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Prezidentas savo poste norėtų 
matyti buvusį prokurorą 

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(BNS) — Kadenciją baigiantis 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pareiškė norįs 
savo įpėdiniu matyti teisi
ninką Artūrą Paulauską. 

Trečiadienio vakarą, kalbė
damas per valstybine televi
ziją, A. Brazauskas sakė gruo
džio 21-ąją balsuosiąs už 44 
metų A. Paulauską kaip nau
jos kartos politiką, „neįtako-
jamą atskirų partinių grupių". 

A. Brazauskas, jau anksčiau 
užsiminęs, kad jį pakeisiantis 
politikas turėtų būti jaunosios 
kartos atstovas, sakė turėjęs 
rinktis iš dviejų kandidatų — 
A. Paulausko ir 46 metų Vyte
nio Andriukaičio. 

Prezidentas sakė pasirinkęs 
A. Paulauską, nes jis nepri
klauso jokiai partijai, taigi, 
„nėra įtakojamas atskirų par
tinių grupių". 

A. Brazauskas gyrė A. Pau
lausko „pilietinę drąsą", kai jis 
vadovavo Lietuvos Respubli
kos Generalinei prokuratūrai 
šio dešimtmečio pradžioje, so
vietams dar tebeturint savo 
prokurorą ir kariuomenę Lie
tuvoje. 

Pasak A. Brazausko, jo pasi
rinkto kandidato „charakterio 
bruožai yra tinkami" būsimam 
prezidentui. „Negali vadovas 
tokiose pareigose negirdėti 
kitų motyvų ir pasiūlymų. 
Reikia tartis su kitais —jis tą 
sugeba", sakė A. Brazauskas. 

Be partinės priklausomybės, 
prezidentas plačiau neaiškino, 
kodėl pasirinko A. Paulauską, 
o ne didesnę politiko patirtį 
turintį parlamentarą V. An
driukaitį. Pastarąjį kandidatą 
prezidentas vadino „subrendu
siu politiku", numatydamas 
jam „geras perspektyvas atei
tyje". 

Kai dėl kitų penkių kandi
datų, kurie atstovauja vyres
nei kartai, tai, pasak A. Bra
zausko, „mano kartos žmonės 
— ir aš, ir jie — nuveikė 
nemažą darbą nepriklauso
mybės įtvirtinimo laikotarpy, 
ir tie įvykiai liks mūsų atmin
tyje ir raštuose". 

A. Brazauskas savo kalboje 
atmetė svarstymus apie „opo
zicijos" arba „daugumos" prezi
dentą, priminęs, kad prezi
dentą renka visa tauta, o ne 
kurios nors partijos ar koalici
jos valdomas parlamentas. 
„Nesuprantu pasakymo, kad 
tai opozicijos prezidentas", 
stebėjosi A. Brazauskas. 

Jis ragino piliečius aktyviai 

dalyvauti rinkimuose ir sakė, 
kad naujojo prezidento užda
vinys bus tolesnis demokrati
jos įtvirtinimas, gerovės kė
limas ir santarvės siekimas. 

****** 
Varšuva, gruodžio 18 d. — 

Trys Lenkijos dienraščiai ket
virtadienį komentavo Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazausko 
televizijos kalbą. 

„Su tokia parama A. Pau
lauską tik galima sveikinti", 
rašo „Trybuna". Anot dien
raščio, „milžinišką autoritetą 
turinčio A. Brazausko parama 
A. Paulauskui gali nulemti 
daugumos abejojančiųjų spren
dimą". 

„Tie, kurie atidžiai klausėsi 
prezidento kalbos, pastebėjo, 
jog jis ne tik parėmė vieną 
kandidatą, tačiau pareiškė 
neigiamą požiūrį į kitą. Bra
zauskas pasakė, kad kandida
tas, rinkimų kampanijos metu 
į padanges keliantis savo nuo
pelnus, ne visada juos laimi. 
Visiems aišku, kad turėtas 
galvoje Vytautas Landsber
gis", rašo laikraštis. 

„Rzeczpospolita" korespon
dentas, Valdo Adamkaus rin
kimų štabe buvo informuotas, 
kad A. Brazausko parodyta 
parama A. Paulauskui nebuvo 
netikėta. Anot štabo prane
šimo, „mūsų kandidatas tik
riausiai varžysis su A. Pau
lausku antrajame ture". 

„Gazeta Wyborcza" mano, 
jog „nepaisant į tai, kad 'Lie
tuvos Nepriklausomybės tė
vas' Vytautas Landsbergis su
rengė netgi specialią rinkimų 
loteriją, jo svajonės apie prezi
dento kėdę tampa vis mažiau 
įgyvendinamos". 

A. Paulausko rinkimų kam
paniją lenkų laikraštis lygina 
su Aleksander Kwasniewski 
kampanija, kuri, baigėsi tuo, 
jog A. Kwasniewski tapo Len
kijos prezidentu. 

„A. Paulauskas visa laiką 
pasirodo tarp jaunimo, jo 
štabas suorganizavo roko mu
zikos žvaigždžių koncertą", 
rašo „Gazeta Wyborcza". 

Mažiausiai pastebima, laik
raščio nuomone, buvo V. 
Adamkaus kampanija. Nepai
sant to, antrame rate, kaip 
rodo apklausos, jis gali įveikti 
A. Paulauską, kadangi jį pa
rems V. Landsbergio rinkėjai. 

„Tačiau pergalę A. Paulaus
kui gali nulemti A. Brazausko 
— populiariausio Lietuvos po
litiko — parama", teigia „Ga
zeta Wyborcza". 

Karalius valdžią paliktų rūmams 
artimam įpėdiniui 

Vilnius, gruodžio 18 d. 
(BNS) — Seimo vicepirminin
kas Andrius Kubilius agitato-
riška ir nepagrįsta pavadino 
prezidento kalbą per televi
ziją. 

„Tai buvo kalba agitato
riaus, kuriam buvo sunku pa
grįsti savo pasirinkimą", spau
dos konferencijoje ketvirta
dienį sakė A. Kubilius apie 
prezidento kalbą. Vicepirmi
ninko nuomone, dar rudenį 
pasakyta Algirdo Brazausko 
kalba, kurioje jis paskelbė ne
kandidatuosiąs, atvirkščiai, 
buvo nuoširdi ir paliko didelį 
įspūdį savo žmogiškumu ir 
žmogiška drama. 

Seimo vicepirmininkas 
mano, kad prezidento išdės
tyti kandidato Artūro Pau
lausko pasirinkimo motyvai — 

Vilnius, gruodžio 18 d. Valdo Adamkaus rinkimų štabas priešrinkiminę 
kampaniją užbaigė oro balionų švente. Renginyje „Oreiviai už Valdą 
Adamkų" dalyvavo penkių oro balionų įgulos. Paskraidinę vilniečius, ba
lionai apskriejo sostinę. Ketvirtadienį šventė vyko Vilniuje, penktadienio 
vidurdienį — Kaune. 

Nuotr . Oro balionai prieš skrydį Lukiškių aikštėje, Vilniuje. (Eltai 

Ar Lietuvoje yra turtingų 
žmonių? * 

pakankamai aukštas populia
rumas, amžius bei teisininko 
išsilavinimas — buvo visiškai 
neargumentuoti. 

A. Kubilius stebėjosi, kodėl 
A. Brazauskas nenurodė jokių 
kitų motyvų — ideologijos ar
tumo, programos išbaigtumo, 
tinkamumo prezidento postui. 

„Prezidento pasirinkimas 
pagrįstas vieninteliu principu 
— karalius išeidamas palieka 
savo dvarą įpėdiniui, kuris 
yra artimas dvarui", teigė A. 
Kubilius. 

Jis priminė, kad A. Pau
lauską prezidentas pats pa
siūlė atleisti iš generalinio 
prokuroro pareigų. „Per visą 
prezidentavimo laiką jį lydėjo 
nesėkmės pasirenkant savo 
įpėdinius", pastebėjo A. Kubi
lius. 

Vilnius, gruodžio 18 d. 
(BNS) — Seimo vicepirminin
kas Andrius Kubilius spėja, 
kad dideles pinigų sumas kan
didatui į prezidentus A. Pau
lauskui aukoję asmenys galėjo 
pateikti ne savo lėšas. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį A. Kubilius sakė, 
kad neskaitant užsienio lietu-
vijos atstovų, kai kurie asme
nys daugumą kandidatų re
mia nedidelėmis sumomis. 

Daugiausiai kaip asmuo Vy
tautui Landsbergiui yra paau
kojęs ūkininkas Pranciškus 
Jurgutis — 18,000 litų, Vyte
nis Andriukaitis iš asmens 
gavo 4,000 litų paramą. 

* Kaune įregistruotas vi
suomeninis judėjimas „Liau
dies vienybės sąjunga — Dar
bininkų ir valstiečių frontas" 
(LVS-DVF) paskelbė preziden
to rinkimuose remiantis So
cialdemokratų partijos iškeltą 
Vytenį Andriukaitį. LVS-DVF 
vadovauja Jurijus Subotinas, 
kuris taip pat buvo pateikęs 
Vyriausiajai rinkimų komisi
jai paraišką kelti savo kandi
datūrą prezidento rinkimuose, 
ir buvo įregistruotas kandida
tu, jam buvo išduoti parašų 
rinkimo lapai. Tačiau J. Subo
tinas nusprendė atsisakyti ko
vos dėl prezidento posto, mo
tyvuodamas tuo, kad „visuo
menėje buvo dirbtinai sukel
tas priešiškumas jam". J. Su
botinas viešai kaltintas ryšiais 
su buvusiais LKP/SSKP vado
vais, nelegaliu verslu, vengi
mu mokėti mokesčius. <Eita. 

Jis sukritikavo ir prezidento 
teiginį neva A. Paulauskas 
yra nepartinis. Pasak jo, 
„Internete" yra paskelbtas 392 
šio kandidato patikėtinių 
sąrašas,kurio gretose — buvu
sieji kompartijos veikėjai, da
bartiniai LDDP atstovai ir 
bene visi Adolfo Šleževičiaus 
vyriausybės apskričių valdyto
jai. 

A. Kubilius stebėjosi, kad 
tik A. Paulauskui aukojamų 
pinigų sumos yra tokios di
delės. 

Prezidentą Algirdą Bra
zauską rėmęs Vilniaus versli
ninkas Albinas Buzūnas labai 
dosniai paaukojo ir kandidato 
Artūro Paulausko rinkimų 
kampanijai. A. Buzūnas yra 
daugiausia — 150,000 litų — 
oficialiai šiam kandidatui pa
aukojęs asmuo. 

A. Paulauską 75,000 litų 
suma parėmė ir Jakavonių 
šeima. „Kiek reikia turėti lėšų 
ir kokio masto verslą, kad 
šeima galėtų skirti 75,000 litų 
paremti kandidatą?", klausė 
A. Kubilius. 

Seimo pirmininkas mano, 
kad būtina išsiaiškinti, kokio 
lygmens verslininkai yra as
menys, aukojantys tiek daug 
lėšų. 

„Būtų negerai, jei po rin
kimų paaiškėtų, kad šie as
menys yra panaudoti tik tam, 
kad pateiktų kažkieno kito 
pinigus", sakė jis. 

Miestuose mažėja 
agitacinių plakatų 

Vilnius, gruodžio 18 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį Vil
niuje buvo pradėti nukabinėti 
agitaciniai kandidatų į prezi
dentus plakatai, esantys ar
čiau nei už 50 metrų nuo bal
savimo patalpų. 

Pagal prezidento rinkimų 
įstatymą, rinkimų agitacija 
draudžiama likus 30 valandų 
iki rinkimų pradžios, išskyrus 
nuolatinę vaizdinę agitaciją. 

Bene pirmoji tuo susirūpino 
V. Landsbergio rinkimų kam
paniją aptarnaujanti reklamos 
agentūra „Alora", ketvirta
dienį pradėjusi nukabinėti ne
toli balsavimo vietų esančius 
agitacinius plakatus. 

Toks spartumas aiškinamas 
tuo, kad dėl didelių šalčių sto
ja technika ir trūksta kelia
mųjų kranų, todėl baiminama
si, kad gali būti nespėta laiku 
nutraukti agitacijos. 

Kandidatas palaiko 
lietuvių kalbos 
nesimokančius 

rusus 
Vilnius, gruodžio 17 d. 

(Elta) — susitikęs su Klai
pėdos rusų draugijos nariais, 
kandidatas į Lietuvos prezi
dentus Artūras Paulauskas 
antradienio vakarą išdėstė 
savo požiūrį į tautinių ma
žumų problemas Lietuvoje. 

„Reikia daryti viską, kad 
šitie žmonės galėtų integruo
tis į visuomenę. Jie turi turėti 
galimybę mokytis gimtąja kal
ba ir ją vartoti savo darbe", 
sakė A. Paulauskas. Jis mano, 
jog „kas iki šiol neišmoko lie
tuvių kalbos, tas jau jos 
neišmoks. Ir nereikia iš to da
ryti politikos bei imtis repre
sijų". 

Vėliau A. Paulauskas apsi
lankė koncerte, kurį nemoka
mai padovanojo klaipėdie
čiams. Dar gerokai prieš jo 
pradžią 500 vietų žiūrovų salė 
buvo sausakimša. Kiek A. 
Paulausko rinkimų štabui kai
navo šis koncertas, sužinoti 
nepavyko. 

* Likus kelioms dienoms 
iki prezidento rinkimų, Kauno 
akcinė bendrovė „Stumbras" 
pristatys naują degtinę „Pre
zidento". Butelio etiketėje, ga
vus oficialų Prezidentūros raš
tinės pritarimą, panaudoti 
Lietuvos prezidento vėliavos 
motyvai. „Stimbro" vadovai 
žiniasklaidai prasitarė, kad 
naująjį gėrimą ketvirtadienį 
pakviestas išbandyti ir pats 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. (Eltai 

Seimo pirmininko 
rinkimų štabe — sumaištis 

Vilnius, gruodžio 18 d. 
(BNS) — Likus vos kelioms 
dienoms iki pirmojo preziden
to rinkimų rato, tapo nebeaiš
ku, kas vadovauja kandidato 
Vytauto Landsbergio rinkimų 
štabui. 

Štabo vadovu nuo pat rin
kimų agitacijos vadinamas ry
šių ir informatikos ministras 
Rimantas Pleikys telefonu sa
kė ,jau >eptynias dienas su 
tuo nebesąs susijęs" ir patarė 
kreiptis komentarų į štabo na
rį Tadą Klimą arba patį kan
didatą. 

V. Landsbergio rinkimų 
štabo atstovai paaiškino, kad 
R. Pleikys vadovavo ankstes-
niajai kampanijos daliai, o 
„naujausiomis agitacijomis" 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuler, DPA, AP, Interrax. 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

AR-TA^S. BelaPAN. 

rūpinasi T. Klimas. 
Pats T. Klimas sakė, jog 

„štabas dirba kaip dirbęs", 
tik, artėjant darbų baigmei, 
„ryškėja aiškesnis darbų pasi
skirstymas". „Galbūt dabar R. 
Pleikiui tiesiog tenka mažiau 
darbo, ir dėl to jis teigia nesąs 
susijęs su agitacijomis", svar
stė jis. 

Spėlionės dėl galimų nes
klandumų V. Landsbergio rin
kimų štabe kilo praėjusią sa
vaitę, kai R. Pleikys pačiame 
rinkimų vajaus įkarštyje išvy
ko Amerikon į ryšių specialis
tų konferenciją La s Vr;gas. 

Štabui nesk.andumus pa
neigus, spaudoje pasirodė 
svarstymų, jog R. Pleikys bu-

Briuselis. NATO vadovas Javier Solana ketvirtadienį skam
bino Kroatijos prezidentui Franjo Tudjman ir paprašė, kad jis 
padėtų numalšinti Bosnijos kroatų protesto veiksmus dėl dvie
jų įtariamų karo nusikaltėlių suėmimo. NATO pranešimu, są
jungos generalinis sekretorius sakė F. Tudjman, jog naktį Vite-
zo mieste įvykdyta taikdarių iš Olandijos operacija buvo vykdo
ma prieš įtariamuosius, kūnuos kaltina tarptautinis karo nusi
kaltimų tribunolas, o ne prieš Kroatijos žmones. Nepaliauja
mai spaudžiamas Vakarų, kurie taip pat grasino nutraukti 
paskolas, spalio mėnesį F. Tudjman suorganizavo savanorišką 
10 įtariamųjų pasidavimą Hagos tribunolui. NATO vadovau
jamų Stabilizavimo pajėgų (SFOR l kareiviai suėmė du Bosnijos 
kroatus. Operacijos metu buvo sužeistas vienas įtariamųjų, 
kaltinamas vienomis didžiausių žudynių Vidurio Bosnijoje per 
1993-1995 metų karą. 

Paryžius. Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netan-
yahu po ketvirtadienį Paryžiuje vykusio susitikimo su JAV val
stybės sekretore Madeleine Aibright pareiškė: „Mes p ..teik
sime naują derybų mechanizmą, tačiau iš pradžių norėčiau jį 
aptarti su savo kolegomis vyriausybėje", sakė jis, tiksliau nea-
pibrėždamas, koks tai mechanizmas. Tuo tarpu Jeruzalėje vie
šojo saugumo ministras Avigdor Kahaian prognozavo, kad B. 
Netanyahu vyriausybė per artimiausius kelis mėnesius palesti
niečiams atiduos dar 10 procentų Vakaru Kranto žemės. ..Pla
nuojamas atsitraukimas. Mano žiniomis, kariuomenė bus ati
traukta iš 10 procentų teritorijos", armijos radijui sakė A. Ka
haian. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin trečiadienį įkūrė 
17-os narių komisiją, kuri bus atsakinga už Rusijos santykius 
su buvusia šaltojo karo priešininke NATO. B. Jelcin įsaku, 
komisijos pirmininku skiriamas užsienio reikalų ministras Jev-
genij Pnmakov. Joje taip pat dirbs Rusijos kariniai ir saugumo 
pareigūnai. Dauguma Rusijos saugumo pareigūnų NATO tebe
vertina kaip pnešininkę ir nepatenkinti NATO planais plėstis į 
Rytų Europą. Tačiau Rusija šiais metais pasiekė, kad jai būtų 
leista pareikšti savo nuomonę NATO diskusijose, nors veto 
teisėjai suteikta nebuvo. 

Talinas. Ketvirtadienį Estijos parlamentas atsisakė pakeis
ti anksčiau deputatų patvirtintas, tačiau prezidento atmestas 
kalbos įstatymo pataisas. Įstatymas, sugriežtinantis kalbos 
mokėjimo reikalavimus valstybės tarnautojams ir verslinin
kams, numatė, kad parlamento deputatai, vietos savivaldybių 
darbuotojai, verslininkai ir kitų kategorijų darbuotojai, kurie 
savo darbe turi bendrauti su žmonėmis, privalo išlaikyti estų 
kalbos mokėjimo egzaminus. Estų kalbos mokėjimo reikalavi
mus, remiantis įstatymo projektu dėl pataisų, turėjo nustatyti 
vyriausybė. Asmenys, reikiamai nemokantys kalbos, gali būti 
atleisti iš užimamų pareigų. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton pasiryžo palikti 
Amerikos kariuomenę Bosnijoje ir po 1998-ųjų birželį numaty
to išvedimo termino, siekiant sutvirtinti čia veikiančias tarp
tautines taikos palaikymo pajėgas, trečiadienį pranešė JAV at
stovai. Pasak Reuters. Europos valstybių vadovai darė didelį 
spaudimą B. Clinton palikti JAV kariuomenę Bosnijoje, teigda
mi, kad amerikiečiams išvykus, iširtų visos 33.000 žmonių 
tarptautinės pajėgos. 

Maskva. Rusijos Valstybės Dūma pripažino ,,neatitinkančiu 
įstatymų" prezidento Boris Jelcin pareiškimą Stokholme dėl 
ginkluotųjų pajėgų sumažinimo, sakoma rūmų oficialiame pa
reiškime, kuris buvo priimtas ketvirtadienį gynybos ir saugu
mo komitetų pirmininkų Lev Rochlin ir Viktor Iiiuchin inicia
tyva. B. Jelcin gruodžio 2 d. Stokholme pareiškė, kad Rusija 
vienašališkai trečdaliu sumažins branduolinių kovinių galvu
čių skaičių ir daugiau kaip 40 proc. sumažins sausumos bei jū
rų pajėgas Rusijos šiaurės vakaruose. Šiuos pareiškimus Dūma 
įvertino kaip „neatsakingus ir netinkamus dvišalio branduoli
nės ginkluotės mažinimo bei Šiaurės Atlanto sutarties organi
zacijos plėtimosi į Rytus sąlygomis*'. 

Los Angeles. Daugiau kaip 2,500 nacių pagrobto aukso lui
tų 1956 m. visiškai legaliai buvo saugoma New Yorko federali
nio rezervo banke. Tai paaiškėjo iš trečiadienį paskelbtu doku
mentų, kuriuos rado Pasaulinio žydų kongreso tyrėjai. 10 auk
so luitų turėjo centrinis Vatikano bankas, 368 — Kanados, 289 
—Britanijos ir 180 — Nyderlandų centriniai bankai bei 424 — 
Tarptautinis valiutos fondas. Nors auksas ir buvo pagrobtas 
nacių okupuotose valstybėse. 1956 m. jis nebūvu laikomas pa
vogtomis vertybėmis, nes Šveicarija ir kitos neutralios val
stybės susitarė su sąjungininkais del kompensacijų už karo 
metais vokiečiams perduotą auksą. Šveicarija nutarė grąžinti 
auksą, kurio vertė dabartiniais pinigais būtų maždaug 500 
mln. JAV dolerių. Tačiau pagal neseniai atrastus dokumentus. 
šveicarai iš nacių buvo priėmę aukso už maždaug 3.5 mlrd. da
bartinių JAV dolerių. 

New Yorkas. Irakas teigia neturįs „nė vieno gramo" biologi
nio ginklo medžiagų ir jokių kitų masinio naikinimo ginklu, to
dėl nepateiksiąs apie juos jokios naujos informacijos, sakoma 
vyriausiojo JT ginkluotes tikrintojo Richard Butler pranešime, 
kuriame rašoma, kad Irakas kategoriškai atmetė galimybę at
likti patikrinimus vadinamuosiuose „prezidento bei suvere
niuose objektuose". Bagdadas atsisakė pranešti, kur šie objek
tai yra, jeigu ST pirmininkas raštu nesuteiks garantijų, kad 
Vašingtonas šių objektų niekada nebombarduos 

KALENDORIUS 
vo „nurašytas" po to. kai kon
kurentų štabai ir kai kurie 
laikraščiai pasišaipė iš jo su
galvotų reklaminių V. Lands
bergio karikatūrų. 

Gruodžio 19 d.: Rul is, 
Urboną*. Rymantc. Danus. 

Gruodžio H d.: Domininkas 
Teofilius, Grozvydė, Gražvilė. 
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/ PO R T O fT\ APŽVAIGA 

Redaktorė Irena Regienė 

II LIETUVOS TAUTINE 
OLIMPIADA, VI PASAULIO 

LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 
Papildomai pranešame, kad 

pagal iš Lietuvos gautas vė
liausias žinias, II Lietuvos 
Tautinė olimpiada įvyks 
1998 m. birželio 23-26 d., o 
VI Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės — 1998 m. birželio 
27-30 d., įvairiose Lietuvos 
vietovėse. Rengia — Lietuvos 
vyriausybės patvirtintas II 
LTO-dos ir VI PLSŽ-nių Or
ganizacinis Komitetas per spe
cialiai sudarytą Vykdymo di-
rektoriatą. 

II LTO-je vykdomos šios 
sporto šakos: 1) Baidarių ir 
kanojų irklavimas (vyrams ir 
moterims), 2) Boksas, 3) Bu
riavimas (olimpinės klasės) — 
vyrams ir moterims, 4) Dziudo 
— vyrams ir moterims, 5) Dvi
račių sportas (trekas) — vy
rams ir moterims, 6) Futbolas 
(soccer) — vyrams. 7) Graikų-
romėnų imtynės, 8) Irklavi
mas — vyrams ir moterims, 9) 
Krepšinis — vyrams ir mote
rims, 10) Lengvoji atletika — 
vyrams ir moterims, 11) Plau
kimas vyrams ir moterims, 
12) Rankinis — vyrams ir 
moterims, 13) Sunkioji atleti
ka, 14) Žirginis sportas. 

Olimpiadoje dalyvauti gali 
tik pajėgiausi sportininkai ir 
komandos, įvykdę Lietuvos 
sporto federacijų nustatytas 
normas ir laikydamiesi pri
imtų kvotų. Iš užsienio, ko
mandinėse varžybose gali da
lyvauti tik pajėgias rinktines 
galinčios sudaryti šalys. Kiek 
žinoma, jau numato dalyvauti 
JAV ir Kanados lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinės. 

VI PLSŽ-se numatomos 
šios sporto šakos: 1) Badming-
tonas, 2) Biliardas Pool-8, 3) 
Buriavimas, 4) Kėgliavimas, 
5) Dviračių sportas (Kalnų ir 
BMX), 6) Keliautojų sportas, 
7) Krepšinis: a) Vyrų ir mo
terų (be LKL profesionalų ko
mandų), b) Jaunių ir mergai
čių (gim. 1980 m. ir jaunes
nių), c) Veteranų, vyrų ir mo
terų (35 m. ir vyresnių), d) 3 x 
3 vyrų ir moterų, pagal am
žiaus grupes — 15 m. ir jau
nesnių, 16-18 m., 19-29 m., 
30-39 m., 40-49 m., 50 m. ir 
vyresnių. 8) Kalnų slidinėji
mas (jau įvyko 1997 m. Aust
ralijoje); 9) Orientavimosi 
sportas; 10) Plaukimas (ilges
nė distancija atvirame van
dens telkinyje); 11) Regbis; 12) 
Sportiniai šokiai: 13 i Sportinė 
žūklė: 14) Stalo tenisas; 15) 
Šachmatai (9 turai šveicarų 
sistema): 16) Šaudymas (sten
dinis ir kulkinis); 17) Tenisas: 
18> Tinklini.-: a) Vyru ir mo
terų komandoje 6 laidojai . b1 

Paplūdimio tinklinis vyrams 
ir motorinis komandoje 2 žai
dėjai' 

VI PLSŽ-se negali dalyvau
ti aukštesnio meistriškumo 
sportininkai bei II LTO-dos 
dalyviai. Užsienio kraštu daly
viu skaičius neribojamas ir 
atrankiniu varžybų prmupa-
lieins netaikomas- Lietuvos 
sportininkus i VI PLSŽ-nes 
atrenka sporto saku fede
racijos 

Š Amerikos lietuviu sporti
ninkų išvyka į Lietuva vykdo
ma atskirai Kanadai ir atski
rai -JAV. 

Preliminarinė JAV ir Ka
nados dalyvių registracija, 
tiek II LTO-dai, tiek ir VI 
PLSŽ-nėms privalo būti atlik
ta iki 1998 m. vasario 1 d.: 

Kanadiečiai registruojasi 
pas ŠALFASS-gos Kanados 
Sporto apygardos vadovą Ri
mą Kuliavą, 297 Kennedy 
Ave., Toronto, Ont., M6P 
3C4, Canada. Tel. 416-766-
2996; Faksas 416-766-5537. 

JAV — pas ŠALFASS-gos 
C.V.-bos gen. sekr. Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122. Tel. 
216-486-0889; Fax: 216-481-
6064. 

Išsamias informacijas bei in
strukcijas gauna visi ŠAL
FASS-gos klubai. Klubams ne
priklausantieji individai ar 
grupės dėl informacijos gali 
kreiptis į bet kurį sporto klu
bą ar tiesiai į R. Kuliavą ar A. 
Bielskų. 

Po preliminarinės registraci
jos bus nustatyta galutinis 
žaidynių formatas, galutinė 
programa ir registracija bei 
tolimesnė įvykių eiga. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

„LITUANICA" 
KRUTA 

Lapkričio 22 d. „Lituanicos" 
futbolo klubas šventė 47 metų 
savo veiklos sukaktį. 1957 m. 
Vytautas Miceika įsteigė „Li-
tuanicos" futbolo komandą ir 
klubą, kuris ir šiandien vei
kia, dirba turėdamas būrį na
rių ir rėmėjų. Pakilia nuotai
ka puota vyko Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Pietūs, 
gaminti JRacine" kepyklos, 
buvo skanūs, o saldumynų 
lėkštės galėjo prilygti geriau
sioms Čikagos kepykloms. Po 
pietų buvo* pagerbtas šių metų 
asmuo. Jonas Žukauskas ir 
jam įteikta klubo taurė. Jis 
yra klubo narys nuo pirmų 
klubo gyvavimo metų; sporti
ninkas, dainininkas. Daug 
metų žaidė klubo komandoje, 
vėliau buvo vyriausias trene
ris, o dabar išeina užtarnau
tam poilsiui. Albertas Glavins-
kas, dabartinis klubo pirmi
ninkas, jį nuoširdžiai pasvei-

>ALFASS-gos metinio a t s tovų suvažiavimo, 199 m. lapkričio 22 d vykusio Toronte, Kanadoje, dalyviai. 
Nuotr. R. Krikščiūno 

PASAULIO ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS IR 

ŠARŪNAS ŠULSKIS 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Gruodžio 8 d. Groningeno 
mieste Olandijoje prasidėjo 
Pasaul io vyrų šachmatų čem
pionatas , kuriame dalyvauja 
lietuviai didmeisteriai: Eduar
das Rozentalis („reitingas" — 
2650) ir Šarūnas Šulskis 
(2510). Čempionatas bus 
aštuonių ratų ir j ame varžysis 
ar t i šimtinės (tiksliai — 98) 
geriausių pasaulio šachma
tininkų iš 42 valstybių. 
Varžybos baigsis 1998 m. sau
sio 9 d. Lozanoje (Šveicarijoje) 
ir tada Tarptautinio olimpinio 
komiteto muziejuje nugalė
tojas bus vainikuotas pasaulio 
čempiono laurų vainiku. 

Norisi skaitytojus plačiau 
supažindinti su kauniečiu 
Šarūnu Šulskių, lapkričio 26 
d. šventusiu 25-jį gimtadienį. 
Nepaisant jauno amžiaus, jis 
ne kartą yra tapęs Lietuvos 
j aun ių ir suaugusiųjų čem
pionu ir dalyvavęs tarptaut i
niuose turnyruose, įskaitant 
JAV. J i s 1995 m. pavasarį Pa
baltijo zoniniame turnyre pa
sidalino 2-3 vietomis su Esti
jos didmeisteriu J aan Ehlvest 
ir įsigijo teisę žaisti šiose Pa
saulio pirmenybėse Olandi
joje. 

Su šiuo žymiuoju šach
mat in inku teko pasikeisti 
laiškais. Paprašius papasakoti 

kino ir įteikė taurę . 
Laimėjimų bilietėlius trau

kiant , laimikiai teko: Henri
kui Gavėniai — 50 dol.: Agu-
tei Tiškuvienei — 100 doL, 
Birutei Zaksienei — 150 dol., 
Ričardui Sukviečiui — 250 
dol. 

Puota praėjo be priekaištų, 
tik pasigedome jaunimo, kuris 
ir kitomis sporto šakomis do
misi.bei sportuoja. 

B. Kronienė 

apie save, Šarūnas, grįžęs iš 
tarptautinių pirmenybių, vė
lyvą rudenį tai padarė. Tais 
duomenimis čia pasidaliname. 

Šarūnas gimė 1972 m. 
Kėdainiuose. Tėvai, pagal 
išsilavinimą — inžinieriai. 
Šeimoje yra ir jaunesnis brolis 
Giedrius — KTU Administra
cinio fakulteto studentas. 
Pažintį su šachmatais jis 
užmezgė besimokydamas 2-je 
vidurinės mokyklos klasėje 

vaikų, vėliau — jaunių ko
manda sėkmingai kovodavo 
prieš Vilniaus. Kauno, kitų 
Lietuvos miestų, kur buvo su
telkta žymiai daugiau kvalifi
kuotų specialistų, bendra
amžius. 

A. Augustaitis pasirūpino, 
kad į Kėdainius dirbti atvyktų 
itin aukštos kvalifikacijos jau
nas treneris L. Šolys, baigęs 
trenerių parengimo kursus 
Maskvoje. Varoma šių dviejų 
trenerių entuziazmo — atsida
vimo darbui ir energijos, mūsų 
miesto komanda išmaišė 
neišpasakytinas buvusios So
vietų Sąjungos platybes. 
Jums, laisvojo pasaulio 

Pasau l io šachmatų čempionate dalyvauja ir du Lietuvos didmeistr iai . Iš 
k. — E. Rozentalis i r Š. Šulskis. 
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Irena Bukauskiene Viot.r B . K r o n i o n e s 

trenerio A. Augustaičio dėka. 
Nuo 4-sios vid. mokyklos 
klasės iki mokyklos užbaigimo 
1990-siais, Šarūnui tobulėti 
šachmatuose daug padėjo kva
lifikuotas treneris L. Šolys. 
1990 m. įstojo studijuoti į 
Kūno kultūros institutą, 
tačiau jame tesimokė pusę 
metų. Po to pradėjo studijuoti 
Kauno valstybinėje užsienio 
kalbų ir vadybos kolegijoje, 
kurios baigimo diplomą gavo 
1996 m. 

Apie savo šachmatų karjeros 
pradžią ir pasiekimus prie 
šachmatų lentos, Šarūnas pa
sakoja: 

„Kai 1986-siais įvykdžiau 
kandidato į sporto meistrus 
normatyvą, jau buvau tapęs 
Kėdainių miesto čempionu. 
Mano gimtojo miesto Vaikų ir 
jaunių šachmatų mokyklai 
vadovavo neišpasakytos ener
gijos ir didelių organizacinių 
sugebėjimų žmogus — A. Au
gustaitis. Savo mokiniams (jų 
tarpe ir man) jis įdiegė 
šachmatų kaip žiaurios, 
aštrios ir bekompromisinės 
kovos supratimą. 

'Šachmatininku tu gali ne
būti, bet žmogumi būti — pri
valai', taip nuolat mums kar
todavo treneri-

Įvairiausiais būdais, tarpu
savio turnyrais, individualiais 
pašnekesiais nuolatiniais 
įvairinu-in jv-hūdžio fiziniais 
krūviais '• rytinė mankšta. 
krepšinis, futbolas, žiemą — 
rogutės, slidės) jis stengėsi 
mums įdiegti drausmės ir 
troškimo nugalėti priešininką 
dvasia. Reikli trenerio meilė 
mokiniams atnešė savo vai
sius — drausminga Kėdainių 

žmonėms, nebus lengva su
prasti, kokie stiprūs ir 
neišdildomi vaikystės įspū
džiai — apsilankyti vasarą 
Gruzijoje, Azerbaidžane, val
gyti ten persikus ir kitus egzo
tiškus .vaisius bei patiekalus 
ir nuolat kautis, mėginti jėgas 
su priešininkais iš visos 
'plačiosios tėvynės'. Tais lai
kais aplankiau ir kitas šalis — 
Ukrainą, Rusiją, Latviją ir 
labiausiai prie vakarietiškos 
civilizacijos lygio priartėjusią 
Estiją. Tai buvo gyvenimas, 
kurio nepatyrė kasdien į mo
kyklą pirmyn ir atgal vaikš
čiojantys kiti mano amžiaus 
vaikai. Savo treneriams už tai 
esu labai dėkingas. 

Tokioje aplinkoje gimė mano 
pergalės ir pasiekimai, kurių 
svarbiausius čia ir noriu pa
minėti: 

1988 m. su S. Sąjungos 
jaunųjų talentų (iki 16 m. 
amžiaus) rinktine išskridau į 
JAV, vykdant „Gerosios va
lios" žaidynių pasiuntinių mi
siją ir teko žaisti New Yorke ir 
Seattle miestuose. 0 juk tai 
buvo laikai, kuomet nedažnas 
Lietuvos gyventojas galėjo 
aplankyti net Lenkiją. Tai 
mano buvo neužmirštamas ir 
įspūdingas susidūrimas su vi
sai kitu pasauliu: stiprūs 
įspūdžiai neišblėsę, dar iki šiol 
'čia Šarūnui pirma kartą teko 
susitikti ir su užsienyje gyve
nančiais tautiečiais, o su Seat
tle įsikūrusia lietuvių visuo
menės veikėja — Ina Bray jis 
iki šiandien dar palaiko ry
šius). 

1989-jų metų pabaigoje lai
mėjau Lietuvos jaunių čem
pionatą, surinkęs 12 taškų iš 
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13 galimų. 1990 m. SSSR jau
nių pirmenybėse užėmiau III 
vietą, nors po pusės partijų 
buvau vienvaldžiu lyderiu. 
1991-siais tapau Lietuvos su
augusiųjų čempionu (8.5 tašk. 
ir 9 galimų). 1992 m. laimėjau 
atviras Olandijos jaunių (iki 
20 m. amžiaus) pirmenybes, o 
1994-siais dar kartą tapau 
Lietuvos čempionu ir įsigijau 
teisę atstovauti Lietuvą olim
pinėse žaidynėse. Dar galima 
pridėti, kad 1992 ir 1995 me
tais Lietuvos suaugusiųjų 
pirmenybėse laimėjau bronzą. 
Moksleivystės metais dešim
timis kartų esu tapęs jaunučių 
ir jaunių pirmenybių prizinin
ku". 

Taip mums rašė Lietuvos 
šachmatų ateitis ir vienas iš 
didžiųjų šiuo metu Lietuvos 
šachmatų figūrų — Šarūnas 
Šulskis, kuris savo laiške 
mums pažymėjo, kad „dabar 
aš Olandijoje turiu teorinę ga
limybę tapti pasaulio čem
pionu". 

Šiam jaunam šachmatų en
tuziastui to tikrai linkime. O 
jei šį kartą nepasiseks, tai dar 
prieš akis kiti pasaulio šach
matų čempionatai, kuriuose 
dar ne kartą Šarūnas trauks 
mūsų dėmesį! 

LIETUVOS ČIUOŽĖJAI 
KETVIRTOJE VIETOJE 

Halifaksas, lapkričio 10 d. 
(Reuters-BNS). Lietuvos šokė
jų ant ledo pora Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas 
tarptautinėse dailiojo čiuoži
mo varžybose „Skate Canada", 
vykusiose Halifax, Kanadoje, 
užėmė ketvirtą vietą 
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APIE NUOl^VTINĮ 
PASIPRIEŠINIMĄ BAIMEI, 

SILPNUMUI IR IŠDAVYSTEI 

POVILAS VAIČEKAUSKAS 

Ne taip gausus čikagiškių 
prof. V. Landsbergio lietuvių 
rėmėjų būrelis susirinko Jau
nimo centro mažojoje salėje 
1997 m. lapkričio 7 d. susitikti 
su Gražina Landsbergiene, 
išgirsti iš jos apie dabartines 
priešrinkimines nuotaikas Lie
tuvoje, pamatyti žinomą Lie
tuvos našlaičių globėją, meni
ninke, o, svarbiausia, Vytauto 
Landsbergio žmoną, vykdan
čią savo vyro priešrinkiminę 
misiją. Rodos, tai nedidelis, 
kuklus įvykis, dalyvaujant su 
žinomais iš spaudos prof. V\-
tauto Landsbergio rėmėjais. 

Tarpininkaujant arch. Al
bertui Kereliui, teko asme
niškai trumpai susipažinti su 
p. Gražina ir įsigyti su jos au
tografu neseniai Vilniuje UAB 
„Vagos" išleistą 338 puslapių 
knyga^ — Vytautas Landsber
gis, „Lūžis prie Baltijos". Poli
tinė autobiografija. Grįžus 
namo per trumpą laiką, su di
deliu įdomumu teko ją per
skaityti. Tai iš tikrųjų mums 
visiems lietuviams, kam rūpi 
paskutiniai Lietuvos įvykiai, 
viena vertingiausių istorinių 
knygų, kurioje puikiausiai su
derinta politinė autobiografija 
su asmenine. Ši knyga man 
sukėlė keletą minčių, prisimi
nimų ir įspūdžių, kuriais no
riu šiame straipsnelyje pasi
dalinti. 

Iki šiol manydavau, jog šį 
bei tą maždaug žinojau apie tą 
garsųjį Lietuvos žmogų, pla
čiai žinomą visame pasaulyje, 
kad buvau maža dalimi su
sipažinęs su visa Lietuvos At
gimimo istorija, Kovo 11-tosios 
nepriklausomybės atstatymo 
aplinkybėmis, tragedija prie 
TV bokšto, Parlamento ap
siausties ir t.t. Perskaičius 
aukščiau minėtą knygą apie 
konkrečius Vytauto Landsber
gio darbus ir jo asmeninius 
išgyvenimus, įsirodo, kad be
veik nieko i -žinojau. Tokie 
trumpi, lakoniški ir nepapras
tai vaizdingi atpasakojimai iš 
pasikalbėjimų su Gorbačiovu, 
lyg šachmatų lentoje mačas 
su priešu, klastingu, galingu, 
neaplošiamu, beveik nenugali
mu. Subtiliausių žodžių ir 
minčių titaniška dvikova... 
Arba koks iš tikrųjų buvo 
vaidmuo Brazausko, Pruns
kienės. Beriozovo ir eilės kitu 
asmenų, kuriuos beveik per 
jėgą ant savo palyginti mažų 
pečių muzikos profesorius su 
savim įsinešė. įstūmė pro Lie
tuvos nepriklausomybes durų 
slenkstį, ir jie nebeturėjo jau 
kur dėtis. Susitikimai, pasi
kalbėjimai su Jelcinu; morato
riumas, blokada, atmintina 
Parlamento apsiaustis, be

miegė sausio 13-tosios naktis , 
kai dingo Lietuvos Vyriau
sybės ministras pirmininkas; 
pagaliau sutart is su Rusija ir 
jos pasirašymas Kremliuje dėl 
svetimos kariuomenės išve
dimo, rodos, beviltiška sienų 
apsaugos problema ir teroriz
mas iš OMONo, Lietuvos 
jaunų vyrų — naujokų prie
vartinis ėmimas į Tarybinę ar
miją ir t.t. didžiulė į tampa 
visoj politinėj autobiografijoj 
nuo pat jaunų dienų. 

Asmeniškai su profesoriaus 
tėvu Vytautu Landsbergiu-
Žemkalniu buvau gerai pa
žįstamas jau ilgą laiką, net iki 
1979 metų, jam jau grįžus iš 
Australijos, nes teko dirbti 
kartu Miestų statybos projek
tavimo instituto Kauno filiale, 
turint ne vieną kartą bendrų 
reikalų ir intymių pasikal
bėjimų, ypač vienose vasaros 
atostogose Neringoje, mūsų 
instituto Preilos vasarvietėje. 
Jau tada jį pažinau, kaip Lie
tuvos patrijotą, buvusį Lietu
vos kariuomenės 1918 metų 
savanorį, garsių ir plačiai ži
nomų statinių Kaune Laisvės 
alėjoj, Donelaičio ir Kęstučio 
gatvėje projektų autorių, ne-
nuolaidų architektą, gynusį 

.Nemuną nuo naftos užteršimo 
'sovietų projektinė užduotis, 
naftos gamykla Jurbarke) , 
arba nuo sovietinių ponų ga
ražų statybos Vilniaus centre 
ir kt. Taigi: koks tėvas toks ir 
sūnus, nors sūnaus tuomet ir 
nepažinojau. 

Iš tolo stebėjau Lietuvos At
gimimo bangą ir joje išky
lantį, iki tol mažai žinomą, 
muzikos profesoriaus Vytauto 
Landsbergio siluetą. Teko kar
tu su visais kauniškiais anuo
met atmintinomis 1989 m. 
rugpjūčio dienomis stovėti, 
rankomis susikibus milžiniš
koje žmonių grandinėje — 
Baltijos kelyje (nes tuo metu 
lankiausi Kaune, viešėjau at
vykęs per Maskvą su sovietine 
viza kaip Amerikos pilietis). 
Girdėjau ramų, įtikinantį pro
fesoriaus balsą per radiją, iš 
daugelio Baltijos kely turė tų 
radijo taškų — tranzistorių — 
jis nepasidavė baimei, silpnu
mui, juo labiau išdavystei. 

Vėliau, V. Landsbergiui daž
niau atvykstant ir į Čikagą, 
keletą kartų teko prabėgomis 
susipažint, paspaudus ranką 
ar prašant perduoti kam nors 
linkėjimus iš mano buvusių 
draugų Sąjūdyje. J is visados 
maloniai šypsojosi ir sut ikda
vo, ar tai buvo Lemonte, a r 
Jaunimo centre, ar ki tur . 
Šiais metais pavasariop Čiur
lionio galerijoj, kartu su kitais 
būrelyje fotografavomės o 

Ariogalos tradicinės tremtinių pasipriešinimo kov* dalyvių šventes mišrus choras 1997 m rugpjūčio 2 d. 

prieš tai teko keletą minučių 
ir t rumpai pasikalbėti. Šią va
sarą Lietuvoje vėlgi kryžiavosi 
keliai Kaune, liepos 19 dieną 
VI Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos suva
žiavime Donelaičio g-vė Nr. 2., 
kur profesorių buvę kaliniai, 
tremtiniai ir part izanai vie
ningai pasiūlė būti kandidatu 
Lietuvos prezidento rinki
muose. Čia jis pasakė trumpą, 
bet ryžtingą, kalbą. Rugpjūčio 
2 d., šeštadienį, vėl matėme V. 
Landsbergį, atvykusį į Ario
galą, tradicinę tremtinių ir 
pasipriešinimo dalyvių šventę, 
pagerbti daugelio žuvusių ir 
čia palaidotų Lietuvos parti
zanų. Čia jis padėjo gėlių vai
niką ant žuvusių kapų, pa
sakė reikšmingą kalbą tūk
stantinei miniai, dalyvavo iš
kilmingame, gedulingame žu
vusiųjų paminėjime, klausėsi 
atidžiai Lietuvos kariuomenės 
kuopos dalinio vyrų šūvių sal
vių, kartu giedojome Lietuvos 
himną. J is tik vienas iš visų 
būsimų prezidentinių kandi
datų surado laiko kar tu pa
stovėti vienose gretose su bu
vusiais, išlikusiais gyvais, Lie
tuvos partizanais, paspausti 
j iems rankas. Čia Seimo pir
mininkas viešai pranešė vi
siems, kad Lietuvos Seimas 
pripažino jiems kario savano
rio statusą, ir prilygino juos 
Lietuvos 1918 metų savano
riams kariams. Čia prisiminti
ni profesoriaus pasakyti žo
džiai: 

„Lietuvos partizane, visi ku
rie šiandien minime Tavo ir 
visų Jūsų gyvųjų ir žuvusiųjų 
garbingą kovą, telkimės ir 
stovėkime greta kits kito, kaip 
nuolatinis pasipriešinimas 
baimei, silpnumui ir išda
vystei". 

Šitą priešą Lietuvos buvu
sieji politiniai kaliniai, tremti
niai ir partizanai seniai pa
žįsta ir žino jo taktiką: kas 
naudojasi spaudos laisve, tele
vizija, kas manipuliuoja ra
šiniais laikraščiuose bei visuo
menės apklausos duomenimis. 

Tą priešą žinojo ir Gražina 
Landsbergiene, kalbėjusi lap
kričio 7 d. Jaunimo centre, nes 
praleido devynerius pačius 
gražiausius jaunystės metus 
Sibire. Tą patį priešą cituoja 
šiandienį ir profesorius V. 
Landsbergis savo knygoje, 
puslapis 331 Štai to priešo 

žodžiai: 
„Mes turime didžiulį ginklą 

— bekraštį ir gudrų, melą, 
kantrybę sugebėjimą prisitai
kyti, žaibišką reakciją, mokė
jimą veikti. Tuo niekada nesu
gebėjo pasinaudoti joks kovo
tojas už teisybę. Mes turime 
didžiulį patyrimą, kaip su 
minios pagaiba galima iš
stumti iš gre:u tokius kovoto
jus, pat iems liekant šešėlyje. 
Geriausias pavyzdys, tai aka
demikas Sacharovas. Jūs pa
tys jį nužudėte pagal mūsų 
scenarijų. P^gal tą patį scena
rijų mes tęsiame kitų jūsų ly
derių nuvertimą, bet tai tik 
pradžia..." 

Šių metų pabaigoje Lietuva 
stabtelės sawe nepriklausomy
bės kelio kryžkelėje ir rinksis 
kryptį, rinks savo prezidentą 
penkeriems metams, dairysis į 
pasirodžiusius ir dabar jau 
žinomus kandidatus, svarstys 
savo širdyse, už ką balsuoti? 
Sveiku kaimišku protu žvel
giant, čia nėra ko svarstyt: 
kas pradėjo ir sugebėjo išvest į 

nepriklausomybės kelią, tegu 
ir toliau veda, iki galutinės 
nepriklausomybės įtvirtinimo, 
kol pagaliau Lietuvos žmonės 
saugiai galės kurti ir reikštis 
visame laisvos demokratinės 
visuomenes gyvenime. 

Argi profesorius nėra visa 
galva aukštesnis savo mora
linėmis ir dvasinėmis savy
bėmis už visus kandidatus 
drauge paėmus? Kas gali jam 
prilygti? Muzika, pasirodo, 
daug gali, ne vien tik skleisti 
Čiurlionio preliudus. Jeigu 
kas tuo dar netikėtų, tegu pa
ima į rankas aukščiau minėtą 
knygą „Lūžis prie Baltijos" ir, 
nemanau, kad bus toliau gali
ma jo priešininkams sakyti, 
kad Landsbergis tik muzikan
tas, egoistas, pats sau įsi
kalbėjęs misiją, kad jis pats 
vienas sugriovė kolchozus, nu
plėšė nuo gyvulių fermų stogų 
šiferį, išgrobstė traktorius ir 
kombainus, susikrovė Šveica
rijoj turtus ir t.t. Ne! Profeso
rius Vytautas Landsbergis ir 
toliau mums palieka kaip Vil
ties prezidentas, kaip nuolati
nis pasipriešinimas baimei, 
silpnumui ir išdavystei. 

Galbūt, bėda gali būti tik, 
kad visi profesoriaus Lietuvos 
ir užsienio rėmėjai gali už
migti ant sėkmingų dabarti
nių pradinių laurų ir per 
mažai stengtis dalyvauti rin
kiminėj kovoj. 

Danutė Bindokienė 

Moteris šiandieninėje 
Lietuvoje 

Darbšti lietuve džiaugiasi savo daržo derliumi Niorr Robort Dūda 

Septyniems kandidatams 
besirungiant del Lietuvos pre
zidento vietos, dažnai pasi
gendama jų tarpe bent vienos 
moters. Tiesa, pradžioje buvo 
viena, pasiryžusi kandidatuo
ti, bet ir ji nežymiai pranyko. 
Galima tik spėlioti, kaip rin
kimine kampanija būtų susi
klosčiusi, jeigu joje aktyviai 
dalyvautų tikrai kompetentinga 
varžove, tačiau, matyt, tauta 
dar nespėjusi įveikti soviet
mečiu išugdytą stereotipinį 
mąstymą apie moters vietą be: 
vaidmenį visuomenėje, o juo 
labiau valstybės politikoje. 
Čia iš dalies kaltos ir pačiom 
moterys, nededančios pakan
kamai pastangų, kad tas 
įvaizdis būtų pakeistas arba. 
gavusios progą tai atlikti, ją 
panaudoja asmeniškų inte
resų labui, kaip atsitiko tuo
jau po nepriklausomybes atga
vimo 1990 metais, kai moteris 
buvo iškilusi į aukštas parei
gas Lietuvos vyriausybėje. 

Vienok Lietuvos moterys 
pamažu pradeda atrasti save 
ir įgauti daugiau pasitikėjimo 
sugebėjimu išeiti iš siauro 
šeimos bei eilinės darbovietės 
rato, siekti plačiau ir tikėti, 
kad demokratinėje santvar
koje visi keliai joms atviri, 
jeigu tik turi ryžto ir gabumų. 
Moterų informacijos centras, 
finansuojamas Jungtinių Tau
tų Vystymo programos, šių 
metų rudenį išleido naują sta
tistinį lankstinuką (anglų ir 
lietuvių kalba), kuriame pa
teikiami duomenys apie mo
terų padėtį Lietuvoje. Jie sus
kirstyti į septynis skyrius, 
paminint ir politikos aki
račius, kuriuose dabar pasi
reiškia moterys, tačiau ypač 
daug dėmesio skiriama mo
ters sveikatos apsaugos klau
simams ir jos socialiniam ap
rūpinimui. 

Iš pateiktų duomenų galima 
susidaryti tikslesnį vaizdą 
apie moters padėties bei gyve
nimo pokyčius per pastarąjį 
pusmetį. Tai atrodo neilgas 
laiko tarpas , bet vis dėlto 
daug kas pasikeitė — ir tei
giama, ir neigiama linkme. 
Moterys pamažu atranda savo 
vietą už namų sienų: daugiau 
jų dalyvauja politiniame gyve
nime (nemažai išrinktų į 
Seimą, į savivaldybių tary
bas), dirbančiosios jau gauna 
atlyginimą, panašesnį į vyrų, 
mažiau daroma abortų, pa
ilgėjo gyvenimo trukme (taip 
pat ir vyrų). 

Iš negatyviosios pusės: ir 
toliau mažėja gimstamumas, 
didėja nesantuokinių vaikų 
skaičius, gausėja skyrybos, 
daug daugiau moterų suserga 
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13 (Tęsinys) 

Mano tėvai iš Sla
vikų atvažiuodavo čia nusi
pirkti įvairių prekių. Iš Kauno 
į Jurbarką plaukdavo garlai
viukai. Teko ir man jaunuoliui 
caro laikais plaukti garlaiviu į 
Barkus i prieplauka), iš kur 
pašto arkliais važiuodavo pas 
ištekėjusią seserį į Šimkaičius 
ir toliau. į Raseinius. 

1906 m. (po 1905 m. revoliu
cijos Rusijoje) Raseiniuose, 
valdžiai leidus, vietinis lietu
vių būrelis pirmą kartą su
ruošė lietuvių kalba vaidinimą 
su tautiniais šokiais ir choru. 
Buvo pastatytas veikalas 
„Piršlybos". Tą vasarą atos
togų metu aš išbuvau atva
žiavęs iš Lenkijos į Raseinius 

pas seserį (jos vyras Juozas 
Bubnys buvo mokytojas). Tuo 
metu susirgo vienas aktorius, 
tad man teko „ant greitųjų" iš
mokti rolę ir vaidinti jo vie
toje. Kiek atsimenu, vakarą 
ruošė vietos vaistininkas Lo
pata. Iš dalyvių dar yra gyvas 
Radavičius, apie 85 m. am
žiaus (buv. caro valdininkas), 
gyv. Kaune. Tas tautinis va
karas parodė, kad lietuvių 
dvasia dar nėra galutinai nus
lopinta, kad lietuviai išsaugojo 
tėvų tradicijas, meilę savo 
gražiems šokiams ir dainoms. 

Raseiniai buvo labai surusėję 
ir tas vakaras padarė visiems 
didelį įspūdį, parodė, kad lie
tuvių tauta jau pradeda keltis 

iš miego. 
Mano tėvas — suvalkietis, 

gimęs Stugučių kaime, Griš
kabūdžio valsč., Šakių apskr. 
Jo tėvai turėjo ūkį (šimtmar-
gis) ir mokė visus tris sūnus 
(Juozą, Antaną ir Vincą I Mari
jampolės gimnazijoje. Mer
gaičių tais laikais nemokyda
vo, tik duodavo stambią pa-
sogą, kai jos ištekėdavo. Viena 
tėvo sesuo išėjo į vienuolyną. 
Tuomet būdavo paprotys — 
jaunuolius, baigusius 4 kl., 
tėvai primygtinai siųsdavo į 
Dvasinę seminariją: suval
kiečiai — į Seinų, o žemaičiai 
— į Kauną. 

Mano tėvas Vincas taipogi 
ruošėsi eiti į Seinų Dvasinę 
seminariją, bet dėl kažkokių 
aplinkybių neįstojo ir 1877 m. 
baigė Veiverių mokytojų semi
nariją. Mokytojavo pradžioje 
netoli Suvalkų Vygriuose, kur 

apsivedė. 
Mano mamos tėvai Rokoš 

gyveno Suvalkų mieste (gu

bernijos miestas). Jos tėvas 
buvo mertraičių gimnazijos 
sekretorius. Buvo gražios iš
vaizdos ir išsilavinęs. 

Kaip j au minėjau, mano tė
vas mirė, būdamas dar jaunas 
(37 m.) 1892 m. žiemos metu 
buvo nuvažiavęs karietka 
(dengta bruka) tarnybos rei
kalais į Suvalkus, smarkiai 
persišaldė '•:" netrukus mirė. 
Tuomet ke'ionės buvo labai 
vargingos, rizikingos, nes ir 
dideles kel.ines, kur nebuvo 
geležinkeli'', reikėjo atlikti 
arkliais. Lengvai galima buvo 
persišaldyti, o medicinos pa
galba buvo primityvi, gydytojų 
provincijoje <abai mažai. Liko 
su mama trys mergaitės ir aš. 
Vyriausiai -esutei buvo apie 
10 metų. Atsirado kažkoks 
tėvo giminaitis, jaunas kuni
gas, suteiki mamai mažą pa
šalpą ir patarė nuvažiuoti | 
Veiverius (23 km nuo Kauno, 

prie plento . kur galima būtų 
mokyti vaikus. Tas pats kuni

gas, regis. Valaitis, nupirko 
reikalingus baldus ir išnuo
mavo butą. Mokytojų našlėms 
seminarijos vadovybė leisdavo 
privačiai laikyti mokinius. 

Mokiniai už butą, patarna
vimą, duotą maistą mokėdavo 
šeimininkei seminarijos nus
tatytą atlyginimą pinigais. 
Buvo dar ir kita mokinių ka
tegorija, būtent tokie, kurie 
pristatydavo nustatytą normą 
produktų — miltų, kruopų, 
mėsos porcijomis, bulvių ir t.t. 
Jiems šeimininkė virdavo ats
kirai. Skirtumas buvo tas, kad 
jiems gamindavo pietus iš 
pristatytų produktų, o moki
niams, dažniausiai, ne ūkinin
kų vaikams ir kurie gyvenda
vo toliau, sumokėjusiems už 
visą išiaikymą pinigais, ga
mindavo pietus, pusryčius ir 
vakarienę. 

Butuose režimas buvo griež
tas. Visi mokiniai turėjo keltis 
nustatytu laiku, eiti į semina
riją ir mokyklas, pietauti lai

ku, popiet eiti į choro ir orkes
tro repeticijas, gimnastikos 
pamokas, dirbti seminarijos 
sode (kokie 4 ha). Tam reika
lui sodas buvo padalintas j 
dalis ir prižiūrimas vyresnio 
kurso seminaristų. J ie buvo 
atsakingi prieš seminarijos 
mokytoją. Prie seminarijos bu
vo senas sodininkas — Ber-
nackis. Vakare nustatytą va
landą mokiniai turėjo ruošti 

' pamokas prie didelio bendro 
stalo, nes kambariai buvo ap
šviečiami didelėmis žibalinė
mis stalo lempomis. Prieš va
karienę buvo laisva valanda 
pasivaikščioti. Auklėtiniai 

išeidavo už miestelio — ant 
plento ir laukuose tyrame ore 
žaisdavo, boksuodavosi. eida
vo imtynių, čiuoždavo užšalu
siose pelkėse pačiūžomis. Die
nos metu laisvu laiku ar 
šventadieniais seminarijos 
aikštelėje žaisdavo kroketu, 
kėgliais, „laptu" su kietu svie
diniu, žiemos metu važine-

venerinėmis ligomis, daug 
mažiau tuokiasi. Nors nedar
bo lygis šiais metais suma
žėjo, bet vis tiek vidutinis 
bedarbių moterų procentas 
yra aukštesnis už vyrų. Dar 
vis nedaug moterų svarbiose 
vyriausybės pareigose, pvz., 
Seime yra 114 vyrai, 25 mo
terys: ministrų kabinete — 1 
moteris: yra dvi merės, o vyrų 
— 56; tarp 40 diplomatinių at
stovybių vadovų 3 yra mote
rys ir t.t. 
motinų mirtingumas 1,000 
gimdyvių — 5. Atsižvelgiant į 
mažą gyventojų prieauglio 
skaičių apskritai, dar skau
džiau atrodo nužudytų negi
musių kūdikių gausumas — 
1996 m. padaryta 27,800 
abortų... 

Moterų susirgimai ir mirtin
gumas nuo įvairių ligų, ypač 
vėžio, taip pat didėja. Liūdna, 
kad vis daugiau lietuvių apsi
nuodija alkoholiu, nusižudo 
(nors dar ne tiek, kiek vyrų). 
Iki 1997 m. rugpjūčio mėn. 
Lietuvoje nebuvo nei vienos 
moters, diagnozuotos su AIDS 
liga (vyrų — 2;, bet yra 
žinomos 2 ŽIV nešiotojos 
(vyrų — 20). Moterys ir mer
gaitės dažniau būna nusikal
timų aukomis. Tas skaičius, 
deja. didėja: 1995 m. buvo 
3.424, o pernai jau 5,108 (šių 
metų duomenų dar nėra pa
teikta, bet, pagal žinias spau
doje, neatrodo, kad skaičius 
mažėtų). Moterys mažiau rū
ko: daug rūkančių vyrų yra 47 
proc , moterų — 8 proc.; ret
karčiais rūkančių: vyrų 8 
proc , moterų 6 proc.; ne
rūkančių moterų yra 86 proc. 

Akivaizdu, kad moterys jau 
daugiau rūpinasi savo likimu: 
dabartimi ir ateitimi. Jos sie
kia mokslo, stengiasi susi
pažinti su Vakarų pasaulio 
moterų padėtimi ir sekti jų 
pavyzdžiu, reikalaujant lygių 
teisių, geresnio gyvenimo. 
Nėra abejonės, kad po penke
rių metų prezidentinių rin
kimų kandidatų sąrašuose 
bus kelios moterys, o gal net 
rinkimus laimės... 

Šių metų pradžioje Lietu
voje gyveno 3,707,213 žmonės; 
moterys sudarė 52.8 proc. gy
ventojų, kurių gyvenimo truk
mė (pagal 1996 m. duomenis) 
yra: vyrams — 65.01 metai, 
moterims 76.07 m. Nuo 1959 
m. skaičiai pakilo (vyrų buvo 
64.07, moterų — 71.40). San
tuokų skaičius 1,000 gyven
tojų (1996 m.) buvo 5.5; 
ištuokų — 3. Reikia paste
bėti, kad kūdikių mirtingu
mas pamažu krenta. 1996 m. 
1.000 gimusių vaiku, mirusių 
iki 1 metų amžiaus, buvo 10; 
davo rogutėmis ir pačiūžomis 
nuo kalnelio, tani tyčia pada
ryto iš lentų iki prūdo ir pir
ties, kuri buvo seminarijos 
sode. Pirtį kas 2-3 savaites 
turėjo lankyti visi moksleiviai, 
o vakare, jeigu norėdavo, 
šeimininkės su savo vaikais. 

Seminarijos patalpose, ko
ridoriuje iš lauko pusės buvo 
pakabintas skambutis. Budin
čio pareiga buvo paskambinti. 
kai prasideda ir pasibaigia pa
mokos bei didžioji pertrauka. 
Varpelio garsas buvo girdėt 
visuose mokinių butuos". 

Visą tvarka bute. kaip mi
nėjau, turėjo prižiūrėti buto 
šeimininkas. Pas jį buvo žur
nalas, ir kiekvienas mokinys, 
išeidamas svarbiu reikalu, bu
vo šeimininkui leidus, turėjo 
žurnale pasirašyti kurią va
landą išeina, kada grįžta ir ko
kiu reikalu išeina. 

Bus daugiau 
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LIETUVIU TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

P A R T I Z A N Ų PRALIETAS 
K R A U J A S NEBUVO 

VELTUI 

Lietuvos kariuomenės 79 m. 
sukaktį Los Angeles lietuviai 
iškilmingai pažymėjo lapkričio 
23 d. Šv. Kazimiero parapijos 
kieme susir inkę ramovėnai ir 
šauliai pakėlė Lietuvos ir JAV 
vėliavas. Iš čia jie su savo or
ganizacijų vėliavomis nužy
giavo į bažnyčią, kurioje šv. 
Mišias aukojo ir įvykiui pritai
kintą pamokslą pasakė kun. 
S. Anužis. 

Pagrindinis minėjimas buvo 
parapijos salėje. Vadovavo ka
rių „Ramoves" atstovas V. Gi-
iys. Šaulių kuopos vadui K 
Karužai tvarkant , buvo įneš
tos į salę vėliavos ir pastatytos 
scenoje. Solistas Antanas Poli-
kaitis sugiedojo JAV himną. 
Invokaciją perskaitė kun. S. 
Anužis. Įvado žodį tarė Anta
nas Mažeika. Oficialų žodį 
ta rė Lietuvos gen. garbės kon
sulas V. Čekanauskas. Pagrin
dinę kalbą pasakė žurnalistas 
ir visuomenininkas Ignas Med
žiukas. Pasiremdamas JAV 
prezidento Jefferson posakiu, 
kad Nepriklausomybės medis 
kar tas nuo karto turi būti pa-
iaistytas krašto sūnų krauju, 
peržvelgė 1918-1920 m. sun
kias Lietuvos kovas su prie
šais. Anot pik. K. Žuko, ne
priklausomybes egzaminas 
buvo išlaikytas labai sunkiai, 
„trims su dviem minusais". 
Okupacijos metais į kovos 
lauką įsijungė partizanai. Jų 
pralietas kraujas nenuėjo vel
tui — 19^90 m. buvo a ts ta ty ta 
nepriklausomybė. 

Išnešus vėliavas, meninėje 
dalyje sulistė Stase Pautienie-
nė, akompanuojant muzikui 
Viktorui Raliui, skambiu bal
su atliko keletą dainų: Ra-
movėnų maršą (komp. E. Gai-
levičius,', Broniaus Budriūno 
ir Vlado Jakubėno kompanuo-
tus kūrinius. 

Minėjimas baigtas visiems 
sugiedojus Lietuvos himną. Po 
to dalyviai buvo pavaišinti A. 
Uldukienės paruoštais sumuš
tiniais ir kitais skanėstais. 

Ig .M. 
L I E T U V O S DUKTERŲ 

D - J O S POKYLIS 

S va. lapkričio 9 d., sekma-
dn-:ii. tuoj po pamaldų Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
(vyko Lietuvos Dukterų d-jos 
metinis renginys — bendri 
pietūs ir meninė programa. 
Tai įsisenėjęs paprotys sutelk
ti žmones labdaros tikslams, 
pasi tarnaujant visiems. Puiki 
proga susitikti papuoštoje 
salėje, išklausius gerą pro
gramą, malonioje draugystėje 
pabendrauti . 

Šį sykį meninę programą at
likti buvo pakviestas retas 
svečias iš rytų Amerikos pak
raščio, teatralas Vitalis Žu
kauskas . Pietus paruošė ir 
s talus vikriai aptarnavo Anta
ninos Uldukienės „Virtuvė"; 
salę gyvomis gėlėmis papuošė 
visada paslaugi Ema Dovy
daitienė; įėjimo bilietus plati
no ir žmones susodino Albinas 
Mitkevičius ir buv. pirmoji 
Los Angeles Lietuvos Dukterų 
pirm. Lionė Vilimienė; lai
mėjimus tvarkė Onutė Kan-
tienė, Salomėja Šakienė. Na-
stu te Mitkevičienė; visos val
dybos narės dirbo pilnoje 
žmonių salėje. 

Renginį pradėjo pirm. Regi
na G a s ^ r o n i e n ė gražiai api-
breždama L. Dukterų per 
metus atliktus darbus. J i 
džiaugėsi ir nuoširdžiai dėkojo 
visuomenei už piniginę pa
ramą, už palankų dėmesį L.D. 
draugijos užsimojimams. La

bai daug padaryta! Ne tik vie
tinių sergančiųjų lankymas ir 
naujai atvykusių globa, su
teikta ir stambi pagalba, Lie
tuvos varguoliams. Viena 
didžiausių — Eimučio Kairio 
vardo vaikų namų statyba, 
kurią finansavo per Lietuvos 
Dukterų draugiją adv. Kairys, 
savo motiną Mariją Kairienę 
pagerbdamas. O Marija Kai
rienė yra ilgametė nusipelniu
si Liet. Dukterų d-jos narė , la
bai sumani talkininkė, kur tik 
„pagalbi ranka vargstančiam" 
yra reikalinga. Baigdama 
įžanginį žodį, pirm. Regina 
Gasparonienė pasidžiaugė, 
kad mūsų tarpe yra mie-
laširdingų žmonių, nelaimės 
ištiktiesiems niekuomet neat
sisakančių padėti. 

Svečią artistą Vitalį Žu
kauską pristatė Stasė Pautie-
nienė. Pakiliai nupasakodama 
ilgą jo teatrinį kelią, pasiseki
mus bei aukštą išsimokslini
mą. Publikai plojant, lėtai 
žingsniavo į sceną vieno 
žmogaus teatras, ir programa 
prasidėjo juokais. 

Vitalį Žukauską buvo malo
nu ir lengva sekti; publika 
reagavo plojimais ir skardžiu 
juoku į kiekvieną jo pasako
jimą. Arti valandos, V. Žu
kauskas parodijavo šeimy
ninės/visuomeninės aplinkos 
situacijas, vedybinių nesan
taikų akimirkas: nemažai 
kliuvo ir .politikieriams; su
glaustai atkūrė spaudos pus
lapių žiniasklaidą mūsų kal
bos vėliausiu žargonu, ir tą 
politinių pretenzijų antplūdį 
perdavė virtuoziškai. Stebė
tina, nuostabu — sulaukęs 
aštuoniasdešimt metų, Vitalis 
Žukauskas pajėgus išlaikyti 
estetinėje aukštumoje vieno 
žmogaus teatrą be menkiausio 
nuovargio žymių. Be perstojo 
publikai plojant kuklusis ma
estro dėkojo pastebėdamas: 
...jeigu mano programa jums 
patiko, pasakykite savo drau
gams; jeigu ne, — tai gi
minėms..." 

Po programos buvo šilti 
pietūs, kepiniai, kava ir vy
nas. Šv. Kazimiero parapijos 
naujasis vikaras kun? Anužis 
malda palaimino susirinku
sius. Vėliau, gausių dovanų 
laimėjimai, kuriuos nuotaikin
gai pravedė Algimantas Že
maitaitis. Iki vėlyvo popiečio 
užsitęsė daugumos .viešnagė 
parapijos salėje, gerų įspūdžių 
nuotaikomis besidalinant. O 
geros nuotaikos prasidėjo dar 
bažnyčioje, ten per šv. Mišias 
lietuvių kalba, per giesmyną, 
maldingumo dvasią, puikią 
vargonų palydą. Lyg padėka 
už gražų orą. už tyrą 
džiaugsmą Lietu.os Dukterų, 
d-jos pokylyje su Vitalių Žu
kausku, vieninteliu išeivijoje 
Vieno Žmogaus teatru.. . 

Stasė V. P a u t i e n i e n ė 

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS — 

„POKYLIS ANT LEDO" 

Kviečiame visus gera nuo
taika sutikti Naujus metus 
Detroito Lietuvių Bendruo
menės rengiamame „Pokylis 
ant ledo". Nuotaikingą paben
dravimą rengia Detroito Lie
tuvių Bendruomenės valdyba. 
Ji tam uoliai rengiasi ir visi 
atsilankę bus patenkinti. 
Naujų metų sutikimo pradžia 
7 vai. vakaro-kokteliai, vaka
rienė, šokiai. Dalyvavimas as
meniui 50 dol. Vietas prašome 
užsisakyti pas Vytą Petrulį, 
telef. 313-256-6221 ar Lidiją 
Mitriūtę, telef. 248-258-6221. 
Iš kitų miestų atvykę dėl 
nakvynės kreipkitės į Lidiją 
Mitriūtę. 

Lietuvių Bendruomenės var
du praneša ir kviečia 

Vilija Idze ly tė 

Lietuvos Vyčių veikla 

„PAGALBA LIETUVAF 
DARBAI VERTINAMI 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
padalinys „Pagalba Lietuva" ir 
vėl susilaukė padėkos laiškų 
iš Lietuvos. 

L. Kaval iauskai tė , Šiau
lių ra jono l igoninės d i r ek 
to rė , rašo: „Mes esame labai 
dėkingi už jūsų labdarą. Telai
mina Jus Dievas!" 

Balys Stankus , Vi ln iaus 
CARITAS p i rmin inkas , pa
reiškė: „Esame dėkingi už me
dikamentus, kuriuos gavome 
per seseię vienuolę Doloritą 
Butkutę. Jūsų labdara mūsų 
vargstantiems žmonėms yra 
labai reikalinga ir įvertinta". 

J a n i n a Serenienė , P a n e 
vėžio CARITAS d i r ek to rė , 
rašo: „Norime išreikšti mūsų 
nuoširdžiausią padėką už pa
aukotus vaistus. Šie vaistai 
bus naudojami vargstantiems 
Panevėžyje. Mūsų vaistinės 
lentynos buvo beveik tuščios, 
tad jūsų siunta buvo gauta tuo 
laiku, kai buvo labai reikalin
ga. Linkime jums sėkmės jūsų 
kilniuose darbuose". 

Seselė Marie J o h n , Dievo 
meilės misionier ių labda
ros organizaci jos n a m a i 
Vilniuje, rašo: „Gavome jūsų 
dosnią piniginę dovaną. Esa
me dėkingi. Mūsų organizacija 
dirba Vilniuje arti ketverius 
metus. Mes lankome sergan
čius, žmones su negalia ir vy 

Bičiulius ir artimuosius sveikiname 
su Kalėdų šventėmis ir 

linkime geriausios sėkmės Naujuose Metuose. 
Esame visiems labai dėkingi už parodytą 
nuoširdumą ir rūpestį Venai sergant. 

Vena ir Aleksas Lauraičiai 
' A&L Insurance Agency, Inc. 
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CLASSIFIED GUIDE 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikiname mūsų mielus Tautinės 
Sąjungos narius, jų šeimas ir visus 

Amerikos lietuvius, linkėdami malonių 
švenčių, laimingų 1998-jų metų ir 

ištvermės puoselėjant tautinį išlikimą. 

Siunčiame nuoširdžius sveikinimus 
Lietuvių Tautininkų sąjungai Lietuvoje ir 

linkime nepalaužiamo ryžto dirbant 
Tėvynės gerovei. 

Amerikos Lietuvių Tautines 
sąjungos valdyba 
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ILLINOIS STATE REGISTRUOTOS I 
JAV LB VIDURIO VAKARŲ J 
APYGARDOS VALDYBA f 
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SVEIKINAME VISŲ 
APYLINKIŲ NARIUS IR 
PRIJAUČIANČIUS SU 
ŠVENTOM KALĖDOM 
IR NAUJAIS METAIS. 

1 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
centro valdyba Čikagoje sveikina visas draugijos seniūnes 

ir nares, linkėdama linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų! 

Naujai užgimęs Kūdikėlis teatneša mums jėgų, kantrybės ; 
ir ištvermės tiesiant pagalbos ranką savo artimui. O mūsų 
mielus geradarius - rėmėjus, sveikindama švenčių proga ir 
linkėdama sveikatos bei viso geriausio, prašo ir toliau mus 

taip nuoširdžiai remti ir padėti mūsų darbuose. 
Visiems linksmų švenčių! 

• • • • • • 4? • • • > • • " • ••«• • > • • 
• O^uoSrdšiai sveikiname visas JRmerikos čekams bei T 

T J&duvos OĮjuenhjus sv. DCalėdų proaa. jCinkime visoms ir 4" 

Ą visiems geros sveikatos, sėkmės Airiuose bei kuo daugiau Ą, 

± asmeniškos laimės artėjamuose CMmjuasmose uMetuose. A 

x IJisuanumname kjfjuje tukime iautieSams darnios uaJdas ir * 

resnio amžiaus vargstančius x vitmjaes bent princtpi/iiuose reikaluose. ZRiptamės savo darbais ir 
r. r .ur ,„., M,., .-.nlankom, • ^ ^ ^^fa ^ ^ fcj^ įauvendmimo. Viešpats * 

teįkvepia mus visos geranorius eta ir ten dūlėtiems darbams. 

jų namuose. Mes aplankome 
ligonines ir kalėjimus. Mes 
padedame, kiek galima tiems, 
kurie gyvena gatvėse. Mes 
parūpinam jiems maisto, rū
bų. Prašome, kad jūs prisi
mintumėte mus ir mūsų varg
stančius jūsų maldose". 

paruošė Regina 
Juškai tė-Švobienė 

SĄmerikos jCietuvių Taryba 
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DETROIT, MI 

PALAIDOTA ANN 
BROKAITĖ 

RADZEVIČIENĖ 

Gruodžio 12 d., po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje aukotų kun. Vikto
ro Kriščiūnevičiaus. Holy Se-
pulchre kapinėse buvo palai
dota a.a. Ann Brokaite Radze
vičienė, 91 m. amžiaus. Ve
lionė mirė savo sūnaus Vy
tauto namuose Livonia, Michi-
gan. gruodžio 9 d. Giliam 
nuliūdime paliko sūnų Vy
tautą ir marčią Roma Radze 
(Radžius;, sūnų Vytenį ir 
marčią Saulę Radze I Radžius), 
žentą Louis Tapper, brolį Joną 
Broką su šeima, Lietuvoje 
brolį Albiną ir sesutę Bronę 
Pečelienę bei daug kitų gimi
nių. Laidotuves tvarkė laido
tuvių direktorė Yolanda M 
Zaparackienė. 

*Gudrus ne tas , kuris 
daug kalba, bet tas, kuris 
žino, kada pabaigti. 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA KALĖDŲ PROGA 
Naujausios knygos gaunamos drauge 

LADASTULA 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO 

Atsiminimai 
IV 

Spaudė J^raugo" spaustuvė, 1997 
Kaina 5.00 dol. 

Persiuntimo išlaidos 2.75 dol. 
<$ Illinois valstijos gyventojai prideda „State sales tax" • 
* 

MISCELLANEOUS 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

0.44 dol. * 
* 

* 
I* 

* 

REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS. !3jEoT!n3iuTo?č5rEinExr" 
scaping/mamtenance) bendroves savi
ninkas, WiWngloo, D.C., Meko darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteiloamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tai. (208)844-8373. 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
j . BUBNYS 

773-737-5168 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir 
namus, šiek tiek reikia mokėti 
angliškai. Alga, kambarys, 
maistas ir kelionė apmokama. 
Kalifornijoje tei. 510-420-8181. 

Free Cash Grante! 
College. Scholarships. 
Business. Medical bills. 
Never Repay. Toli Free 

1-800-218-9000 ExL G- 2415 

Išnuomojamas prie 66 St. 
ir Kedzie Ave. 3 kamb. 

butas su šiluma ir virtuvės 
įrengimais $380. 

Tel. 708-425-7160. 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

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

KMtEOK REALTORS 
— s. mšmM uk 
45S5 VArdier A M . 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namu* 
kreipkitės į Danute Mayer. J pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimu 
vaitui. 

MISCELLANEOUS 

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

tel. 773-471-0521 

MIOVVEST DOCUMENT SERVICE, INC. 
6000 W. 79 St (antra* aukštas) 

Burbanti, L 60458 
Tai. 708-430-2828 
Fax 708-599-2281 

Teikia šias paslaugas: 
* Biznio leidimų issiemimas (gėrimų, IL. 
loSimų, ir kt). 
* Specialios pamokos ruošiantis laikyti 
JAV pilietybes egzaminus. 
* Įvairus legalus vertimai (pagr. Europos 
kalbos). 
* Patarnavimas išsiimant pasą: 

•• pasinės ir imigracines nuotraukos; 
" JAV bei užsienio pasų issiemimas; 
••notaras; 
•• įgaliojimas atlikti visus biznio reikalus 

("Power of Attomey" for a foreign 
country lesei transaction). 

TRANSPAK 
Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai 

visiems geros valios lietuviams 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 

nuo Transpako darbuotojų. ~^-.-

Kūčių dieną dirbame iki 1 vai. 
Įstaiga bus uždaryta nuo šv. Kalėdų iki 

1998 m. sausio 2 d. 

Siuntiniai, pinigai į Lietuvą. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629, 

tel. 773-838-1050. 
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JAV LIETUVIU BENDRUOMENES 
KRAMTO VALDYBA 

sveikina JAV lietuvius, 
sudarančius tą nuostabią Lietuvių Bendruomenės 

jungtį, su šv. Kalėdomis ir linki visiems džiaugsmo, 
laimės, ramybės ir lietuviškos vienybės pilnų 

Naujųjų 1998 Metų. 
Lai 1998 metai pasižymi darna visuomeninėje veikloje %c 
ir tegu lydi mus visus, per šiuos DAINOS METUS, %? 

melodingi artimo ir tautos meilės tonai. $fc 

* 

* 

[>.i katvtfs. 

MEČISLOVAS MACKEVIČIUS 
ATSIMINIMAI 

ISleido Lietuvos rašytojų s-gos leidykla Vilniuje, 1997 
Kaina 12.00 dol. 

Persiuntimo išlaidos 2.25 dol. 
* Illinois valstijos gyventojai prideda „State sales tax" - 1.05 dol. • 
* , * 

* STASYS DALIUS * 
* KALNU PERĖJOSE * 
* Spaudė „Draugo" spaustuvė, 1997 * 
* Kaina 10.00 dol. * 
* Persiuntimo įSlaidos 2.75 dol. # 
•& Illinois valstijos gyventojai prideda „State sales tax" - 0.88 dol. $ 
* ^a. .̂ fc f̂e f̂c f̂e jfe .sfe jfe J^L f̂e ^k. ^k. .̂ k. ^ki ^k. ^^ f̂e k̂> ^k, ^k. k̂> ^^ ^k. î̂  ^^ ^^ ^n ^^ ^^ ^^ "^F ^^ ^^ ^^ ^n ^r* ^^ ^^ ^^ ^^ *& '•^ ^^ ^^ ^^ *F ^^ ^̂ r 

* JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė & 
* Regina Narušienė ir valdybos nariai: Asta Banionytė, ses. * 
^Margarita Bareikaitė, dr. Vytautas Bieliauskas, Jūratėj 
^Budrienė, Birutė Jasaitienė, Regina Kučienė, Vytas^ 
2Maciūnas, Mike Mikolaitis, Ramutis Plūra, Kristina* 
j , ProŠkutė Mengeling, Vytenis Rasutis, Marija Remienė, ^ 
J. Algis Tamošiūnas ir dr. Vitolis Vengris ,•, 
fįf jjt, }j* jį/ jįr jįf, jtį, jtį, įįt. Jie, įtĮ, })/. įįį. i l t iįį. Jįį. Jįe, įįe, *jį. įjį. Jtį, Jįe, j fe 
*j* *t* «|\ i ^ tf|\ »|* / |« / |« *|* *i* #t- 1 * ^1* /J^ *I* 1 * 1 * 1% 1 * *|» *l» *l* *|* 

D^uosv&tun sveikiname savo darbuotojus, narius ir rėmėjus <k 

ir linkime Sv. Dtalėdą ir * 

laiminau IQC8-ju Ofaujųją uMetų. # 

'Tautos frondas remia nepriklausomos Jfoetuvos atsistatymą, * 

svieamą, jCietuvos paribių ir užtrinų mokyklas, Hiehvoos + 

kanSą „įįyvosios istorijos" telkimą. 
* 
* 

* 

* 

# 

<Sia re&šminaą paramą oaume suteikti tik ^ūsų, mieli 

iautieaai, į Tautos ^ondą įplaukianaų aukų dėka. uMes 

dėkojame už $ūsų dosnumą ir hkime, kad Touios fondas, 

flūsų remiamas, ir ateikjje bus pajėgus tokią paaahą tęsti 
* 

Tautos fondas + 

* * * # # # # # * * * # * # # * * * • • « # * 



LAIŠKAI 
ADVENTAS 

Tikintieji ruošiasi paminėti 
Kristaus atėjimo į pasaulį 
šventę — šv. Kalėdas. Matau, 
kaip Amerika ruošiasi sutikti 
šią didžią šventę. Malonu pa
žvelgti į praeivį, kai jo veide 
matai geros valios nuotaikas 
ir nesimato rūpesčių šešėlių. 

Šių metų šv. Kalėdos pri
mins man 50-ties metų nuoto
lyje šventąją naktį, kada gim
tinės laukuose žuvo 4 parti
zanai. Juos išdavė netoliese 
gyvenantis kaimynas, tuo 
skrebams ir bolševikams su
teikdamas džiaugsmą. 

Šis Adventas lietuviui, kur 
jis bebūtų, yra vilties adven
tas dieviškąja ir žmogiškąja 
prasme. Tuo tarpu Lietuvoje 
kiekvienas proto ir sąžinės lie
tuvis ir tas lietuvis, kuris bėgo 
į svetimus kraštus, gelbėda
masis nuo raudonojo teroro, į 
prezidento rinkimus žiūri su 
nerimu — kaip išsispręs Lie
tuvos likimas, jo laisvė ir ne
priklausomybė? Lietuva dide
liame pavojuje. Nesunku su
prasti paskutinius prezidento 
— B. Jelcin pareiškimus. Ne
sunku suprasti ir be sąžinės ir 
garbės besibraunantį į prezi
dentus A. Paulauską — kagė
bisto sūnų. Bet juk obuolys 
nuo obels netoli terieda... 

Su viltimi ir dideliu rū
pesčiu laukiu šv. Kalėdų ir 
meldžiu Aukščiausiąjį apsau
goti nuo Paulausko ir jo pro
gramos, nuo jo rinkėjų, ku
riuos okupacijos metais kolū
kio pirmininkai ir visokie di
rektoriai vadindavo debilais. 

Ką reiškia balsuoti už Pau
lauską? Tai reiškia, kad pri
pažįstame tą tautos išdavikų 
grupę, kuri važiavo į Maskvą 
atvežti Stalino „saulės". Ir 
atvežė. Ir pradėjo kalti prie 
kryžiaus lietuvių tautą, o vi
nis, gi padavinėjo Salomėja 
Nėris: »Mes su Stalinu į saulę, 
mes su Stalinu — kovon! 

Paleckis, Sniečkus, gen. Vit
kauskas, Cvirka vykdė tautos 
naikinimo planą pagal Mask
vos nurodymą. Malonu, kad 
tuo metu Krėvė Mickevičius ir 
kt. nenuėjo išdavikų keliu. 
Baisu apie tai pagalvojus. 

Drumsčia šv. Kalėdų nuo
taiką ir V. Adamkaus norai 
būti Lietuvos prezidentu. Gai
la, jog jis nežino, kad tarp 
pliuso ir minuso niekada ne
bus lygybės ženklo. Kas prik
lauso centristų partijai? Ozo
las, Bičkauskas? Tačiau tie 

vadai iki šiolei nepadarė aukš
tos moralės pareiškimų. 

Prie Kūčių stalo renkasi 
visa šeima. Nepamirštami mi
rusieji. Jiems padedamas ka
lėdaitis. Visada prisimenama 
mirusi Motina. 

šiandien suprantame, kad 
tautos egzistencija priklauso 
nuo Motinos širdies. Todėl 
skulptoriaus Rimšos skulp
tūra „Vargo mokykla" apie 
Lietuvos motinas pasako 
daug. Motina prie ratelio rū
pinasi ne tik marškoniu, ima 
elementorių ir, atmetusi graž
danką, moko savo vaikus lie
tuviško rašto. Motina prie ra
telio ir Maironiui įkvėpė šiuos 
brangius žodžius: „paėmę ark
lą, knygą, lyrą eisime Lietuvos 
keliu". 

Tie, kurie gynė Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, tie, 
kurie išlaikė aukštą Sąjūdžio 
moralę taip pat palaiminti mo
tinos širdimi ir kryžiumi. 

Profesorius V. Landsbergis 
drąsiai aukojosi Lietuvos lais
vei, ėjo tiesiu gyvenimo" keliu 
nesustodamas kryžkelėse ir 
atsiradęs sąjūdžio centre kar
tu su bendražygiais, geros va
lios žmonėmis. Ėjo su daina, 
kalbėjo pasverdamas kiekvie
ną žodį, o svarbiausia, nieka
da neišdavė savo žodžio. Todėl 
šiandien ir plevėsuoja Lietu
vos trispalvė Gedimino kalno 
viršūnėje. 

Taip buvo pradėtas Lietuvos 
nepriklausomybės tęstinumas. 
Kai kurie Landsbergio bend
ražygiai pavilioti lito ar dole
rio tapo tautos ir Sąjūdžio 
išdavikais. Už nelemtą ska
tiką ardo kelius, kurie veda 
mus prie Aušros Vartų, Min
daugo karūnos, Gedimino pi
lies ir Vytauto karsto. 

Šiandien tautos priešai ne
paprastai suaktyvėjo ir Lietu
vai iškilo grėsmė. Palikę są
žinę ir gėdą už durų, kai kurie 
pretendentai braunasi į prezi
dento postą, žadėdami keisti 
.vyriausybę, parlamentą! Šito
kio prezidento laukia tik 
Maskva ir jau dabar rodo di
delį susidomėjimą būsimais 
rinkimais Lietuvoje. 

Vėl atėjo metas parodyti pa
sauliui — sugebėsime ar ne — 
pasirinkti kelią, būti Lietuvai 
nepriklausomai ir laisvai ar 
priklausyti „nepriklausomų" 
valstybių sandraugai. 

Neleiskime įsigalėti komu
nistams ir jų pakalikams! Bal
suokime už prof. Landsbergį 
vieningai, nes šis žmogus jau 

įrodė, kad juo ir jo žodžiu pasi
tikėti galima. Jis ir toliau vyk
do paliktą 1918-1920 metų 
savanorių testamentą: „Per 
amžius budėję, per aukas ir 
pasišventimą laisvę laimėjo
me". 

Rūta Juodikienė 
Adolfas Stankevičius 

Lietuva — JAV 

PATIKSLINIMAS 

„Naujosios vilties", 1997 me
tų, Nr. 28, psl. 139, straips
nyje — „Kultūrinių ir visuo
meninių įvykių kronika" — 
įsivėlė netikslumas. Kai ku
rios pavardės pateko į ne savo 
vietą. Patiksliname: 

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
steigėjai buvo: Leonas Abra-
mavičius, Vytautas Banaitis, 
Jurgis Dargis, Antanas Dre-
vinskas, Aleksandras Dumb-
rys, Valentinas Gustainis, An
tanas Jakobas, Martynas Ka
volis, Kazys Kazlauskas, Ka
zys Marčiulionis, Jonas Pikči-
lingis, Juozas Vileišis ir Simas 
Virkutis. 

Redakcijos vardu atsiprašau 
straipsnio autorių ir skaityto
jus. 

Antanas Juodvalkis 
Burbank, IL 

AČIŪ MUZIKOLOGUI 
STROLIAI... 

Š.m. gruodžio 50-sios „Drau
go" laidoje išspausdintas mu
zikologo Vytauto Strolios 
straipsnis „Muzika ir rizika" 
vertas dėmesio, padėkos už 
nurodymą daugelio klaidų, 
padaromų rašančių muziki
nėmis temomis, aptariančio
mis kompozitorius, daininin
kus, konservatorijas, muzikos 
bei dainavimo mokyklas, ope
ras, koncertus ir kt. 

Šį jo ilgoką rašinį, atrodo, iš
šaukė, kaip jis teigia: „Drau
go" puslapiuose jau kelintą 
kartą kartojama klaida apie 
pernai mirusią Lietuvos ope
ros solistę Juzę Augaitytę". 

Jo rašinys palietė ir mane, 
jo žodžių paskatintą ištarti 
jam ačiū už mano „Tėvynės la
bui" pavadinimą „įdomiais 
prisiminimais", kuriuose pa
daryta klaida, kur solistė Juo
ze Augaitytė minima, kaip 
baigusi Klaipėdos konservato
riją. Jis rašo: „Tą jos ankstyvą 
'Klaipėdos konservatorijos bai
gimą' jau kaip tiesą pakartojo 
Balys Raugas savo prisimi
nimuose Tėvynės labui'. Ir 
dar Vytautas Strolia pabrėžia: 
„Tai rodo, kad kai kam ne
žymiais atrodančių netikslu
mų atitaisymai vis dėlto yra 
reikalingi". 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 

ft$ micllcincl Padarai 
• ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESDC 
I0UMIOOC 
UEN0ER 

Nors buvau gerai pažįsta
mas su a.a. operos dainininke 
Juoze Augaitytė, tačiau nie
kad nedrįsau ją klausinėti 
apie jos muzikinius mokslus, o 
rašydamas „Tėvynės labui", 
kai reikėjo ją paminėti, žvilg
telėjau į bostoniškę enciklope
diją, kur teigiama: „1925 -
1927 m. mokėsi Klaipėdos 
konservatorijoje, 1927 - 1932 
m. Milane". Taigi sutikdamas 
su muzikologu Vytautu Stro
lia, ruošdamas savo „Tėvynės 
labui" antrajai laidai Lietu
voje, jau padariau atitinkamą 
pataisymą. Ir už tai esu dė
kingas muzikologui Vytautui 
Stroliai. Tačiau kas ir kada tą 
„klaidą" pataisys bostoniškėje 
enciklopedijoje, kur yra daug 
stambesnių klaidų? 

Balys Raugas 
Delran, NJ 

LIETUVIŠKŲ PĖDSAKŲ 
VISUR RASI 

Prieš keletą metų Kaliforni
joje lankėsi jauna lietuvaitė, 
žmonos pusseserės duktė. Ji 
panoro aplankyti Santa Bar
bara miestą; kuriame buvo fil
muotas, Lietuvoje labai mėgs
tamas tuo pat vardu TV seri-
jalas. Nuvažiavome. Centre 
sustoję klausiame pirmos pra
eivės. Jinai, sakėsi nežinanti, 
kurioje vietoje buvo tas filmas 
darytas, nei ji pati turistė iš 
Pennsylvanijps. Kiek šnekte
lėjus, sužinojome, kad jos se
nelė prieš Pirmąjį pas. karą 
atvykusi iš Lietuvos. 

Visi trys išartu sustabdėme 
kitą praeivį - vyrą. Jis žinojo, 
kur ta filmavimo vieta, o taip 

i' ===== 

pat išsikalbėjus pasisakė esąs 
trečios kartos lietuvis. 

Dabar, po X M ir K. simpo
ziumo Čikagoje prireikė man 
vykti į Scranton, Baltimorę ir 
VVashington. Pasiskolinęs 
žmonos brolio automobilį, pa
sileidau kelionėn. įvažiavus į 
Pennsylvanijos kalnus, ėmė 
kristi lengvas sniegas ir anks
ti sutemo. Mačiau, Scranton 
nepasieksiu, tai sustojau ma
žame Frackville miestelyje. 
Ten du moteliai, vienas prie
šais kitą. Jėjau į „Granny:s 
Motei". Užsiprašė aukštoką 
kainą. Sakiau, Jūs per bran
giai norite, eisiu geriau į Mo
tei 6, nes tiktai noriu pernak
voti". Apsisukęs einu jau lauk. 
ir staiga ant sienos matau 
užrašą: „VVe accept Lithua-
nian Visa cards". Sustojau. 
Stalo kampe pastatyta Lietu
vos trispalvė. Klausiu: „Ar jūs 
lietuviai?" „Taip", — atsakė, 
— tiktai aš pati nekalbu lietu
viškai, nes esu trečios kartos. 
Mano senelė dar kalba lietu
viškai..." Taip ir palikau pas 
juos, nors antroje kelio pusėje 
esančiame Motei 6 būčiau su
taupęs 10 dol. 

Grįžtant link Čikagos, va
žiuoju Interstate 70 per Ohio. 
Klausaus vietinės radijo sto
telės transliuojamą švelnią 
muziką. Po kiek laiko, kažko
kia moteris pradeda garsinti 
Beavercreek miestelyje esan
čią savo delikatesų krautuvę, 
ir baigia su: „Linksmų Kalė
dų!, that's Merry Christmas in 
Lithuanian". 

Ir kur tų lietuvių nėra? 
Vytautas J. Šliūpas, P.E. 

Burlingame, CA 
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VLADUI ANDRIJAUSKUI 

mirus, Čikagos jaunimo vardu reiškiame gilią užuojautą 
jo šeimai ir artimiesiems. 

Čikagos Jaunimo Sąjunga 

A t A 
VLADUI ANDRIJAUSKUI 

mirus, Čikagos jaunimo vardu reiškiame gilią užuojautą 
jo seimai įr artimiesiems. 

Čikagos Jaunimo Sąjunga 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
FELICIJAI KRUMPLIENEI 

mirus, VALENTINĄ KRUMPLĮ, „Draugo" administ
ratorių, jo žmoną SILVIJĄ, jų dukras ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

BALF'o Centro valdyba 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDOS 

ruošiamos šv. Kalėdų metu -
gruodžio 25 d., iki sausio 1 d. 
imtinai Marijonų koplyčioje 

prie „Draugo" 

Prašau įjungti mano atžymėtas intencijas į kalėdinės 
oktavos šv. Mišias ir maldas: 

D Padėka Dievui už šiuoe metus D Prašant laiming. ateinančių metų 
D Padėka Marijai už globą D Prašant sveikatos 
D Padėka už gautas malones D Prašant ramybės šeimoje 
D Padėka už taiką pasauly D Prašant santOrumo malonės 
D Už lietuvius Sibire, gyv. ir mir. d Prašant Lietuvai apsaugos 
ū Už šeimos mirusius D Prašant pašaukimui dvasinį luomą 
D Už vaiku? D Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 
Vardą?, pavardė 
Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. KILBOURN AVE. 
CHICAGO, IL 60629 

PAUL 
A f A 

NAUJOKAS 
Gyveno Cherry Valley. Rockford, IL priemies

tyje, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apy
linkėje. 

Mirė 1997 m. gruodžio 17 d., 12 vai. dieną su
laukęs 79 metų. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko sūnūs: Carl, marti Sandra, Paul, 

mart i Annie, Casey ir Leo; duktė Ruth, žentas 
Dennis Karsten; aštuoni anūkai ir trys proanūkai. 

Priklausė Lietuvių šauliu organizacijai. 
Velionis pašarvotas gruodžio 20 d., šeštadienį 

nuo 8:30 v.r. iki 10 v.r. Gaidas-Daimid laidojimo 
namuose, 4330 S. California Ave. 

Po religinių apeigų laidojimo namuose 10:30 
vai. ryto gruodžio 20 d. velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai "kviečiame gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: s ū n ū s , m a r č i o s , d u k t ė , ž e n t a s , 
a n ū k a i i r p r o a n ū k a i . 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-
523-0440. 

PADĖKA 
A.tA. 

Dr. RIMAS VIENUŽIS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis mirė 1997 m. 

lapkričio mėn. 16 d. Michiana Shores, Indiana. 
Gili padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems 

atvykusiems atsisveikinti su Velioniu koplyčioje ir 
dalyvavusiems šv. Mišiose. Ypač iš toli atvykusiems, 
Jonui Adomoniui ir Violetai Ramsey iš Canada, Irenai 
ir Jonui Vilgaliams iš New York, Angelei ir Albinui 
Karniams ir dr. Domui Giedraičiui iš Florida. 

š i rd ingai dėkojame visiems už gausius paguodos 
žodžius, l a i škus , užuojau tas spaudoje, už gėles i r 
va in ikus , už aukas Vytau to Didžiojo univers i te to 
studentų paramos fondui, Kauno „Lopšeliui" ir kitoms 
labdaros organizacijoms. 

Dėkojame Albinui Karniui pravedusiam atsisveikinimą 
koplyčioje, kalbėjusiems organizacijų vardu ir Jonui 
Kavaliūnui už pravestą rožančių. Šv. Mišių metu kun. 
Ch.Doyle už maldas, Angelei Karnienei už skaitymus, 
Vytautui Kasniūnui už patarnavimą šv. Mišiose, sol. 
Praurimei Ragienei už jausmingas giesmes bažnyčioje. 

Visų Jūsų nuoširdumas liks mūsų širdyse. 

Liūdinti ž m o n a J a n i n a , s ū n ū s i r j ų še imos . 

Mylimam vyrui 

A.tA. 
RIMGAUDUI ŠVOBAI 

taip netikėtai Amžinybėn išėjus, reiškiame nuošir
džią užuojautą giliame liūdesyje likusiai žmonai RE
GINAI, BALF'o direktorei, ir visiems artimiesiems. 

BALF'o Centro valdyba 
ir direktoriai 

Brangiam šeimos draugui 

A.tA. 
STASIUI VANAGUNUI 

s t a iga m i r u s , s k a u s m o pr is lėgt iems jo sūnums -
RAMŪNUI, STASIUI, ARVYDUI ir jų šeimoms bei 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
ir kar tu liūdime. 

Liucina ir Jurgis Grigalauskai 
Jolanta ir Jonas Zubinai 
Judita ir Robertas Yuškai 

Brangiam šeimos draugui 

A.tA. 
STASIUI VANAGUNUI 

i s ta iga m i r u s , skausmo pr is lėgt iems jo s ū n u m s -
RAMONUI, STASIUI, ARVYDUI ir jų šeimotns bei j 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
•r kartu liūdime 

Liucina ir Jurgis Grigalauskai • 
Jolanta ir Jonas Zubinai 
Judita ir Robertas Yuškai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PANEVĖŽIEČIŲ SUSIRINKIMAS 
KELIAVO PO LIETUVĄ 

Čikagos lituanistinė mo
kykla kviečia tėvelius, gi
mines ir lietuvišką visuomenę 
į mokinių suruoštą Kalėdų eg
lutę, gruodžio 20 d., 12 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Visų klasių mokiniai da
lyvaus veikale, „Pirmos Kalė
dos". Kviečiame kartu su mu
mis pabendrauti ir sulaukti 
Kalėdų Senelio apsilankymo. 

Ką tik išleista Vilniaus 
universiteto profesorės Aldo
nos Vasiliauskienės knyga 
„Gyvenimas Dievui ir Lietu
vai", skirta dr. prel. J. Pruns-
kio 90 metų sukakties ir 65 
metų kunigystės jubiliejui. 
Šios knygos pristatymas įvyks 
Jaunimo centro kavinėje gruo
džio 21 d., sekmadienį, po šv. 
Mišių tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
11:30 vai. Pristatyme daly
vaus knygos autorė, bus rodo
mas videofilmas apie dr. prel. 
J. Prunskį. Maloniai kviečia
me dalyvauti! 

Algis ir Lydia Liepinai-
čiai užprenumeravo, .Draugą" 
į Lietuvą — Pažaislio vienuo
lynui. A. Liepinaitis labai 
daug prisidėjo, kad būtų iš
leistas informacinis lankstinu
kas apie Pažaislio vienuolyną 
ir jo architektūrinius bei me
ninius lobius. 

,.Dainavos" ansamblio re
liginiame koncerte: „Pasi
aukojau... Dievui, Artimui ir 
Tėvynei" dalyvaus solistė Vir
ginija Bruožytė Muliolienė iš 
Cleveland, OH. Ansamblio va
dovas ir dirigentas — muz. 
Darius Polikaitis. Koncertas 
bus sekmadienį, 1998 m. sau
sio 18 d., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. Bi
lietai jau gaunami „Sekly
čioje" ir „Lion Frame Gallery" 
(216 Main Str.) Lemonte. 

Čikagos Lietuvių kultū
ros klubas „Baltija" visus 
kviečia sutikti Naujuosius me
tus jaukiame Park Restau-
rant. 4345 S. Kedzie (Kedzie ir 
Archer kampas). Vietas gali
ma užsisakyti telefonais 773-
869-9660 arba 847-342-1512. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r inktinė kviečia šaulius ir 
visuomenę į Naujųjų metų su
tikimą gruodžio 31 d., 8 vai. 
vak.. rinktinės namuose. 2417 
W. 43rd Street, Chicago, IL. 
Šokiams gros Kosto Rama
nausko orkestras. Informacija 
teikiama telefonais: 773-434-
3713 ir 773-376-0551. 

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

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys, kurių moti
niškasis namas yra Marąuette 
Parke, švęs savo 90 metų 
įsteigimo sukaktuves sekma
dienį, 1998 m. sausio 4 d. Šv. 
Minias 2 vai. p.p. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje aukos Čikagos arkivys
kupas Francis George, OMLsu 
vysk. J. Gorman ir 25 kuni
gais. Visi kviečiami dalyvauti 
šiose padėkos Mišiose. Kaip 
daug kartų minėta, Šv. Kazi
miero kongregacija buvo 
įsteigta 1907 m. Scranton, PA. 
Dievo tarnaitės Motinos Mari-
|(jh Kaupaitės. Kongregacija 
vadovauja Šv. Kryžiaus ligoni
nei. Mana aukštesniajai mo
kyklai Čikagoje, o Holland, PA 
— Villa Juozapo Marijos 
aukšt. mokyklai ir Šv. Juoza
po .slaugos namams. 

ŠV. MIŠIOS JAUNIMUI 

Tai tik pati pradžia. Le
monte, Pasaulio lietuvių cent
re, Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos šventovėje, šeštadieniais, 
5 vai. vakare, yra aukojamos 
šv. Mišios jaunimui. Jas paly
di, gitara ir drauge giedodama 
su susirinkusiais, Jūratė Fis-
cher. Šv. Mišių skaitytojai yra 
jauni moksleiviai. Jautrūs 
kun. A. Palioko, SJ, žodžiai 
pritaikomi jaunimui, o kartu 
ir susirinkusiems tėvams bei 
artimiesiems. Šv. Mišių idėja 
atėjo iš tėvų, kurie supranta, 
kaip dabar svarbu, kad jauni
mas lietuviškai melstųsi ir 
drauge dalyvautų bendroj 
maldoj. Laukiama ir daugiau 
talkininkų, grojančių, giedan
čių, patarnaujančių, įsijun
giančių į bendrą maldą. Jauni
mui daug padeda Putnamo 
seselės Daiva ir Stasė. 

Man šios šv. Mišios labai 
primena Vilnių, kur po dauge
lio okupacijos metų Šv. Kazi
miero šventovėje kiekvieną 
sekmadienį šv. Mišioms susi
renka labai daug jaunimo, ku
rie gieda ir groja gitaromis, 
vargonais bei kitais muzikos 
instrumentais. Tikėkime, kad 
pamažu vis daugiau ir dau
giau susirinks jaunimo — 
skautų, ateitininkų, Maironio 
mokyklos mokinių. Gal šios 
šeštadienių šv. Mišios išaugs į 
didesnę susikaupimo ir meilės 
valandą. Juk tai tik graži pra
džia jaunimui prasmingo kelio 
į Viešpatį. 

J. G-nė 

YPATINGA ŠVENTĖ 

Šioje šventėje viskas turi 
būti gražu. Kurdami kalėdinę 
nuotaiką namuose patiriame 
be galo malonius jausmus. 
Įkvėpimo pagauti padarome 
puikiausius kūrinius, tarp jų 
ir kalėdines puokštes. Pasida
linkime idėjomis, parodykime 
savo išmonę visiems pirmą 
kartą Amerikoje rengiamoje 
parodoje „Naujametinės puokš
tės '97". 

Kviečiame visus ir laukiame 
gėlininkų profesionalų vaikų, 
grupinių ir pavienių asmenų 
darbų. Geriausios trys kom
pozicijos bus apdovanotos di
deliais prizais, atskirai vertin
sime jaunuosius menininkus. 
Galima bus įsigyti patikusią 
puokštę. 

Patikėsime žiūrovams įver
tinti kūrybiškumą, originalu
mą, šiuolaikiškumą ir lietu
viškumą. 

Su įvardintomis puokštėmis 
ir jų pavadinimais autoriai 
laukiami iki 18 d. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje 
nuo 11 iki 7 vai. Atidarymas 
š.m. gruodžio 19 d., penkta
dienį, 7 v. p.p. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Smul
kesnė informacija tel (773) 
778-7500 (Skirmantė) ir (773) 
239-6112 (Ūla). 

Sukurkime sau šventę! 
Ūla Juškytė 

Lietuvos Respublikos ge
neralinis garbės konsula
tas Čikagoje praneša, kad 
balsuoti Lietuvos prezidento 
rinkimuose bus galima ši 
sekmadieni, gruodžio 21 d., 
nuo 9 vai. ryte iki 4 vai. popiet 
konsulate, 6500 S. Pulaski 
Road, Chicago. Būtina at
sinešti Lietuvos Respublikos 
pasą. 

Gražina Gražienė, Dow-
ners Grove, IL, šv. Kalėdų 
proga, atsilygindama už kalė
dines korteles, mus apdovano
jo 115 dol. auka. Esame jai la
bai dėkingi. 

Panevėžiečių klubas lapkri
čio 9 d. paminėjo savo miru
sius narius, dalyvaudami šv. 
Mišiose T. Jėzuitų koplyčioje, 
kurias aukojo kun. J. Vaišnys, 
SJ. Po pamaldų nariai susirin
ko į apatinę Jaunimo centro 
salę, kur buvo metinis klubo 
narių susirinkimas. Susirin
kimą pradėjo ir jam vadovavo 
pirm. Vladas Paliulionis, sek
retoriavo Pranė Masilionienė. 
Atsistojimu ir susikaupimu 
buvo pagerbti šiais metais mi
rę nariai: G. Bajalis, D. Kirk-
lis, Br. Madeikis, M. Jonikienė 
ir A. Baleišienė. Šia proga J. 
Masilionis pakalbėjo apie A. 
Baleišienę, labai veiklią narę, 
mirusią birželio 12 d. Pra
nešime apie mirtį buvo pasa
kyta, kad laidotuvės privačios, 
o ar buvo ir kur pašarvota, nė 
žodžio, todėl klubas su šia 
darbščia nare negalėjo atsi
sveikinti. 

Šio susirinkimo centras — 

LIETUVIU FONDAS 
SVEIKINA IR DĖKOJA 

Prieš keletą dienų lietuvių 
fondo vadovybė išsiuntinėjo 
savo nariams šventinius svei
kinimus, o kartu pridėjo ir di
desnio formato 1998 metų 
mėnesinį kalendorių. Atei
nančių metų kalendorių puo
šia spalvota peizažo reproduk
cija iš dailininko Prano Dom-
šaičio paveikslų rinkinio, 
esančio LF nuosavybėje; pa
talpintos Lietuvių Dailės mu
ziejuje Lemonte. 

Išsiuntinėtame laiške, LF 
tarybos pirmininkas Algirdas 
Ostis ir valdybos pirmininkas 
Povilas Kilius dėkoja visiems 
nariams už dosniai sudėju
siems iki šiol arti 9 mln. dol. 
pagrindini kapitalą, kuris lei
do LF vadovybei pereitais 
metais paremti studijuojantį 
jaunimą, lietuvių kultūrą, 
mokslą bei visuomeninę veik
lą 600,000 dol. suma, tikėda
miesi ir tolimesnės lietuvių 
visuomenės paramos. 

Prie šventinių laiškų išsiun
tinėjimo prisidėjo, kaip jau ne 
kartą, gausus būrys savanorių 
— Elena ir Stasys Barai, Al
girdas Čepėnas, Vytautas Di
jokas, Kostas Dočkus, Vladas 
Jakovickas, Romas Kronas, 
Vaclovas Momkus, Regina ir 
Algirdas Osčiai, dr. Antanas 
ir Alė Razmai, o taip pat Vik
torija ir Antanas Valavičiai. 

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų savo 
nariams, rėmėjams ir talki
ninkams linki Lietuvių fon
das! 

J .K 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, 
gruodžio 21 d., 12:30 vai. p.p. 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
aukos prieškalėdines šv. Mi
šias. Bus klausoma išpažinčių. 
Po pamaldų, 1:30 vai. p.p., 
„Fortune House" restorane 
312 W. U.S. Route 20, įvyks 
Lietuvių klubo susirinkimas. 
Vytas Kasniūnas, Jr. praves 
pasikalbėjimą „Mūsų mąsty
mai apie naują parapijos kle
boną". Mokyt. Julija ir Vytau
tas Kasniūnai, Jr. yra aktyvūs 
parapijos įvairių komitetų na
riai. Vytas, Jr. yra ir „Para
pijos kontūrų — Parish pro-
file" komiteto pirmininkas. 
Kun. dr. Charles Doyle — pa
rapijos klebonas rūpinasi lie
tuvių sielovados reikalais, nes 
plačioje apylinkėje gyvena 
apie 100 lietuvių katalikų 
1998 m. liepos pradžioje kun. 
Charles Doyle išeina į pensiją. 

Advokatas Vytenis Lie
tuvninkas, Chicago, IL. šv. 
Kalėdų proga, atsilygindamas 
už kalėdines korteles, atsiuntė 
100 dol. Nuoširdžiai dėkojame 
už šią dovaną! 

kelionė po Lietuvą. Antanas 
Paužuolis šią vasarą tris sa
vaites lankėsi Lietuvoje, daug 
matė, daug patyrė įspūdžių 
tai ir susirinkimą pavedžiojo 
po gimtąjį kraštą. Jis lankėsi 
ir kaimuose, ir miesteliuose, ir 
didžiuosiuose miestuose. Pa
sakojimą pradėjo Maironio 
eilėraščio posmu: „Graži tu, 
mano brangi tėvyne.., brangi: 
tiek vargo, kančių prityrei"... 
Tai ir buvo pagrindinė pasako
jimo mintis: Lietuva graži, bet 
ten dar daug vargo. Kaimuose 
daug gandrų, daug jiems įtai
syta lizdų, daug dirvonuojan
čios žemės. Nebėra darbštu
mo, geria ir pirktą, ir savo ga
mybos degtinę. Mažuose mies
teliuose daug nedidelių krau
tuvėlių, dideliuose — didelių. 
Prekių yra, bet jiems brango
ka. Bet perkančių yra. Kas 
jie? Kai kas turi pinigų, kai 
kas skursta. Aptarnaujama 

jau ir su šypsena. Viešbučiai, 
kuriuose buvo apsistoję, bran
goki. Jis yra buvęs prieš ke
letą metų Lietuvoje, matomas 
daug kur ėjimas į gerąją pusę. 

Domėjosi jaunimu. Atrodo, 
jaunimo yra trejopo. Bolševikų 
laikais mokęsis ir augęs jauni
mas stengiasi kuo greičiau 
pralobti. Vieni iš jų nežiūri 
jokių priemonių, tai, saky
tume, mafijozai. Kiti geresni 
— jie nori pralobti teisėtu 
būdu, mesdamiesi į verslą: 
keliauja į užsienį, atsigabena 
prekių/automobilių ir kt., čia 
brangiai parduoda. Lietuvos 
viltis yra dabar augąs ir be
simokąs jaunimas, priklausąs 
ateitininkams, skautams ar 
kitokioms idealistinėms orga
nizacijoms. 

Bažnyčios sekmadieniais pil
nos. Prie bažnyčių ir šiaip bet 
kur yra labai daug elgetau
jančių. Ir vėl — daug skurdo, 
bet daug statoma gražių pri
vačių namų. Ir vėl klausimas: 
kas jie? 

Taip pat domėjosi ir poli
tinėmis žmonių nuotaikomis, 
kaip ir už kokį kandidatą bal
suos prezidentiniuose rinki
muose. 

Dr. R. Sidrys, neseniai grį
žęs iš Lietuvos, trumpai pa
pasakojo savo įspūdžius. Jis 
dalyvavęs akių gydytojų suva
žiavimuose, domėjęsis sveika
tingumo reikalais. Atrodo, kad 
į sveikatingumo reikalus val
džia dar nepakankamai krei
pia dėmesio. 

Išklausius pirmininko ir ka
sininko pranešimus apie klubo 
veiklą, paskirsčius po nedi
dukes aukas lietuviškiems rei
kalams, susirinkimas buvo 
baigtas, pasiliekant pabend
rauti ir pasivaišinti Pr. Masi-
lionienės ir A. Paulauskienės 
paruoštomis vaišėmis. 

P.R. 

Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar 1997 m. lapkričio 12 d. paskelbė tautinių muziejų diena valstijoje. 
Suruoštoje parodoje dalyvavo per 30 muziejų, jų tarpe ir Balzeko Lietuvių kultūros muziejus. Parodą kasdien 
aplankė daugiau kaip 20,000 žmonių. Lietuvių muziejui suteiktas žymuo uždalyvavimą renginyje. Iš kaires: 
Algimantas Kezys, Pat Michalski, gubernatoriaus patarėja etninaims reikalams, Irena M. Kirkuvienė, Birutė 
A. Vindašier.ė, Stacy Korres, Nijolė Grigaliūnienė ir Donna Mulcahy FiUs iš gubernatoriaus Edgar įstaigos. 

dfe ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Vytautas Linartas, Har-
bert, MI, šv. Kalėdų proga 
sveikindamas „Lopšelio" ma
žylius, siunčia jiems 50 „žalių 
švilpynukų", kad su paukš
teliais, su zylėm pačiulbėtų. 
Sveikinu plačių laukų kaimy
nus, dar plačiau išsisklai
džiusius giminaičius, draugus, 
bičiulius. Susidėvėjo adresų 
lapai, susimaišė užrašai, bet 
Jūs tebeesate mano mintyse, 
širdyje ir jungiuos nuošir
džiais sveikinimais bei linkė
jimais. 

Vita Baleišytė su Mama 
sveikina visus gimines, drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga, linkėdamos laimingų 
Naujų metų! 

J u z ė ir Jonas Žebrauskai 
sveikina Kristaus Gimimo ir 
Naujų metų proga visus gi
mines, draugus bei pažįsta
mus, o taip pat lietuviškos 
spaudos ir radijo darbuotojus, 
linkėdami Dievo palaimos, iš
tvermės bei laimės! 

Marytė Černiūtė sveikina 
gimines ir draugus su šv. Ka
lėdom ir linki smagių ir svei
kų Naujų metų. Auką skiria 
„Draugui". 

Liucija Maldonienė svei
kina gimines, draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdom ir 
linki laimingų 1998 — Metų! 

Pe t ras ir Emilija Brizgiai 
sveikina su Kalėdų šventėmis 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus, linkėdami visiems 
gerų ir laimingų Naujų metų. 

Skiria auką „Draugui". 

Stasė Kazlienė, sveikina 
savo draugus ir pažįstamus, 
Šventų Kalėdų proga; linki 
visiems sveikatos ir tyro 
džiaugsmo 1998-se metuose. 

Rasa ir Romas Pukščiai 
šv. Kalėdų ir Naujų metų pro
ga sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus, linki sėkmės ir 
sveikatos visiems geros valios 
lietuviams. Vietoj kortelių ski
ria auka „Draugui". 

Juozas ir Irena Rasiai, 
Cambridge, Mass, sveikina 
mielus gimines ir draugus šv. 
Kalėdų bei Naujųjų metų pro
ga, linkėdami džiugių švenčių, 
sveikų ir laimingų Naujųjų 
metų ir kad greičiau pildytųsi 
svajonės, kad Lietuva būtų 
tokia, kokioje mes augome. 

Meilutė Biskienė ir šei
ma linki linksmų šv. Kalėdų 
ir daug gerų, sveikų metų vi
siems draugams ir pažįsta-

SKELBIMAI m 

..Žiburėlio' 
Lelis 

mokvklel.s auklėtiniai Rimas Grybauskas •kairejp' ir Danus 

x Lietuvos Partizanu Glo
bos fondui paaukota $100 
a.a. dr. R. V. Vienužio atmini
mui. Aukojo: Janina Vienužis 
$25, Zigmund ir Kęstutis Dai
lidės $50 ir Dalia L. Būtė
nienė $25. Nuoširdžiai dėkoja
me už aukas ir reiškiame 
nuoširdžią užuojautą artimie
siems. L.P.G.F. valdyba. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei ki tu 
ve r tyb ių p i rk ime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
x A. a. dr. Alexandro Pla-

terio atminimą pagerbdama, 
ATSUKO CRAFT. Pavvlleys 
Island, SC atsiuntė $50 Lietu
vos našlaičiams. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x TALMAN DELICATES-

SEN 2624 W. 69 St. Chicago, 
IL 60629 Tel. 773-434-9766. 
Priimame užsakymus, kū-
čioros, Kalėdoms. Įvai
rūs žuvies patiekalai * Tortai 
* Šližikai • Koldūnai su mėsa, 
grybais, varške * Kiti lietuviški 
valgiai. Siunčiame U.P.S. 

(sk.) 
x Dėmesio, lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmones iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

'sk) 
x Amerikos Lietuvių radi

jas , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S. Francisco. Chicago. IL 60632. 

(sk) 

x J . ir R. Užupiai, globoja 
vieną našlaitę Lietuvoje. Pra
tęsdami metine globą dar pri
dėjo $25 dolerių šventinę do
vaną — viso $175. Našlaitės 
vardu dėkojame. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tas. 

(sk) 
x TRANSPAK įstaiga Kū

čių dieną dirbs iki 1 vai. Nuo šv. 
Kalėdų iki 1998 m. sausio 2 d. 
įstaiga bus uždaryta. Tel. 773-
838-1050 

(sk.) 
x Dr. Danutė ir dr . Vytau

tas Bieliauskai, Cincinnati 
OH, globoja du našlaičius Lie
tuvoje. Pratęsdami globą ki
tiems metams, atsiuntė $300. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sfc) 
x TRANSPAK įstaiga Le

monte švenčių metu bus ati
daryta tik sekmadieniais -8:30 
- 1 v. p.p. Tel. Lemonte 1-630-
257-0497. 

(sk.) 
x DĖMESIO visiems, kurie 

nori iškilmingai sutikti besi
baigiančio XX-ojo amžiaus 
Naujuosius Metus, o taip pat 
palydėti praeinančius gerus 
metus. L.B. apylinkė „KRAN
TAS" kviečia visus sut ikt i 
Naujus 1998 Metus iškilmingo
je ir jaukioje aplinkoje WIL-
LOWBROOK BALLROOM, 
8900 SArcher Rd., Willow 
Springs, IL. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Bufeto tipo užkandžiai, 
turtingas baras, papuošalai 
sutikimui, muzika, šokiai, 
privati aplinka. Informacijai 
skambinkite vakarais, tel. 773-
737-6792 Rita arba tel . 773-
863-8861 Bronė, taip pat šeš
tadienį vakaronėje Šaulių Na
muose. Paskubėkite - laiko 
nedaug! 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvydas KifMa 

Dpnqiamp ir taisomp 
V I M J rnšių stoqii5, 
Tel 630-257-0746 

Skambinti po 6 v v 




