dus" vaisiuose, daržovėse, kai 
kuriuose džiovintuose prie
skoniuose, tačiau iki šiol tik 
labai retai parduotuvėse ras
tume produktų, peršviestų 
gamma spinduliais, kurie yra 
milijonus kartų stipresni už 
mums priprastuosius Rentge
no spindulius, vartojamus 
medicinos procedūrose. 

Vartotojai nuo radiacijos 
būdu apšvarintų maisto gami
nių atkakiiai šalinasi. Viskas, 
kas susieta su radioaktyvu

mu,- žmonėms kelia šiurpų 
Radiacijos proceso priešiniu 
kai siūlo neskubėti, bet atlikt 
ilgalaikius tyrimus, užtikri 
nančius. kad tikrai nėra pavo 
jaus sveikatai. Nors šį jautie
nos švitinimo procesą tvirta: 
remia American Medkal As-
sociation ir Pasaulinė sveika 
tos organizacija, eilinis mėso-
vartotojas nesijaučia įtikintas 
ar saugus. 

Nelabai skubama pritaikyti 
gamma spinduliais švitinimą 
mėsos paruošimo įmonėse 
Tas pareikalaus specialiai 
įrengtų patalpų, ypatingos ap
saugos darbininkams, kadan
gi jie turės dirbti su pavojinga 
radiacija. Delsiama ir dėi to. 
kad procesas atsilieps į varto 
tojų kišenę ir mėsos kainos 
pakils keliais centais ož 
svarą. Be to. susidarys it 
naujų radioaktyvių atlieku 
pašalinimo problemų. 

Visiems atrodo lengviau 
uždėti dar vieną perspejim.-; 
ant šviežios mėsos įpakavimų, 
pakentėti dėl užkrėtimų atsi
radusius sveikatos sutriki
mus, kaip priimti naujus ap
saugos metodus. Be abejo, il
gainiui ir pirkėjai, ir mėsos 
paruošėjai bus įtikinti, kad 
švitinimas gamma spinduliai.-, 
iš tikrųjų nesudaro ypatingu 
pavojų. Galbūt iš karto reikėjo 
šį procesą pavadinti kitu 
,,saugesniu'7 vardu, tuomet ir 
vartotojus būtų buvę lengviau 
įtikinti. 

Nepritariantys maisto ra
diacijai siūlo įvesti griežtesne 
švaros kontrolę skerdyklose, 
pasamdyti daugiau inspekto
rių, kad patikrinimas butu 
nuodugnesnis, vienok visa tai 
mėsos kainas pakėltų'fcur ka> 
aukščiau negu švitinimo pro
cesas ir vargiai duotų tokius 
patikimus rezultatus. Gamma 
spinduliai, kaip ir karšta 
temperatūra mėsą paruošiant, 
užmuša bakterijas jos viduje. 
Inspektorių patikrinimas ar 
skerdyklų švara yra tik pa
viršutinė išeitis. Jeigu gyvu
liai ar paukščiai atvyksta iš 
augintojų jau užkrėsti, in
spektoriai ne visuomet gali 
problemą laiku pastebėti. 

Vis dėlto laikas labiau su
sirūpinti maisto apsauga, 
ypač kai įvairiausi žali, šal
dyti, konservuoti produktai 
importuojami iš daugybes 
kraštų. Ne visur laikomasi to
kios griežtos priežiūros stan
dartų, kaip Amerikoje. Nors 
vartotojus bus nelengva įti
kinti, kad maisto švitinimas 
saugus, vis tiek jie ilgainiui 
turės daryti pasirinkimą tarp 
maisto saugumo ir radiacijos 
baimės. 

KUDIRKOS 
CVINCAS - ALEKSANDRAS - ALGIRDAS) 

Zanavykų krašto kul tūr inė iškarpa 
ALEKSANDRAS KUDIRKA 

Į ' (Tęsinys) 

Bėgo laikas, jau
nuoliai tuose pačiuose Veive
riuose keitėsi, buvo svetimi, 
mokytojai taip pat keitėsi, o 
Veiveriai, kur aš gyvenau 9 
metus, kur brendo mano pa
saulėžiūra, kur tiek svajota 
apie ateities gyvenimą, kas 
metai darėsi man vis sveti
mesni, šalti ir jau nieks ma
nęs netraukė. Gyvenau tik at
siminimais iš praeities. Nauja 
aplinkuma, nauji žmonės, pa
žiūros. Atsivėrė naujas pasau
lis su savo paslaptimis, pa
gundomis, didmiesčiais, jų 
grožiu, teatrais, parkais. Koks 
Veiverių kuklumas prieš Var
šuvą, Petrogradą! 

Gyvendamas tarp svetim
taučių, turėjau progos įsitikin

ti, kad visur yra gerų ir blogų 
žmonių ir kad gerbiamas tik 
žmogus — darbštus, sąžinin
gas, rimtas, o ne latras . 

Praleidęs 1903 m. vasarą 
Veiveriuose, aš pasiryžau mo
tiną ir seserį supažindinti su 
gyvenimu kituose kraštuose, 
gyvenimu mieste. Paėmiau jas 
pas save į Rutkos miestelį, ku
ris mažesnis už Osiecką, bet 
žmoniškesnis. Vietos gyvento
jai — mozūrai — malonūs, 
mokytoją gerbė. Apylinkėje 
daug smulkios vaišingos šlėk
tos, taip, kad pragyvenimas 
man nebuvo sunkus. įvairio
mis progomis mokyklinio am
žiaus vaikų tėvai atnešdavo 
dešrų, sviesto, kiaušinių, be 
to, privačiai, mokydavau vai

kus. Mokykla vidury miesto, 
su nemažu žemės sklypu, kur 
aš su savo mokiniais pasodi
nau apie 100 vaisinių medžių. 
Direkcija tai įvertino ir iš
reiškė man padėką net pini
gais. Vietos inteligentai — 
klebonas, vikaras, teismo sek
retorius, pas kurį buvo 3 duk
terys — dvi jau paaugusios 
(Paulina ir Jadvyga). Jadvyga 
kurį laiką buvo Varšuvoje vie
nuolyne, bet nusivylė ir grįžo 
namo. Jauniausia — Vanda 
svajojo apie mane. Aš ją mo
kiau griežti smuiku. Apie ve
dybas aš tuomet net nesvajo
jau. Galvojau prasimušti gyve
nime. Daug skaičiau, lavinau-
si, studijavau ir ruošiau seserį 
egzaminams būti mokytoja. 
Apylinkės Rutkos smėlėtos, 
kalvos apaugusios pušaitėmis; 
susijungę du plentai, kurių 
vienas eina per Zambrovą į 
Lomžą. Rutkoje aš išbuvau 
nuo 1903 iki 1906 m. Čia ma
ne užtiko Rusų-japonų karas, 
o po to 1905 m. revoliucija. 

Mokyklos buvo paverstos gry
nai lenkiškomis, rusų kalba 
išmesta. Lenkų tauta svajojo 
apie laisvę, svetimtaučiais ne
buvo patenkinti. Pasirodė bū
riai kazokų ir žandarų slopinti 
revoliucijos. Aš naktimis neš
davau į jų buveinę slaptą lite
ratūrą — revoliucinę — ir 
slaptai išmėtydavau jų kieme. 
Pirmą kartą gyvenime įsigijau 
dviratį ir su jo pagalba gaben
davau literatūrą iš Lomžos. 

Rutka man paliko gražius 
atsiminimus. Susipažinau su 
lenkų tauta, šlėktų gyvenimu, 
lankiau jų ruoštus vakarėlius, 
studijavau Lomžos miesto gy
venimą. Nuo to laiko miestas 
su jo pramogomis, gyvenimo 
tempu, man vis labiau patiko 
ir brendo mintis apsigyventi 
didmiestyje Lomžoje buvo 
įsikūrusi lietuvių draugija. Aš 
visuomet lankiau jos rengtus 
vakarėlius. Pirmininkas buvo 
kun. kan. Aleksandravičius 
(Lomžos priemiesčio — Piotni-
ca klebonas). Tuo metu jisai 

buvo labai autoritetingas rusų 
aukštų valdininkų tarpe. Lan
kėsi pas Lomžos gubernatorių 
su vizitais. Aš tuo pasinaudo
jau, ir man prižadėta buvo 
Lomžoje vieta — srities Akci-
zės vieta „stolonačalnika", 50 
rb. mėnesiui. Bet grįžo sužeis
tas iš japonų karo senas tar
nautojas rusas ir užėmė savo 
vietą. 

Mokytojaudamas Rutkoje, 
lankydavau lietuvių mokyto
jus Kasperavičių, Žilinską 
Antaną (Dobžlajave) Sluoks-
naitį Joną (Kuleši — 7 km nuo 
Rutkos), Stanislavičių (Pucha-
ly mistely) ir kiek toliau, ne
toli Ciechanoven. mokytojau
jantį Goriną Kazį ir kitus. 
Reikia pasakyti, kad tuomet 
Lomžos gub. buvo nemaža lie
tuvių mokytojų, kunigų ir 
Lomžoje valdininkų. 

Po 1905 m. revoliucijos buvo 
leista lietuviams keltis į Kau-
niją. Padaviau pareiškimą. Di
rektorius atsakė, kad „za izga-
nije ruskogo jazyka z školy" 

(už rusų kalbos išvijimą iš mo
kyklos) neleidžia keltis. Tuo
met Lomžoje, direkcijoje, susi
pažinau su mokytoju Kasa-
kaičiu. Jis 17 metų išbuvo mo
kytoju Nure, prašė iškelti į 
Kauno direkciją ir gavo suti
kimą. Tuomet aš, pasinaudo
jau proga ir, nepaisant, kad 
jau gavau naują paskyrimą į 

Dobzeląjavą (vietą, kurią buvo 
užėmęs Žilinskas1, paprašiau 
mokyklų direktoriaus tgenero-
lo Alfanasijevo, didelio juo
dašimčio, kurį vėliau Lomžoje 
užmušė lenkai revoliucionie
riai), kad mane skirtų į Nura. 
nes neleidžia važiuoti i Lie
tuvą. 

(Bus daugiau1 

Dalia 'i3 kairės . Irena ir Algirdas Kudirkom 1935 m 
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KAIP ČIA IŠDYGO JAUNIMO 
CENTRAS 

Nors gimtadienių jis nepri
pažįsta, bet sausio 9 d. galė
tume kunigą Joną Kidyką, SJ. 
sveikinti su 93-ja metų sukak
timi. Lietuviams jis nuo seno 
žinomas, kaip misijonierius, 
jėzuitų misijų steigėjas, lietu
vybės gaivintojas tolimuose 
Pietų Amerikos lietuvių telki
niuose, daugelio lietuviškų 
laikraščių bendradarbis bei 
redaktorius, rašytojas ir visuo
menininkas. 

Papasakoti J. Kidykas galė
jo daug ir įdomiai. Tačiau, bū
damas žemaičiu ir dar užsi
spyrusiu, apie savo veiklą ka
talikų tarpe atsiliepdavo labai 
santūriai. 

Kun. Jonas Kidykas, SJ. 

Ir aš esu patyrusi pralai
mėjimą, kai 1995 m., šven
čiant kunigo 90 m. jubiliejų 
bandžiau jj prakalbinti iš ank
sto paruoštais klausimais. 
Maloniai šypsojosi kalbina
mas, bet į visus mano paklau
simus atsakinėjo savo klausi
mais arba priešginiavimais. 
Bandžiau išsiaiškinti, ar J. Ki
dykas laimingas, taip ilgai 
gyvenęs, o jis — „reikia rūpin
tis, kad ne ilgai gyventum, bet 
kad pakankamai. Nes ilgas 
gyvenimas yra lemties daly
kas, o pakankamai — sielos". 
Norėjau sužinoti, kaip jis su
pranta ilgą gyvenimą, o jis 
kaip ranka nukirto — „ar tam
sta skiri sąvokas 'ilgas' ir 
'pilnutinis'? Pilnutiniu gyve
nimas pasidaro tada, kai siela 
pati tampa savo gėriu ir pra
deda save valdyti". Ir tik pak
laustas, koks gyvenimas pats 
ilgiausias, jis nedvejodamas ir 
nesiginčydamas atsakė — 
„Reikia gyventi, kol pasisemsi 
išminties. Prie jos priartėjęs 
žmogus pasiekia ne toliausią 
tikslą, bet didžiausią. Tuomet 
jau jis gali drąsiai girtis ir 

dėkoti Aukščiausiajam, o šalia 
jo atsidūręs — ir sau. gamtai 
priskirdamas nuopelną, kad 
jis buvo. Ir priskirs pagrįstai: 
jis grąžino geresnį gyvenimą 
negu gavo". 

Besiruošiant Jaunimo cent
ro jubiliejui, renkant medžia
gą leidiniui .Mūsų žiniose" ap
tikau J. Kidyko pasakojimą, 
kuriame, kaip man pasirodė 
labai gerai atsiskleidžia jau
natviška J. Kidyko dvasia, ju
drumas ir veiklumas. Pasako
jimas vertas priminimo, nes 
vis daugiau atsiranda žmonių, 
kuriems galbūt jau nėra ži
noma, kad dabartinis Jauni
mo centras buvo ..aptiktas" 
kunigo J. Kidyko, apie kurį 
dabar sakoma — ligonis. Lem
tis0 Buvimas lovoje... 

„Lietuvių tautos sūnūs ir 
dukros sugūžėjo Amerikon. 
Vieni po Pirmojo pasaulinio, 
karo. kiti po Antrojo. Vieni 
buvo vadinami 'senaisiais imi
grantais', kiti 'dipukais'. Se
niesiems imigrantmas naujie
ji, o naujiesiems senieji atrodė 
savotiški, keistesni, nesupran
tami jų papročiai ir reikalavi
mai. Ir vieniems, ir kitiems 
buvo sunkoka rasti bendrą 
kalbą, bendrus interesus. Kur 
jiems spiestis, kai nepritampa 
prie vietinių0 

Naujieji imigrantai nepažino 
vietos kunigų. Jų senovinė 
kalba rėžė ausį. Jie atsivežė iš 
Lietuvos ir pabėgėlių stovyk
lose, su jais tuos pačius var
gus vargusius, jų dvasios rei
kalais susirūpinusius kuni
gus. Tokių 'senų pažįstamų' 
kunigų tarpe buvo ir Ameri
kon patekę tėvai jėzuitai. Juo 
daugiau naujų ateivių pri
važiavo Čikagon, juo opesnis 
buvo reikalas ką nors daryti, 
kad tas gausus jaunimas ne
nusiviltų Amerikos senųjų lie
tuvių ir parapijų svetingumu, 
kad nepasimestų svetimo, ne
katalikiško, nelietuviško did
miesčio viliojančiose pagun
dose. Kokias reikėtų sudaryti 
jiems palankiausias sąlygas 
išlikti ko ilgiausiai ir katali
kais, ir veikliais lietuviais? 

Prisiklausę įvairiausių rū
pesčių, nusiskundimų ir pra
šymų, mudu su t. Jonu Bore-
vičium ir pradėjom laužyti 
galvas kas darytina prak
tiškai. Tai daryt pradėjome tik 
įsikūrę 8101 S. Champlain 
Ave. 1948 metais spalio mė
nesį. Tų kuklių ir ankštų pa
talpų verandoje bei rūsyje 
pradėjo vis dažniau rinktis ju
driosios visuomenės vadovai ir 
jaunimas. Pirmoji skautų tun
to sueiga įvyko 1949 m. vasa
rio 27 d., sukviesta Liūto 
Griniaus. Čia pradėjo spiestis 
ir ateitininkai. O kai tų metų 
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Jaunimo centras Čikagoje. 

LIETUVIŠKI CENTRAI, KAIP 
SAVI NAMAI 

Turbūt pastūmėti stiprių 

patys statyti mums reikalin
gas patalpas'. 

Ėmiau zuiti visomis gatvė
mis, dairydamasis. Vieną kitą 
tuščią sklypą buvo galima ma
tyti, bet didesnio ploto vis Čikagos vėjų, 40 metų Jauni-
nėra ir nėr. Pagaliau 1954 me- mo centro gyvenime prabėgo 
tų vieną dieną, išsibastęs pie- greitai. 
tinėje Čikagos dalyje, grįžtu Šiandien visi kartu pa-
pietų Western gatve. Norėda- žvelkime į Jaunimo centro 
mas išvengti Garfield bulvaro praeitį, dabartį ir gal planuo-
ir Western Ave. kampo bei su- jamą ateitį, 
sitrumpinti kelią, pasuku į 59 Pasiekę skirtingus, mus net 
gatvę, iš tos į Claremont ir bauginančius, Amerikos kran-
privažiavęs 56-os kampą, re- tus, nepažįstamo gyvenimo 
giu nemaža krūmų, ir didokus aplinkoj, instinktyviai glau-
plotus tuščios žemės abiejuose dėmės krūvon, bijodami pra-
Claremont gatvės šonuose, rasti atsineštą turtą — lietu-
Išlipu iš mašinos. Dairausi. Iš vybės idėją. Supratome, jog 
aukštos žolės kyšo pusiau nu- ištirpsime verdančioje žmo-
linkęs senas baslys su gerokai nijos jūroje, jei neišsaugosime 
išblukusiu įrašu: 'For sale'. Ir kalbos, tautos tradicijų, jei ne-
vos išskaitomas telefono nu- pajėgsime suburti jaunimą į 
meris. Krūmuose ant pasik
lotų laikraščių gulinėja kele
tas 'bomų' ir vaišinasi gaiviu 

liepos 7 d. Kunigų vienybė skystimėliu iš butelio. Čia pat 
paskyrė neseniai atvykusį ir Gage parkas. 'Na, manau, čia 
skautybės aukščiausius kur
sus išėjusį bei Italijoje su 
skautais gražiai dirbusį t. 
Juozą Vaišnį vyriausiuoju 
skautijos dvasios vadu Ameri
koje, o po trijų mėnesių t. Jo
ną Borevičių jaunųjų ir stu
dentų ateitininkų dvasios va
du, tai teko dar labiau su
sirūpinti, kaip padėsime tam 
mūsų jaunimui. 

Pasitaikė proga Čikagon su
važiuoti kone visiems Ameri
koje jau esantiems lietuviams 
jėzuitams. Porą dienų tarė
mės, svarstėme mūsų darbo 
galimybes ir gaires išeivijoje. 
Pagaliau apsistojome prie 
minties pastatyti prie mūsų 
vienuolyno erdvias patalpas 
susirinkimams, renginiams, 
repeticijoms, kur mokiniai ga
lėtų užsukti po pamokų savo 
mokyklose, kas norėtų pamo
kas ruošti, iki jų tėvai grįš iš 
darbo, organizacijos šaukti sa
vo susirinkimus. Gal net ir di
desnę salę vaidinimams, kon
certams, suvažiavimams, su 

bufetu skaniems užkan-
džiams, su patalpomis biblio
tekai, skaityklai ir t.t. Turėtų 
būti toks lietuviško gyvenimo 
ir kultūros židinys, kuriame 
visi lietuviai galėtų jaustis 
kaip namie. 

Užsiminėme apie savo sva
jones vysk. Vincentui Brizgiui. 
Jis ne tik nuoširdžiai pritarė 
mūsų užmojams, bet dar pri
dėjo: 'Būtinai įplanuokit į jo. 
pastatus klases lituanistinei 
mokyklai, kuri dabar jau ke
linti metai yra mėtoma iš vie
nos parapijos į kitą. Aš jus 
remsiu kiek tik galėsiu'. Tai 
va, vėl naujas reikalas — rū
pintis patalpomis mokyklai. 

1952 metais t. Broniui Kriš-
tanavičiui persikėlus iš Romos 
Čikagon darbuotis ir jį pasky
rus mūsų provincijolu, tie rei
kalai visai rimtai pajudėjo pir
myn. Jis aplankė kone visus 
lietuvius klebonus, tarėsi su 
Čikagos amerikiečių provinci
jolu, su kardinolu Stritch, su 
mūsų visuomenės veikėjais, o 
gavęs jų pritarimą, vieną die
ną ir sako: Tėve Jonai, dabar 
jau visai rimtai ieškok kiek 
tik galima didesnio ploto že
mės kur nors tarp Marąuette 
ir Brighton Parko. Turėsim 

visų geriausia vieta, kokią iki 
šiol esu apėjęs'. Spaudžiu ma
šiną namo. Tėvai valgo pietus. 
Atsiprašęs už pavėlavimą ir 
sakau t. Krištanaviciui ausin: 
'Ką tik radau mums tinkamą 
žemę. Po pietų einam apžiū
rėti. Visai netoli'. Nuėjom. 
Dairosi provincijolas. Žings
niuoja, skaičiuoja, kiek čia yra 
tuščių lotų. Ant vieno, dar 
pačiame kitų viduryje, stovi 
poros aukštų apkiušęs medi
nis namas. Tą reiktų išpirkti 
ir nugriauti' — sako. Kitoje 
Clarendon gatvės pusėje irgi 
tuščių keturių lotų viduryje 
riogso cementinių bL<ių senas 
namas. 'Ir tą reiktų išpirkti'. 
Pagaliau t. Krištanavičius sa
ko: 'Jonai, skambink tuo tele
fono numeriu. Pasiteirauk, ar 
tie sklypai dar neparduoti? 
Bus mums geri. Čia bus gali
ma statyti didelius pastatus'. 

Skambinu. Atsiliepia vyriš
kas balsas: 'Neparduoti', 'Ar 
dar parduodami?' 'Parduo
dami'. 'Kada galiu užeiti dau- suprasti 
giau informacijų gauti?' 'Kad 
ir šiandien'. Pardavėjo infor
macijos buvo geros. Visi tie lo
tai yra praskolinti miestui už 
'taksus'. Jei kas juos nupirktų, 
tai miestas daugiau nei pusę 
taksų dovanotų. O ir savinin
kai nori jais nusikratyti. Kai
na bus prieinama. 

Po tokių palankių naujienų 
t. Krištanavičius nė kiek nebe-
delsė. Pasirašius pardavimo-
pirkimo sutartis, atlikus eilę 
paruošiamųjų planų ir susi
tarus su Juozu Augustinavi-
čium statybos reikalais, 1954 

organizacijas ir lietuviškas 
mokyklas. 

Dažnai girdime kalbant apie 
Amerikos lydymo katilo „mel-
ting pot" buvimą, paneigiant 
tautinės priklausomybės reikš
mę. Nepaisant, kad kiekvieno 
mūsų gyslomis1 teka protėvių 
kraujas, kad kiekvienas mūsų 
iš savo tėvų yra paveldėjęs ne 
tik biologines bei dvasines ver
tybes, bet ištisos protėvių eilės 
praeitį. Esame tampriai su
rišti su jų istorija, patys 
būdami aktyvūs būsimųjų 
kartų ir tautos istorijos kū
rėjais. Noras atitrūkti nuo 
savo paties kamieno yra savo 
tapatybės praradimas. Jauni
mo centro veikloje visa tai yra 
vienas pagrindinių tikslų: 
išlaikyti tautinės ir etninės 
priklausomybės ryšį, meilę 
savo tautai, jos kalbai bei pa
pročiams ir ryžtą kovoti dėl 
tautos gerovės. 

Prieš 40 metų naujųjų atei
vių reikalams, kultūrinei veik
lai nebuvo vietos, nors ir 
užteko lietuviškų pastangų 
Čikagoje. Anuomet susidarė 
užtvankos ir naujieji ateiviai 
nebuvo jau įsikūrusių lietuvių 

metų liepos 29 dieną pašven
tinta žemė ir prakasti pama
tai. Dalyvavo šešiolikos orga
nizacijų ir draugijų pirminin
kai bei atstovai, klebonas Jur
gis Paškauskas ir Juozas Šau-
linskas ir didelis būrys gera
darių". 

Toks tad pasakojimas žmo
gaus, kuris dabar yra tarp bū
ties ir nebūties, tarp sąmonės 
ir visiško sveikos nuovokos 
praradimo. Susikalbėti, juo la
biau pasidalinti sukauptais 
vertingais prisiminimais su t. 
Kidyku dabar jau nepavyktų 
niekam. Vėlu... 

Aldona Jurkutė 

Irena Kriaučelionienė, 5 metus bu
vusi Jaunimo centro direktorė ir at
likusi centrui daug vertingų darbų. 

Skyrė mus politinės pažiū
ros, nes kai kurie žiūrėjo į 
mus pro raudonus akinius, 
išsilavinimas ir jų žargono 
kalba — irgi darė plyšį. Tėvai 
jėzuitai turėjo idėją: pastatyti 
namus, kuriuose teiktųsi lie
tuviško gyvenimo veikla, kur 
galėtų rinktis, mokytis, posė
džiauti visi lietuviai. Kuriais 
naudotųsi viso pasaulio lietu
viai, besilankantys Čikagoje. 
Netrukus jėzuitai pradėjo na
mų statybą su baime ir rizika 
— nebuvo pinigų. įpusėjusi 

statyba dėl lėšų stokos buvo 
sustabdyta, kol viena žemaitė 
senutė, iš rytinio pakraščio su
pratus centro reikalingumą, 
parėmė jį 110 tūkstančių dole
rių auka, kol nuoširdūs mece
natai ir talkininkai prisidėjo 
prie bendro darbo ir sunkiai 
pradėtos dėti plytos, sulipdė 
šiuos rūmus, kuriuos 1959 m. 
lapkričio 16 d. įregistravo Illi
nois valstijos sostinėje Spring-
fielde kaip pelno nesiekian
čią organizaciją „Lithuanian 
Youth Center Fund, Inc. — 
Jaunimo centro vardu. Ne vie
nam mūsų atrodė, jog tuo var
du pavadintas pastatas skiria
mas jaunimo reikalams. Mūsų 
lietuvių visuomenė daugiau ar 
mažiau gyveno Jaunimo cen
tro ateities rūpesčiais, todėl 
galėjo reikšti savo nuomonę 
dėl vardo pakeitimo. Buvo 
siūloma pakeisti į „Lietuvių 
centrą", „Lietuvių kultūros 
centrą" ir pan. Bet skirtas var
das buvo apgalvotas, juo pas
tatas „pakrikštytas", todėl liko 
tuo vardu vadinamas ir ger
biamas. 

Netrukus įsikuriančių naujų 
organizacijų skaičius augo, 
mokyklos didėjo, gyvenimas 
centre virte virė: koridoriai 
skambėjo juoku, muzika 
klasėse ir salėse — gyvenk ir 
džiaukis, stebėdamas jaunat
višką energiją. Pradėjo trūkti 
patalpų klasėms. Centro pas
tatą praplėtė nauju priestatu, 
kuriame prisiglaudė Čiur
lionio galerija, pedagoginis in
stitutas, kavinė, vėliau litua
nistikos institutas, muziejai, 
archyvai ir t.t. 

Prieš 18 metų lietuviai 
jėzuitai pajuto, jog jie, kaip ir 
kitos vienuolijos, prieauglio 
nesitiki sulaukti, tad atėjo lai
kas pagalvoti, kaip tą didįjį 
lietuvybės centrą palikti sa
vųjų rankose. Iš praeities 
reikėjo pereiti į ateitį. Po pu
santrų metų daromų planų 
1980 m. liepos 1 d. jie perleido 
Čikagos visuomenės lietuvių 
atstovams administruoti Jau
nimo centrą už 10 dol. simboli
nę metinę nuomą. Ta netikėta 
garbė su tėv. A. Saulaičio 
„palaima" teko man pačiai su
daryti valdybą. Su malonumu 
vadovavau 5 metus su 
darbščios, beveik nepasikeitu
sios valdybos pagalba, su JC 
tarybos pirmininko prof. J. 
Račkausko parama. Suskai
čiavau, kad apie 200 talki
ninkų tyliai, iš idėjos, su dide
liu pasišventimu kartas nuo 
kartos atiduodavo savo laisva
laikį ar sekmadienį bendram 
labui. Spaudos ir radijo talka 
daug prisidėjo prie JC garsini
mo ir finansų telkimo. O spau
da buvo ir yra galybė: gali 
iškelti, bet gali ir sunaikinti. 
Stengėmės suburti, sugrąžinti 
nutolusius dėl įvairių prie
žasčių nuo centro žmones ir 
organizacijas, suprasdami, 
kad tik susibūrę vienetai 
išlaikys lietuvybę Amerikoje. 
Telkėme mecenatus ir narius. 
Veiklos pagrindas buvo viltis, 
tikėjimas, kad tai, ko 
trokštame išsipildys. Sutin
kame, kad viltis dažnai būna 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
LIETUVIS, lauko priežiūros darbu (land-
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas. Washington, D.C., ieško darbi
ninko, kuris galėtų attikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pkjut butas - $130 
mėnesiui Kreiptis tel. (202)244-2373. 

STASYS'CONSTRUCTION Į 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „stdings", „soffits", 

„decks', „gutters, plokšti ir„shingle" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Bfftla T0I. 830-241-1912 

i i 

Moteris ieško bet kokio 
darbo: gali prižiūrėti 
vaikus arba ligonius, 

tel. 773-471-0521 
B&B 

Nakvynė ir pusryčiai 
VUniaum senamiostyjel 

p. Veronika 
Trakų 15-5 

2001 Vilnius 
011-370-2-22-24-60 
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R I M A S L. STANKUS 
• Greitas Ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS 

Išnuomojamas prie 66tos ir 
Kedzie Ave 3 kamb. butas su 
šiluma ir virtuvės įrengimais 

$380. 
Tel. 708-425-7160. 

TALMAN DEUCATESSEN 
2624 W. 69 S t Chicaoo, IL 60629 

Tel. 773-434-9766 
Priimame užsakymus, 
kūčioms, Kalėdoms. 

[vairus žuvies patiekalai * Tortai * 
Sližikai * Koldūnai su mėsa, 

grybais, varške * Kiti lietuviški 
valgiai. Siunčiame U.P.S. 

Jaunimo centras — dar vis patogiausia ir prieinamiausią vieta ruošti di
delio masto renginius, kaip įrodė ir X Mokslo bei karybos simpoziumas, 
įvykęs š.m. Padėkos dienos savaitgalį. Nuotraukoje: MK susipažinimo 
pobūvyje lapkričio 27 d. (iš kairės): PLB pirm. Vytautas Kamantas, 
Northern Illinois un-to dekanas prof. Romualdas Kašubą ir Kauno Tech
nologijos un-to rektorius prof. Kęstutis Kriščiūnas. Nuotr. Z. Degučio 

didesnė nei tikrovė, bet gyve- įdiegti jaunimui tautiškumo 
nimas rodo, kad vis tiek reikia 
veikti šiandien, paliekant 
ateičiai mūsų pastangų įver
tinimą. Viltis buvo mūsų veik
los akstinas. Šalia pasiryžimo 
ir energijos reikalingi materi
aliniai ištekliai-veiklos varik
liai (valdžios parama nie
kuomet negauta). 

Tuo metu išeivijos sostinėje 
Čikagoje — Jaunimo centre 
vyko apie 80% visų renginių, 
suvažiavimai, simpoziumai, 
grupiniai ir pavienių solistų ir 
ansamblių koncertai, organi
zacijų veikla, tautinių šokių 
grupių repeticijos ir t.t. Visų 
išvardinti šiandien nereikia, 
nes yra išleistas 40-ties metų 
proga leidinys su plačia infor
macija. 

Šiandien mes laimingi, turė
dami kitus didelius lietu
viškus centrus, kurie ne
ginčijamai reikalingi tiek jau
nimui, tiek vyresnio amžiaus 
žmonėms (gal šiems net dau
giau). Jaunieji, sukūrę Šeimas, 
išsikėlė į priemiesčius ir be 
lietuviško branduolio atsito
lintų nuo lietuvybės. Mūsų 
akademinis jaunimas, užau
gęs lietuviškos dvasios aplin
koje, pajunta meilę savo tėvų 
ir senelių žemei Lietuvai, 
daug jai padeda, be atlygini
mo, be prašymo, dažnai be 
padėkos ar įvertinimo. Gražu 
ir reikia mylėti Lietuvą ir lie
tuvius, bet negalima pamiršti, 
kad ta meilė buvo įkvėpta 
jiems tarp Jaunimo centro 
sienų lituanistinėse moky
klose, organizacijose, kurių 
vadovai ir mokytojai, nie
kuomet nesidangstę garsiais 
šūkiais, iki šios dienos bando 

jausmą. Bando supažindinti 
su tautos kultūra, tradicijom 
ir ypač su sena, garbinga lie
tuvių kalba. Pagarba tėvams 
ir mokytojams, kada girdime 
aukštą profesinį lygį pasieku
sius žmones nesivaržant kal
bančius lietuviškai. Jie gal ne 
vieną privilioja grįžti prie 
savųjų. 

Gaila, bet tiesa, kad daugu
mos mūsų atmintyje yra pa
mirštamos valandos ir dienos, 
praleistos čia koncertuose, 
vakaronėse, parodose, pobū
viuose ir t.t. Gražu būtų bent 
retkarčiais ypač jaunesniems 
aplankyti šiuos rūmus, papa
sakoti savo vaikams ir anū
kams apie maloniai čia pra
leistas valandas, parodyti sa
vo jaunus veidus koridoriuje 
kabančiose nuotraukose. Pri
minti priešvelykinius rengia
mus pusryčius, kur papro
čiais dalijosi trys kartos, kur 
garbingi mūsų tautos atstovai 
ir miesto valdžios pareigūnai 
gėrėjosi lietuviška švente ir 
džiaugėsi vaikučiais, ritinė-
jančiais margučius scenoje. 

Prabėgo 40 metų, šiek tiek 
pasikeitė pasaulis, su juo 
keičiasi JC lankytojai, keičiasi 
valdybos rankos. Gerbkime 
lietuviškus centrus, kaip sa
vus namus, kuriuose ilgai ru
sens ateities kartoms įžiebta 
meilės kibirkštis savai tautai 
ir savai kalbai. Ji negali 
užgesti bet, šviesti kartų kar
toms. O mes tikėkimės švęsti 
auksinį Jaunimo centro jubi
liejų, tik, Dieve mums padėk. 

Irena Kriaučeliūnienė 
žodis Jaunimo centro 40 metų su
kakties šventėje S m gruodžio 7 d. 



JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 

EKONOMIKA. 
ŽVILGSNIS IŠ LIETUVOS 
VALIUTŲ VALDYBA 

LIETUVOJE 
NEBEEGZISTUOJA 

Lapkričio 4 d. Mokslų aka
demijoje Vilniuje surengtoje 
konferencijoje apie krašto ban
kininkystės raidą Lietuvos 
banko Politikos departamento 
direktorius Gitanas Nausėda 
pareiškė, jog valiutų valdyba 
de facto neegzistuoja. Tačiau 
dėl to neverta jaudintis, nes 
šiuo metu pinigų politika dar 
griežtesnė, negu veikiant va
liutų valdybos modeliui. Lietu
vos banko pareigūnas dar 
kartą patvirtino nuostatą, kad 
lito ir JAV dolerio kursas iki 
1999 metų nesikeis. 

Pasak G. Nausėdos, valiutų 
valdybos modelis atpažįsta
mas iš to, kad 100 proc. rin
koje esančių pinigų padengta 
susietos valiutos atsargomis, 
valstybinės valiutos kursas 
yra įtvirtintas, o pinigų iš
leidimo sistema yra automa
tinė — pinigai išleidžiami, tik 
atitinkamai didėjant atsar
goms. G. Nausėdos tvirtinimu, 
pirmieji du požymiai Lietuvoje 
nesunkiai aptinkami, o tre
čiojo nebėra, nes Lietuvos ban
kas naudojasi naujais rinkos 

-instrumentais sąmoningai re
guliuoti pinigų kiekį. 

„Lito padengimas oficialio
siomis atsargomis siekia net 
135 proc., ir tai rodo, jog ne
teisūs tie pranašai, kurie tei
gė, kad Lietuvos bankas, ga
vęs laisvės, tuojau 'atskies' li-
tus rinkoie". — sakė G. Nau-

metų liepos 1 d. planuojama 
baigti terminalo pertvarkymo 
darbus, kurie kainuos apie 
120 mln. dolerių. Po to termi
nalo pajėgumai leis per metus 
pervežti daugiau kaip 7 mln. 
naftos produktų, o perstačius 
dvi prieplaukas, kasdien bus 
galima iškrauti ir pakrauti po 
du tanklaivius, po 4 tūkst. 
tonų per valandą. 

Kaip rašo „Respublikos" 
priedas „Rinka", nors ilgą 
laiką buvo tvirtinama, kad 
pertvarkomas Klaipėdos ter
minalas bus ne konkurentas 
statomam Būtingės terminą- tos. Iš 659 šiuo metu Lietuvoje 
lui, įmonės jau pradeda kon- veikiančių degalinių 10 proc. 
kuruoti. Neseniai bendrovė y r a užsienio kapitalo įmonių 
„Klaipėdos nafta" pareiškė degalinės. „Mažeikių naftos" 
apie savo siekius turėti pro- akcijos sustiprintų jų pozici-
dukto tiekį su „Mažeikių naf- jas, nes Lietuvą degalais ap-
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Lietuvos parodų centre „Litex|x>" lapkričio 6 d. atidaryta trečioji specializuota paroda ..Lietuviški baldai '97" 
Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje baldų gamyba išaugo 3.4 proc.. net 52 proc. pagamintų baldų parduota 
Lietuvoje, 48 proc. eksportuota į užsienį. Nuotr. Eltos 

palaikes, vos kelių tūkstančių 
litų vertės, paskolas. 

R i m a J a k u t y t ė 

ta" 
Pradėjus statyti Būtingės 

terminalą, buvo planuota Bū
tingę su Mažeikiais sujungti 
vamzdynu. Būtingės termina
las skirtas Rusijos naftą ek-

rūpina kaip t ik ši įmonė. 

Lietuvoje kurias i kredito 
unijos 

nėmis nei bankų palūkano
mis. Kaip „Respublikai" sakė 
R. Masiliauskas, šiandien 
orientuojamasi į 17-18 proc. 
metines palūkanas. Palūka
nos už indėlius paprastai 
būna kiek didesnės negu mo
kamos bankų. 

Pirmosios kredito unijos Lie 

* Vilniuje g r u o d ž i o 3 d. 
buvo pasirašytas Lietuvos ir 
Lenkijos jaunimo mainų ir 
bendradarbiavimo protokolas, 

tuvoje įsteigtos prieš porą numatant is apsikeitimą infor-
metų. Viena pirmųjų buvo macija ir pažintiniais Lenkijos 

Ir ne tik. J a u susikūrė ir įsteigta „Vievio taupa", dabar ' r Lietuvos jaunimo vizitais. 
sportuoti į Vakarus ir impor- kredito unijų sąjunga. Pasak esanti didžiausia iš Lietuvoje Protokolas pasirašytas, re-
tuoti į Mažeikių naftos per- j o s pirmininko Ramūno Masi- veikiančių' kredito unijų. R. m i a n t ' S šiemet vasarį abiejų 
dirbimo įmonę. Būtingės ter- liausko, daugiausia į kredito Masiliausko nuomone, kredito valstybių vyriausybių pasi-

unijų valstybėje daugės, nes r a ^yta sutart imi dėl jaunimo minalo projektas labai bran- unijas buriasi ūkininkai. Kre 
gus, visa statyba kainuos 267 dito unijoms dabar priklauso bankai vengs išdavinėti trurn- bendradarbiavimo ir mainų 
mln. dolerių. Statybą numato- 675 nariai, o bendras turtas 
ma baigti- 1998 m. spalio , . . . y'* . • " ^ 

yra daugiau kaip 1.6 mln. litų. 
Kredito unijos savo nariams 

teikia paskolas su mažes-

menesj. 
Konferencijos dalyviams iš 

įvairių naftos bendrovių buvo 
keista, kad valstybė, išleidusi 
jau pusantro milijono litų naf
tos terminalo statybai, nesu-

RINKSIME PREZIDENTĄ 

LIETUVOS NAFTOS 
VERSLAS DOMINA IR 
RYTUS, IR VAKARUS 

Tai paaiškėjo Klaipėdos vy
kusioje tarptautinėje konfe
rencijoje „Investicijų ir verslo 
galimybės Lietuvos naftos sek
toriuje". Užkulisiuose konfe
rencija buvo vadinama įtakin
giausių Rytų Europos nafti
ninkų susitikimu. 

Per Lietuvą keliauja Rusijos 
nafta, už kurią Vakaruose 
mokama 3-4 kartus daugiau 
nei pačioje Rusijoje. Tačiau 
Rusijos nafta svarbi ir Lietu
vos ekonomikai. Rusija didina 
naftos eksportą ir konferenci
joje Klaipėdoje Rusijos kuro 
ministerijos informacinio cen
tro vadovas patikino, kad Lie
tuva turės pakankamai naf
tos. 

Per Klaipėdos naftos termi
nalą siunčiami įvairiose Rusi
jos įmonės perdirbti naftos ir 
chemijos produktai. Iki kitų 

randa lėšų Mažeikių ' naftos (Atkelta iš 3 psl.) 
perdirbimo gamyklai pertvar- Ja i dar reikia su-
kyti, nors ši "gamykla jau manaus, išmintingo, patyrusio 
įrodė, kad net labai sunkiu vadovo, ištvermingo, stipraus 
laikotarpiu sugeba išgyventi ir politiniuose dialoguose. V. 
atsigauti savo jėgomis. Šiais Landsbergis visus šiuos pri-
metais „Mažeikių nafta" pir- valumus įrodė savo daugybėje 
mą kartą po nuosmukio metų 
planuoja 40 mln. litų pelną. 

Nepertvarkius įmonės, dėl 
didėjančių produkcijos ko
kybės reikalavimų, mažeikiš-

atliktų darbų, vedant Lietuvą 
į nepriklausomybę. Jo vardas 
užsienyje tebėra labai žino
mas , jį pažįsta ir žino dauge
lio valstybių politikai. Ar tai 

Skaudž i ą n e t e k t i e s v a l a n d ą dėl t a u r a u s i dea l i s t o , 
v i suomenės veikėjo 

A.tA. 
Dr. LEONO KRIAUČELIUNO 

m i r t i e s , l i ū d i m e i r n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e ž m o n ą 
I R E N Ą , d u k t e r i s V I D Ą J O N U Š I E N E i r J O L I T Ą 
ARZBAECHER, ž e n t u s ALGĮ i r W I L L I A M , a n ū k u s 
KRISTINĄ ir JUSTINĄ J O N U Š U S . 

Prel. dr, Ignas Urbonas 
Danguolė ir Eugenijus Bart kai 
Danutė ir Pranas Jarai 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Ieva ir Vytautas Kasniūnai 

Julija ir Vytas Kasniūnai 
Rasa ir Marius Kasniūnai 
Jonas J.Lukas 
Pranė ir Julius Pakalkai 

kių benzinas gali prarasti nebūtų Lietuvai didžiulė nau-
rinką. Todėl įmonė, bendra- da, jei j am rinkėjai patikėtų 
darbiaudama su bendra įmone prezidento postą. Būdamas 
„Hytech" ir „Foster Wheeler opozicijoje, kai konservatorių 
USA Corporation" bei kitomis partija pralaimėjo rinkimus, 
parengė modernizavimo pro- jį s nepaliko savo tautos, Lietu-
gramą. Pirmasis etapas, ku- vos valstybės reikalų. Jis taip 
riam reikia 105 mln. dolerių, p a t , kaip ir anksčiau, gyvena 
bus skirtas kaip tik benzino Lietuvos rūpesčiais ir vargais, 
kokybei gerinti. Visą pro- nuolat siūlydamas Seime nau-
gramą ketinama įgyvendinti jus sumanymus, naujus spren-
iki 2002 metų. dimus, kurie buvo naudingi 

„Mažeikių nafta" bus priva- kraštui. V. Landsbergis pažįs-
tizuojama. Privatizavimu do- ta visus Lietuvoje vadovau-
misi didžiausios Europos ir jančius žmones, daugelio val-
Rusijos naftos įmonės. Lietu- stybių aukštus pareigūnus, su 
voje jau ne vieneri metai dirba kuriais j am teko ne kartą su-
tokios bendrovės, kaip Norve- sitikti, atstovaujant Lietuvos 
gija „Statoil", JAV „Texaco" ir interesus. 
„Mobil", Suomijos „Nešte", Ru- v . Landsbergio Lietuvai dar 
sijos „Lukoil" ir „Jukos" ir ki- būtinai reikia. 

A.tA. 
Dr. LEONUI KRIAUČELIŪNUI 
palikus šį pasaulį, reiškiame gilią užuojautą žmonai ' 
I R E N A I , dukrai V I D A I s u v y r u A L G I U , a n ū k e i 
KRISTINAI „Nerijos" tunto gintarei, a n ū k u i J U S T I N U I 
ir dukrai JOLITAI su vyru BILL. 

serijos" tunto sesės 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
Dr. LEONUI KRIAUČELIŪNUI 

m i r u s , „Saulutės" nare i VIDAI J O N U Š I E N E I b e i 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoši rdžią užuo jau tą . 

„Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis 

Akcinrs bendrovės ..Magnus" išstatytos kAlėdinėn eglutė* Nuotr ELTOS 

Mylimam vyrui 
A.tA. 

Dr. TOMUI KISIELIUI 
staigiai i ške l iavus p a s Viešpat į j o žmona i RITAI, 

j s ū n u m s GILIUI, TADUI ir ALIUKUI be i k i t i e m s I 
| artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu | 
] liūdime. 
I „Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis 

A.tA. 
Dr. RIMUI VIENUŽIUI 

mirus , gilaus l iūdesio va landoje , r e i šk i ame n u o š i r d ž i a 
u ž u o j a u t ą ž m o n a i J A N I N A I , s ū n u m s V Y T A U T U I , 
PAULU I ir visai plačiai še imai . 

Beverly Shores Lietuvių klubo nariai 

A.fA. 
Kanauninkas 

VACLOVAS ZAKARAUSKAS 
Gyveno Čikagoje, M a r ą u e t t e Parko apylinkėje. 
Mi rė 1997 m . gruodžio 8 d. 2 vai. ryto, su laukęs 91 

m e t ų . 
G i m ė L i e t u v o j e , K a u n o apsk r i t y j e , R u m š i š k i ų ; 

valsč iuje . Pievel ių k a i m e . Amerikoje išgyveno 46 m. 
N u l i ū d ę l iko : m i r u s i ų brolių ir seserų v a i k a i su 

š e i m o m i s Lie tuvoje : globėjos Angelė Katel ienė ir jos 
d u k r a Angelė Ka te ly tė -Lawle r ir daug artimų draugų. 

Velionis buvo Lie tuvos Vyčių 112 kuopos kapelionas 
i r i lgamet i s „Lie tuvių balso" bendradarbis . 

Velionis p a š a r v o t a s ketvir tadieni , gruodžio 11 d. iri 
! penktadienį , gruodžio 12 d. n u o 2 iki 9 v.v. Švč. M.Marijos I 

G i m i m o bažnyč io je . Re l ig inės apeigos penktadienį , 
; gruodžio 12 d. 8 vai. vaka ro . 

L a i d o t u v ė s įvyks šeš tad ien į , gruodžio 13 d. po šv. 
! M i š i ų 10 v a i . r y t o . A . a . k a n a u n i n k a s V a c l o v a s 
; Z a k a r a u s k a s b u s p a l a i d o t a s Šv. Kazimiero l ie tuvių 
; k a p i n ė s e . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus 
da lyvau t i šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę : b r o l i a i , s e s e r y s , g lobė jos , k i t i g i m i n ė s 
; i r d r a u g a i . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
STASYS VANAGUNAS 

Gyveno O a k Lawn , IL anksč iau Čikagoje, Marąuette 
P a r k o apylinkėje. 

S t a i g a mi rė 1997 m. gruodžio 6 d., sulaukęs 91 metų. 
G i m ė Lietuvoje, Šiluvoje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Pas i l iko d ide l i ame nu l iūd ime trys sūnūs ir jų šeimos: 

R a m ū n a s su žmona Danguole; anūkė Uita Mroz su vyru 
K e n ir p r o a n ū k a i Mallory i r Morgan; anūkas Andrius 
su žmona Lori ir p roanūka i Alex ir Aric; Stasys su žmona 
Armida ; a n ū k ė Severiną Shannon su vyru Steve; anūkas 

. A r ū n a s su ž m o n a Kim; Arvydas ?u žmona Audrone; 
a n ū k a i Viktor i ja ir Tomas . 

Velionis buvo v y r a s a.a. Stasės . 
P r i k l a u s ė B A L F ' u i , Pens in inkų draugi ja i , Tautos 

i fondui, Lietuvių Bendruomenei ir kitoms organizacijoms. 
Velionis p a š a r v o t a s trečiadienį, gruodžio 10 d. nuo 2 

! ik i 9 v.v. P e t k u s M a r ą u e t t e laidojimo namuose , 2533 
! W. 71 St . 

L a i d o t u v ė s įvyks ke tv i r t ad ien į , gruodžio 11 d. Iš 
! l a ido j imo n a m ų 9:30 va i . ry to bus a t l y d ė t a s į Švč. 
. M . M a r i j o s G i m i m o p a r a p i j o s bažnyčią, kurioje bus 
! a u k o j a m o s 10 va i . r y to šv. Mišios už velionio sielą. Po 
i šv. Miš ių velionis b u s pa la idotas Šv. Kazimiero lietuvių 

k a p i n ė s e . 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

| da lyvau t i šiose la idotuvėse. 
Nu l iūdę : s ū n ū s , m a r č i o s , anūkai i r proanūka i . 

Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel 800-994-7600. 

V I E N E R I Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
LEOPOLDAS 

KUPCIKEVIČIUS 
Minin t m ū s ų myl imo Vyro, Tėvo ir Senelio, ku

r io n e t e k o m e 1996 m. gruodžio 8 d. mirties su
k a k t į , šv. Mišios už velionį bus aukojamos š.m. 
g ruodž io m ė n . 14 d. 10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos 
G i m i m o bažnyčioje. Po Mišių — paminklo 
š v e n t i n i m a s Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Malon ia i kviečiame gimines, d raugus ir 
p a ž į s t a m u s da lyvau t i šiose Mišiose bei paminklo 
š v e n t i n i m e , p r i s i m e n a n t a.a. Leopoldą. 

N u l i ū d u s i š e ima 

A.tA. 
Dr. RIMUI VIENUŽIUI 

m i r u s , nuoširdžiai užjaučiam 
VYTĄ, PAULIŲ ir ANDRIŲ 
ir a r t i m u o s i u s . 
Maryte ir Kazys Ambrazaičiai 
Danguole ir Eugenijus Bartkai 
Vanda ir Gediminas Balukai 
Alė ir Jurgis Daugvilai 
Irena ir Vytenis Jonynai 
Danute ir Pranas Jarai 
Vincenta ir Jonas Jurkūnai 
Jonas Kavaliūnas 

e jo žmoną JANINĄ, sūnus ' 
, jų šeimas, visus gimines 

J ievutė ir Vy.autas Kasniūnai 
Jonas Lukas 
Danute ir Juozas Noreikai 
Janina ir Vytautas Peseckai 
Ada Sutkuviene 
Alge ir Adolfas Šležai 
Natalija ir Jonas Vazneliai 



DRAUGAS, trečiadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 10 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kai „Draugui" reikia talkos — atsiranda ir darbščių talkininkų bei talki
ninkių. Siunčiant skaitytojams kalėdines korteles, padėjo *.iš kaires) Aldo
na Totoraitienė, Olimpija Baukienė ir Janina Ruginienė. Joms ir visiems 
talkininkams „Draugas" yra labai dėkingas. 

Visiems „Draugo" skaity
tojams lapkričio mėn. išsiun
tinėtos naujos lietuviškos ka
lėdinių sveikinimų kortelės. 
Esame dėkingi, kad skaityto
jai uoliai už jas atsilygina. Jei
gu kam reikėtų papildomų 
kortelių, malonėkite kreiptis į 
administraciją. Galima jų 
įsigyti ir „Drauge" — anks
čiau išleistosios kainuoja tik 
po 25 centus, naujosios — po 
75 centus. Sveikinkime savo 
artimuosius, panaudodami lie
tuviškas korteles (tuo pačiu 
paremsite „Draugą"). 

Koste Ancevičienė, gyve
nanti Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje, nors bū
dama pensininkė, paaukojo 
500 dolerių Draugo fondui, ru
dens vajų bebaigiant. „Dar ne
buvau davusi Draugo fondui, 
— pareiškė naujoji DF narė, 
— todėl reikia ir man pri
sidėti". Už didelę paramą 
Draugo fondui esame nuo
širdžiai dėkingi. 

Prel. Juozo Prunskio pa
gerbimas jo 90-tojo gimtadie
nio proga, ruošiamas 1998 m. 
sausio 11 d., 1 vai. p.p., Ateiti
ninkų namuose. Norintieji 
dalyvauti, prašomi skambinti 
I. Polikaitienei 630-257-2022 
iki sausio 4 d. Ruošia Ateiti
ninkų namų valdyba ir prela
tui pagerbti komitetas, suside
dantis iš įvairių organizacijų 
atstovų. 

Marąuette Parko Lietu
viu namų savininkų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 19 d., 
penktadienį, 6:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. VV'ashte-
naw Ave. Po labai trumpo su
sirinkimo bus bendros Kūčios. 
Dar neužsiregistravusieji, bet 
norintieji Kūčiose dalyvauti, 
prašomi skambinti S. Rudo
kienei tel. 773-471-2239 iki 
gruodžio 15 dienos. 

Mok. Juozui Plačui, il
gamečiai „Tėvynes žvaigždu
tės" redaktoriui sunegalavus. 
..Tėvynes žvaigždutė" kurį lai
ka neišeis. J. Plačui linkima 
sveikti, stiprėti ir netrukus 
grįžti prie pamilto pedagogi
nio darbo ir „Tėvynės žvaigž
dutės" redagavimo. 

Bendras kūčias ,.Sek!yčio-
je" ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras gruodžio 23 d., antra
dienį. 4 vai. popiet. Norintieji 
dalyvauti, prie bendro stalo 
laužti kalėdaitį su draugais ir 
pažįstamais, turi registruotis 
..Seklyčioje" — asmeniškai ar
ba telefonu 773-476-2655. 

Pal. Jurg io Matulaičio 
misijos bažnyčioje šešta
dieniais, 5 vai. vak., šv. 
Mišios daugiau taikomos 
jaunimui, todėl visas lietu
viškas jaunimas yra nuošir
džiai kviečiamas ateiti. 

Kan. Vaclovas Zakaraus
kas, bent 40 metų darbavęsis 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijiečių lietuvių sielovadoje, 
pasižymėjęs visuomenine 
veikla ir bendradarbavimu 
spaudoje, ypač „Lietuvių bal
se", mirė gruodžio 8 d. Pla
tesnės informacijos apie ve
lionį ir laidotuves pateikiamos 
šios dienos laidos 5 psl. 

Pranešama, kad dėl BAL-
Fo vicepirmininko a.a. Sta
sio Vanagūno laidotuvių ket
virtadienį, gruodžio 11 d., 
BALFo įstaiga bus uždaryta. 

Artėja Kalėdos — Kris
taus Gimimo šventė, atneš
dama taiką ir ramybę geros 
valios žmonėms. Tradicinės 
Pasaulio lietuvių centro Kū
čios rengiamos gruodžio 21 d., 
sekmadienį, 12 vai., didžiojoje 
salėje. Rengėjai kviečia visus 
valgyti kūčias kartu susikau
pimo ir artimo meilės dva
sioje. Būtina užsisakyti vietas 
iš anksto, nes vietų skaičius 
ribotas. Skambinkite tel. 708-
448-7436. 

Kalbomis Lietuvos prezi
dento neišrinksime! Reikia 
konkrečių darbų, ypač daly
vauti rinkimuose, atiduodant 
savo balsą už pasirinktą kan
didatą. Jeigu turite Lietuvos 
pasą, ar jau užsiregistravote, 
kad galėtumėte balsuoti? Re
gistracija baigiasi gruodžio 14 
d. Paskubėkite kreiptis į Lie
tuvos ambasadą Vašingtone. 

Birutė Mockienė sėkmin
gai vadovauja Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos cho
rui, kuris ruošia religinį kon
certą šį sekmadienį, gruodžio 
14 d., misijos bažnyčioje tuo
jau po 11 vai. Mišių. Visuo
menė kviečiama pasiklausyti 
ir taip pasiruošti ateinančiam 
didžiajam Stebuklui — Kalė
dų šventėms. 

ALTo Čikagos skyrius 
rengia kuklias prieškalėdi
nes vaišes gruodžio 12 d., 
penktadienį, 6 vai. vak., ALTo 
centro patalpose, Jaunimo 
centre. Maloniai kviečiami daly
vauti Čikagos skyriaus val
dybos bei tarybos nariai, cen
tro valdybos bei tarybos 
nariai. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami. 

Ar per sunku parašyti, 
adresuoti vokus ir išsiųsti 
daugybę kalėdinių sveikini
mų? Sveikinkite savo artimuo
sius per „Draugą"! Ateinančią 
savaitę jau pradėsime spaus
dinti sveikinimus, kaip ir 
praėjusiais metais. Paskubė
kite atsiųsti ar atnešti admi
nistracijai savo sveikinimo 
tekstą (kartu su atsilyginimu), 
kad būtų galima išspausdinti 
kaip galima greičiau ir laik
raštis pasiektų iki Kalėdų. 

Kai norima priimti gar
bingą svečią, jis kviečiamas į 
seklyčią — tai gražus lietu
viškas paprotys. Visa lietuvių 
visuomenė maloniai kviečia
ma į lietuvišką „Seklyčią" Či
kagoje šį šeštadienį, gruodžio 
13 d., 6:30 vai. vak., kur vyks 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos rengiamas Labdaros va
karas. Socialinių reikalų tary
bos pirm. Birutė Jasaitienė 
tiek daug pasitarnauja mūsų 
visuomenei savo svarbiais 
straipsniais, kas šeštadienį 
spausdinamais „Drauge", ta
čiau tai ne vienintelis patar
navimas, atliekamas Soc. rei
kalų tarybos — dalyvavimas 
Labdaros vakare ne tik pa
rems tuos gausius tarybos 
darbus, bet bus geriausia pa
dėka juos atliekantiems. 

Visi pe rkame savo artimie
siems kalėdines dovanas — 
tokia jau šiame krašte mada, 
tačiau būtų gražu lietuviams 
dovanoti ką nors lietuviška, 
sava, miela. „Drauge" galima 
gauti įvairių lietuviškų (yra 
pakankamai ir anglų kalba, 
tad galime apdovanoti ir ang
liškai kalbančiuosius draugus) 
knygų, taip pat dar galima 
įsigyti dvi puikias vaizda
juostes: Lietuvos vaizdų, ypač 
iš Jurbarko apylinkių ir 
„Draugo" koncerto, kurio pro
gramą atliko menininkai iš 
Lietuvos: solistai Aušra Cicė-
naitė ir Vaidas Vyšniauskas 
su pianiste Eugenija Kupryte. 
Turime ir gražių lietuviškos 
muzikos įrašų — atvykite pa
tys pasirinkti arba kreipkitės į 
dienraščio administraciją dar
bo valandomis. 

PRASMINGAS 
MIRUSIUJV 

PRISIMINIMAS 
Mūsų tautoje mirusieji vi

suomet turėjo ir turi garbingą 
vietą žmonių gyvenime. Jie 
būna prisimenami šeimyninė
se šventėse, už juos mel
džiamasi įvairiomis progomis, 
organizacijose pagerbiami ir 
prisimenami tylos minute. 
ALRK Moterų sąjunga turi 
gražią tradiciją Vėlinių proga 
susirinkti Mišioms už am
žinybėn iškeliavusias savo 
nares. Kiekvienais metais 
kuopos pasikeisdamos užprašo 
Mišias savo parapijoje ir pa
kviečia aplinkines kuopas jose 
kartu dalyvauti. Čikagoj šįmet 
tai padarė 20-ji kuopa Brigh-
ton Parke lapkričio 8 d. Mari

jos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje. Dalyvavo keturios 
kuopos: 2-a kp. — Cicero, pir
mininkė B. Motuzienė, 3-a kp. 
— Marąuette Pk„ pirm. A. 
Leščinskienė, 20-a kp. — 
Brighton Pk., pirm. S. Viš-
čiuvienė, 75-a kp. Pietinėj 
Čikagoj, pirm. B. Nedzvins-
kienė. Centro valdybai atsto
vavo pirm. Dalė Murray, sekr. 
S. Henson ir ižd. M. A. Ger-
čiūtė. 

Susirinko gausus sąjun-
giečių būrelis, kai kurios apsi
rengusios tautiniais rūbais. 
Šioms Mišioms specialiai bu
vo užprašytas Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos lietuvių 
choras vadovaujamas Algi
manto Barniškio. Tad, chorui 
giedant „Pulkim ant kelių", vi
sos išsirikiavusios iškilmingai 
žygiavo su JAV, Lietuvos ir 
sąjungos vėliavomis priekyje. 
Mirusių pagerbimui prie alto-
riaus buvo padėtas vainikas, o 
centro valdybos pirm. D. Mur
ray visos sąjungos mirusių 
narių prisiminimui uždegė 
žvakę. Tada ji pakvietė kuopų 
pirmininkes perskaityti šiais 
metais mirusiųjų pavardes ir 
uždegti žvakutę. Mišias auko
jo ir pamokslą pasakė sąjun
gos dvasios vadas kun. A. J. 
Miciūnas, MIC, o parapijos 
vietinis kun. F. Kireilis jam 
talkino. Mišių skaitinius skai
tė C. Mitkuvienė ir A. 
Leščinskienė, aukas nešė L. 
Apanavičienė ir A. Ramanaus
kienė. 

Toks artimo meilės aktas 
savo organizacijos mirusiems 
nariams turėtų būti sektinas 
pavyzdys. 

Po Mišių dauguma važiavo 
bendriems pietums „Sekly
čioje". Malonu buvo drau
giškai pabendrauti, susitikti 
drauges, pasidalinti įspūdžiais 
ir pajusti vienijantį ryšį tarp 
skirtingų likimų suvestų 
žmonių. Skirtingų ta prasme, 
kad ALRK Moterų sąjunga 
buvo įsteigta 1914 m. gruodžio 
13 d. lietuvių emigrančių, o po 
II pasaulinio karo čia atvyku
sios, nuo komunizmo paspru
kusios, moterys įsijungė į jos 
veiklą. Dabar visos darniai 
veikia Dievo garbei ir Lietu
vos naudai. Būtų gera, kad 
sąjungos eiles papildytume 
jaunomis narėmis ir jai su
teiktume daugiau gyvastingu
mo. Visos katalikės moterys 
yra kviečiamos įsirašyti į jų 
parapijoje veikiančią kuopą. 

Salomėja Daulienė 

PADĖKOS DIENA SU 
SVEČIAIS IŠ LIETUVOS 

Padėkos dienos išvakarėse 
iš Lietuvos atvyko 65 moksli
ninkų grupė dalyvauti X Mok
slo ir kūrybos simpoziume. 
Nežinodami šios Šventes tradi
cinių pietų, sveteliai neatsi
vežė nupenėtų kalakutų, nei 
Lietuvos raistuose surinktų 
spanguolių. Apgyvendinti 
Budgeteer Motor Inn, kur bu
vo pigiausia, sveteliai tegalėjo 
rytais gauti kavos su bande
lėmis, tik pasvajojant apie 
Padėkos dienos kalakuto pie
tus. 

— Mes sveteliams padary
sime kalakutų pietus, — tvir
tai pareiškė Simpoziumo mity
bos vyriausia viršininkė Ma
tilda Marcinkienė, pasikvietu
si būrį talkininkių. Kaip tarė, 
taip ir padarė. Padėkos dienos 
popietėje į Jaunimo centro 
apatinę salę, „atskrido" būrys 
kalakutų su visais tradiciniais 
priedais iš JRacine Bakery". 

Svečių iš Lietuvos ir rengėjų 
susirinko visa šimtinė prie 
bendro ilgo stalo, kaip ir anais 
senais Amerikos piligrimų lai
kais. 

— Padėkos šventė yra labai 
prasminga. Joje mes turime 
dėkoti aukščiausiam Kūrėjui, 
Lietuvos žemei, kurioje gimė
me bei augome; tėvams, auk
lėtojams, mokytojams bei 
jums, gerbiamieji Lietuvos 
mokslininkai, kad vedate mū
sų tautą į šviesesnę ateitį, — 
Padėkos šventę pradėjo šei
mininkas — simpoziumo or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkas Bronius Juodelis. 

Platesniam susipažinimui 
su Padėkos dienos pradžia 
Amerikoje, su jos tradicijomis, 
kalbėjo vyriausia šeimininkė 
M. Marcinkienė, nuklysdama į 
anų dienų miškus fazanų me
džioklei ir puotai prie bendro 
stalo su indėnais. 

Indėnų vieta šiuose Padėkos 
dienos pietuose teko mums, 
simpoziumo rengėjams, o tie 
piligrimai buvo Lietuvos Švie
timo ministras, aukštųjų mo
kyklų rektoriai, profesoriai, 
habilituoti ir nehabilituoti 
daktarai, docentai, savaitei 
pabėgę nuo savo sunkių pa
reigų Lietuvos žemėje. 

Padėkos dienos vaišes mal
da pradėjo Jaunimo centro 
šeimininkas kun. Juozas 
Vaišnys, SJ. Besidalinant gau
siais ir įvariais tradicinių pie
tų valgiais, labai greit prabėgo 
Padėkos dienos popietė, taip 
maloniai suvedusi simpoziu
mo „indėnus" ir „piligrimus" 
prie vieno didelės šeimos sta
lo. 

Br.J. 

JAV LIETUVIAI UŽ LANDSBERGĮ 
Lietuvos prezidento rinkimai verčia mus pagalvoti, 

k u r i s asmuo t inkamiaus ias ir ger iaus ia i yra 
pasiruošęs eiti Lietuvos prezidento pareigas. 

Prof. Vytautas Landsbergis , 1991 m. sausio 13 
d., okupantų tankams žvangant, nepabūgo ir stojo 
k a r t u su Lietuvos žmonėmis gint i Lie tuvos 
nepriklausomybe. 

Tad, rinkimų metu, visi vieningai balsuokime už 
patikimą ir savo sugebėjimus parodžiusį L ie tuvos 
Atg imimo Sąjūdžio Vadovą ir dabartinį L ie tuvos 
S e i m o pirmininką Vytautą Landsbergį . 

Norintieji prisidėti auka, čekius rašykite „Lietuviai 
už Landsbergį" ir siųskite šiuo adresu: 

Tėvynės Sąjunga 
c/o Tadns Bukaveckas 

3 7 0 0 W . 8 2 n d S t -
Cbicago, IL 80652 

x Sofija ir dr. Jorge 
Galante Oak Brook IL, globoja 
2 našlaičius Lietuvoje. Pratęs
dami globą kitiems metams 
atsiuntė $300. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičiu globos" ko
mitetas, 2711W. 71 St. Chi-
cago, IL 60639. 

(st) 
x „Maironio" mokykla 

ieiko asmens mokytojo /padė
jėjo vietai užimti. Pageidauja
me su pedagoginiu išsilavini
mu, gerai mokančiu lietuvių 
kalbą, turintį patyrimą Ameri
kos mokykloje arba dirbantį su 
jaunimu. Prašome kreiptis į 
mokyklos direktore Egle No-
vak; namų tel. (630) 257-5918. 
JVtaironio" mokyklos tel. (630) 
257-0888. Mokyklos adresas: 
14911-127th 8fc, Lemont, IL 
60439, Pasaulio Lietuvių 
centre. Mokykla veikia šešta
dieniais nuo 9 • 1 v.p.p. 

(ak) 
x Mariaus Buivydo laido

jimo paslaugos padės jums 
sunkiu metu, mirus šeimos 
nariui. Pilnas visokio pobūdžio 
laidotuvių sutvarkymas. Rei
kalingi dokumentai lietuvių ar 
anglų kalba gali boti sutvarkyti 
Šeimos namuose. Laidotuvės 
pravedamos laikantis lietu
viškų tradicijų. Mirties atveju 
kitose valstijose, bet norint 
laidoti Čikagos apylinkėse, 
skambinti tiesioginiai bet kokiu 
metu. Taip pat galima suor
ganizuoti palaikų perkėlimą 
perlaidojant Lietuvoje. Mirties 
atveju skambinti 34 vaL į 
parą. Kitais reikalais kreip
tis nuo 9 v J . iki 5 v. p.p. TeL 
630-343-0003. 

(sk) 

x Trauspak, siuntiniai, 
pinigai į Lietuvą. Ketvirtadie-
n i a i s iki 8 vai. vakaro. 
Transpak, 4545 W 63 St., Chi-
cago, IL 60629, tel. 773-838-
1060. 

(«k) 

x NERINGOS RESTORA
NE - NAUJIENA! Prie visada 
skanaus maisto (amerikietiška, 
lietuviška, lenkiška virtuvė) 
nuo dabar galima pasivaisinti 
lietuvišku alumi, įvairiais vy
nais bei įvairiais užsienietiš
kais gėrimais. Apsilankykite! 
Neapsivilsite! NERINGA 3633 
W. 71 St. Cbicago, IL 60639 
TeL 773-476*036 ( g k ) 

x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURnV* 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's license) ir vizų 
pratesimą. Ed. Šumanas, tel. 
1-708-2464241. 

(sk) 
ADVOKATAS 

ONTARAS P. itfiMAS 
6436 S. PulMkiRd.Chicago.il. 60629 

(l/2M.iiauf*nuoBafaekomuzitjau*> 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. BeU M.. Lodtport, IL60441 
TcL70S-3Ol-4S66 

Valandos pagal susitarimą 

Crfumes ir krinimalmai bylos 
6S47SJbdaiaAi 

Clrieago, IL i 

TeL 778-776-8700 
Darbo vai ano 9 T J . iki 7 v.v. 

. 9v j . ik l l v .p .p . 

ADVOKATAS 

45MW.68thl 
,IL< 

ojtanfo") 
TaLT7*-SS4-©10e 

ADVOKATAI 
ALFeyman 

40 metų patirtu ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
SMS SMaaSsatSsa, Chicagn, 1LSWS». 
TeL S47-SS1.7SU (kalbame lietu
viškai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
perpsra, 7 d. per—vaitą. 

a M i r l . r ^ m ' i' . — .—• » 

X Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto pirm Bronius 
Juodelis ..perorganizuoja" kalakutą l'iidekos Hienos pietuose, ruoštuose 
Jaunimo centre lapkričio 27 d. svečiams mokslininkams iš Lietuvos 

SKELBIMAI 
x Amerikos Lietuviu 

Montessori draugija siūlo 
paruošti Montessori mokytoją. 
Kandidatai turi kalbėti laisvai 
lietuviškai ir angliškai, mėgti 
dirbti su ikimokyklinio am
žiaus vaikais ir išlaikyti pasi
rašytą trijų metu sutartį su 
draugija. 

Informacija gaunama krei
piantis i Vidą Slaptieną: tel. 
630-968-3057, ir Dalią Lie-
tuvninkiene, tel. 708-447-
7033. Atsakymas reikalingas 
iki 1998.01.01. 

(sk.) 
x Naujųjų metų sutiki

mas Jaunimo Centre, kviečia 
Lietuvių Opera. Pradžia 7 v.v., 
šokiams gros A.Barniškio or
kestras. Rezervacija ir infor
macija: Vaclovas Momkus, 
tel. 1-773-935-6193. 

(sk.) 
z TRANSPAK ištaiga LB-

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd . 3 v.p.p.-7 v.v., 
sekmd. 8:30 v.r.- l v.p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708-
257-0497. 

(sk.) 

fa LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
$ LAIMINGŲ NAUJŲ 1998 METŲ! 

Vmemataxakaam»irvi»iemMLietiwiųTautimų^ 
kapinių tklypų mūrininkams linki *aj 

i ČIKAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ 
VADOVYBĖ - DIREKTORIAI: 

Pirmininku Julių* RJhuas, 
vieepirm. Ontvyda* Laaautka*, 

*hr. Motiejų* Batutu, 

dr. Vytauto* Jankis, Vytautas Yatka, 
Smma Pttrattu, HUdt KŪMOM, Rūta Šimėno*. 

Mminittratvriut — Sauliui Palty*. 
(Kapinės įsteigtos 1911 metais) 

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 
8201 South Kean Avenue 

Jus t i ce , Illinois 60468-1720 
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