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/ Lietuvos prezidento postą 
— bet kokia kaina! 

Vilnius , gruodžio 11-12 d., 
BNS - Elta 

— Valdo Adamkaus rin
kimų štabas jau išleido beveik 
visus pinigus, pervestus į rin
kimų sąskaitą iki gruodžio 10 
d. Nuo lapkričio 24 dienos, kai 
buvo atidaryta sąskaita, į ją 
buvo pervesta 285,800 litų. Iki 
atidarant sąskaitą, rinkimų 
štabas išleido 188,852 litus, 
tad iš viso V. Adamkaus rinki
mų kampanijai išleista beveik 
pusė milijono litų. 

Pasak štabo vadovo Vid
manto Staniulio, kol kas dau
giausia — 50,000 Lt — pa
aukojo individuali įmonė „Ko
rys". Ketvirtadieni finansinė 
ataskaita įteikta Vyriausiajai 
rinkimų komisijai. 

Tokias ataskaitas visi kan
didatai VRK turi pristatyti du 
kartus — likus 10 dienų iki 
rinkimų ir per 25 dienas po 
rinkimų. Tai padaryti įparei
goja šį rudenį Seimo priimtas 
Politinių kampanijų finansavi
mo kontrolės įstatymas. 

Jis taip pat įpareigoja įvar
dinti visus aukotojus, paauko
jusius daugiau nei 100 Lt. 

— Prezidentą Algirdą 
Brazauską rėmęs Vilniaus 
verslininkas Albinas Buzūnas 
labai dosniai paaukojo ir kan
didato Artūro Paulausko rin
kimų kampanijai, ir yra dau
giausiai (150,000 Lt) oficialiai 
šiam kandidatui paaukojęs as
muo. Šis buvęs LDDP reikalų 
valdytojas tapo klestinčiu ver
slininku, vėŪau dirbo prezi
dento A. Brazausko raštinėje, 
o po to grįžo į verslą. 

Be kitų aukotojų, A. Pau
lauską 10,000 Lt parėmė ir 
buvęs lenktynininkas, naujais 
automobiliais prekiaujančios 
bendrovės „Eva Auto" vado
vas Stasys Brundza. 

Ataskaitoje, pristatytoje 
Vyriausiajai rinkimų komisi
jai nurodyta, kad iš viso A. 
Paulauskui jau buvo suaukota 
daugiau nei 1 milijonas litų. 
„Šios aukos yra vienintelis 
kandidato kampanijos finan
savimo šaltinis", žurnalistams 
teigė rinkimų štabo iždininkas 
Arvydas Žukauskas. 

Daugiausia (400,000 Lt) 
jau išleista A. Paulausko rek
lamai per televiziją, 130,000 
Lt kainavo agitacinė kampani
ja spaudoje, reklamos atributi
kai štabas nurodė išleidęs per 
170,000 Lt. Daugiau nei 
80,000 Lt štabui kainavo kan
didatą reklamuojantys koncer
tai visoje Lietuvoje. 

— Konservatorių vadovo 
Vytauto Landsbergio rinkimų 
sąskaitoje yra jau daugiau nei 
1.3 mln. litų. Iki gruodžio 10 
d. iš tos sumos išleista dau
giau nei 850,000 Lt. Kol kas 
daugiausia (per 560,000 Lt) 
štabas išleido plakatų, lanks
tinukų, atributikos, garso ir 
vaizdo reklamos gamybai. Re
klamai per TV, radiją bei 
spaudą jau išleista per 
200,000 Lt. Tačiau, anot štabo 
finansininkės Danguolės Gai
galienės, ši suma bus kur kas 
didesnė, nes reklama užsako
ma per agentūrą, kuri kai ku
riuos darbus atlieka „avansu". 

Didžiausia pinigų rinkimų 
kampanijai gauta per Tėvynės 
sąjungos užsienio skyrius, ku
rie ir anksčiau buvo kaupiami 
konservatorių partijos sąskai
toje. Vien Floridos konservato
rių skyrius paaukojo 60,000 
dolerių. 

Daugiausia pinigų Lietuvoje 
paaukojo individuali kailinių 
siuvimo įmonė „Nijole" 
(200,000 Lt), bankai „Hermis" 
ir „Snoras" bei susivienijimas 
„ALGA" (po 100,000 Lt). V. 
Landsbergiui aukoja ir ūki
ninkai, vienas jų — Pranciš
kus Jurgut is — paaukojo 
15,000 Lt. 

Anot V. Landsbergio rin
kimų štabo finansininkes, 
kampanijai bus išleista ne 
mažiau nei 1.5 mln. litų. 

— Vilniaus Universiteto 
rektorius Rolandas Pavilio
nis savo rinkinių kampanijai 
iki šiol išleido 26,500 litų. 
Ketvirtadienį jo sąskaitoje bu
vo 4,300 Lt. 

* Se imo nario Kazio Bobe
lio ataskaitoje teigiama, jog 
jo rinkimus finansuoja tik gi
minės. JAV gyvenanti jo brolio 
Jurgio šeima paaukojo 
120,000, taip pat JAV gyve
nantis Viktoras Bobelis — 
8,700 Lt. 1,000 Lt. savo rinki
mų kampanijai skyrė pats Ka
zys Bobelis, 10,000 litų rinki
mų programos spausdinimui, 
kaip ir kitiems kandidatams, 
— Vyriausioji rinkimų komisi
ja. 

— Kiti kandidatai pagal 
surinktas ir rinkimų kampa
nijai panaudotas lėšas gerokai 
atsilieka nuo jau minėtųjų. 
Kartu paėmus jie surinko ma
žiau kaip 100,000 Lt. 

— Kandidatai į Lietuvos 
prez identus Valdas Adam
kus ir Artūras Paulauskas ne
priėmė savo varžovo Vytauto 
Landsbergio kvietimo daly
vauti bendroje televizijos dis
kusijoje „Lietuvos prezidento 
teisės ir pareigos", kurią V. 
Landsbergio rinkimų štabas 
siūlė surengti gruodžio 16 d. 
„Baltijos televizijoje". 

Abu kviestieji kandidatai 
atsisakė diskusijos per TV, 
motyvuodami užimtumu bei 
numatomais susitikimais su 
rinkėjais. 

„Tokioje tiesioginėje laidoje 
per televiziją nulemtų ne re
klaminiai pareiškimai, o ži
nios ir geras valstybės reikalų 
išmanymas", apgailestaujama 
V. Landsbergio štabo praneši
me spaudai. 

Kaunas, gruodžio 12 d. Vidaus 
muziejaus sodelyje. 

nr.ojo pu naujokai davė prie; lika ir buvo pašventint i Kaune, Karo 
i Elta) 

Paskelbta neskelbtina 
Lietuvos-Rusijos sienų sutart is 
Vilnius, gruodžio 12 d. 

(BNS) — Dienraštis „Re
spublika" penktadieni pa
skelbė šį rudenj pasirašytą 
Lietuvos ir Rusijos valstybės 
sienos sutartį, kuri iki patvir
tinimo valstybiniuose parla
mentuose turėjo likti neskelb
tina. 

Lietuvos dienraštis skelbia 
sutarties tekstą su prezidentų 
Algirdo Brazausko ir Boris 
Jelcin parašų kopijomis bei 
valstybes sienos linijos apra
šymą. 

Šeštadienį „Respublika" 
žada paskelbta taip pat ne
skelbtina laikomą sutartį dėl 
išskirtinės ekonominės zonos 
ir povandeninės žemyno dalies 
atribojimo Baltijos jūroje. 

Abi sutartis po daugiau nei 
3 metus užtrukusių derybų 
spalio 24 dieną Maskvoje pasi
rašė abiejų valstybių prezi
dentai. Sutartys turėjo būti 
neskelbiamos iki pateikimo 
tvirtinti parlamentams, ir iki 
šiol dar neaišku, kada tai 
įvyks. 

Lietuvos prezidentūra oficia
liai nekomentavo šio doku
mento paskelbi mo. Tačiau, 
kaip teigė prezidento spaudos 
atstovas Jonas Rekežius, Lie

tuvos prezidentūra tikrai ne
manė sutarus paskelbti spau
doje. „Yra uu šaltiniai — ne 
tik Vilniuje, bet ir Maskvoje", 
užsiminė atstovas spaudai. 

Lietuvos sienų derybininkų 
vadovas, URM konsulinio de
partamento direktorius Ri
mantas Šidlauskas sakė, kad 
sutart ies teksto jis neturėjo, 
todėl j am sunku spėlioti apie 
tai, iš kuFįįi'gavo spauda. 

Pasak R. Šidlausko, Lietu
vos valstybės paslapčių įsta
tymas numato valstybinių 
paslapčių slaptumą iki jų pa
sirašymo, bet jame nieko ne
kalbama apie tarpsnį nuo pa
sirašymo iki pateikimo tvirti
nimui. Tačiau iki šiol Lietu
voje laikytasi praktikos iš
laikyti slaptumą iki tvirtini

mo. 
Diplomatai ir prezidentūros 

atstovai neneigia „Respubli
kos" paskelbtų dokumentų au
tentiškumo. 

Rusijos pareigūnų komen
tarų tikėtina sulaukti tik po 
savaitgalio, nes Rusijos amba
sada Vilniuje ir kitos vyriau
sybinės įstaigos penktadienį 
nedirbo, minėdamos valstybi
nę šventę — Rusijos Konstitu
cijos dieną. 

Vienas URM pareigūnas 
spėjo, kad sutartis į spaudą 
galėjo patekti iš Seimo už
sienio reikalų komiteto 
(URK), kurio nariams ministe
rija neseniai perdavė jos 
tekstą. 

URM pareigūnas sakė, kad 
sutart ies paskelbimas nepa
žeidžia Lietuvos įstatymų, bet, 
pasak jo, „būtų buvę etiška 
bent suderinti su ministerija 
jos skelbimą". 

Vyriausybė dirbs, atsistatydins 
t ik pagal Konstituciją 

Katalikų Bažnyčia neremia nė 
vieno kandidato \ prezidentus 

Vilnius, gruodžio 12 d. 
(BNS) — Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia dar kartą patvirtino, 
kad neremia nė vieno kandi
dato į Lietuvos prezidentus, o 
Bažnyčios atstovų pasisaky
mai tėra asmeninės nuomo
nės, o ne oficiali nuostata. 

Apie tai penktadienį BNS 
patvirtino Vilniaus arkivysku
pijos kurijoje. 

Dienraštyje „Lietuvos rytas" 
(12.11) paskelbtame kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus ir Vil
kaviškio vyskupo Juozo Že-
maičio laiške kviečiama į ben
dros maldos akciją. Kreipime
si į Vilkaviškio vyskupijos ku
nigus nėra nurodytas kon
kretus asmuo, už kurį kvie
čiama melstis. 

Katalikų Bažnyčios vadovai 
ragina nuoširdžiai melstis, 
kad „prezidentu būtų iš
rinktas gerbiantis krikščio
niškąsias vertybes, doras, są
žiningas, išmintingas, tikrai 
pasiaukojantis mūsų tėvynei 
asmuo". 

Lapkričio pabaigoje Kata

likų Bažnyčia paskeibe neagi
tuosianti už konkretų kandi
datą į prezidentus, tačiau 
atskiri Bažnyčios vadovai pa
skelbė, už kurį kandidatą bal
suos gruodžio 21-ąją įvyk
siančiuose rinkimuose. 

Reklaminiame Vytauto 
Landsbergio skelbime ta rp jo 
rėmėjų minimas ir Telšių vys
kupas Antanas Vaičius. Lap
kričio pabaigoje dienraštyje 
„Respublika" išspausdintame 
interviu kardinolas V Sladke
vičius teigė, kad balsuos už 
žmogų, vertinantį krikščio
niškas nuostatas — Kazį Bo
belį. 

* Finansų minister i ja 
kitą savaitę suteiks 36 mln. 
litų paskolą Valstybinio socia
linio draudimo fondui 'Sodra) . 
Kaip sakė Sodros direktoriaus 
pavaduotoja Česlovą Zabulė-
nienė, pinigų poreikis pa
didėjo, nes norima iki Kūčių 
išmokėti pensijas, socialines 
pašalpas ir kompensacijas. 
Paprastai socialinės išmokos 

Vilnius, gruodžio 12 d. 
(BNS) — Premjeras Gedimi
nas Vagnorius teigia, kad Lie
tuvos įvaizdžiui kenkia nekon-
stitucinės diskusijos, kai svar
stoma, kada vyriausybė priva
lo atsistatydinti, „tarsi vals
tybė netu rėtų Konstitucijos ar 
kai kurie politikai nepajėgtų 
jos perskaityti". 

„Premjeras pasirengęs bet 
kuriuo metu atsistatydinti, ta
čiau tik tokiu būdu. kaip nu
mato Kon.-titucija", penktadie
nį teigiama premjero atstovo 
pareiškirre spaudai . 

Pareiškime nurodomas 101 
Konstituc jos straipsnis, pagal 
kurį „Vyriausybė privalo at
sistatydinti po Seimo rinkimų, 
kai Ministras Pirmininkas 
pats atsistatydina, kai Seimas 
neatnaujina po Prezidento rin
kimų gražintų įgaliojimų ar 
kitais at\ejais pareiškia ne
pasitikėjimą Vyriausybe ar 
Ministru Pirmininku". 

Anot G Vagnoriaus, kandi
datai į prezidentus turi pa
reikšti savo nuomonę, ar jie 
siūlys Seimui pakeisti premje
rą, ar visa vyriausybę. 

Po prezidento rinkimų 
premjera- žada nedelsdamas 
kreiptis į Seimą ir siūlyti jam. 
pasitaru.- su prezidentu, svar
styti vyriausybės klausimą. 

Savaites pabaigoje premje
ras G. Vagnorius ir kiti kon-

išmokamos iki kiekvieno mė
nesio 26 d., nors paparastai 
buvo vėluojama iki 10 dienų. 

servatorių partijos nariai susi
laukė opozicijos ir Artūro Pau
lausko rinkimų štabo kritikos 
dėl savo nuostatų, kad naująją 
vyriausybę po prezidento rin
kimų faktiškai formuos Sei
mas. 

*„Sutik Naujuosius be 
pilstuko" — praėjus savaitei 
nuo renginio pradžios, jo sėk
mė apstulbino organizatorius. 

„Valstiečių laikraščio" žur
nalistas Dainius Sinkevičius 
sakė. kad redakcija yra už
versta laiškais, žmonės skam
bina dieną ir net naktį. Kiek
vienas paskambinęs ar pa
rašęs praneša apie 2-4 pilstu
ko (naminės degtinės i gamini
mo ir prekybos vietų. 

Veiksmas ypač suaktyvėjo 
pastarosiomis dienomis. D. 
Sinkevičius sakė, kad redakci
ja per dieną maždaug 100 
..taškų" (vietų, kur gaminama 
ar pardavinėjama naminė deg
tine) adresus perduoda polic-i-

jai. Laiškuose žmonės rašo 
apie geriančius vyrus, tėvus, 
motinas, dukras, sūnus, kurie 
muša šeimos narius, tempia 
viską iš namų. 

Pilstuko gamintojai taip pat 
žino apie vykstantį renginį, 
todėi daugelis saugosi, nepar
duoda net kaimynams. 

„Valstiečių laikraščio" žur
nalistas įsitikinęs, kad net 
renginiui pasibaigus, žmonės 
nenustos skambinti, tad kol 
kas apie jo pabaigą dar negal
vojama. BNS' 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter. DPA. AP. lnterfax, iTAR-TASS. BelaPA\, 
RiA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais; 

Bagdadas. Jungtinių Tautų Specialiosios komisijos (UN-
SCOM) pirmininkas Richard Butler penktadienį atvyko į Ira
ką. Bagdadui sutikus įsileisti JT ginklų tikrintojus, nebuvo nu
statyta, kur jie galės patekti. R. Butler norėtų, kad tikrintojai 
būtų įleidžiami visur, o Irakas draudžia jiems lankytis dešim
tyse rūmų ir kitų objektų. Bagdadas tvirtina, kad taip būtų pa
žeistas valstybinis suverenumas bei saugumas. UNSCOM ma
no, kad Irakas slepia informaciją, ypač apie biologinius masi
nio naikinimo ginklus. Penktadienį Irako spauda aršiai kriti
kavo „pasiutusiu šunimi" pramintą R. Butler. .,Jis elgiasi, lyg 
būtų JAV administracijos ministras ir yra aiškiai priešiškai 
nusiteikęs", rašoma valdančiosios Irako partijos laikraštyje. 

Maskva. Kremliaus atstovai penktadienį paneigė per radijo 
stotį „Echo Moskvy" nuskambėjusį pranešimą, kad Rusijos 
prezidentui Boris Jelcin buvo užėję smegenų kraujo indų spaz
mai. Pasak Kremliaus atstovo, prezidentui „to nebuvo". „Jis 
paprasčiausiai persišaldė", sakė atstovas. Radijas pranešė, kad 
spazmus sukėlė smarkios oro permainos ir bendras prezidento 
išsekimas bei persidirbimas. Žymaus Maskvos kardiologo teigi
mu, spazmai dažnai kamuoja pagyvenusio amžiaus žmones, ta
čiau tai neturi nieko bendra su insultu ir nekelia rimto pavo
jaus. 

Miami, FL. JAV prezidentas Bill Clinton ketvirtadienį 
pranešė apie naujus pasiekimus kovoje prieš narkotikus, o jo 
antinarkotinės politikos vadovas pranešė apie būsimą didžiulę 
operaciją prieš narkotikų kontrabandą iš Mexico. Pietų Flori
doje viešėjęs B. Clinton baigė 2 dienų lėšų rinkimo vajų Demo
kratų partijai ir jos kandidatams, per kurį į partijos kasą 
įplaukė 2.8 mln. dolerių. 

Luxemburgas. Ketvirtadienį Europos Sąjungos CES) ir Tur
kijos santykius vėl aptemdė diplomatinis incidentas, kai ES 
viršūnių susitikimo išvakarėse Ankaros atstovai atmetė kvieti
mą į savaitgalį rengiamą vakarienę su šios sąjungos vadovais. 
Pasak Reuters. Ankara atsisakė dalyvauti vakarienėje iš nevil
ties, kad ES nenori jos oficialiai įtraukti į kandidačių sąrašą 
šios sąjungos narystei gauti. Turkija reikalauja ES aiškiai pa
reikšti, kad jai suteikiamas kandidatės į nares statusas, arba 
liautis svaidžius tuščius pažadus. ES UR įgaliotinis Hans van 
den Broek atsakė: „manau, tai politinio apetito stoka, iš ku
rios, manau, dar anksti daryti politines išvadas". Tačiau di
džiosios Europos valstybės nerimauja, kad musulmoniška, bet 
pasaulietinė Turkija, kuri yra ištikima NATO nare, dėl ES at
stūmimo gali patekti į radikalaus islamo rankas. Tuo pat metu 
Europa turi reikalauti, kad Turkija laikytųsi jos demokratinių 
vertybių. 

Soffa. Bulgarijos ir Lenkijos prezidentai ketvirtadienį pa
reiškė, jog jų valstybės nori tapti NATO narėmis ne todėl, kad 
bijo Rusijos. Prezidentai taip pat pažymėjo, kad su Maskva bus 
siekiama plėtoti draugiškus santykius. ..Aš protestuoju prieš 
nuomonę, kad Lenkija prisijungs prie NATO dėl kažkokio Ru
sijos metamo šešėlio, sakė Lenkijos prezidentas Aleksander 
Kwasniewski. Bulgarijos prezidentas Petar Stojanov taip pat 
sakė, jog jo valstybei susirūpinimą kelia ne Maskvos įtaka, bet 
„komunistinio valdymo modelis, kuris Rytų Europai buvo pri
mes tas is metus". 

Paryžius. Kaip pranešė Prancūzijos vyriausybė, kabinetas 
patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį nuo 2000 m. Prancū
zijoje darbo savaitė truks 35 valandas. Šiuo įstatymu bus sie
kiama sumažinti bedarbystės lygį. 

Praha. Keturios Čekijos demokratinės partijos, atstovau
jančios valstybės parlamente trečiadienį kandidatu į Čekijos 
prezidentus iškėlė Vaclav Havel. Prezidento rinkimai numa
tyti 1998 m. sausio 20 d. Pagal konstituciją, prezidentą renka 
dvejų rūmų parlamentas. 

Lietuvos jaunimas — 
vėl pasaulio įvykių sūkuryje 

Luxemburgas, gruodžio 12 
d. iB\S; — Lietuvos jaunimas 
Luxemburge penktadienį su
rengė akciją, kuria raginama 
kuo greičiau priimti Lietuvą į 
Europos Sąjungą. 

Per 40 jaunųjų konservato
rių, krikščionių demokratų. 
liberalų ir politinėms parti
joms nepriklausančių jaunuo
lių, nešini lietuviškomis tri
spalvėmis, nuo ryto dalyvavo 
pikete prie rūmų. kur penkta
dienį prasideda Europos Są
jungos viršūnių susitikimas. 
Jame bus nuspręsta, kurias 
valstybes pakviesti derėtis dėl 
stojimo į ES. 

„Ziniasklaidos dėmesys dide
lis, visą laiką sukiojasi kelios 
filmavimo grupes, fotoreporte
riai, jie domisi mūsų tikslais. 
Be jokios abejonės, pasaulio 
spaudoje pasirodys prane
šimai apie mūsų akciją", sake 
vienas akcijos dalyvių Ra
mūnas Trimakas. 

Kelionę į Luxemburgą su
rengė studentu bendrija ..Hu-

manitas", padedant Jaunųjų 
konservatorių lygai. 

Tai jau trečioji Lietuvos jau
nimo akcija per svarbius poli
tinius susitikimus. Kovo mė
nesį buvo piketuota per Boris 
Jelcin ir Bill Clinton susiti
kimą Helsinkyje, o liepą — 
per NATO vadovų susitikimą 
Madride. Abu kartus buvo su
silaukta didelio pasaulio spau
dos dėmesio. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 13 d.: Šv. Liucija, 

mergele, kankinė '283-303 m. 
Sicilijoje': Odilija. Kastytis. 
Svies is. 

Gruodžio 14 d.: Trečiasis 
Advento sekmadienis. Šv. Jo
nas Kryžiaus. Bažnyčios mo
kytojas ' 1542-1591»: Fortūna
tas, Ona-Marija. Žvangutė. 

Gruodžio 15 d.: Jus tas . 
Kristijoną Nina), Kovotas. 
Ciaudene. 

Gruodžio 16 d.: Adas. 
Albina. Audrone. Adelė. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ĮSPŪDŽIAI IŠ ATEITIES 
SAVAITGALIO 

Ateities savaitgalio šeštadie
nio, lapkričio 8 d. programa po 
bendrų pietų pradėta dr. Vy
tauto Vyganto paskaita "Atei
tininkų užjūrio veikla dabar ir 
ateityje". 

Paskaitos įžangoje dr. Vy
gantas prisiminė kelias savai
tes po Kovo Vienuoliktosios 
įvykusį pasikalbėjimą. Tas po
kalbis vyko su neseniai moks
lą baigiusiu ateitininkų veikė
ju. Šiam jaunuoliui atrodė, 
kad su Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimu 
ateitininkų misija įvykdyta, 
Lietuva nepriklausoma, todėl 
būtų tikslu veiklą baigti. Jau
nas veikėjas užbaigė ateitinin
kų veiklą, o už šešių mėnesių 
jau buvo sektos narys. Sakė, 
kad anksčiau nežinojęs, kad 
Kristus už mus mirė. Sekton 
įsijungęs ten gyvuoja, bet 
mums ateitininkams j is yra 
žuvęs. Žmonės geri, bet nai
vūs. Kiekvienais metais per 
mūsų moksleivių ir jaunučių 
stovyklas pereina keli šimtai. 
Tačiau tik mažuma pasilieka 
nešti mūsų veiklą. 

Kontrastui: tuo pačiu metu 
buvo galima grįžti į Lietuvą. 
Yra pavyzdžių, kaip Feliksas 
Palubinskas ir Aldas Kriau
čiūnas, kurie Lietuvoje yra 
veiklūs. Yra žmonių, kurie 
grįžo. Ne visi atvažiavę nori 
mirnsterio kėdės. Mūsų yra 
grįžusių, bet ne daug. Uniku
mas yra Adamkus ir jo štabas. 
Tai irgi tik keli. Politinėj plot
mėj nebuvome parengti, ne
galėjome galvoti į priekį. San-
tariečiai irgi tik keli. Jdomu, 
kad keli individai įstengė save 
taip pasistatyti, kad turi pro
gą Lietuvoje vadovauti. 

Yra trečia grupė, šalia din
gusių ir Lietuvą pasirinkusių. 
Tai naujieji ateiviai iš Lietu
vos. Tai neretai priklauso vie
netui mūsų tautos, kuris pa
greitintu būdu veržiasi į tur tų 
lobynus. Kol Lietuva yra sun
kiose sąlygose, gal naujoji 
emigracija gražins tam tikrą 
kapitalą. Jie ieško geresnio ry
tojaus. Šita žmonių grupe yra 
verta mūsų apaštalavimo. 

Kyla kuklios trys mintys. 
Pirmiausia, ryšis su Lietuva: 
patenkinamas kraujo ryšis su 
savaisiais. Antra, reikia pra
dėti vystyti profesinius ryšius. 
Kas vyksta Lietuvon, per savo 
profesiją turi naudingą rolę. 
Dalia Katiliūtė-Boydstun yra 
atlikusi pirmaeilę rolę "Jūs ir 
mes" straipsniuose Naujajame 
židinyje. Vienas pavyzdys: 
prieš tris metus kalbėta apie 
psichologų žodyną. Turime 
remti, patys turime domėtis. 
Profesinė sritis turi tapti sti
priu ryšiu. Trečia, reikalingas 
tam tikras lietuviškumo su
pratimas. Kai Lietuva vėl sto
ja \ laisvų tautų eilę, Lietuvą 
reikia suprasti plačiau. Jau
čiu, kad tautos sąvoka reika
lauja prasmingumo. Šalkaus
kis siūle užduotį — ryšį tarp 
Rytų ir Vakarų. Užduotis turi 
hūti i^ujai suformuluota. Kas 
mes, kaip lietuviai, esame 
tautų sąrangoje0 Kaip vystosi 
žmogaus apsisprendimas būti 
lietuviu? Šešiolikos metų jau
nuolis tampa paruoštas verty
bių susidarymo eigai. Į jo vidų 
reikia įsodinti, perkelti tą idė
ja, kad aš esu lietuvis, aš są
moningai pasirenku. Je i nesu
vokia tautinės identifikacijos 
momento, pasidaro besiblaš
kantis, be inkaro. Jei apsi-
spręsiu. kad esu lietuvis, 
užtikrinsiu Lietuvai ateiti. 

padėsiu Lietuvai tobulėti jos 
pasi r inkta l inkme. 

Tiek apie taut iškumą — 
apie k i tus principus labai 
t rumpai . Viskuo negalėsime 
būti . Katal ikiškumui: suprati
mas šv. Mišių esmės — nekru
vinas pakartoj imas Kristaus 
aukos. Reikia suprasti , kokia 
forma katal ikybė gaunama 
mano gyvenimui. Inteligentas 
tur i supras t i , kad labai daug 
idėjų gimsta už universiteto 
sienų. Esminės idėjos turėtų 
formuoti pasaulį. Mums vi
siems reikia atsinaujinti, o ne 
išlaikyti. Atsinaujinimas yra 
kelionė į Dievą. Ta prasme 
Vyganto Malinausko ir jo ko
legų laukia ypač sunki užduo
tis, jei organizacija nesugebės 
sukurt i to atsinaujinimo troš
kimo. 

Diskusijose dalyvavo Jonas 
Šoliūnas, Vėjas Liulevičius, 
Jonas Pabedinskas, Aušrelė 
Liulevičienė, Pilypas Narutis, 
Ona Lieponienė. 

Ateities savaitgalio dalyviai 
entuziastiškai sutiko Gražiną 
Landsbergienę. Ją pasveikino 
dr. Petras Kisielius, kuris pa
stebėjo, kad Vytautas Lands
bergis vedė Lietuvą į laisvę 
per tiesą. Gražina Landsber
gienė pastebėjo, kad už tiesą 
reikia kovoti, o melas pats eg
zistuoja. 

Lauke prieblandai ramiai 
kr in tant an t ąžuolų, Ateitinin-. 
kų namų salėje vyko labai ak
tualios svarstybos "Kam ir 
kaip aukojama ateitininkijos 
uždaviniams Lietuvoje?" Ap
valaus stalo diskusijoms vado
vavo dr. Pe t ras Vytenis Kisie
lius, sesuo Daiva Kuzmic
kaitė, Lidija Ringienė ir dr. 
Petras Kisielius, sr. 

Dr. Pet ras Vytenis Kisielius 
savo įvadiniam žodyje paste
bėjo, kad per trumpą laiką 
Lietuvos ateitininkų veiklai 
persiųsta trisdešimt tūkstan
čių dolerių, o Berčiūnų stovyk
lavietei remontuoti sukaupta 
net š imtas du tūkstančiai do
lerių. 

Sesuo Daiva Kuzmickaitė 
pabrėžė, kad Šiaurės Ameri
koje ateitininkų veikla vyksta 
kitoje socialinėje struktūroje. 
Lietuvoje ateitininkai yra at
virame lauke. Viską turime 
statyti iš naujo, nes neturime 
sendraugių atminties, neturi
me užnugario. Per jaunųjų 
stovyklas pereina 450 vaikų, 
ne visi ateitininkai. Labiau 
pasiturinčių stovyklos mokes
tis naudojamas padengti ne
pasiturinčių jaunuolių stovyk
lavimą. Moksleivių ateitinin
kų sąjunga ruošia akademijas 
tris ka r t per metus. Kiekvie
noje dalyvauja apie 150 ir 20 
vadovų. Rudens akademija 
yra trijų dienų. Žiemos ir pa
vasario akademijos yra penkių 
dienų. Taip pat buriamasi 
Vilniun Aušros Vartų atlai
dams ir šventojo Kazimiero at
laidams. Vasarą ruošiami są
skrydžiai, stovyklos. Pavyz
džiui, praėjusią vasarą Puns
ke vyko moksleivių stovykla. 
Lietuvos jaunimas turėjo pro
gos pajusti įšaldytą laiką Su
valkų krašte . Kun. Robertas 
Grigas organizuoja MAMA (= 
moksleivių ateitininkų mo
kykla aukštoji). Leidžiamas 
moksleivių laikraštėlis Atei
ties vizija. Studentai daug 
prisideda prie žiemos akade
mijų, vasaros stovyklų. Atei
ties pėdsakų po trečio numerio 
neišleista daugiau, nes negau
ta iš Federacijos pinigų. 

ČIKAGOS STUDENTŲ 
DRAUGOVĖJE 

ikagos studentai ateitininkai susitikime su svečiu iš Lietuvos — Ateitininkų federacijos pirmininku Vygantu 
Malinausku. Iš k.: Tomas Vasiliauskas, Vygantas Malinauskas, Julija Krumplytė, Kastytis Šoliūnas ir Jurgita 
Benetytė. 

Daug energijos dedama taip 
vadinamiems "asocialiems vai
kams" ir gaunama nuostabių 
rezultatų. Tačiau kar ta is bau
gu, a r dėl idėjos nepaaukojam 
visos asmenybės. Studentai 
labai veikla apkrauti ir taip 
pat tur i atsidėti studijoms. 

Ateitininkų veiklai daug pa
dėjo gyvi žmonės: Lidija Rin
gienė, Birutė Bublienė, Asta 
Kazlauskaitė, Kazys Motekai-
tis, sesutės Vygantaitės, Lai
ma ir Jonas Šalčiai, Audronė 
ir Kęstutis Skrupskeliai ir 
daug kitų. Daug įvairios 
spausdintos medžiagos gauta 
iš dr . Jolitos Narutienės, dr. 
Rožės Šomkaitės, Ramunė Ku-
biliūtė atsiuntė daug knygų. 
Dr. Linas Sidrys išgelbėjo sto
vyklautoją nuo apakimo. Būtų 
gerai, kad Lietuva gaudama 
paramą nesijaustų elgeta. 

Lidija Ringienė pasidalino 
svajonių sąrašu. Svajoju, kad 
bendrausime: būtų puiku tu
rėti Lietuvos ateitininkų veik
los kalendorių, gauti progų su
sipažinti su valdybomis, reik
tų suorganizuoti pirmosios pa
galbos reikmenų siuntas sto
vykloms, o ta ip pat kad ir to
liau būtų organizuojama pri
vati pagalba. 

Dr. Petras Kisielius pasida
lino patyrimais aukas renkant 
ir j a s skirstant. Aukos yra 
ateitininkams sąžinės reikalas 
— kuo mes daugiau galėsime 
remti , tuo daugiau atsirastų 
ateitininkų. Esame atsakingi 
už gerą jaunimą Lietuvoje. 
Turime asmeninę atsakomy
bę. Yra pavojus nusikalsti, 
kaip tiems užkeiktiems Kau
kazo vienuoliams. Turiu pasa
kyti, kad ir remiame. Šiuo 
metu Lietuvą gal reikia labiau 
remti. 

Berčiūnų stovyklavietei pa
skir ta $102,000 — reikėjo 
daug pagerinti. Aukojame pa
gerbdami ateitininkų pasiau
kojimą. Esame skolingi Lietu
vai už mokslą, už gyvybę. 

Vygantas Malinauskas pas
tebėjo, kad informacija vaikšto 
lėtokai, todėl tik dabar per
duoda Lietuvos ateitininkų 
sveikinimus dr. Petrui Kisie
liui sukakties proga. Mums 
visa jūsų pagalba yra rei
kalinga ir labai įvertinama. 
Pavyzdžiui, šįmet išleista iki 

Lankau mokyklą, turiu dar
bą, priklausau šokėjų grupei, 
bet vis dar kažko lyg ir nega
na. Kas rytą atsikeliu negal
vodama kodėl. Nėra laiko. O 
gal nei noro galvoti ko tikrai 
siekiu. Kartais sunku girdėti 
ar kas mane šaukia. Ne, ne 
mama pusryčių, ir ne prava
žiuojančio traukinio švilpi
mas. Ar girdžiu aukštesnį 
šaukimą? Čikagos studentai 
ateitininkai šiuos ir kitus 
klausimus diskutavo pirma
jame po atostogų susirinkime. 
Susirinkusieji, kartu su Fr. 
Michael Goodavvish kalbėjo 
apie gyvenimo pašaukimus. 
Fr. Michael su mumis pasida
lino mintimis kaip Dievas jį 
pašaukė ir kaip jis atsidūrė 
Lietuvoje. Studentai — Lora 
Krumplytė ir Marius Tijūnėlis 
kalbėjo apie savo pašaukimus. 
Lora su Taikos korpusu vyks į 
Lietuvą dėstyti anglų kalbą, o 
Marius ką tik pradėjo medici
nos studijas. Kiti studentai 
taip pat pasidalino mintimis 
apie savo gyvesimo tikslus. 

Šį susirinkimą suplanavo 
Marius Polikaitis. Marius jau 
kelis metus buvo šios drau
govės pirmininku. Čikagos 
studentai ateitininkai dėkoja 

Mariui ir jo valdybai už pui
kiai atliktas pareigas. Dabar 
Marius pirmininkavimą per
davė Jurgitai Benetytei. Jur
gita entuziastingai žvelgia į 
naujus ir darbingus veiklos 
metus. Kartu su Jurgi ta val
dyboje yra Zita Dubauskaitė, 
Audra Prialgauskaitė, Aldis 
Jameikis ir Julija Krumplytė. 

Naujoji studentų valdyba 
kviečia visus Čikagos ateiti
ninkus, jų šeimas ir draugus 
dalyvauti ateitininkų Kūčiose, 
sekmadienį, gruodžio 21 d. 
ruošiamose Jaunimo centre. 
Šventė bus pradėta 1 vai. p.p. 
šv. Mišiomis. Po Mišių — va
karienė ir kalėdinė programa 
Visi laukiami. 

Ju l i j a K r u m p l y t ė 

ATEITININKŲ Š E I M O S 
KŪČIOS 

Čikagos ateitininkai Kūčias 
švęs sekmadienį, gruodžio 21 
d., Jaunimo centre. 1 vai. p.p. 
šv. Mišios; 2 vai. tradicinė 
vakarienė ir bendras giesmių 
giedojimas. Registruotis pas 
V. Žadeikienę, tel. 708-424-
4150. Visus kviečia studentai 
ateitininkai. 

KVIEČIAMI VISI MOKSLEIVIAI 
Moksleivių ateitininkų Žie

mos kursų organizatoriai krei
piasi į jus , prašydami paremti 
šiuos svarbius kursus savo ak
cija. Moksleiviai — pasinau
dokite šia unikalia proga la
vintis ateitininkiškoj ideologi
joj, bendrauti su naujais ir se
nais draugais lietuviškoj ap
linkoj, ir atsinaujinti ateiti-
ninkiškoje dvasioje. Tėveliai ir 
seneliai — raginkite savo jau
nimą dalyvauti kursuose. 

Jūsų rėmimas moksleivių 
veiklos savo žodžiu, savo pozi
tyviu nusistatymu ir materia
line parama nulems ateitinin
kijos ateitį išeivijoje. 

Moksleivių kursai yra jau il
gametė tradicija, pradėta ir 
vykdyta dr. Vytauto Vyganto. 
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lapkričio pradžios maždaug S i t a tradiciją norime išlaikyti 
$26,000 veiklai, daugiausia 
akademijoms, apie tūkstantis 
Ateitininkų federacijos iždui, 
ir apie $30,000 Nepaprastajai 
konferencijai Palangoje ir Ber
čiūnų stovyklavietei. Akade
mijoms išleistų 26 tūkstan-
sudaro pusę valstybinė para
ma, aštuoni tūkstančiai iš 
pačių ateitininkų. Berčiūnų 
stovyklai kelialapis yra 150 
litų. Būtų gera sumažinti, nes 
mėnesio alga yra apie 600 litų. 
Yra ateitininkų namai Kaune 
ir Palangoje. Technikos Uni 

ir pratęsti \ ateinantį šimtme
tį — trečią šimtmetį ateitinin-
kiškos veiklos. Šiais metais 
kursams yra suplanuota tur
tinga ir turininga programa. 

Kursai turės dvi plotmes: 
paraleliai vyks dvi programos, 
vyresniem moksleiviam ir jau-
nesniem moksleiviam, su ats
kiromis paskaitomis, diskusi
jomis ir užsiėmimais. Kviesti 
kalbėti yra, tarp kitų, seselė 
Igne, dr. Dalia Katiliūtė -
Boydstun, kun. Edis Putri
mas, Indrė Čuplinskaitė, dr. 
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

6441 S. Putas*! Rd.. Chicago, IL 
Raz. 706-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
8132 S. K*U* Av. 

Vai antrO. 2-4 v p p ir ketvd. 2-5 v p p 
šestd. pagal susitarimą 

Kabineto M. 773-77S4M0 
Namų m 709 ««9 5846 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 8t., CMeago, IL 
Tel. 773-735-5666 

4707 8. OHbert, La Oranos. IL 
Tel. 700 362-4417 

DR. VIUUS MIKATTIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAIflLY MEDtCAL CUMC 
iS«»-1?7St,Uni0rt.l.«O4M 

Prftituso Pfttoa Community Hoapttal 
Swv«f Ciomt Hoapul 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 708-257-2286 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3900 

mas. 
Mūsų kvietimas visiems 

ateitininkams rūpintis šių 
kursų pasisekimu turi ir savo 
rimtą pagrindą. Praėjusiais 
metais Žiemos kursai, po daug 
pastangų ir rūpesčių, j au pil
nai suplanuoti ir parengti, tu
rėjo būti atšaukti dėl nepa
kankamo užsiregistravusių 
dalyvių skaičiaus. Dabar, ka
da programa sudaryta, tvarka 
nustatyta, ir stipri vadovybė 
sušaukta, tik jūs, kursantai ir 
tėveliai, galite paversti mūsų 
ateitininkiškus darbus pilnu, 
realizuotu pasisekimu. 

Dėl registracijos anketų ar 
turint klausimų prašome 
kreiptis į MAS CV narę Mo
niką Vygantaitę, (708) 366-
3808. 

Kursai vyks Dainavoje š. m. 
gruodžio 26-31 d. 

Pasimatysime Dainavoje! 
Vėjas L iu l ev i č iu s 
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EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prta Austtn) 

TeL 773-586-7756 
Valandos pagal susitarimą 

CtirMtc Ditęnotit, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RMgatand Ave. 
Chfcego RMga, IL 80415 

Tel. 708-636-6822 
4149 W. 63rd. St 

TeL 773-735-7709 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Cniropraktmis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartam, Bridgavtow, IL 80466 

Ta). 706-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUAACEPELĖ.D.D.S. 
DANTŲ. GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

TWey Pa/k, IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 MpNand Ave,, Sto. 201 
(skersai garves nuo Good Samaritan ligonines) 

Domnem Grava, IL 60615 
TeL 630-860-3113 

Valandos susitarus 

DR. BJOUUS LĖW 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJ»arSt, Lement, IL 60439 
Tel. 815-723-1864 

7600 W. CoeegeDr. 
Patoe Heighta, H. 60453 

TeL 708-381-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7364477 

Raz. 706-2460067 arba 706-2466661 
6449 S. PussaH Road 

Valandos pagal susrtanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mamheirn Rd. 
VVMtcnmar, U. 60154 

TaL 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TaL 706-662-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 50*1 Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 

Išskyrus treod.; šeštad 11-4 v.p.p. 

DR V. J. VASAJTIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817W.83St, Burbank.IL 
Tel. 7084234114 

Valandos pagal susitarimą 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kab. tai. 773-586-3186 

Namų tai 847-381-3772 
6745 Weet63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus 

versitetas ateitininkų namus Mirga Girniuvienė, Birutė Bu-
sugrąžino 99 metams. Reikia blienė, Darius Polikaitis, ir dr. 
remontuoti stogą, salę. Palan- Vėjas Liulevičius. Paremti ir 
goję projektuojamas katalikų Padėti mūsų uoliam komen-
jaununo seminarų centras, fantui Pauliui Gražuliui, va-
Galėtų išsilaikyti iš savo dovauti kursuose taip pat yra 
įplaukų. sutikę ilgai ateitininkiškoj 

Diskusijose pasisakė dr. Pet- vešioje pasižymėję asmenys -
ras Vytenis Kisielius, Petras A u d r e Budrytė, Lora Krump-
Jokubka, Simonas Laniaus- l v t ė , V l J a Bublytė, Dama Kaž
kas, Juozas Baužys. Šeštadie- lauskaitė, Gytis Vygantas, Ve
nio programa baigta jau šute- i 8 8 Skripkus, Liudas Landa 
mus. bergis. Kursų metu šv. Mišias 

aukos ir susikaupimo valan
dėles praves kun. Edis Putri-L. Šakėnas 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. P0SLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 709-934-1120 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Tai. (630)527-0000 

DR. RAMUNĖ MAOEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9386 S. Robertą Road 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą. 

Towar1,Suaa3C 
Oowner* Grova, IL 60615 
Tel. (630)436-0120 

DR. L PETREJKIŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory HHIs. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708)606-4055 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė • Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 

Tel. 773434-2123 
valandos pasai susitarimą 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OrtandPartc 

706-34*6100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7961 Ave., Htekoty HNte. IL 

Tel. (706) 506-6101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oek U w n , IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.706-422-6260 

DR. A.Š. ėLĖVEČKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3800 VV.95 St Tel. 708422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penktad. ir seštad 9 v r - 12 v p p 

DR.K-JUČAŠ 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 SKadUa Ava., CNoago 

778-7766666 arba 7764664441 

JONAS V. PRUNSMS. MD 
TU99DALLASPRUNSfOS.MD 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių 
ir kt. vietų skausmo gydymo 

specialistai 
CMeago: 312-728-0800 

EaetDundae: 847-861-1212 
McHenry: 816-363-9696 
Eik Orova: 847-718-1212 

http://Burbank.IL


7*. $ Rimties valandėlė 

VIEŠPATS YRA MŪSŲ TARPE 
TreCiąjį Advento sekma

dienį BažnyCia kvieCia mus 
džiaugtis, nes mūsų išgany
mas arti — anot pranašo Sofo-
nijo, Viešpaties padarytas 
prieš mus nuosprendis dėl 
mūsų nuodėmių yra panaikin
tas. Nors žinome, jog dėl to, 
kad Kristus gyveno žemėje ir 
už mus mirė, ši pranašystė 
jau išsipildė, bet kai gyveni
mas tampa mums sunkus — 
ar dėl šeimyninių problemų, 
ar dėl ligos, ar kitų nelaimių 
— vėl pradedame gyventi pir
mosios Sofonijo knygos dalies 
nuotaikomis. O jos žymiai 
skiriasi nuo tos, kuri parinkta 
šiam sekmadieniui, kad duotų 
mums adventinės vilties. 

Sofonijas pranašavo 7-me 
šimtmety prieš Kristų, Jere
mijo veiklos pradžioje. Pagrin
diniai nusikaltimai, kuriuos 
jis smerkė, buvo stabų garbi
nimas ir nepasitikėjimas Die
vui. Bet Sofonijas išsiskiria iš 
kitų pranašų, tuo, kad jis dau
giausia dėmesio skiria Dievo 
rūstybei. Iš Sofonijo knygos 
(Sof l:15-16j lotyniško vertimo 
paimta garsioji „Dies irae" at-
kartotinė, kuri iššaukė tiek 
kūrybos, vaizduojant paskuti
nio teismo dieną ir žmogaus 
pražūtį: „Ta diena bus pykčio 
diena, diena sielvarto ir 
skausmo, diena pražūties ir 
siaubo, diena tamsos ir su
temų, diena juodų debesų, die
na rago garsų ir kovos 
šauksmų prie įtvirtintų mies
tų ir didingų tvirtovių 
bokštų". 

YpaC šiais laikais, kai besi
baigiantis tūkstantmetis pa
gauna vis daugiau vaizduočių 
pasaulio pabaigos būkštavi-
mais, nedaug skatinimo rei
kia, kad žmonės visur įžiūrėtų 
besiartinančią Dievo rūstybe 
ir įvairias „Dievo rykštes". Bet 
po Kristaus atėjimo žinome, 
kad Dievo bausmė ir sunaiki
nimas nėra paskutinis jo žodis 
žmogui, nepaisant, kiek prasi
kaltusiam. Žinome, jog Dievas 
Tėvas' į žemę atsiuntė savo 
Sūnų kaip tik dėl to, kad 
žmonės jautėsi taip nuodėmės 
pavergti, kad tegalėjo įsivaiz
duoti vieną bendravimo būdą 
su Dievu: rūstus Dievas vykdo 
bausmę nusikaltėliams. Bet 
mes, krikščionys, Kristuje pa
žįstame ir kitą Dievo veidą: 
Dievą, kuris yra arti nu
sidėjėlių ir nuolat juos kviečia 
mesti vergavimą nuodėmei, 
kuris pats savyje patyrė 
žmonių silpnumą ir net ste
buklingai jiems padeda. 

Didžiausia Sofonijo knygos 
dalis (iš viso joje tik trys sky
riai) yra ateinančios Vieš
paties Dienos pranašystės, kai 
Viešpats savo rūstybę išlies ne 

tik ant stabų garbintojų Jeru
zalėje, bet ir ant Dievo 
išsirinktąją tautą persekioju
sių tautų. Sofonijo pranašys
tėje Dievas žada Jeruzalei, 
kad jai nebereikės gėdytis, nes 
savo rūstybe jis pašalins išjos 
tuos, kurie save statė dievais, 
melavo ir kitaip išnaudojo bei 
engė Dievo išsirinktą tautą. 
Todėl teisiesiems Jeruzalės 
žmonėms yra skirta Sofonijo 
pranašystės pabaiga, kurią 
girdime šio sekmadienio pir
mame skaitinyje (Sofonijo 
3:14-18): „Krykštauk, Siono 
dukra! Džiūgauk, Izraeli! 
Džiaukis ir linksminkis iš vi
sos širdies, o dukra Jeruzale! 
Viešpats panaikino tau pada
rytą nuosprendį... Viešpats, 
Izraelio karalius — tavo vi
duje: daugiau nebereikės tau 
bijotis nelaimės". 

Kai dienos trumpėja, o nak
tys ilgėja, kai artėja džiaugs
mo šventė Kalėdos, o kai ku
riose mūsų šeimose šiuo metu 
tik skaudžiai išryškėja kaip 
toli esame nuo tos dieviškos 
meilės ir džiaugsmo idilės, 
būtina įsidėmėti Sofonijo pra
našystės žodžius: „Viešpats 
panaikino tau padarytą nuo
sprendį", ir jis pats — tas, ku
ris iš tikrųjų valdo ne tik tavo 
gyvenimą, bet ir pasaulį, „yra 
tavo viduje", nors taip lengva 
tą užmiršti, ieškoti Viešpaties 
kitur, kitose gyvenimo aplin
kybėse, kitoje profesijoje, kito
kioje šeimoje. 

Kaip .girdime šio sekmadie
nio Evangelijoje (Luko 3:10-
18), ir šv. Jonas Krikštytojas, 
kuris pranašavo, kad baisioji 
Viešpaties Diena čia pat, atsi
vertimą suprato labai gyveni
miškai: kad tie, kurie turi dra
bužį ar maisto, turi dalintis su 
tais, kurie neturi. Jis nesakė 
muitininkams mesti savo pra
gyvenimo šaltinį, o tik „nerei
kalauti daugiau, negu jums 
nustatyta". Okupanto kariuo
menės kariams taip pat ne
reikėjo pasitraukti iš tarny
bos, o tik nieko neskriausti, 
melagingai neskusti, tenkintis 
savo alga. 

Turime pagrindo džiaugtis 
kartu su šv. Paulium rašančiu 
(Fil. 4:4-7) Filipų miesto tikin
tiesiems: „Visuomet džiauki
tės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: 
džiaukitės!... Viešpats yra 
arti!" Jis yra mūsų tarpe, nors 
kartais sunku jį atpažinti. Jis 
nori mums padėti, nors kar
tais nenorime jo pagalbos 
priimti, nes turėtume pasi
keisti. Bet šv. Paulius mus sti
prina ir ramina: „Per daug ne
sirūpinkite, bet visuose rei
kaluose malda ir prašymu su 
padėka" išsakykime savo rū
pesčius, prašykime jo pagal-

PREZIDENTINIAI KANDIDATAI 
IR PROFESIONALI 

KARIUOMENĖ 
DR. ALGIRDAS V. KANAUKA 

Kandidatai į Lietuvos prezi
dentus dažnai kalba apie su
kūrimą profesionalios kariuo
menės, kuri bus pigesnė, ma
žesnė ir veiksmingesnė negu 
šauktinė. Manau, kad vertėtų 
pagvildenti tų išsireiškimų 
prasmę. 

Ką reiškia profesionali ka
riuomenė? Tas būdvardis ir 
daiktavardis turi labai plačios 
prasmės diapazoną. 

Viename jo gale tai reiškia, 
kad kariuomenė susideda iš 
samdytų kariškių, kurie tar
nauja valstybės valdžiai už 
pinigus. Jie veikia pagal darb
davio nurodymus, kol darbda
vys jiems gali užmokėti ir kol 
jiems nereikia kovoti prieš 
stiprius ir kompetentingus 
priešus. Jie visai nesuintere
suoti, už ką jie turėtų kovoti ir 
neturi jokios motyvacijos rizi
kuoti savo sveikata ar gyvybe. 
Istorijoje puikus pavyzdys 
buvo Italijoje, kur įvairūs 
smulkūs karaliukai samdyda
vo vadinamųjų kondotierių 
kariuomenes, kurios viena ki
tą gąsdindavo, prieš viena 
kitą pozuodavo, bet labai men
kai kovodavo. Kartas nuo kar
to jie net nuversdavo savo 
darbdavį karaliuką. Pagaliau 
tautinės kariuomenės iš Švei
carijos, Ispanijos ir Prancūzi
jos tuos „profesionalus" ištaš
kė. Dar ir šiandieną Afrikoje, 
Lotynų Amerikoje ir Azijoje 
pasirodo samdytų „profesiona
lių" kariuomenių, kurios kar
tas nuo karto atlieka kažko
kius uždavinius, bet tikrai ne
toleruotų situacijos, kurioje 
turėtų laukti algos už porą 
mėnesių, kaip Lietuvos „ne
profesionalūs" kariai kartais 
turėjo laukti. Reikia tikėtis, 
kad mūsų aukštieji pareigūnai 
tokios profesionalios kariuo
menės neketins Lietuvai pirš
ti. 

Kitame diapazono gale yra 
kraštai, kurie reguliarios arba 
profesionalios kariuomenės vi
sai neturi. Jie turi policiją, 
kuri užsiima tik vidinės tvar
kos palaikymu. Ji visai netin
kama veikti operacijose prieš 
karines priešo pajėgas. Tai 
valstybės, kurios neturi sienų 
su potencialiai priešiškomis 
valstybėmis arba iš vis yra mi
niatiūrinės. Tai kraštai, kaip 
Costa Rica, Monaco, Lichtenš
teinas, Vatikanas ir t.t. Taip 
pat senovės graikų miestų bei 
viduramžių miestų piliečiai 

bos, kad panašėtume į Jėzų, 
kuris nori per mus žemėje 
kurti Dangaus karalystę. 

Aldona Zailskaitė 

tapdavo kariais, tik kada rei
kėdavo gintis nuo priešo. 

Tad matome kas yra diapa
zono kraštutinumuose. O kas 
yra viduryje? Viduryje yra 
NATO kraštai, Rusija, kai ku
rios Azijos valstybės. 

Lietuvoje sakoma, kad JAV 
kariuomenė profesionali todėl, 
kad ten nėra šauktinių. Taip, 
šauktinių JAV dabar nėra, 
nes užtenka laisvanorių, kurie 
konkurso keliu patenka į ka
riuomenę, gauna apmokymą 
ir tolimesnę tarnybą. Tačiau 
aparatas sukurtas tuojau pa
šaukti jaunuolius karo tarny
bon, jeigu atsirastų reikalas. 
Be to, JAV turi puikiausiai ap
mokytą rezervų struktūrą ir 
Tautinę gvardiją, kuri papildo 
reguliarią kariuomenę suakty
vintais rezervais ir gvardijos 
daliniais. Mūsų SKAT yra pa
našus į Tautinę gvardiją, bet 
negauna tokių privilegijų bei 
visuomenės pripažinimo ir yra 
dažnai pjudomas žiniasklai-
dos. 

JAV karinės pajėgos labai 
daug svarbos suteikia rezer
vams ir Tautinei gvardijai. 
Profesionalumas tai aspektas, 
reikalaujantis išsimokslinimo 
ir žinių, reikalingų veiklai, 
prisilaikant atitinkamų tech
ninių, etinių taisyklių bei tos 
profesijos standartų ir darant 
nuolatinę karjerą toje veikloje. 
Todėl JAV rezervistai ir Tau
tinės gvardijos kariai save lai
ko taip pat profesionaliais, nes 
jie puoselėja karinę profesiją 
ir yra aukštoje karinėje pa
rengtyje šalia savo civilinės 
profesijos. Jie net gali užsi
tarnauti pensiją. 

Skandinavijoje, Šveicarijoje, 
Izraelyje ir daugelyje NATO 
valstybių reguliaria arba pro
fesionalia kariuomene vadina 
tą kariuomenės dalį, kuri ne 
rezerve, bet kuri yra „liktinė" 
— jos nariai pagal sutartį tar
nauja išimtinai tik kariuo
menėje, neužsiimdami kitais 
darbais. Jų pagrindinė karinė 
funkcija yra apmokyti šaukti-
nius (t.y. beveik visus šalies 
jaunuolius, 18-28 m.) ir išleisti 
juos tarnybai regioniniuose re
zervuose, kuriuose jie pagal 
nustatytą tvarką turi atnau
jinti karinius įgūdžius specia
liai parengtuose karinio apmo
kymo centruose arba regulia
rios kariuomenės daliniuose, 
kol pasiekia nustatytą amžių, 
dažniausiai 50 metų. Antra 
reguliarios kariuomenės funk
cija yra sudaryti strateginius 
dalinius iš liktinių ir apmo
kytų šauktinių, kurie būtų pa
sirengę eiti į kautynes kiek

vienu momentu su staiga pasi-; 
rodžiusiu puolančiu priešu ir 
sulaikyti jį, kol galės būti 
įtraukti kovon rezervai ir 
SKAT. Lietuva, jei nori tapti 
NATO nare, turės išvystyti 
tokią sistemą, nes tik su tokia 
sistema galės teikti reikšmin
gą įnašą į NATO, nebūdami 
tik saugumo gavėjais. Mūsų 
strateginė padėtis NATO su
dėtyje reikalaus greito ir stip
raus reagavimo, bei regioninio 
atsparumo ir kovingumo. 
Krašto gynyba nebus tik pigus 
dalykas, kurio atlikimui bus 
galima ką nors nusamdyti ir 
viską užmiršti. Negalvokime, 
kad, pasisamdę keletą profe
sionalų, galėsim karo atveju 
sėdėti prie televizijos ir ste
bėti, kaip už mus kovoja profe
sionali kariuomenė, lyg krep
šinio komanda. Kariuomenė 
yra tautos auklėjimo mokykla 
— tai yra sėkmingų demokra
tinių kraštų patyrimas. Kiek
vienas pilietis turi jausti, kad 
jis prisideda prie valstybes 
saugumo ir nepriklausomybės 
išlaikymo. Nepradėkim išsisu
kinėti nuo pareigos ginti savo 
valstybę. Mažos valstybės gali 
ir galės apsiginti. Jei jos gyny
bai pasirengs, tai nebus palik
tos vienos. Bet jei galvos, kad 
tik kiti mus apgins, tai garan
tuoju — Lietuvos greitai ne
bus. 

Pažvelkim į Suomiją. Nese
na Suomijos piliečių apklausa 
rodo, kad į klausimą „Ar gin-
tumėt Suomiją ginklu, nors 
rezultatai būtų neaiškūs?" — 
75 procentai atsakė, kad gin
tų, kas ten bebūtų. Palikti 
krašto gynybą tik vienam val
stybės segmentui — t.y. sam
dytai „profesionaliai" kariuo
menei, o ne visiems piliečiams 
būtų didelė klaida. 

Kartais sakoma, kad Lietu
va apsiginti negali ir tik per 
užsienio investicijas galės būti 
apginta. Tokių investicijų Lie
tuvoje turėtų būti labai daug. 
jei norėtume, kad dėl jų 
kažkas stotų į kovą dėl Lietu
vos, kurioje investavo. O jeigu 
nerodom didelio noro gintis. 
tai kiti irgi nerizikuos skubėti 
su investicijomis. Jiems reikia 
saugumo garantijų, ne tik vi
dinių — policinių, bet ir išori
nių — gynybinių. Mes turėtu
me viską parduoti svetimiems 
ir būti jų tarnais, tikinčiais, 
kad gal tada tie svetimieji 
mus gintų, nors ir tai vargiai. 
Karas daugiau kainuoja negu 
keletas fabrikėlių. Abejoju, ar 
JAV eitų į karą ir už keliolika 
Coca-cola ar cigarečių gamy
bos įmonių. JAV prarado daug 
investicijų Kuboje, Kinijoje, 
Irane ir kitur, bet dėl to į karą 
nėjo. JAV leidžia savo verslui 
eiti į kitas šalis savo rizika, 
bet joms saugumo negaran
tuoja. Tas pats su kitais kraš
tais. Verslas turi laisvę eiti į 
vilkduobę. 

Danutė Bindokienė 

Kaip alkanam duona 
Besibaigiant metams, mū

sų tautai pažymėtiems pirmo
sios išspausdintos lietuviškos 
knygos ženklu, galime pasi
džiaugti, kad jų bėgyje daug 
kartų kreiptas ypatingas dė
mesys į spaudos reikšmę tau
tos kultūrai, giliausiai jos dva
sinei egzistencijai. 
Tačiau lietuviams niekad ne

reikėjo priminti, kaip reikš
mingas sava kalba spausdin
tas žodis. Martyno Mažvydo 
„Katekizmo" 450 metų sukak
tis tik dar kartą pabrėžė, ką 
tauta instinktyviai suvokė: sa
va spauda yra kaip alkanam 
duona, apsauganti dvasią nuo 
tautinės mirties. 

Besidžiaugiant pirmosios 
lietuviškos knygos brandaus 
amžiaus sukaktimi, negalime 
neprisiminti, kad eiliniam lie
tuviui gilesnį įspūdį paliko ne 
Mažvydo „Katekizmas", bet 
Basanavičiaus „Aušra", pasi
rodžiusi 1883 m. Knyga anais 
laikais labiau tapatinta su 
šviesuoliais, o laikraštis tiko 
visiems — ir inteligentams, ir 
liaudžiai. Juo labiau lietu
viškas laikraštis, pažadinęs 
tautą (kaip jo simboliškas var
das sako) tautinio atgimimo 
rytui. 

Nuo „Aušros" laikų lietuvis 
su sava spauda jau niekuomet 
nesiskyrė. Net sunkiais prie
spaudos laikais pogrindžio 
laikraštis, nors labai kuklus, 
buvo pats veiksmingiausias 
tautos ginklas ir ryšys tarp vi
sų, nenorinčių nusilenkti oku
pantui. Argi reikia stebėti, 
kad už lietuviško spaudinio la
pelį buvo baudžiama koncen
tracijos lageriais, gulagais, 
kalėjimais ir net mirtimi? 
Kaip poetas Bradūnas savo 
eilėraštyje yra pasakęs: „Bar
barai bijo žodžio...", ypač 
spausdinto žodžio. 

Kai karas ar kitos prie
žastys privertė lietuvį palikti 
savo tėvynę, dažnai jis nespėjo 
pasiimti net mažo ryšulėlio su 
būtinais daiktais, tačiau nie
kad nepamiršo išsinešti mei
lės savajai spaudai. Vos tik 
spėjo bent keli lietuviai kur 
ilgėliau apsistoti, tuoj atsirado 
ir laikraštėlis: kartais labai 
kuklutis, ranka rašytas, ant 
sienos pakabintas, kartais jau 
keli puslapiai, jau į tikrą laik
raštį panašus. O įsikūrę sve
timuose kraštuose, visų pirma 
pasirūpindavo, kad lankytų ir 
bendraminčius dar labiau 
jungtų, lietuviška spauda. Ne
paisant, kiek gerų dienraščių 
ar kitų laikraščių buvo 
leidžiama gyvenamojo krašto 
aplinkoje, savas spausdintas 
žodis buvo brangesnis. 

Šiandien nedaug kas pasi

keitė. Tiesa lietuviškų laik
raščių tiražai jau nebe tokie 
dideli, bet skaitytojų jiems dar 
turime. Be pagrindinių perio
dinių leidinių daugelyje vieto
vių, kur susitelkęs gausesnis 
skaičius mūsų tautiečių, lei
džiami biuleteniai. Nors mūsų 
redakcija neturi tikrų žinių, 
kuriuose lietuvių telkiniuose 
periodiškai leidžiami biulete
niai, bet gauname juos iš Flo
ridos paatlančio — „Lietuvių 
biuletenis"; St. Petersburgo 
Lietuvių klubo — „Lietuvių 
žinios"; Colorado lietuvių „Žy
nys", Vokietijos LB valdybos 
„Informacijos", Denver, CO, 
LB apylinkės leidžiamas „Tul
pė Times". Texas valstijoje 
gyvenančių lietuvių, Prancū
zijos lietuvių bendruomenės, 
net Maskvos lietuvių kultūros 
bendrijos laikraštėlis „Mask
vos lietuvių naujienos", kurį 
redaguoja prof. Vytis Viliūnas. 

Kai kurie leidinėliai jau 
leidžiami pusiau arba vien tik 
anglų kalba. Tą galime patei
sinti dėl visiems suprantamų 
priežasčių. Kur kas blogiau, 
kai vartojama visiškai nepri
imtina, sužalota lietuvių kal
ba. Taip pastaruoju metu atsi
tiko Čikagoje ne vieną, o jau 
du kartus. Šis neleistinas 
reiškinys turėtų niekad nepa
sikartoti! 

Švenčiant Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos 70 metų su
kaktį, iškilmėms bažnyčioje ir 
vėliau pokylio salėje buvo pa
ruošti leidinėliai, kuriuose 
išspausdinta ir „lietuviškų" 
tekstų. Kalba taip subjaurota, 
kad sunku įsivaizduoti, kaip 
tas galėjo atsitikti, juo labiau, 
kad rengimo komitete yra ir 
žinomų lietuviškų pavardžių. 
Tai tiesiog pasijuokimas iš 
švenčiausios lietuviams relik
vijos — gimtosios kalbos. 

Kitas pavyzdys (taip pat 
save tebevadinanti lietuviška) 
yra Nekalto Prasidėjimo para
pija. Kalėdų proga klebonas 
išsiuntinėjo parapijiečiams, 
kurių nemažą dalį sudaro lie
tuviai, laišką, parašytą trimis 
kalbomis: angliškai, ispaniš
kai ir... lietuviškai. Įdomu, 
kaip reaguotų parapijiečiai, 
jeigu anglų ar ispanų kalba 
būtų taip subjaurota, kaip lie
tuviškoji? Nejaugi visoje para
pijoje nėra nei vieno žmogaus, 
kuris galėtų peržiūrėti ir pa
taisyti kalbą? Jeigu nėra, tai 
kam reikia to „lietuviško" tek
sto? 

Daug šimtmečių mūsų raš
tija buvo užteršta lenkišku ar 
kitu svetimu žargonu, bet iš
liko, nusivalė, praturtėjo. Pas
taruoju metu lietuvišką žodį 
vėl smaugiame, tik savo pačių 

' rankomis... 

KUDIRKOS 
(VINCAS - ALEKSANDRAS - ALGIRDAS) 

Zanavykų kraš to kultūrinė iškarpa 
ALEKSANDRAS KUDIRKA 

'(Tęsinys) 
Po gyvenimo provincijos nika! Miestas didžponių, 

stambių pirklių ir turtuolių. 
Jie visi turi atskirus rūmus, 
prabangiai pastatytus. Aš ap
sigyvenau su draugu 7-tam 
aukšte. Už mažą kambariuką 
su galybe blakių mokėjau 25 
rb. Už kelių dienų pabėgom, 
nes negalėjom nukariauti bla
kių. Ekonominau pinigus, ku
rių turėjau mažai, nes ties 
Pskovu, man užmigus, lenkas 
vagis ištraukė piniginę. 

Pradėjau valgyti vežikų val
gykloje, bet taip susirgau, kad 
vos galas nepaėmė. Tuomet 
nusistačiau valgyti universite
to valgykloje. Daugiausia val
giau grikių košę ir sriubą. 
Pavasarį išlaikiau griežtus eg
zaminus, nes liko tik mažiau, 
kaip pusė, ir išvykau į prakti-

miesčiukuose, kur reikėjo sė
dėti visą dieną ir vakarą prie 
knygų bei laikraščių, Petro
gradas atrodė milžinu. Didelį 
įspūdį paliko „Nevski pros-
pekt", kur žmonės tik šliaužė, 
dėl tokio jų gausumo. Prie gat
vių — caro ir jų šeimos rūmai 
su sargyba, puošnios karietos, 
kanalai su granitiniais kran
tais, turtuolių pasivažinėji
mai, lenktynės su gražiausiais 
gryno arabų kraujo arkliais 
Kamenovstrovskio prospektu, 
gausybė paminklų, caro Žie
mos rūmai ir t.t. 

Petrogradas skyrėsi nuo 
Varšuvos savo didingumu ir 
savotišku grožiu. Jis įkurtas 
Petro I Didžiojo ant pelkių. Ir 
ką sugebėjo padaryti žmogaus 
genijus bei XX šimtmečio tech- kos darbus (Ozerki, Pargolovo, 

Šuvalovo) Vyborgo gub., Suo
mijoje. Po darbų maudėmės 
šaltam kaip ledas vandeny 
šiaurės ežeruose — Ozerki 
mūsų kelių lietuvių-lenkų 
grupė (Morkūnas, Skrobaus-
kis, Laugalis, Stungevičius) ir 
kiti apsigyveno popo provoka
toriaus Sapono „dačoje" (va
sarnamyje), kur jis buvo pa
kartas. Praktikai pasibaigus, 
grįžome į Petrogradą tęsti te
oretinių mokslų. Dėstė profe
soriai, aukštųjų mokyklų spe
cialistai iš „Upravlenija Meža-
voičasti". Mokslas ėjo labai 
greitu tempu. Daug studentų 
atsiliko. Pavasarį vėl dar 
griežtesnis egzaminai prie ko
misijos su ministerijos atstovu 
ir praktika. Išlaikęs egzami
nus ir atlikęs praktiką, išvy
kau į Lenkiją pas seserį Zosę 
(Ciechanovec, greta Nuro) ir 
ten pasilsėjau. Kaip gerai bai
gusiam, pažadėta man tarny
ba Vilniuje, kur buvo Žemė
tvarkos įstaigoje laisva vieta. 
Kolega Laugalis nuėjo į minis
teriją ir išsiplepėjo, kad aš ir 
jis lietuviai. Netikėtai gaunu 

raštą, kad mane, kaip lietuvį, 
politiniais sumetimais neski
ria į Vilnių, o duoda pasirink
ti, bet kurį kitą Rusijos mies
tą. Draugai parinko Poltavą 
ir įrašė mane. Taip mes — ke
li lietuviai — Laugalis, Mor
kūnas, Naruševičius, Skro-
banskis — lenkas ir aš nuvy
kome į Ukrainos širdį — Pol
tavą, vykdyti žemėtvarkos 
darbų. 

Naujas kraštas, papročiai, 
tipingi ukrainiečiai su savo di
deliais jaučiais, jų molinės, 
baltos, šiaudais dengtais tro-
bytės, jų melodingos dainos — 
viskas darė malonų įspūdį. 
Vasarą teko būti kaime, o 
žiemą — Poltavos mieste. Dar
bas buvo kiek įtemptas va
sarą, o žiemą — labai laisva. 
Mane kiek vargino mintis, 
kad beveik 3/4 metų reikia 
būti kaime. Pasitaikius pro
gai, po poros metų žemėtvar
koje, 1913 m., išsikėliau į Ki
jevą, į Geležinkelių statybos 
įstaigą, matavimo skyrių, kur 
gaudavau 220 rb. algos ir su 
visais kitais legaliais priedais 

— vidutiniai 330 rb. į mėnesį. 
Uždarbis buvo puikus, darbas 
laisvas. Buvau statyboje Orša-
Varožba — per Černigovą, nuo 
Poltavos į pietus, Kryme, Ber-
dianskas. Visur gerai už
dirbau ir gyvenau laisvai. Tai 
buvo geriausi tarnybos metai. 
Šioje tarnyboje galvojau už

silikti, nes jau gavau vietą nu
savinimo įgaliotinio žemės 
prie geležinkelio statybos, bet 
revoliucija 1917 m. Rusijoje 
sumaišė kortas. 

Turėdamas veltui gelež. bi
lietus 2 kl. po visą Rusiją, 
važinėjau po Ukrainos mies
tus: Charkovą, Kijevą ir kitur. 

Poltavoje gyvenau Kamennaja 
g. N. 8. Netoli gyveno rašy
tojas Korolenko, kurį dažnai 
sutikdavau gatvėje. Su ilgu 
paltu, didele skrybėle, jau pra
žilusia barzda. Gyveno kuk
liame mediniame name, nuo
šaliau nuo triukšmo. 

Bus daugiau 

Žemės tvarkymo departamento įstaiga Marijampolėje 1931-1932 m. 
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VAIKUČIAI IEŠKO 
VILTIES SPINDULĖLIŲ 
Ne vieno užsienio lietuvio 

širdis suvirpa, kai pasiekia 
žinios apie tolimoje tėvų že
mėje apleistus vaikus: naš
laičius, vargdienius, augan
čius neturtingose daugiavai
kėse šeimose, o ypač pames
tinukus, kai alkoholikai ar ki
taip nepajėgūs vaikais rū
pintis tėvai atsisako juos glo
boti. Kai tiems vaikučiams 
prireikia konkrečios paramos, 
tautiečiai jaut r ia i atsiliepia. 

Savo ta rpe turime dvi labai 
veiksmingas organizacijas, be
sirūpinančias vargstančiais 
vaikais Lietuvoje. Tai Lietu
vos našlaičių globos komite
tas , veikiantis JAV LB Krašto 
valdybos Socialinių reikalų 
tarybos ribose (pirm. Birutė 
Jasait ienė) ir „Saulutė", Lie
tuvos vaikų globos būrelis, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės sukur tas (pirm. Indrė 
Tijūnėlienė). Abi šios organi
zacijos labai veiklios ir padaro 
tikrai daug gera, sumažin-
damos vargą, sukurdamos 
šviesesnę ateitį ir teikdamos 
viitį ten, kur jos labiausiai 
trūksta. 

Prieš kiek laiko periodiškai 
spausdinome vaikų, reikalin
gų paramos, nuotraukėles ir 
t rumpus aprašymus. Skaity
tojų atsiliepimas buvo labai 
greitas ir dosnus. Artėjant 
Kalėdoms, pateikiame 6 vai
kučius, kurie per „Saulutę" 
ieško užsienio lietuvių širdyse 
vilties spindulėlių. Kas galėtų 
sutikti kurį šių vaikučių glo
boti, prašoma susisiekti su 
„Saulutės" pirmininke Indre 
Tijūnėlienė, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove,IL,tel. 847-537-
7949. 

t rūksta drabužių, vitaminų, 
batų, mokslo priemonių. 

Marius yra sveikas, drovus 
su nepažįstamais, bet šiaip 
draugiškas ir linksmas ber
niukas. Jis mėgsta sportuoti, 
padeda savo globėjams ir juos 
labai myli. 
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INGA- Gimusi 1984 metais. 
Motina mirė, kai Inga buvo 
dvejų metų amžiaus. Tėvas 
sukūrė naują šeimą ir visiškai 
nesirūpino dukrele. Ją paėmė 
auginti močiutė. 

Iš menkutės pensijos mo
čiutei >u dukraite nelengva 
pragyventi. Nors jos šiaip taip 
prasimaitina, augindamos 
daržoves, vieną kitą naminį 
g\vulį. bet nėra pinigų pirkti 
Ingai drabužėlių, batų, mok
slo priemonių. Inga yra tyli. 
draugiška mergaite, mėgsta 
skaityti, piešti, kurti. Ji pade
da močiutei tvarkytis ir dirb
ti Daug laiko praleidžia, 
žaisdama su savo amžiaus 
draugais lauke. 

Irena Motuzienė, Alytuje augindama savo dukreles Editą ir Bernadetą, rado vietos Aušrytei, Vitalijui ir Ginta
rui, o su tėvu Bronės ir Kazio pagalba visi mokosi, lavinasi užsiėmimuose po pamokų ir dalyvauja jaunimo 
veikloje. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

ŠVIEČIA LELIŪNŲ MOKYKLA 
BERNARDAS ŠAKNYS 

VIKTORAS gimęs 1987 m. 
kovo 5 d. Jo motina buvo ne
tekėjusi, atsisakė leisti vaiką į 
mokyklą, todėl jis buvo patal
pintas į vaikų namus. Iš ten 
Viktorą globoti priėmė gera
širdė moteris, dirbanti Mon-
tessori mokykloje. 

Viktoras gerai mokosi, bet 
yra nervingas, jo atmintis 
silpna, nesijaučia patogiai 
ta rp žmonių. Šiaip darbštus, 
mėgsta fizinį darbą. 

INGUTE prarado abu 
tėvelius 1991 metais. Ją augi
na seneliai. Mergaitė gimusi 
1985 metais, lanko mokyklą, 
kur gerai mokosi. J i labai 
mėgsta muziką, piešimą, dirb
ti rankdarbius, skaitymą. Yra 
švelni, nedrąsi ir dažnai su
simąsčiusi. 

Močiutė ir tė tukas j au per 
seni dirbti, tad stengiasi pra
gyventi ir dukraitę auginti iš 
kuklių pensijų, kurių vos pa
kanka maistui. Mergaitei 
trūksta drabužių, batų, vita
minų, mokslo priemonių. 

Nuo Utenos iki Leliūnų tik 
12 km. Miestelį puošia puiki ir 
erdvi, XX amžiaus pradžioje 
kunigo Antano Masaičio rū
pesčiu pastatyta, dvibokštė 
gotinio stiliaus bažnyčia. O 
miestelio pakrašty — vidurinė 
mokykla. Jos direktorius, vos 
trisdešimtį peržengęs, Anta
nas Panavas juokauja: „Mūsų 
mokyklą galima būtų vadinti 
menų akademija". 

Iš tiesų, Leliūnų vidurinė 
mokykla žinoma visoje Lietu
voje. Joje vyksta įvairios Šven
tės, kuriose dalyvauja visų 
kraštų mokytojai ir mokiniai. 
Ir neatsitiktinai. Antanas Pa
navas subūrė patriotiškai dir
bančius mokytojus, pakvietė 
juos į bendrą talką: mokinių 
sielose išugdyti meilę Lietu
vai, padėti parapijos žmonėms 
užgydyti sovietinių okupantų 
padarytas žaizdas. Į šį darbą 
direktorius pakvietė ir Leliū
nų parapijos kleboną Kostą 
Balsį. Irgi jauną, energingą 
kunigą, kuris suprato, kiek 
daug galima padaryti dirbant 
kartu su mokykla. 

— Mokyklos tikslas — 
pažadinti vaiko sieloje Lietuvą 
ir Dievą. Ir viską padaryti, 
kad šios dvi vertybės nuskai
drintų mokinio asmenybę, 
padėtų tvirtus doros ir skais
tumo pagrindus, — kalba di
rektorius, kviesdamas susi
pažinti su mokykla. 

Visur pavyzdinga tvarka. 
Nors mokykla remontams ne-

kanka kukliai egzistencijai. 
Labai reikia papildomų pa
jamų drabužiams, avalynei ir 
kitiems kasdieninės buities 
reikmenims. 

MARIUS yra vienuolikos 
metu amžiaus. Tėvai jį paliko 
vaikų globos namuose ir nie
kas nežino, kur jie dabar yra. 
Berniuką 1991 metais paėmė 
globoti svetimi žmonės. J a m 

SANDRA yra dešimties 
metų. Motinai atimtos moti
nystės teisės. Tėvas dukrele 
taip pat nesirūpina, nes daug 
laiko praleidžia kalėjime. Iki 
1991 m. Sandra augo naš-
laityne, po to ją į savo šeimą 
priėmė geraširdžiai žmonės — 
negiminės. 

Mergaitė yra labai judri , 
linksma, lengvai suranda 
draugų, turi gerą atmintį ir 
lengvai orientuojasi įvairiose 
situacijose. Mokslas jai gerai 
sekasi, nors turi kvėpavimo 
takų negalių. Sandros globėjai 
dirba, bet jų uždarbio vos pa-

NERINGOS tėvai žuvo au
tomobilio avarijoje 1991 me
tais. Vienuolikmetę našlaitę 
paėmė globoti jos teta, nors 
jųdviejų gyvenimas labai 
sunkus — tetos uždarbio ne
pakanka nei rūbams, nei ge
resniam maistui, nei mokslo 
priemonėms. Abi gyvena vie
no kambario butelyje. 

Neringa yra sveika, protin
ga ir talentinga. Ji mokėjo 
skaityti ir rašyti dar prieš 
pradėdama lankyti mokyklą. 
Ji taip pat yra labai geros 
Širdies, teisinga, užjaučianti 
artimą. Labiausiai mėgsta 
skaityti ir žaisti su lėlėmis. 

gauna lėšų, bet mokytojai pa
tys iš savo tiesiog elgetiškų 
algų išgražino ir papuošė kla
ses, koridorius, sutvarkė mo
kyklos aplinką. „Kur švaru — 
ten gyvena Dievas", — dažnai 
primena savo bendradarbiams 
Antanas Panavas, pats be per
stojo rūpindamasis mokyklos 
tvarka, mokinių elgesiu. 

Atėjęs į mokyklą, svečias 
greitai pastebi: Leliūnuos ki
tokie mokiniai. Ypatingai 
gražūs, nes jų veidai spindi 
šviesa, akys ne tik smalsios, 
bet ir spindinčios jaunyse. Ki
taip ir būti negali, nes kiekvie
nas, čia besimokantis, priklau
so kuriam būreliui. Tik atėję į 
mokyklą pirmokėliai tuojau 
pat tampa liaudies žaidimų 
būrelio nariais. Jiems vado
vauja mokytoja Genovaitė 
Voverienė. Ši pedagogė į susi
tikimus mokyklon kviečia mo
čiutes, kurios prisimena vai
kystės žaidimus ir daineles, 
pamoko mokinius ratelių. Va
karonės kartu su Leliūnų pa
rapijos vyresniais žmonėmis 
visada būna linksmos, nuotai
kingos, vaikų sielose pasėja 
daug gėrio ir grožio. 

O pradinukų mokytoja Vilija 
Krivickienė moko įdomiųjų 
darbelių. Yra pynimo būrelis, 
kuriam vadovauja Vilma Šta
raitė. Staklėmis austi įvairių 
klasių mokinius moko Geno
vaitė štarienė. Mokinių mėg
stamas Mažasis lėlės teatras. 
Patys daro lėles, patys vaidi
na. 

Darbščių rankų būreliui va
dovauja prityręs tautodaili
ninkas Antanas Štaras. Vei
kia daug mokinių ansamblių: 
jaunesniųjų klasių mergaičių 
ansamblis, vyresniųjų klasių 
merginų ansamblis. O bažny
tiniam chorui vadovauja tiky
bos mokytoja Ramunė Kalins-
kaitė. Nemažai pasiekę ir mo
kyklos sportininkai, ypač 
krepšininkai. 

Prie mokyklos įsteigta tri
metė akordeonistų mokykla, 
kuriai vadovauja Daiva Koz-
minienė. O dailininkai irgi 
turi kur burtis — veikia Ute
nos dailės mokyklos Leliūnų 
filialas. 

Nejučia išsprūsta žodžiai: 
„Talentų mokykla!" Net sunku 
patikėti, kad čia nėra nė vieno 
seniūnijoje vaiko, kuris nelan
kytų mokyklos (Lietuvoje šiuo 
metu tūkstančiai tokių, kurie, 
nebaigę net penkių klasių, 
nesimoko...) Leliūnų seniūnė 
Lina Petronienė džiaugiasi: 
„Leliūnų mokyklos direktorius 
Antanas Panavas ir Leliūnų 
bažnyčios kunigas Kostas Bal
sys — tai žmonės, nešantys 
šviesą į kiekvieną pirkią..." 

Ir spindi ta šviesa, ir naiki
na sovietų būstą kelis dešimt
mečius miglą, užtemdžiusią 
lietuvių dvasią, pavertusią 
žmogų kone gyvuliu. Girtavi
mas, dorovinis nuopuolis... 
„Ak, kaip sunku juos kelti, nes 
okupantai su kolaborantais 
užmigdė sielą, atpratino dirb

ti, rūpintis rytdiena. Atseit, 
vis tiek mirsi... Pra tur tės i , dar 
ruskiai grįžę į Sibirą išveš, 
kaip kad jų tėvus... Ir geria, ir 
nieko jiems nereikia. Aš tikiu, 
kad vaikai neseks tėvų 
pėdomis, supras , kad Lietuva 
jau valstybė, sava valstybė", 
— šneka Antanas Panavas . 

Ir prisimena Leliūnų žmo
nes, kuriuos, tik įžengę 1944 
m., liepos gale nužudė rusų 
kareiviai, dirbę kar tu su vie
tiniais rusais ir keliais lietu
vių išdavikais. Ypač žiauriai 
susidorojo su Lietuvos kariuo
menės savanoriu Stasiu Rėza. 
Jis buvo sumuštas , po to pri
rištas prie vežimo ir atvilktas 
į Leliūnus. Įmetė ūkininką 
niekšai į griovį prie mokyklos 
ir keliais šūviais nužudė. Yra 
liudininkų, girdėjusių Stasio 
rūstų prakeiksmą atėjūnams 
ir jų pagalbininkams. 

— Norėčiau, kad kiekvienas 
mano mokyklos mokinys iš
girstų savanorio t a r tus žo
džius: „Mane nužudysit, bet 
nenužudysit Lietuvos. J i bus 
laisva!" Ir suprastų, kokia Ne
priklausomybės kaina. Ir mo
kytųsi branginti savo valsty
bę, jos žmones ir laisvę, — 
sakė Antanas Panavas . 

Tikėjau, išgirs mokiniai sa
vanorio ir buvusių kankinių 
raudą bei priesakus mylėti 
savąją Lietuvą. Vienintelę. 

Atsiųsta paminėti 
Juoze Krištolaitytė. be

dainuoti žodžiai". Eilėraš
čiai. Išleido Tėvynės mylėtojų 
draugija, 1997 m. Viršelis Ste
po Levickio. Minkštais virše
liais, 126 psl. 

Turinys suskirs tytas į šiuos 
skyrelius: Sudiev; Svetima pa
dangė; Mano pasaulis; Liki
mas; Sunku supras t i . 

Eilėraščiai j au t rūs , artimi; 
temos įvairios, daug asme
niško j ausmo ir išgyvenimų. 
Graži kalėdinė (ar kitomis 
progomis) dovana ar t imam as
meniui, kur iam norima daug 
pasakyti, bet ne visada a t ran
dama t inkamiausi žodžiai. 

Knyga gaunama „Drauge". 

kalėdinių renginių proga. 
Mokslo ir pramonės muzie

jus Čikagoje specialiu būdu 
Kalėdas švęsti, įjungiant vi
sas, mieste ir apylinkėse gyve
nančias tautybių grupes, pra
dėjo 1942 m. Nuo to laiko kas
met kiekviena tautybė di
džiojoje muziejaus salėje pa
puošia būdingą eglutę, atlieka 
kalėdinę programą. Šiuo metu 
į „Kalėdos aplink pasaulį" ir 
„Šviesų šventės" renginius 
įsijungę per 60 tautinių gru
pių. Labai aktyviai dalyvauja 
ir lietuviai, kuriems pastaruo
ju metu atstovauja Lietuvos 
Vyčiai. 

„A Season of Celebrating" 
virimo knyga išleista pirmą 
kartą 1997 metais. Tai gražus 
leidinys, kietais viršeliais, pa
puoštais kalėdinių eglučių 
eile, o jų priekyje — lietuviška 
su gražiais baltais šiaudinu
kais. Viduje išspausdinti 39 
tau tų valgių receptai, t a rp 
kurių yra pagrindinių mė
siškų, žuvies ir kitų patie
kalų, taip pat salotų, už
kandėlių, saldumynų i r t.t. 
Išspausdinta net 17 lietuviškų 
receptų — tai viena gausiau
siai atstovaujamų tautybių. 

Knygą galima įsigyti Moks
lo ir pramonės muziejaus do
vanų parduotuvėje. Adresas: 
The Museum of Science and 
Industry, Chicago; 57th Štr . 
and Lake Shore Drive, Chica
go, IL 60637, tel. 1-773-684-
1414. Kaina pažymėta $18.95. 

somybės metais ir herojišką 
laikyseną priespaudos metais, 
gausiai remiantis pogrindinės 
spaudos, ypač Katalikų Baž
nyčios Kronikos, liudijimais. 

Veikalas 572 psl., gausiai 
iliustruotas. Veikalo gale išsa
mi asmenvardžių rodyklė. 

Vertinga kalėdinė dovana. 
Gaunamas „Drauge". Kaina 

20 dol. — plius Illinois mo
kesčiai ir persiuntimas. 

juozt 
KRtŠTOLAJTYTĖ 

NEDAINUOJI' 
^LODpM 

KRIKŠČIONYBE 
LIETUVOJE 

* „ K r i k š č i o n y b ė L ie tuvo
j e " , prof. dr. Vytauto Vardžio 
paskutinis redaguotas veika
las, yra svarus naujas indėlis 
Lietuvos krikščioniškosios kul
tūros raidoje. Čia prof. dr. Z. 
Ivinskis, prof. dr P. Rabikaus
kas, prof. dr. V. Vardys, Pr. 
Garšva, dr. K. Girnius, dr. S. 
Girnius, A. Hermanas , R. Kra
sauskas , dr. R. Mažeikaitė, M. 
G. Slavėnienė nagrinėja Lietu
vos krikščionybės pradžią ir 
augimą, klestėjimą nepriklau-

VDU KATALIKU 
T E O L O G I J O S 
FAKULTETUI 

P E R D U O T O S NAUJOS 
P A T A L P O S 

Lapkričio 5 dieną VDU rek
torius prof. Vytautas Kamins
kas ir Kauno arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius pasirašė 
sutartį, kuria Kauno arkivys
kupijai priklausantys pastatai 
Gimnazijos gatvėje perduoti 
VDU Katalikų teologijos fa
kultetui. 

Katalikų teologijos fakulteto 
dekanas kun. dr. Vytautas 
Steponas Vaičiūnas šį įvykį 
laiko labai reikšmingą ir 
naudingą tiek Bažnyčiai, tiek 
universitetui. Pasak jo, pasta
tai Gimnazijos gatvėje, kur 
prieškaryje veikė Zitiečių gim
nazija, buvo oficialiai grąžinti 
Bažnyčiai j a u anksčiau. Iki 
šiol jais naudojosi LKMA, kuri 
neturėjo lėšų pastatams sure
montuoti. Katalikų teologijos 
fakulteto dekanas taip pat 
užsiminė, jog fakultete rengia
masi įgyvendinti Vatikano ka
talikiškojo auklėjimo kongre
gacijos rekomendacijas suda
ryti sąlygas, kad Katalikų te
ologijos fakultete studijuojan
tys klierikai bei pasauliečiai 
galėtų kar tu klausyti bendrų 
paskaitų. \ naujas patalpas 
taip pat būtų perkelta fakulte
to biblioteka, veiktų ir LKMA 
židinys. BŽ, 1997, Nr. 21 

„A Semaon of Celebrmt-
inį". A Cookbook — šventinių 
patiekalų knyga. Išleido The 
Museum of Science and Indus
try, „Chris tmas Around the 
World" ir , .Holidays of Light" 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Pigiausi bilietai Čikaga - Vilnius - Čikaga 

$504.00 

išskristi lapkričio 1 - gruodžio 10 d., ir 
gruodžio 24-31 d., 

Bilietai galioja 2 mėnesius ir turi būti išpirkti iki 
1997 m. gruodžio 31 d. 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 

Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu golfininkams 
1998 m. balandžio 26 d. - gegužės 3 d. 

Princess Cruises Love Boot 12 dienų kelionė į 
Aliaską 1998 m. birželio 11 d. - 22 d. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 
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Didžiojoje aalėje 
S u t i k i t e Naujuos ius m e t u s puošnioje 

Willowbrook didžiojoje salėje su gera muzika ir 
visais naujametinių linksmybių priedais. Vidurnaktį 
bus galima pasivaišinti prie pusryčių bufeto. 

$30 asmeniui, iš anksto rezervavus vietą; $35 be 
rezervacijų. 

Bordeaux room 
S u t i k i t e N a u j u o s i u s m e t u s i š t a ig ingo je 

Bordeaux R o o m svetainėje. J u m s rezervuotas 
s t a l a s v i s am v a k a r u i ; „ P r i m e r ib" b u f e t a s , 
saldumynų stalas, privatus pusryčių stalas. 

$75 vienam asmeniui. Būt ina vietas rezervuoti 
iš anksto. 

Willowbrook room 
Sut iki te Naujuosius me tus prabangioje 

Willowbrook svetainėje prie savo, visam vakarui 
rezervuoto, stalo; pasiūlomas viliojantis kelių 
patiekalų bufetas, saldumynų stalas, šampanas, 
privatus pusryčių bufetas. 

$85 asmeniui. Būtina vietas rezervuoti iš anksto. 

GRYBS, GRYBS, BARAVYKS, 
VISŲ GRYBŲ PULKAUNIKS 

Visiems svečiams bus parūpintos naujametinės kepuraitės, švilpukai, trimitėliai, balionai; visi galės smagiai pasišokti, grojant dešimt žmonių Teddy Lee orkestrui. 

Tikrai retas lietuvis ne
mėgsta grybauti — o grybau
jan t rasti baravykus, tai jau 
t ikrai neeilinė pramoga. Per 
ilgą metų eilę vis girdėdavom 
iš savo draugų inž. Alberto ir 
Reginos Vaitaicių, kokius 
nuostabius baravykus jiems 
kai kuriais metais tenka rasti 
Colorado kalnų pašlaitėse. 
Neiškęsdami ir mes siūlėmės 
atvažiuoti palaikyti kompa
niją, jeigu bus baravykais už
derėję metai. 

Na, šią vasarą jau atėjo 
žinia iš Denverio, kad b,us geri 
grybų metai. Todėl, daug ne
laukdami, visas draugų būrys 
susiruošėme kelionei į Colora
do. Taip, kaip kad kadaise J 
Čičinsko puikų dvarą suvažia
vo daug svečių", taip ir Vai
taicių svetingą pastogę užplū
do draugai iš Kalifornijos — 
Vytas ir Vanda Šliūpai, bei 
Daumantas ir Vyga Dikiniai, 

o Čikagai atstovavo Leonas ir 
Nijolė Maskaliūnai. Mūsų or
ganizuoti šeimininkai jau 
buvo padarę visus planus bei 
rezervacijas namukams kal
nuose, ir dar mūsų laukė 
šauni puota! Mat Regina, Van
da ir Nijolė visos yra gimusios 
tais pačiais metais tik keletos 
savaičių skir tumu, ir todėl no
rėjo kartu atšvęsti savo gimta
dienius. Kaip malonu buvo vėl 
sutikti senus draugus ir pasi
dalinti prisiminimais iš tų 
laikų, kai mes visi gyvenome 
Ryadh, Saudi Arabijoje ir bu
vome dalis JSaudi Arabijos 
Lietuvių bendruomenės". 

Tačiau visiems rūpėjo grybai 
— o gal bus mažai grybų, o gal 
nerasime baravykų! Tad sek
madienio ryte, šiek tiek numi
gę po visų linksmybių, suk
rovėme į Vaitaicių sunkveži
muką visą grybavimo „apa-

ratūrą", t.y. puodus, 4 dienų 
maistą, grybams džiovinti 
tinklus, šaldymo dėžes ir 4-io-
mis mašinomis pasileidome į 
grybavimo safari. 

Keliavome net 5 valandas, 
kol pasiekėme 10,000 pėdų 
aukščio šlaitus, kur mūsų 
žvalgai tikėjosi rasti daug ba
ravykų. Atvažiavome jau pa
vakaryje ir įsikūrėme dvie
juose namukuose, pasakiškai 
gražioje gamtoje. Aplink aukš
ti šlaitai žaliavo kaip rūtos, 
prieš pat mūsų namų duris 
čiurleno sraunus kalnų upelis. 
Na, o oras — grynas lyg kris
talinis! Tačiau taip pat tuoj 
visi pajutome 10,000 pėdų 
aukštį, nes kojos vargo daug 
greičiau ir širdis turėjo smar
kiau darbuotis. Vyrai neiš
kentėjo ir, nors jau buvo vaka
ras, išmovė į kalnus „apsi
žvalgyti". Grįžo pilni entuziaz
mo, nes matė daug grybų, ir 
didžiavosi savo pirmuoju lai
mikiu — pilnais kibirais bara
vykų! 

Entuziazmas buvo didelis ir 
nusprendėm rinkti tik bara
vykus. Kitą rytą, gerai išmie
goję ir papusryčiavę, susiruo
šėme grybauti. Mašinomis va
žiavome dar į aukštesnes pa
šlaites ir tada, palikę maši
nas, visi pasileido baravykau-
ti. Tik Nijolė su Vanda likosi 
saugoti namų ir valyti vakar 
prigrybautus baravykus, nes 
viena turėjo sulaužytą ir iki 
kelio sugipsuotą koją, o kita 
dar nelabai seniai po kelio 
operacijos nedrįso daug laipio
ti. Tačiau Albertas nepasida-

MŪSŲ ŠEIMOSE 

Alezandrina ir Vytautas Sauliai. 

SUMAINYTI JAU AUKSO 
ŽIEDAI 

Nors pavasario vėjelis dar 
vėsino Michigan ežero pakran
tę, iškilmingoje Čikagos St. 
Ita bažnyčioje susirinkusius 
šildė džiugi ir šventiška nuo-

dėliojo ant didelių tinklų su
pjaustytus grybus ir kabino 
pastogėje džiovinimui. Bet ir 
darbas buvo malonus, nes, be-
valydamos grybus, klausėme 
lietuviškos muzikos juostelių, 
pačios pritardamos, sriubčio-

vė, dar su chirurgine apykakle jom vyną ir dalinomės senais 
po neseniai darytos kaklo ope- prisiminimais. Vakare, saulu-

Kas gali sakyti, kad grybavimas nėra pavojingas „sportas" 

racijos, vis tiek išvažiavo. 
Sakė, nors galvos į šonus krai
pyti ir negali, bet rinks gry
bus, kuriuos matys tiesiai 
prieš save. 

Grįžo grybautojai po maž
daug 3 valandų, pavargę, bet 
labai laimingi, nešini kibirais, 
pilnais baravykų. O baravykai 
didžiuliai ir visai nesukirmiję 
— stangrūs kaip lietuviški 
lašiniai. Gailėjomės, kad dar 
daug baravykų liko nesugry-
bautų, bet aukštuma darė sa
vo ir visi jautė nuovargį. Po 
puikios grybavimo euforijos, 
deja, sekė darbas — grybų va
lymas. Moterys valė ir pjaustė 
grybus, vyrai, vieni virė ir kil
nojo didžiulius puodus, kiti 

„Pilną krepeį baravykų rado girioje mama...", taip eiliavo Vyte Nemunėli* „Meikiuko Rudnonuko" knygelėje, o 
susirinkę į Kolorado kalnus geri draugai baravykų prisirinko kelis krepšius — ir dar daugiau. 

tei leidžiantis, žiūrėjom į kal
nus, paskendusius žarose ir 
valgėm vakarienę. Na, o kaip 
skautai apsieis be lauželio — 
taigi ir mes dar ilgai vakaro
jome prie laužo, bandydami 
prisiminti antrus ir trečius 
posmelius jau daug primirštų 
dainų. Ir visi sakėme, jog šita 
savaitė nuostabi — pasakiška 
gamta, šilta draugystė ir puiki 
nuotaika — tai didelė Dievo 
dovana. 

Nepaprastai greitai prabėgo 
trys dienos, net nepajutom, 
kaip reikėjo pradėti ruoštis 
namo. Tačiau paskutinę dieną 
begrybaujant, nelaimė per
traukė mūsų grybavimo idi
liją. Leisdamasi nuo labai sta
taus šlaito, Vyga slydo ir 
susilaužė koją. Ir vėl skautiš
ka patirtis buvo panaudota. 
Vyrai nusijuosė diržus ir su 
šakų pagalba, įdėjo Vygos koją 
į suvaržą, įkėlė ją į mašiną. 
Išleidome į pravažiuoto dides
nio miestuko ligoninę. Mūsų 
grybavimo auka grįžo tik vė
lai vakare su sugipsuota koja, 
bet nepalaužta gera nuotaika. 
Sakė, kad daktaras gyrė jai 
suteiktą pirmąją pagalbą. 

Ketvirtadienio ryte, susikro
vę visą mantą, turėjom atsis
veikinti su Wolf Creek gamta 
ir visi pasileidom namo — kas 
į Kaliforniją, kas į Čikagą, 
kas į Denverį Tačiau maši
nose vežėmės daug privirtų, 
pridžiovintų ir užšaldytų bara
vykų, o širdyse labai malonius 
prisiminimus apie mūsų gry
bavimo iškylą. Kadangi turė
jome palikti dar taip daug gra
žių baravykų, visi nutarėme, 
kai vėl bus „grybų metai", mes 
dar sugrįšim prie šio čiur
lenančio upelio ir šių taip gau
siai baravykuotų šlaitų. 

Nijolė M a s k a l i ū n i e n ė 

ta ika . 1997 metų. gegužės 25 
dieną, Dievo akivaizdoje, ap
supti giminių ir draugų, mei
lės ir ištikimybės priesaiką 
vienas ki tam davė dr. Alexan-
dr ina Ivescu ir dr. Vytautas 
Saulis . 

Mišias aukojo ir jaunuosius 
laimino visų mylimas ir ger
biamas kun. Antanas Saulai-
tis, SJ . Mišių metu giedojo 
Steven Johnson, palydimas 
vargonais Fausto Strolios. Mi
šių skaitymus atliko Vytauto 
pusseserė Rima Saulytė, Mary 
Farrel l ir dr. Stephanie Spell-
man . Mišių auką nešė Vytauto 
pusseserė ir pusbrolis, Lidija 
Viktorienė ir Edmundas Sau
lis. 

Žavingos nuotakos, visų 
vadinamos Alex, palydą su
darė : vyriausia pamergė Alex 
sesuo, Jul iana Nelson, Nko-
nye Ivverebon, dr. Noel 
Spears , dr. Annalise Swigert, 
dr. Jennifer Wang, ir Vytauto 
sesuo, Lina Žliobienė. Jaunąjį 
Vytautą, prie altoriaus pa
lydėjo: vyriausias pabrolys dr. 
Griffith Hsu, Andrevv Fovvler, 
Jose Alberto Pimentel, Aldis 
Baršketis , Romanas Garba-
l iauskas, ir Vytauto svainis 
dr. Aras Žlioba. Savo pareigas 
labai rūpestingai atliko jau
niausi palydovai: gėlių nešėja 
Alicija Viktoraitė, Lidijos ir 
Audriaus Viktorų dukrelė, ir 
žiedų nešėjas Stepas Saulis, 
Edmundo ir Reginos Saulių 
vyriausias sūnus. 

Po religinių apeigų svečiai 
rinkosi į įspūdingą „Chicago 
Cultural Center. Preston 
Bradley" salę vestuvinei puo
tai . Šios salės lubas puošia pa
saulio didžiausias „Tiffany" vi
tražo kupolas, o sienos, grin
dys ir skliautai žiba baltu 
marmuru su žalių ir auksinių 
atspalvių mozaikos darbais. 
Salė pasakiškai žydėjo baltom 
rožėm. Po tautinių juostų tiltu 
į salę žengė jaunųjų palyda, o 
po jų ir patys jaunieji. Alex su 
Vytu. Juos tradicine duona, 
druska ir vynu pasitiko jauno
sios tėvai Maya ir Zeno Ivy ir 
jaunojo tėvai Aušra ir Algir
das Sauliai. 

Vakarą puikiai pravedė jau
nųjų draugai dr. Erika Kriau
čiūnienė ir Romas Garbaliaus-
kas. Jie linksmai pristatė ves
tuvių pulką su humoristiniais 

prisiminimais iš bendrų nuo
tykių su jaunaisiais. Atvyku
sius sveikino jaunosios tėvas 
Zeno Ivy, dėkodamas, kad tiek 
daug svečių galėjo kartu 
atšvęsti šią dieną. Jis 
džiaugėsi nauja, jauna šeima 
ir linkėjo, kad Alex ir Vytauto 
gyvenimo kelias būtų pavyz
dingas, kad jie gražias tradici
j a s perduotų savo vaikams. 
Kadangi svečių buvo ne tik iš 
įvairių Amerikos valstijų, bet 
ir iš Lietuvos, Vokietijos, Ka
nados, Ispanijos ir Argentinos, 
jaunojo tėvas Algirdas Saulis 
sveikino susirinkusius lietu
viškai, angliškai bei ispaniš
kai, primindamas, kad, nors 
kalbam skirtingom kalbom, vi
sus jungia bendra draugystė ir 
šeimyniškas rūpestis vienas 
kitu. Kun. Saulaičiui palaimi
nus vaišes, jaunieji Alex ir Vy
tas Dėkojo tėvams ir abiem 
šeimom už meilę ir rūpestį, 
jausdamiesi labai laimingi, 
turėdami tokį gerą pavyzdį ir 
tikėdamiesi, kad galės tą mei
lę perduoti savo šeimai. 

Po vakarienės jaunoji, tau
tiniais rūbais pasipuošusių 
draugių lydima, pašoko „Sa
dutę". Po to visas tautinių 
šokėjų būrys su Alex ir Vytu 
pašoko „Rezginėlę" įvesdami 
jaunuosius į jų pirmą šokį. 
Pirmam šokiui nepasirinko, 
kaip įprasta, valsą, bet jau
nųjų pamėgtą dainą Frank 
Sinatra „The Way You Look 
Tonight". Tautinių šokėjų gru
pę sudarė: Nida Bichnevičiūtė, 
Vida Damijonaitytė, Jonas 
Gražys, Tadas Kulbis, An
drius Narbutis, Rima Navic
kaitė, Dana Penčylaitė, Rima 
Saulytė, Paulius Sidrys, Ta
das Stropus, dr. Aras Tijū
nėlis, Julija Valaitytė-Deu-
chle, Vaiva Vaišnytė, Gintaras 
Vaišnys, Vidas Žlioba ir Rima 
Zigaitytė. Įspūdingą tautinių 
šokių eigą suplanavo Aleksan
dra Gražytė, o akordeonu pri
tarė Audrius Polikaitis. 

Nors jaunieji augdami vie
nas kito nepažino, jų gyveni
mo keliai buvo labai panašūs. 
Ne vien tik jaunasis Vytautas, 
lankydamas Kr. Donelaičio šeš
tadieninę mokyklą, neturėjo 
laiko šeštadienio rytais žiūrėti 
televizijos karikatūrų. Jaunoji 
Alex, pati kilusi iš imigrantų 
tėvų, taip pat šeštadieniais 
lankėsi vokiškoj mokykloj. 
Abu jaunieji skambino piani
nu, skautavo, sportavo, sto
vyklavo ir keliavo. Aukš
tesniems mokslams abu pasi
rinko Northwestern universi
tetą Evanstone ir įsigijo tuos 
pačius ekonomikos bei „pre 
med" laipsnius. Pasirinkęs 
medicinos sritį, Vytas nutarė 
tęsti mokslą Northwestern 
Medical School, kur ketvirtais 
metais susipažino su gražia ir 
energinga pirmų metų medici

nos studente Alex. Vytas ir 
Alex rado daug bendrų in
teresų ir netrukus išsivystė 
graži draugystė. Jie vienas 
kitą užjautė sunkioms mokslo 
dienoms, Vytui pradedant re
zidenciją savo pasirinktoj 
„Emergency Medicine" specia
lybėj, o Alex smarkiai besi
mokant, kad patektų į „Plastic 
Surgery" rezidenciją. Nepai
sant laisvo laiko stokos, jie vis 
rado laiko vienas kitam ir ne
trukus vienas kitą pamilo. Net 
ir artimieji pastebėjo, kad 
Vytą ir Alex jungė ypatingas 
ryšys. Viena Alex draugių, 
pirmą kartą susitikus Vytą, 
pranašavo, kad Alex už 
jo tekės. Visi džiaugėmės, kad 
ji teisingai numatė. 

Po vestuvinės kelionės į J a -
maicą jaunieji įsikūrė Čikagoj, 
kur Alex atlieka „Plastic Sur
gery" rezidenciją Northwes-
tern Memorial ligoninėj, o Vy
tas dirba savo specialybėj 
„Emergency Medicine" sky
riuje Ingalls Memorial ligo
ninėj ir moko Northvvestern 
Memorial medicinos fakultete. 
Linkime šiai šauniai porai lai
mingo vedybinio gyvenimo, 
sėkmės profesiniuose darbuo
se, o, svarbiausia, sugebėti su
derinti šeimyninio ir profesi
nio gyvenimo reikalavimus. 
Tegul ta laimė, kuri spindėjo 
jų veiduose vestuvių dieną, 
lydi juos visą gyvenimą, ... 

LRZ 

CARITAS 
KONFERENCIJA 

RUMUNIJOJE 

Spalio 19-22 d. Rununijoje 
Caritas Europa ir Caritas In-
ternationalis surengė konfe
renciją Vidurio ir Rytų Euro
pos šalių Caritas organiza
cijoms. Konferencijoje dalyva
vo apie 60 asmenų, tarp jų ir 
Lietuvos atstovai. Pirmąją 
darbo dieną nagrinėtos Cari
tas Bažnyčioje bei Caritas vi
suomenėje temos. Dalyviai 
kreipėsi į Europos vyskupų 
konferencijos tarybą, prašy
dami stengtis, kad kunigų 
seminarijose studijuojantys 
klierikai būtų išsamiau supa
žindinami su Katalikų Bažny
čios socialine programa. Daug 
dėmesio skirta Caritas ry
šiams su visuomene. Žmonių, 
palankiai traktuojančių Baž
nyčios socialinę veiklą, būtina 
ieškoti visur: partijose, Seimo 
komitetuose, tarp politikų. 
Antrą konferencijos dieną kal
bėta apie pasirengimą Caritas 
Internationalis generalinei as
amblėjai, kurią ketinama 
sušaukti 1999 metais Jeru
zalėje. Konferencijos dalyviai 
apžvelgė Caritas struktūrą, 
ekonominę būklę, fondų pas
kirstymą bei kitus klausimus. 
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Nors Gintarė dar tik 4 mėnesių amžiaus, bet jau domisi moderniomis 
susižinojimo priemonėmis Ji yra Audros Kubiliūtes ir Vito Daulių duk
relė. 
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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIO PETRO VARKALOS 

DOVANA 
DOC. DR. J U O Z A S S K I R I U S 

N'e per seniausiai Lietuvos t inybės. Taip prasidėjo mūsų 
spaudoje pasirodė intriguojan- tautiečio diplomatine ta rnyba , 
ti informacija, kad Telšių 
viešojoje bibliotekoje su kraš
tiečiais susitikęs JAV lietuvių 
išeivijos veikėjas Juozas Koje
lis drąsiai ragino kraštiečius 
„neciupinėti išeivių tik šilki
nėmis pirštinėmis, nes yra 
daug tokių, kurie idealistinio 
darbo per 50 metų neparėmė 
nė centu" (.„Lietuvos rytas". — 
1997 lapkričio 22. Nr. 274). 
Toks mūsų tautiečio atviras 
siūlymas visiškai pagrįstas. 
Būtina laužyti stipriai besifor
muojantį Lietuvos gyventojų 
tarpe stereotipą apie visą lie
tuvių išeiviją, kaip neišsen
kantį paramos Lietuvos reika
lams šaltinį. Yra tikriausiai 
tiesa, kad ne visi aukojo, au
koja dabar ir, matyt, aukos. 
Tai natūralu. Tačiau tuos 
išeivijos atstovus, kurie iš 
savo uždirbtų pinigų skiria 
dalį senajai tėvynei, mes čia, 
Lietuvoje, privalome žinoti, 
juos prisiminti ir tinkamai pa
gerbti. 

Vienas tokių aukotojų — tai 
Didžiojoje Britanijoje gyve
nantis mūsų tautietis Petras 
Varkala. kuriam gruodžio 2 d. 
jau suėjo 89 metai. Jo visas 
sąmoningas gyvenimas buvo 
ir yra glaudžiai surištas su lie
tuvių tautos bei Lietuvos val
stybės likimu. 

Šių metų liepos mėnesio 
pradžioje, minint Didžiosios 
Britanijos Lietuvių sąjungos 
įkūrimo 50-metį, Lietuvos pre
zidentas pasirašė įsaką apdo
vanoti P. Varkalą, kaip tos 
sąjungos įkūrėją, kaip lietu
vybės D. Britanijoje rėmėją, 
LDK Gedimino 4-ojo laipsnio 
ordinu. 

Petras Varkala gimė 1908 
m. gruodžio 2 d. Girininkų 
kaime, Pakruonio valsčiuje 
Kauno apskrityje, ūkininko 
šeimoje. Baigęs pradžios mo
kyklą, lankė Aušros gimnaziją 
Kaune. Nuo 1928 m. studijuo
ja Vytauto Didžiojo universi
tete ekonomiką. Studijų laiko
tarpiu dar dirba teisingumo, o 
vėliau finansų ministerijoje. 
Baigęs universitetą, savo lėšo
mis 1935 m. išvyko pagilinti 
ekonominiu studijų į Londoną. 
Tais pačiais metais Lietuvos 
ekonominių organizacijų (Mais
tas ir Pieno centras) atstovas 
Londone Kazys Gineitis pa
kvietė P. Varkala dirbti savo 
specialiu padėjėju lietuviškų 
pieno produktų rinkos plėti
mui D. Britanijoje. Tuo metu 
P. Varkala susipažino ir su 
Lietuvos nepaprastuoju pa
siuntiniu ir įgaliotu ministru 
Broniumi Kaziu Balučiu, ku
ris 1940 metų pradžioje, pasi
traukus iš tarnybos K. Gi
neičiui, paskyrė jį Žemes ūkio 
atstovu prie Lietuvos pasiun-

kur i tęsėsi iki 1953 metų. 
Karo metais j am teko dirbti 
įvairiose tarptaut inėse organi
zacijose bei jų komitetuose. 

Aktyviai įsitraukė į Lietuvos 
laisvinimo darbą. Savo lėšo
mis 1946 metais išleido labai 
reikšmingą propagandos po
žiūriu E. J . Harrison parengtą 
angių kalba knygelę „Lietuvos 
kova už laisvę". P. Varkalos 
iniciatyva 1947 m. liepos 2 d. 
įkur iama Didžiosios Britanijos 
Lietuvių sąjunga, kuri rūpina
si naujai atvykusiais lietu
viais iš Vokietijos. J i s buvo 
pirmasis sąjungos pirminin
kas , o vėliau kelis metus tary
bos narys . 1957 m. i š r inktas 
DBLS garbės nariu. 1957-
1962 m. pirmininkavo Londo
no lietuvių diskusijų klubui. 
Pas i t raukęs iš aktyvios poli
t inės veiklos, j is tapo žy
miaus ias D. Britanijos lietu
vių versl ininkas, bet neatitolo 
nuo lietuviškos veiklos, ir to
liau dosniai rėmė vietinių lietu
vių veiklą. Skat indamas vie
tos lietuvių jaunimą nepa
miršt i tėvų kalbos. 1978 m. 
paskyrė 700 svarų t r ims jau
nuol iams, kurie parašys ge
r iaus ius straipsnius lietuvių 
spaudoje. 1983 m. paskyrė 100 
svarų premiją geriausiai lietu
viškai kalbančiam skautui . 
Rėmė Vokietijoje veikusią Lie
tuvių šalpos draugiją „Lab
dara" ir lietuvių gimnaziją. 
Neats i sakė aukoti Tautos fon
dui ir kitoms lietuvių organi
zacijoms. P. Varkala visą 
laiką palaikė bičiuliškus ry
šius su Lietuvos pasiuntiniu 
Londone B. K. Balučiu. Mūsų 
diplomatas buvo dažnas ir 
l auk iamas svečias Varkalų 
šeimoje. B.K. Balučio dieno
raščiuose ne kartą pažymėta, 
kad P . Varkala savo automobi
liu jį nuveža į lietuvių 
bažnyčią, savaitgaliais prie 
jūros a r tiesiog pas ką nors į 
svečius. Jų nuoširdi draugystė 
tęsėsi iki pat B. K. Balučio 
mirt ies . Mūsų diplomatas P. 
Varkalą, kaip art imą sau 
žmogų, paskyrė savo testa
mento vykdytoju. 1967 m. 
gruodžio 30 d. mirus B. K. 
Balučiui, P. Varkala pirmasis 
paaukojo 50 svarų sumą Lie
tuvos pasiuntinio būsimam 
paminklui . Vėliau rūpinosi B. 
K. Balučio atminties išsau
gojimu lietuvių išeivijos spau
doje, nuolat kėlė B. K. Balučio 
dienoraščiui (jų yra 24 tomai) 
išsaugojimo ir iŠ aidimo klau
simą, remia monografijos apie 
šį žymų lietuvių diplomatą 
parašymą. 

J a u sulaukęs garbaus 
amžiaus . P. Varkala ir dabar 
akyliai seka nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą, ypač D. 

Britanijos lietuvių visuomeni
nę bei ekonominę veiklą. Jau
triai išgyvena dėl jos 
nesėkmių ir džiaugiasi pasie
kimais. Parašo į spaudą, pa
teikdamas pastabas ir patari
mus. 

Kiek leidžia ištekliai, tęsia 
savo filantropinę veiklą. 1997 
metų vasarą P. Varkala pa
dovanojo Kauno medicinos 
akademijos Kardiologijos kli
nikai moderniausią 24 va
landų širdies darbo (elektro
kardiogramos) registravimo apa
ratūrą, skirtą išaiškinti ir gy
dyti potencialius ligonius (daž
niausiai patyrusius miokardo 
infarktą), kuriems gresia stai
gi mirtis dėl pavojingų širdies 
r i tmo sutrikimų. Aparatūros 
vertė siekia 82,000 Vokietijos 
markių. Tokia aparatūra — 
vienintelė Baltijos valstybėse. 
Pasak akademijos klinikų 
Kardiologijos skyriaus gydyto
jo R. Šlapiko, šiuo aparatu 
per metus bus galima diag
nozuoti daugiau kaip 200 
širdies skausmais besiskun
džiančius pacientus iš visos 
Lietuvos. Kaip pažymėjo R. 
Šlapikas savo laiške P. Varka-
lai, aparatūros „galimybės 
pranoko visus mūsų lūkesčius. 
Ištyrę ligonį gauname tiek in
formacijos, kad ją apdoroti rei
kia ne mažiau valandos, bet 
nauda ligoniui iš tiesų di-
didžiulė". Kauno medikai, 
norėdami apie tai pagarsinti 
Lietuvoje ir lietuvių išeivijos 
tarpe kreipėsi į P. Varkalą, 
prašydami jo sutikimo. Į tai P. 
Varkala savo laiške R. Šla
pikui pažymėjo, kad Jeigu jūs 
norėtumėte apie tai paskelbti 
Lietuvos spaudoje, aš nesi
priešinčiau galvodamas, kad 
tas gal paragintų kitus tau
tiečius, ypatingai Amerikos ar 
Australijos kontinentuose, 
kad vietoj pinigų (kurie kar
tais nenueina ta linkme, kuria 
siuntėjas norėjo), apmokėtų 

. už modernizaciją kai kurių 
technologiškai atsilikusių Lie
tuvos institucijų. Tad, šitaip 
galvodamas, aš padovanojau 
Jūsų kardiologijos skyriui tą 

elektrologinę aparatūrą". To
kie nuoširdūs ir tikru patrio
tizmu paryškinti P. Varkalos 
žodžiai įtikina mus, kad Lietu
va dar turi išeivių tarpe ne tik 
gražiai kalbančių apie meilę ir 
paramą tėvynei, bet ir tei
kiančių apčiuopiamą paramą, 
nors tai nėra privaloma bū
tinybė, o grynai asmeninis 
kiekvieno žmogaus reikalas. 
Kiekvienam aukotojui Lietu
vos žmonės sugebės atsidė
koti, pirmiausia tinkamai juos 
pagerbdami. 
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ATLANTA !MPORT-EXPORT. Inc. (Siuntinių ir transportavimo skyrius) 

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS I NAMUS LAIVU IR AIR 
CARGO SIU8KITE 1 LIETUVA. LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ, 

UKRAINĄ KARALIAUČIAUS SR , MASKVĄ IR PETERBURGĄ. 

• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus į Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse 

• Persiunčiame automobilius, auto detales • Komercinės 
siuntos pagal sutartį • Labdaros siuntos • Vizų pratęsimas, 

iškvietimai * Verčiame, notahzuoįame 

12301 Nev, Ave., Suite D, Lemont, IL 60439 Tel. 630-257-6822 
2719 West 71st Str., Chicago, IL 60629, Tel. 773-434-9330 

1-800-775-SEND 

CLASSIFIED GUIDE 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytele*; „skSngs", „sotfrts", 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.BtVMrtto m 630-241-1912 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijortėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

DRAUGO REKLAMA 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DA2YMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS* 

T e l . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
arba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
G E / R C A ATSTOVYBĖ: 

2346 W69th Street 
T*.: 773-776-1486 

AM6ER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Uceneed, ineured, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

Nanny, housekeeper live-in. 
Best job and salary is yours if you 

love children, clean well and speak 
English. References needed. 

Call my office. tel. 630-466-7828 

Hickory Hills, IL 
išnuomojamos patalpos 

krautuvėms ir profesionalų 
raštinėms. Žemos kaires. 

Kreiptis: K. Vėlius, 
Tel. 630-627-4556 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

MOV INC 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925.433 I 

KALĖDINE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 
IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį 

Kum; ki.iU.ras enrrc II 22 d surengta sporto Avent*; dalyvavo 
:;• ,-,' M'! , ••:.•-; . -petį,iiių;ij mokyklų .uiklftini'j N'uotr. Kilos 

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

Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: 

Karšto rūkymo 

$98.00 
14A-14 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

4 kg. 

3 kg. 

14 kg. 
30 lbs. 

$86.00 
12A-12 kg. 

2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs. 

$70.00 
10A-10 kg. 

Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

-
Ikg. 

3 kg. 

3 kg. 

10 kg. 
22 lbs. 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose, 
naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės 
mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius 
rašyti: DS ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 

DS ENGINEERING, INC. 
12421 ARCHER AVE., Lemont, IL 60439 

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

MISCELLANEOLIS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros S5SJ (land-
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, WasWngton. D.C.. Mtao darbi
ninko, kuns galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $61 valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandv, per diena su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis te). (202)244-2373. 

Parduodu Toyota Camry 
DX-1991 metų. Gerame 
stovyje. Kaina $4,800-

Tel. 630-986-5214 

Free Cash Grants! 
College. Scholarstiips. 
Business. Medical bills. 
Never Repay. ToUFree 

1-800-218-9000 Ext. G- 2415 

Advokato VMAN RKHALAF 
teikia šias paslaugas: 

• Imigracija 
• Skyrybos 
• Avarijos 
• Susižeidimai 

Tel. 708-657-83M 
Kalbame lietuviška/ 

Išnuomojamas 
5kamb. butas 

Marquette Pk apylinkėje. 
Nerūkantiems. 

Tel. 773-436-9401 
Prie Miami Beach, BayHarbor 
Island, FL išnuomojam pilnai 
apstatytą 2 mieg. 2 prausyklų 

butą žiemos sezonui. 
Skambinti po gruodžio 1 7 d., 

tel. 305-865-8854 

kamb. 1 mieg. butas 67 4V Kedzie 
apyi. $355 į men. + „security". 
Tel. 773-778 .1451 . 

Ieškoma moteris prižiūrėti 
du 8 ir 11 metų vaikus: 

Turi mokėti vairuoti: 
Tel. 248-851-6879 arba 

313-520-2212 

%%4iH%%^ 

VVAGNER 
MASINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. PuIaekiRd. 
Tel. (773)581-4111 

fr GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5859 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

2a&. :t£ALTOftS 
1922 S. M a a U M . 
4399 5- At%hĘĘ W l . 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. J pro-
fessionafcai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

REAUMARTII, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
CMcafo.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus.773-6aVS100 
Fax- 773-585-3997 

773-3OB4307 

ACCENT REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

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

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesciuose 

išnuomojamas prie 66toe ir 
Kedzie Ave 3 kamb. butas su 
Šiluma ir virtuvės įrengimais 

$380. 
Tel. 708425-7160. 

B*B 
Nakvyne ir pusryčiai 

varaeue eerwnaeeiy|ei 
p. Veronika 
Trakų 15-5 

2001 Vilnius 
011-370-2-22-24-60 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
leitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St 
Tel. 773-776-8998 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

8D 
tnr 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 3l2-*44-77S0 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

http://ki.iU.ras
http://CMcafo.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Paruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkitiene 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

KLAUSIMAI, KURIUOS TURĖTUME 
KLAUSTI, IMANT DRAUDIMĄ 

Jei manote, kad HMO yra 
jums tinkama drauda, apsvar
stykite ir visur apie tai tei
raukitės. Klauskite draugus ir 
šeimos narius apie jų patirtį 
su HMO apdrauda. Klauskite 
savo daktarą. Prašykite reko
mendacijų. Dauguma HMO 
turi savo atstovus, kurie tik 
atsakinėja į klausimus. Svei
katos draudos „Families USA" 
direktorius sako: „Klauskite 
visus jums rūpimus klausi
mus pirma, negu įsijungiate į 
HMO. Nelaukite, kol įsira
šysite į HMO ar susirgsite. 
Tai pats blogiausias laikas 
rinkti atsakymus į klausi
mus". „Health Insurance 
Counceling Project" George 
Washington University, Wa-
shington, DC, advokatas sako, 
kad didžiausia žmonių klaida 
yra neklausti svarbių klau
simų. Jis yra susipažinęs su 
patirtimi tų žmonių, kurie 
klausimų neklausė. Viena 
pora įsijungė į „Medicare ma-
naged-care" (HMO) po to, kai 
to HMO atstovas pasakė, kad 
jiems nebereikės šalutinės 
(papildomos) apdraudos. Jie 
nežinojo, kad tas HMO buvo 
pakaitalas jų turimam Medi
care, o ne priedas. Ir ta pora 
turėjo daug vargo. Vyras, ne
pasitaręs su HMO, atsigulė 
kelio operacijai ligoninėn, kuri 
nepriklausė jų HMO. Greitai 
po to ta senyva pora gavo 
14,000 dolerių sąskaitą, kurią 
apmokėti atsisakė ir HMO, ir 
Medicare. Advokatas dabar 
bando „retroactively" juos iš
rašyti iš HMO, remdamasis 
tuo, kad tie žmonės nesuprato, 
kokią apdrauda pasirinko. 

Kokius klausimus reikia 
klausti? Čia keletas bendrų 
klausimų, bet klauskite ypač 
tuos klausimus, kurie svar
būs jūsų sveikatai. 

Kokie yra to HMO daktarai 
bei specialistai ir kokie yra jų 
pažymėjimai (credentials)? 
Kokias ligonines ir senelių na
mus, radiologijos patarnavi
mus, namuose priežiūros 
agentūras ir kitas, su sveika
tingumu susijusias, įstaigas 
apima jūsų būsimas HMO? 
Ypač atkreipkite dėmesį į ga
limybę pasirinkti sau tinkamą 
ir norimą daktarą. Ar visos 
tos medicininės įstaigos ar 
daktaras yra arti jūsų gyven
vietės? Daugelis žmonių skun
džiasi, kad jiems reikia toli 
važiuoti pas daktarą. Nesvar
bu, kaip gera yra apdrauda, 
bet jei jūs negalite jos tei
kiamų patarnavimų pasiekti, 
tai ta apdrauda nieko jums 
nereiškia. 

Kaip išstoti iš HMO? Dabar 
jūs galite grįžti į turėtą Medi
care (free-for-service) pirmąją 
mėnesio dieną po to, kai pra
nešėte savo HMO, kad norite 
išstoti. (Apie naujus pakeiti
mus žiūrėkite „Medicare ir 
kiti pasirinkimai".) Bet jūs ne
galite vėl įsirašyti į turimą 
Medicare papildomą (secon-
dary) drauda, ypač jei nese
niai buvote susirgęs. Yra pata
riama laikyti turimą papil
domą drauda dar 3 mėnesius 
po to, kai įsijungėt į HMO. 

Ką jūsų būsimas HMO den
gia? Ar apmoka receptinius 
vaistus, apsaugą nuo susir
gimų (preventive care), klau
sos ir akių patikrinimus, 
dantų priežiūrą, psichologinių 
ligų gydymą, chiropraktiką0 

Žinokite aiškiai, ką dengia 
visi draudos teikiami dalykai. 
pvz., ar receptiniai vaistai, už 
kuriuos drauda apmoka, yra 
tik „generic". ar tik vaistai iš 

jų specialių sąrašų? Ar vais
tai, kuriuos jūs nuolat imate, 
yra tame sąraše? Kaip apribo
jamas psichologinių susirgimų 
patarnavimas? Atminkite, kad 
ir įsijungę į Medicare HMO 
vis tiek turite mokėti Medi
care Part B mėnesinius mo
kėjimus. 

Klauskite, kiek jums reikia 
primokėti prie reikiamų pa
tarnavimų, kokie yra „de-
ductibles" ir kokie yra „maxi-
mums". 

Klauskite, kokią apdrauda 
turėsite, jei keliausite? 0 jei 
būtų kokia staigi nelaimė 
(emergency)? Pasitikrinkite, 
ar jūsų primokėjimai (copay-
ment) yra skirtingi „emer
gency" ir „urgent" gydymo at
vejais. Kokių taisyklių jūs tu
rite laikytis? 

Klauskite visokius klausi
mus, kurie jums rūpi, kad ne
reikėtų vėliau gailėtis. 

Naudotasi medžiaga „Mo-
dern Maturity", Nov. Dec. 
1997. 

HMO MINUSAI 

Nors Medicare („managed 
care") pažada geresnę priežiū
rą, negu tradicinis Medicare, 
bet tai yra pažadas, kurio ne 
visuomet laikomasi. Ir tai gali 
paliudyti žmonės turėję sun
kumų su HMO. Svarbiausias 
minusas įsijungus į HMO, 
yra praradimas savarankišku
mo tvarkyti savo medicininę 
priežiūrą. Jūs nežinote, kokie 
daktarai jus tikrins, kokia bus 
jūsų gydymo tvarka ir kur 
būsite gydomas. Problemų 
gali pasitaikyti šiais atvejais: 

1. Referrals 
Daugeliu atveju reikia raš

tiško leidimo (referral) iš jums 
paskirto HMO gydytojo, kad 
galėtumėte nueiti pas specia
listą. Gali prireikti nešioti šį 
raštelį (referral) nuo vieno 
daktaro prie kito. Vienas žmo
gus sako, kad, kai jis turėjo 
Medicare, tada nereikėjo jokių 
raštelių nueiti pas specialistą. 

2. Pasir inkimai už HMO 
ribų. (Out of plan choices) 

Jūs būsite įpareigotas eiti 
tik pas daktarus, į ligonines ir 
kitas medicinines įstaigas, ku
rios yra jūsų HMO tinkle. 
Jums reikės leidimo eiti kitur. 
Pvz., jei privati ligoninė ki
tame mieste yra vienintelė 
vieta, kur galima gauti spe
cialų, jums reikalingą, gydy
mą, jums reikės leidimo, ki
taip jūsų HMO gali atsisakyti 
mokėti gydymo išlaidas. 

3. Su verslu surišt i pas
kat inimai (business incen-
tives) 

Mokestis, kurį Medicare mo
ka už jus jūsų pasirinktame 
HMO, duoda tam HMO finan
sinį paskatinimą jums teikti 
mažiau gydymo, negu iš tik
rųjų reikėtų. Nors iš tų HMO 
reikalaujama (pagal sutartį), 
kad duotų visus Medicare tei
kiamus patarnavimus, specifi
niai atvejai (specific condi-
tions), kuriuos jie apmoka už 

tam tikrus gydymo būdus, gali 
būti skirtingi nuo tų atvejų, 
kuriuos jūs gautumėte tq patį 
gydymą, turėdamas tradicinį 
Medicare. Pvz., HMO gali per 
taupiai spręsti, kai reikia spe
cialaus x-ray, laboratorijos ty
rimo ar medicinines priežiūros 
jums namuose, ar kai reikia 
nueiti pas specialistą. Nors te
oriškai jie moka už visus tuos 
patarnavimus (x-ray. lab tes
tai, specialistai), bet iš tikrųjų 
jie moka už tai tik labai ribo

tais atvejais (in very restricted 
situations). 

4. Kelionės 
Šiuo metu dauguma HMO 

yra vietinio pobūdžio ir jie per
rašo jus iš savo apdraudos \ 
Medicare, jei išvykstate iš sa
vo HMO teritorijos ilgiau kaip 
3 mėnesiams. Jei jūs pralei
džiate dalį metų kitoje vals
tybės dalyje, būtų nenaudinga 
turėti HMO apdrauda. 

5. Daktaro pasirinkimas 
Jei turite savo daktarą, ku

ris nepriklauso jūsų HMO, 
reikės pasirinkti kitą, arba, 
priklausomai nuo to, kokį 
HMO turėsite, gal galėsite už 
papildomą mokestį pasilikti 
savo senojo daktaro priežiūro
je. 

6. Pakeitimai HMO ap-
draudoje 

HMO turi teisę daryti pakei
timus, teikiant papildomus 
patarnavimus, jei tai finan
siškai jiems reikalinga. Pvz., 
vienais metais jie gali pasiū
lyti jums daugybę papildomų 
patarnavimų, o kitais — dide
lę jų dalį nutraukti. 

Kaip sužinoti, ar pasi
r inktas HMO teiks jums 
geriausią priežiūrą? 

Kai kurie žinovai sako, kad 
tai padaryti yra labai sunku, 
beveik neįmanoma. JDaugelis 
dalykų, kuriuos norėtumėte 
žinoti apie HMO, kad galė
tumėte palyginti, dar netu
rime", sako Families USA di
rektorius. Ši nepelno siekianti 
organizacija yra Washington, 

DC, ir skatina aukštos ko
kybės, finansiškai prieinamą 
sveikatos aprūpinimą. Pvz., 
nėra paveiklaus būdo palygin
ti įvairius HMO, kaip jie gydo 
specifinius atvejus, arba kaip 
gera yra to HMO ligoninė. Pa
cientui reikia daryti sprendi
mus, apie tai nežinant. Yra la
bai daug galimybių ir reikia 
būti labai gudriam, kad ži
notum, ką pasirinkti. 

Čia keletas vertinimų, kurie 
gali padėti: 

1. Akreditacija. 

Pacientai gali naudoti, susi
pažindami su įvairiais HMO, 
akreditacijos apžvalgą (accre-
ditation review). Tą patikrini
mą ir po to duodamą akredita
cija daro nepriklausomas, pel
no nesiekiantis „National 
Committee for ąuality Assu-
rance". Šių metų gale tas ko
mitetas (NCQA) bus patikri
nęs maždaug pusę visų JAV 
HMO. Bet kai kurie šios sri
ties specialistai skundžiasi, 
kad net ir NCQA pripažinimo 
antspaudas daug nereiškia, 
nes jis nieko nepasako apie 
„ąuality of the care" (gydymo 
kokybę). NCQA prezidentė 
Margaret O'Kane su tuo nesu
tinka. Ji tvirtina, kad NCQA 
įvertinimas (akreditacija), ku
rį atlieka daktarai, apima ir 
pacientų ligų, ir gydymo doku
mentaciją, ir yra gan griežtas. 

2. Draudų peržiūra 
Valdžia pradeda labiau rū

pintis, kad HMO, į kuriuos 
įsijungia Medicare turintieji, 
būtų aukštos kokybės. Medi
care daro sutartis su daktarų 
organizacijomis ir kitais svei
kata besirūpinančiais profe
sionalais, vadinamasi „Medi
care Perr Revievv Organiza-
tions" (PRO's), kad peržiūrėtų 
HMO teikiamą sveikatos ap
rūpinimą. 

PRO's praeityje daugiausia 
pastangų dėjo, tikrinant ligo
nines, kuriose gydosi Medi
care turintieji. Paskutiniu lai
ku jie yra prašomi tikrinti ir 
HMO, dirbti su jais, kad page
rintų ten, kur reikia, gydymą. 
PRO's taip pat tikrina ir pa
cientų skundus dėl Medicare 
ir su Medicare susijusius 

HMO's. 
Kongresas patvirtino įstaty

mą, kuris reikalauja, kad 
HMO užmokėtų už „emergen
cy room" (ER), jei ir nebuvo 
tikros „emergency". Pvz., jei 
protingas žmogus mano, kad 
krūtinės skausmai gali būti 
širdies atakos ženklai ir, nu
vykus, į „emergency room", 
pasirodo, kad tai nebuvo šir
dies ataka, iš HMO reikalau
jama, kad apmokėtų už ER 
patarnavimus. 

3. Patenkinti klientai — 

pacientai (Consumer satis-
faction). 

Inspektoriai iš HCFA sako, 
kad yra svarbu jiems sužinoti, 
ar pacientai iš HMO gauna 
jiems reikiamus medicininius 
patarnavimus. HCFA ir 
NCQA kartu renka duomenis 
Health Plan Employer Data 
and Information Set (HEDIS) 
organizacijai, kuri įvertina gy
dymą, ypač svarbų vyresnie
siems. O tuos duomenis pas
kui galima naudoti įvairių 
HMO palyginimui. 
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A.tA. 
ELVIRA M.BEREZNAK 

SHAULIS 
Gyveno New Lenox, IL. 
Staiga mirė 1997 m. gruodžio 10 d., 8:24 vai. vakaro 

sulaukusi 62 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko dukterys: Cheryl Thompson, žentas 

Joseph, Susan; sūnus Bradley Bereznak; anūka i : 
Michelle, Alyssa, John ir Michael; sesuo Joana, vyras 
Christopher Smocke; brolis Algird Shaulis , žmona 
Joanne. 

Velionė buvo žmona a.a. John Bereznak, mirusio 1978 
m., duktė a.a. Konstantine ir a.a. Barbara Kaustaklis 
Shaulis-Markevičius. 

Velionė buvo pašarvota gruodžio 12 d. nuo 2 iki8 v.v. Kurtz 
Memorial Chapel laidojimo namuose, New Lenox, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį , gruodžio 13 d. Po 
religinių apeigų 10 vai. ryto laidojimo namuose, velionė 
bus atlydėta į St.Jude parapijos bažnyčią New Lenox, 
kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto šv. Mišios užjos sielą. 
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, sūnus, anūkai, sesuo, brolis 
ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Kari Kurtz, tel.815-485-3200 

Retėja Wb lietuviška giria... pakirstas dar vienas 
girių ąžuolas... trūksta. 

Gerbiamam ansamblio globėjui 

A.tA. 
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI 

mirus, žmonai IRENAI, dukrom JOLITAI ir VIDAI 
ir jų šeimom bei artimiesiems reiškiame nuošir
džiausią užuojautą. 

...Jis, užbaigęs žemės kelionę paliko pasaulį geresnį 
kaip rado... Mes jo pasigesime. 

Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA 

A-tA. 
Dr. TOMUI KISIELIUI 

staiga ir netikėtai mirus, giliame liūdesyje likusią jo 
žmoną RITĄ, sūnus — GILIŲ su žmona SABINA, 
TADĄ ir ALIUKĄ, tėvus ENNĄ ir dr. ALFONSĄ KI
SIELIUS, brolį VYTĄ bei visus artimuosius nuo
širdžiai užjaučia. 

Audronė, Romas, Aidas, Ugnė ir 
Vėjas Skripkai, San Diego, CA 
Aldona Masilionytė ir Vaidis 
Valaičiai, San Francisco, CA 
dr. Valerija Masilionienė, Daytona, OH 

Brangiai Mamytei ir Močiutei 

A.tA. 
ADELEI JUŠKIENEI 

mirus, liūdesyje l ikus iems dukrai ADELEI LIE-
TUVNINKIENEI, sūnui JONUI JUŠKAI su šeima, 
anūkams VYTENIUI LIETUVNINKUI, GINTARUI 
LIETUVNINKUI, ŽIBUTEI PRANCKEVIČIENEI ir jų 
šeimoms, ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Jonas ir Vanda Stankai 
Saulius ir Valytė Stankai 
Rimas ir Kristina Stankai 
Ramoną Stankus 

A.tA. 
VLADAS VELŽA 

Mirė 1997 m. lapkričio 28 d., sulaukęs 89 metų. 
Gimė 1907 m. spalio 22 d. Latvijoje. Baigė universitetą 

Lietuvoje ir dirbo agronomu. 1949 m. atvyko \ JAV ir , 
gyveno Čikagoje. 1980 m. persikėle j Santa Monica, i 
California. 1995 m. žmonai mirus, a.a. Vladas grįžo į 
Lietuvą ir gyveno Vilniuje iki mirties. 

Nuliūdę liko: dukros Nijolė Trečiokienė, Ina Aureille 
ir Gražina Czervvinski, žentai, 5 anūkai, kiti giminės ir 
draugai. 

Velionis bus laidojamas š.m. gruodžio 27 d. Šv. \ 
Kryžiaus kapinėse, Los Angeles, California. 

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

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. Ca l i f o rn ia 460S So. H e r m i t a g e 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & S O N 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN TARK 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1 - 7 0 8 - 6 5 2 - 5 2 4 5 

DAVID GAIDAS, Jr 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

Palaikų perkėlimas oeriaido;ant Lietuvoje. 
I Reikalingi dokumentai gali Pūti sutvarkyti pas jus namuose. \ 

'Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis' 
Mirties atveju skambinti 24 vai. j parą. 

Kitais reikalais kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p. 
630 Tel. 2 4 3 - 0 0 0 3 

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ĮSPŪDINGAS MOMENTAS X MOKSLO 
IR KŪRYBOS SIMPOZIUME 

Vienas įspūdingiausių mo- prendimus ir tuo kaip tik atsi-

DRAUGO FONDAS 
4343 W. 63rd Strmmt 

Chicago, IL 90929 
Tml. 773-583-9500 

mentų iš Padėkos dienos sa
vaitgalį Čikagoje vykusio X 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
buvo žuvusiųjų 1941 m. suki
lime pagerbimas prie pamink
lo Jaunimo centro sodelyje. 

Iškilmėms vadovavo Pilypas 
Narutis , LAF Kauno organi
zacinio štabo viršininkas. Au
kuro ugnį uždegė Mykolas 
Naujokaitis. LAF Vilniaus or
ganizacinio štabo narys, atvy
kęs iš Los Angeles. C A. Vai
nike padėjo dr. Kazys Am-
bro i:iis, LAF Kauno štabo 
n£r , _>, ir Stasė Petersonienė, 
buvusi politinė kaline ir parti
zanė. 

Ta proga prof. Adolfas 
Darnusis kalbėjo: 

^ i s dvidešimtasis amžius 
mūsų tautai buvo skaudus, 
bet savo rezistencine dvasia 
heroiškas. Dažnai atsilanko
me prie žuvusiųjų paminklo 
juos prisiminti ir pagerbti. 
Praradome 600,000 Lietuvos 
piliečių. Jų tarpe 75% lietuvių 
ir 25% žydų Gamta, kuri pa
prastai yra skirta žmonių ge
rovės tarnybai, šiame praei
nančiame šimtmetyje sovieti
nio okupanto buvo panaudota 
žmonių naikinimui, vergijos 
tipo nepakeliamu darbu ir ge
nocidu Sibiro taigose. 

Ir toks šviesus krikščioniško 
gyvenimo principas, kaip arti
mo meilė, nacių buvo pakeis
tas žiauriu holokaustu, masiš
kai naikinant žydų tautą. 
30,000 miško brolių parti
zanų, žuvusių ginant Lietuvos 
laisvę ir valstybinį savaran
kiškumą, savo aukos idealiz
mu paliko karžygišką atmi
nimą niūrioje dvidešimto am
žiaus tamsoje. 

Kas buvo tie mūsų žuvu
sieji? 

Tai 22 metų nepriklausomu
mo ir laisvo gyvenimo laiko
tarpyje išauginta patriotinė 
karta — ateitininkai, skautai , 
šauliai, pavasarininkai, ūki-
ninkija, darbininkija, ryžtin
ga jaunoji inteligentija: moky
tojai, kariškiai, profesionalai. 
Dažnai teisingai kartojama, 
kad jų gyvybės auka mus įpa
reigoja išlaikyti ir pratęsti 
mūsų kovotojų žygius už lais
vę ir šviesius idealus tautos 
gerovei kurti. Jų siekiai mus 
įpareigoja siekti teisingo ir 
tikslaus kelio pasirinkimo. 
Nesileiskime būti vedami šun
keliais, apgaulingai siūlomu 
kosmopolitizmu. Pastarasis, 
kaip dabar pateikiamas, pa
neigia tėvynės meilę, aukos 
dvasia tautos išsilaikymui, 
*• : - ; . . " .- !)a:--.'.:.;:iu- ap - i s -

sako angažuotis savo tautos 
labui. Tokio tipo kosmopolitiz
mu yra tiesiamas kelias įta
kingųjų imperialistiniams lai
mėjimams ir sudaromas pavo
jus mažoms tautoms, jų egzis
tencijai. 

Tik, pasirinkę mūsų žuvu
siųjų idealistų kelią, pajėgsi
me Lietuvą stiprinti socia-
liškai teisingą, dvasiškai ver
tingą, iškeldami ją kultūriškai 
aukštai. įjungsime ją kaip 
vertingą valstybę į pasaulio 
tautų šeimas. Eidami Tiesos, 
Teisingumo ir tėvynės meilės 
keliu sulauksime palaimos, 
kaip ir anksčiau, iš paties 
Dangaus". 

Iškilmėse dalyvavo Čikagos 
lietuviai šauliai su savo vė
liavomis. Pagerbimas užbaig
tas Lietuvos himnu, kurį gie
dojo gausiai susirinkę simpo
ziumo dalyviai. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", gruodžio 
17 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 
bus tradicinis Kalėdų eglutes 
puošimas, dalyvaujant muz. 
Faustui Stroliai. Kiekvienas 
pakabinsime šiaudinuką ant 
šakelės, giedosime kalėdines 
giesmes ir pasisemsime 
šventiškos nuotaikos Kristaus 
Gimimo šventei. Po to bus 
bendri pietūs. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Atvy
kite! 

„Dainavos" ansamblio 
rengiamas religinis kon
certas paminėti žuvusius už 
Lietuvos laisvę, bus 1998 m. 
sausio 18 d., 3 vai. p.p., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje (Marąuette Park). 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Bilietus jau galima 
įsigyti „Seklyčioje" ir Leono 
Narbučio „Lion Frame Gal-
lery". 216 Main Str., Lemonte. 

Rytoj, gruodžio 14 d., tuoj 
po 11 vai. r. Mišių, Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje rengiamas religinis 
prieškalėdinis koncertas. 

Amerikos Lietuvių TV 
laida praėjusį šeštadienį 
nebuvo parodyta dėl siųs
tuvo gedimo. WFBT TV (23 
kanalo) viceprez. Peter Zo-
maya raštu atsiprašė lietuvių 
TV už sudarytus nepatogu
mus. Tikimasi, kad daugiau 
tokių sutrikimų nepasitaikys. 

Danutė Sulskienė iš Oma
ha, NE, nuoširdi lietuviškos 
spaudos rėmėja, šv. Kalėdų 
proga mums atsiuntė 100 dol. 
dovaną. Esame labai dėkingi! 

Aniceta ir Jurgis Mažeikos. 

DIDIEJI DRAUGO FONDO MECENATAI 

• '• \.: ' ;> \'nr. .'• - k.ii!>,i. /uviiMuoMus 1941 :n sukilime pafjerbuir.t. X 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo imtu Nuo t r Ziemo I)<'L'>I<V. 

Kiekviena auka yra svarbi 
Draugo fondui, kopiant į mili
joninį kapitalą. Kai paštas at
neša čekį su trijų nulių skait
line, — fondo kapitalas ryškiai 
pašoka į viršų ir Draugo fondo 
garbės narių bronzos lenta 
pasipuošia nauju įrašu. 

Prieš dvejus metus žinomi 
Čikagos priekybininkai Jur
gis ir Aniceta Mažeikos, da
bar poilsio dienas leidžia Day-
tona Beach, FL, į Draugo fon
dą įstojo su tūkstantine, iš 
karto tapdami trečio laipsnio 
garbės nariais. Šį rudenį 
Draugo fondo tarybai kvie
čiant užbaigti milijoną, jie at
skubėjo su papildomu 4,000 
dolerių įnašu, tapdami pirmo
jo laipsnio garbes nariais, ku
rių iš viso yra penki Draugo 
fonde. Labai džiugu, kad bū
dami prekybininkais Jurgis ir 
Aniceta Mažeikos remdavo 
daug gerų darbų. Poilsiauda
mi Floridoje jie nepamiršo 
dienraščio „Draugo" ir jo 
Draugo fondo, dabar paremda
mi stambiu įnašu. J iems la
bai labai dėkojame, sveikin
dami su šv. Kalėdomis, linkė
dami geriausių 1998 metų. 

Šių metų rudens vajus jau 
eina į pabaigą. Mieli „Draugo" 
skaitytojai, sveikindami arti
muosius švenčių proga, nepa
miršta ir Draugo fondo, pa
siųsdami „Kalėdų senį^ su 
mažesne ar didesne dovanele 
fondui. Milijono šiais metais 
dar neužbaigsime, tačiau labai 
svarbu prie jo priartėti. Drau
go fondo investavimai yra tvir
ti ir pastoviai augantys. Jie ir
gi daug padeda, artėjant prie 
milijoninio kapitalo. Šių metų 
rudens vajus buvo derlingas. 
Neabejojame, kad. atėjus 1998 
metų pavasariui, jo Draugo 
fondo vajus, bus dar sėkmin
gesnis ir pasieksime mūsų už
sibrėžtą tikslą. 

RUDENS VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Su 4,000 dolerių: 
Jurgis ir Aniceta Mažeikos. 

pirmojo laipsnio garbės na
riai, iš viso 5,000 do!.. Dayto-
na Beach, FL. 

Su 300 dolerių: 
Koste Ancerevičienė. Chica

go. IL. 
Su 200 dolerių: 
Jurgis ir Regina Mikailos, 

Jeigu reikia Kūčioms ka
lėdaičių plotkelių), galite 
įsigyti ,,Draugo" administraci
joje. 

Kalėdiniai šokiai jauni
mui (nuo 17-kos metų), gruo
džio 25 d. — Kalėdų vakare 
vyks PLC. Lemonte. Pobūvis 
vyks nuo 8:30 iki 12 vai. vak. 
Dalyviai privalo turėti amžių 
įrodantį ID. Vakarą rengia 
Čikagos skautai akademikai 
ir kviečia visus šventiškoje 
nuotaikoje maloniai praleisti 
laiką draugų tarpe. 

viso 1,000 

viso 

garbės nariai, iš 
dol., Seminole, FL. 

Pranas Budininkas, iš 
700 dol., Juno Beach, FL. 

Petras ir Aukse Kaufmanai, 
iš viso 450 dol.. Annandale, 
VA. 

Donatas ir Marian Greb, 
garbės nariai, iš viso 1,205 
dol, Piedmont, CA. 

Vytautas Vidugiris, garbės 
narys, iš viso 2,400 dol., Palos 
Verdes, CA. 

Danutė ir Antanas Bobelis, 
iš viso 500 dol., Massapeąua, 
N.Y. 

Juozas ir Eugenija Pažerū-
nai. Melrose Park. IL. 

Juozas Graužinis, a.a. žmo
nos Sofijos atminimui, Chica
go, IL. 

Ona Dovydaitienė, iš viso 
400 dol., Thompson, CT. 

Su 100 dolerių: 
Sofija ir Adolfas Jelioniai, 

a.a. Bronės Rimavičienės 100-
sias metines minint, iš viso 
500 dol., Darien. II. 

JAV LB Arizonos apylinkė, 
per J. Budinavičių, iš viso 500 
dol., Phoenbc, AZ. 

Vince Derenčius, iš viso 300 
dol., Sunny Hills, FL. 

Julius ir Ligia Bardauskienė 
(105 dol.), iš viso 455 dol., Chi
cago, IL. 

Jonas ir Irena Pabedinskai, 
iš viso 500 dol., Westchester, 
IL. 

Elena Purtulienė, iš viso 200 
dol., St. Pete Beach, FL. 

K. Žostautienė, iš viso 300 
dol.. St. Pete Beach, FL. 

Kostas Vaičaitis, iš viso 300 
dol., St. Pete Beach, FL. 

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

Viktoras ir Onutė Skudzins-
kai, Chicago, IL. 

Su 50 dolerių: 
Aldona ir Vitas Katinas, iš 

viso 350 dol.. Richmond Hill, 
N.Y. 

Šaiviečių klubas Čikagoje, 
per A. Navardauską, iš viso 
450 dol. 

Zarasiškių klubas Čikagoje, 
per A. Navardauską, iš viso 
250 dol. 

Suvalkiečių draugija Čika
goje, per A. Navardauską, iš 
viso 350 dol. 

Halina Žitkuvienė, iš viso 
250 dol., St. Pete Beach, FL. 

Regina ir Napoleonas Saba
liūnas, iš viso 300 dol., Hot 
Springs, AR. 

Jadzė ir Romas Gineitis, 
M.D., iš viso 400 dol.. Dayton. 
OH. 

Gloria ir Jonas Sadūnas, iš 
viso 100 dol., Los Alamitos, 
CA. 

Henrikas Paškevičius, gar
bės narys, iš viso 1,050 dol., 
Thunder Bay, Canada. 

Su 25 doleriais: 
Elena Grigaliūnas, iš viso 

105 dol., Palos Hills, IL. 
Ramunė Kubiliūtė, iš viso 

275 dol., Evanston. IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. Fondo iždininkas 

Moksleivių ate i t in inkų 
Žiemos kursai Dainavoje 
vyks š.m. gruodžio 26-31 d. 
Kviečiami visi 8-13 skyrių 
moksleiviai. Ideologinės pro
gramos bus atskiros 8-10 skyr. 
ir 11-13 skyr. moksleiviams. 
Prašoma nedelsiant registruo
tis. Informaciją teikia ir regis
traciją priima Monika Vygan-
taitė tel. 708-366-3808. Tėvai, 
seneliai ir kuopų globėjos,-ai 

Lietuvos Vyčių choro me
tinis pokylis, su choro atlie
kama programa, vakariene ir 
šokiais vyks sausio 11 d., 3 v. 
p.p. Jaunimo centro maž. sa
lėje. Visi kviečiami. Informa
cijai tel. 630-910-5045. 

Prel. Jonas A. Kučingis , 
Los Angeles, CA, linkėdamas 
„džiugių Kalėdų švenčių vi
sam 'Draugo' štabui", pridėjo 
110 dol. dovaną. Dėkojame už 
sveikinimą ir dovaną. 

SKKLBIJšTJ 
x Puota „Širdžių s ū k u 

rys" bus 1998 m. vasario mėn. 
7 d., 7:30 v.v. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, Le-
mont, LL. Maloniai visus kvie
čiame nepraleisti progos, žie
mos rūpesčius užmiršti, artimų 
bičiulių draugyste pasidžiaugti, 
linksmai pašokti ir širdingai 
paremti PLC mažosios salės 
remontą. Trumpą programą 
išpildys „Dainavos vyrų ok
tetas", skanią vakarienę paruoš 
Aldona Šoliūnienė, puikus 
orkestras gros šokiams. Stalus 
rezervuoja Daina Si l iūnienė , 
630-852-3204. 

(sk.) 
z „Tauragio" v o k a l i n i s 

a n s a m b l i s rengiasi Povilo 
Mieliulio naujos oratorijos 
„Lietuvos krikštas" pristatymui 
sekantį rudenį. Asmenys, kurie 
mėgsta seną klasikinę muziką, 
prašomi prisidėti prie mūsų 
neįveikiamo užsimojimo, nes 
oratorijos religinės dainos ir 
giesmės yra labai ilgos ir sun
kios. Skambint i : 773-376-
6394. U i jūsų pagalbą būsime 
labai dėkingi. 

(sk.) 
x Per „Lietuvos Našlaič ių 

globos" komitetą Amerikos 
lietuviai globoja 650 našlaičių 
Lietuvoje. Pratęsdami našlaičių 
globą kitiems metams, metinį 
globos mokestį po $ 1 5 0 at
siuntė: Virginia ir Algiman
tas Gureckai , Windsor CT, 
Dal ia ir R i m v y d a s J a k a i 
Norristown PA., Diana ir An
tanas Kizlauskai, Hinsdale 
IL, Vaida Trimakas, Westlake 
OH, C h e r y l ir L e o n a r d 
Buggy, Dowagiac MI, Mildred 
Held, Aston, PA, Bron ius ir 
Petre Andriukaičiai, Chicago 
IL. Lietuvos našlaičių vardu 
j iems dėkojame! „ L i e t u v o s 
N a š l a i č i ų g l o b o s " k o m i 
tetas, 2711W. 71 St. Chicago, 
IL 60629. 

(sk.) 
x B e r n a d i n e B o l i n s k y , 

Frackville.PA, atsiuntė $(800. 
Tai keturių našlaičių parama 
vieniems metams. Apsiėmė 
globoti: 2 našlaičius - Berna
dine Bolinsky, 1 - Anthony 
J.Bolinsky ir 1 - Adelle Mar-
kowski. Dėkojame geriesiems 
globėjams! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St. Chicago, IL 60829. 

(sk.) 
x A.a. dr. R.Vienužio atmi

nimui Vena ir Aleksas Lau
raičiai paaukojo $50 Lithua-
nian Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką ir reiškiame 
gilią užuojautą. 

(sk.) 
x Lietuvių moterų klubas 

iš Schuylkill County, PA, prie 
jų globojamo Lietuvos našlaičio 
metinio globos mokesčio, pri
dėjo $25 švenčių dovanų, viso 
$175. Dėkojame! „ L i e t u v o s 
N a š l a i č i ų g l o b o s " k o m i 
tetas, 2711 W. 71 St, Chicago, 
IL 60629. 

(sk.) 

JAV LIETUVIAI UŽ LANDSBERGĮ 
Lietuvos prezidento rinkimai verčia mus pagalvoti, 

ku r i s a s m u o t i n k a m i a u s i a s ir ger iausia 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 L ie tuvos žmonėmis ginti Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Tad, rinkimų metu, visi vieningai balsuokime už 
patikimą ir savo sugebėjimus parodžiusi Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio Vadovą ir dabartinį Lietuvos 
Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį. 

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

Tėvynės Sąjunga 
c/o Tadas Bukaveckas 

3700 W. 82nd St. 
Chicago, IL 60652 

x N a u d i n g i p a t a r i m a i ir 
konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Žilevičienė, Kl inikų g. 11-12, 
2066 Vilnius, Lietuva. TeL 370-
2-748056, fiuc 370-2-261166. 

(sk.) 
x Gal iu p a d ė t i l egal ia i 

gaut i „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l i c e n s e ) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel . 
1-708-246-8241. 

(sk) 
x D ė m e s i o , l i e tuv ia i ! Nau

j a s JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
m ė n . Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųst i man duo
menis paštu. E d Š u m a n a s , 
5701 L inden , La Grange , IL 
60525, te l . 1-708-246-8241. 

(sk) 
x I e š k o m a s P o v i l a s Ša-

parnis, jo žmona Darata arba 
jų vaikai Juozapas, Stanislovas 
bei jų vaikaičiai. Ieško gimi
naitė iš Panevėžio - Jane Ša-
parnytė. Atsi l iepkite , skam
binkite vakarais S u t k ų se imai 
Čikagos priemiestyje, te l . 708-
798-3733. 

(sk.) 
x Pr ie š u ž s i s a k y d a m i pa

minklą, aplankykite St . Ca-
simir Memorialą , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysi te granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brėži
nius. Prieš pastatant pamink
lą, galėsite apžiūrėt i ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta . Sav. 
Lilija ir V i l i m a s Ne l sona i . 
Tel. 773-233-6335. 

(sk) 
x N a u j ų j ų m e t ų sut ik i 

mas Jaunimo Centre, kviečia 
Lietuvių Opera. Pradžia 7 v.v., 
šokiams gros A.Barniškio or
kestras. Rezervacija ir infor
macija: V a c l o v a s M o m k u s , 
tel. 1-773-925-6193. 

(sk.) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VTDEO 3533 S. A r c h e r Ave., 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav . P e t r a s Ber
notas . 

(sk) 
x BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
m i n a s K a z ė n a i . Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
x Automobi l io , n a m ų ir li

gos d r a u d i m a s atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, 
A. & L. Insurance Agency, 
9439 S. Kedz ie Ave. , Ever-
green Pk., IL 60805-2325. 
Tel. 708-422-3455. 

x Lie tuv ių Dailės muzie-
j u s kviečia į Naujųjų Metų 
sutikimą „Tebūnie tarytum 
pasakoje" Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia 8 v.v. šokiams 
gros „Nemuno" orkestras, A.Šo-
l iūnienės vakarienė, „Open 
Bar". Rezervacijas priima Ni
jolė Maskaliūnienė 708-361-
5128, Aldona Vaitienė, 847-
831-2813, Dalia Šlenienė, 630-
257-2034. 

(sk.) 
x L i e t u v o s D i d i . Kuni

g a i k š t y s t ė s vaizdai ir žemė
lapiai, autentiškos 16-18 amž. 
graviūros iš Europos ant i 
kvariatų. Ant iąue Maps & 
Prints, 9432 S. Longwood Dr 
Chicago , IL, 60620. TeL ir 
fax 773-233-0345. 

(sk.) 

x NERINGOS restoranas 
kviečia atvykti! Skanus maistas 
ir gėrimai: likeriai, kokteiliai, 
vynas, lietuviškas alus, degtinė. 
Linksma muzika ir malonus 
bendravimas. Apsilankykite! 
N e r i n g a , 2632 W. 71 S t . , 
Chicago, D , 60629, t e l 773-
476-9026. 

(sk.) 
x N a m a m s pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
x Profesionalas sąskaity-

b in inkas (CPA) ieško lietuviš
kai ir angliškai kalbančio 
sąskaitybos arba mokesčių 
(Acctg./tax major) studento 
dirbti jo įstaigoje mokesčių 
formų užpildymo laikotarpiu 
arba ilgiau. Darbo laikas 10 iki 
40 vai. per savaitę. Susidomėję 
prašomi skambinti: Frank, tel. 
708-424-4425. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. PuUski Rd.. Chicago. IL 60629 

(1/2 bl t Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
TeL: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. lockport. IL60441 
Tel 70S-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinei byloi 

6247 SJKedsie Avenue 
Chicago, IL 00629 

TeL 778-778-8700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 T.T. 

Settad. 9 v J. M 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Strast 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatrts ano .Draugo") 
TeL 778-S64-O1O0 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
L J U n e * LFerman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213SJ^rcberAve^CtucatD,ILS0StS. 
Tel. M7-361-7636 (kalbame lietu
viškai i Mea jutu paslaugom! 24 vai. 
per par«, 7 d per savaite. 

*m 




