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Socialistai kritikuoja 
V. Andriukaičio simpatijas 

dešiniesiems
Vilnius, gruodžio 26 d. 

(BNS) — Lietuvos Socialistų 
partijos pirmininkas Mindau
gas Stakvilevičius stebisi, ko
dėl socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis kovoje dėl prezi
dento posto linkęs paremti 
dešiniųjų, o ne kairiųjų remia
mus kandidatus.

Kūčių dieną išplatintame 
viešame laiške V. Andriu
kaičiui Socialistų partijos va
das teigia nesuprantąs, kodėl 
jis „ragino balsuoti už pati
kimą V. Landsbergį, negu už 
neprognozuojamą A. Pau
lauską”.

„Priešininką pavertęs prie
šu, taip ir nenuvokei, kad ne 
dėl partijų programų, netgi ne 
dėl asmenybių ar jų žmonų 
rungtasi per prezidento rinki
mus”, rašo M. Stakvilevičius.

Centro sąjungos vadovas žada 
rinkimu kovą „be kiaulysčių”

Vilnius, gruodžio 24 d. prezidentūroje nedirbs „politi-
(BNS) — Centro sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas 
pažadėjo, kad kandidato į pre
zidentus Valdo Adamkaus šta
bas „nepirks jokių — nei ma
žų, nei didelių kiaulysčių prieš 
Artūrą Paulauską”, tačiau ir 
be to kova būsianti „atkakli ir 
nelengva”.

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį R. Ozolas sakė, kad 
tik V. Adamkus turi politinę 
teisę tapti Lietuvos preziden
tu, nes labai aiškiai ir nuo pat 
pradžių atstovauja Lietuvos 
vidurio politines jėgas.

„Tuo tarpu prie A. Paulaus
ko partijos prisišliejo tik kaip 
prie joms parankaus asmens”, 
sakė R. Ozolas.

„Orlaidžių uždarymą nuo 
uragano jėgos” jam primena 
liberalų pareiškimai, jog A. 
Paulausko pergalės atveju

LDDP kovojo ne už 
A. Paulauską, o prieš 

V. Landsbergį
Vilnius, gruodžio 23 d. 

(BNS) — Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) vadovas teigia, 
jog LDDP per rinkimų kampa
niją ne tiek rėmė Artūrą Pau
lauską, kiek siekė triuškinti 
konservatorių vadovą Vytautą 
Landsbergį.

LLS pirmininkas Eugenijus 
Gentvilas spaudos konferenci
joje antradienį sakė, kad tokia 
opozicinės partijos nuostata li
beralams nepriimtina. LLS 
pirmoji parėmė nepartinį kan
didatą A. Paulauską, po to 
prie jo prisišliejo LDDP bei 
kai kurios mažosios partijos.

E. Gentvilas piipažino, kad 
LDDP A. Paulauskui padėjo 
balsais, bet nepadėjo „įsitvir
tinti kaip pozityviam kandida
tui”.

LLS neramina tai, kad jei A. 
Paulauskas taps prezidentu, 
jis į prezidentūrą atsives 
„politinius bedarbius”.

„LDDP flange yra daug poli
tinių bedarbių, kurie buvo pa
kankamai aktyvūs politikoje, 
ir jie ieško politinės galimybės 
vėl gauti darbą, ir tai gali būti 
prezidentūra”, sakė Klaipėdos 
meras E. Gentvilas. Jis pa
brėžė, kad „liberalams nebus 
priimtinas A. Paulausko 
sprendimas susirinkti politi
nius bedarbius iš gatvės ir at
sivesti į prezidentūrą”.

Jis priminė, kad iš kandida

Jo manymu, socialdemok
ratų remto kandidato „tulžingi 
pareiškimai apie tariamą 
LDDP balaganą byloja apie 
per ilgai nenuslopusias ambi
cijas”.

M. Stakvilevičius įsitikinęs, 
kad „visų žmonių labui privalo 
baigtis pjudymai ir bręsti san
tarvė”. Jo manymu, tai įgy
vendinti padėtų kairiųjų par
tijų remiamo A. Paulausko 
išrinkimas prezidentu.

Lietuvos socialdemokratai šį 
šeštadienį partijos tarybos po
sėdyje ketina nuspręsti, kurį 
iš dviejų kandidatų paremti 
antrajame prezidento rinkimų 
rate. Socialdemokratų simpa
tijos aiškiai labiau linksta cen
tristinių pažiūrų Valdo Adam
kaus pusėn.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kardinolą, Jo eminenciją Vincentą Sladkevičių trečiadienį aplankė kasmetinės 
„Santarvės” premijos laureatai. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, poetas Justinas Marcinkevičius, literatū
ros profesorė Vanda Daujotytė ir prezidentas Algirdas Brazauskas pasveikino Bažnyčios vadovą su Sv. Kalėdo
mis ir pasidalijo jo palaimintą Kūčių paplotėlį. Dėkodamas žymiems svečiams už apsilankymą, kardinolas 
džiaugėsi, kad „tautoje jau prasideda suartėjimas, kuris suteikia optimizmo ateičiai”.

Nuotr.: (Iš kairės) Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, prof. Vanda Daujotytė, kardinolas Vincentas Slad
kevičius, prezidentas Algirdas Brazauskas ir poetas Justinas Marcinkevičius. (Elta)

niai LDDP bedarbiai”.
„Tačiau visai akivaizdu, kad 

būtent LDDP dirbantieji ir be
darbiai fundamentaliai skverb- 
sis į prezidento rūmus”, spėjo 
centristų vadovas.

Anksčiau apie galimą ben
dradarbiavimą ar net susijun
gimą kalbėjusių Lietuvos cen
tristų ir liberalų santykiai 
„gali komplikuotis”, mano R. 
Ozolas.

R. Ozolo teigimu, remdami 
tą patį kandidatą, kaip ir 
LDDP, liberalai patys save 
apibrėžė kaip nomenkla
tūrinio kapitalizmo politinį 
sparną.

Tuo tarpu Centro sąjungai 
priklauso savo jėgomis jau ne
priklausomoje Lietuvoje vers
lą sukūrę žmonės, teigė cen
tristų vadovas.

to liberalai „išpešė” įsiparei
gojimų laikytis liberalių nuo
statų, bendradarbiauti ren
giant programą ir buriant rin
kimų štabus. „LDDP parėmė 
be jokių įsipareigojimų”, sakė 
E. Gentvilas.

Pasak liberalų vadovo, jie 
kandidato prašys savo „ko
mandą” formuoti iš moderniai 
mąstančių žmonių, nebūtinai 
liberalų.

„Sugebėjai pristatyti liberalią 
modernią prezidento rinkimų 
programą, pasistenk, kad tą 
programą įgyvendintų atitin
kamų nuostatų gyvenime besi
laikantys žmonės” — tokį 
prašymą LLS pateiks A. Pau
lauskui.

* Kauno arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius Kaune susi
tiko su kandidatu į preziden
tus Valdu Adamkumi. Abu 
pašnekovai atkreipė dėmesį į 
opią Lietuvoje alkoholizmo 
problemą. Abu juos ypač nera
mina „pilstuko” plitimas pro
vincijoje. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius ir V. Adamkus 
tarėsi, kaip Bažnyčią ir politi
kai galėtų suvienyti jėgas prieš 
šią ydą. Jų nuomone, Bažnyčia 
turėtų daugiau šviesti žmo
nes, o valstybės vyrai — susti
printi teisinę kovą su naminės 
degtinės gamintojais ir platin
tojais.

Vilniaus arkivyskupas ragina 
atverti širdis Dievo meilei

Vilnius, gruodžio 24 d. 
(BNS) — Vilniaus arkivysku
pas metropolitas Audrys Juo
zas Bačkis paragino ti
kinčiuosius pasiruošti priimti 
ateinantį Kristų, nes nuo to 
priklausys Kalėdų džiaugs
mas ir ramybė.

„Priimti Dievą reiškia ati
duoti save. Nebijokime save 
duoti kitiems: tiems, kurių 
rankos tuščios, kurių širdis 
užgesusi, kurių kojos pavargu
sios. Išdalyta Meilė plinta ir

Lietuva tarptautinėms 
organizacijoms skolinga apie 

28 min. litą
Vilnius, gruodžio 24 d. 

(BNS) — Baigiantis 1997 me
tams, Lietuvos skola už narys
tę įvairiose tarptautinėse or
ganizacijose buvo apie 28 min. 
202 tūkst. litų.

Užsienio reikalų ministeri
jos Politikos departamentas 
pranešė, kad daugiausia Lie-

Kandidatų
laimėjimai

rinkimuose atitiko 
išlaidas reklamai

Vilnius, gruodžio 24 d. 
(BNS) — Artūras Paulauskas, 
aplenkęs Valdą Adamkų pir
majame Lietuvos prezidento 
rinkimų rate, lenkia konku
rentą ir išlaidomis politinei re
klamai.

A. Paulausko rinkimų štabo 
atstovas sakė BNS, kad pir
masis ratas jų kandidatui kai
navo maždaug 1 min. 300,000 
litų. Agitacijai per antrąjį rin
kimų ratą ketinama išleisti 
dar 0.5 milijono.

V. Adamkaus rinkimų šta
bas informavo, kad pirmajam 
ratui išleista 700,000 litų, o 
antrajam ketinama išleisti 
200,000.

Oficialią ataskaitą apie rin
kimų kampanijos finansavimą 
štabai privalo pateikti Vyriau
siajai rinkimų komisijai per 
25 dienas nuo rinkimų pabai
gos.

gausėja, nušviesdama ir su- 
šildydama mūsų būtį. Tai ir 
yra didžioji Kalėdų dovana: 
priimti dovanojamą Dievą”, 
rašoma jo Kalėdų laiške tikin
tiesiems.

„Dievas taip pamilo pasaulį, 
jog atidavė savo vienatinį Sū
nų.

Didžiosios Meilės šaltinis — 
Dievas. Jo Meilė išsiliejo į nuo
stabų pasaulio kūrimą. Jo 
Meilė sutilpo į mažą žmogaus 
širdį. Jo Meilė nerimo ištrem-

tuva skolinga Jungtinių Tau
tų pagrindiniam biudžetui ir 
taikos palaikymo operacijų 
biudžetui. Gruodžio 24 dieną 
ši skola buvo apie 10 min. 
328,000 litų.

Antra pagal dydį yra skola 
Tarptautinei maisto ir žemės 
ūkio organizacijai (FAO) — 7 
min. 195.000 litų. Pasaulinei 
sveikatos organizacijai (WH0) 
Lietuva skolinga 4 min. 
61,000 litų, JT Pramonės vys
tymo organizacijai (UNIDO) 
— 2 min. 108.000 litų, Tarp
tautinei darbo organizacijai 
(ILO) — 2 min. 116.000 litų, 
UNESCO — 2 min. 360.000 
litų.

Lietuvos mokesčiai JT tarp
tautinėms organizacijoms ir

Lietuvos ambasadoriui — garbingas
JAV apdovanojimas

Vilnius, gruodžio 23 d. 
(Elta) — Jungtinės Valstijos 
apdovanojo Lietuvos ambasa
dorių Pietų Amerikoje Vytau
tą Antaną Dambravą.

Dabartiniam Lietuvos dip
lomatui ir buvusiam JAV pa
reigūnui atiteko garbės meda
lis „Už nepaprastus nuopel
nus ir ilgametį draugiškumą 
valstybei”.

Apdovanojimą įteikė JAV 
ambasados Venezueloje pa
reigūnai.

V. A. Dambrava apie 40 me
tų dirbo įvairiose JAV admi- 
nistr arijos įstaigose ir diplo-

Vytautas Antanas Dambrava matinėse atstovybėse — Vais

tą iš žmogaus širdies. Meilė, 
kuri pati gimsta žmogumi. Ar 
mes esame pasiruošę priimti 
šią meilę? Ar neišduosime jos 
kaip mūsų pirmieji tėvai?”, 
klausia arkivyskupas tikin
čiųjų.

Jis ragina atverti savo širdis 
didžiajai Dievo meilės pas
lapčiai, kuri ir vėl beldžiasi į 
mūsų duris.

„Sutikime Meilės Dievą, ati
duokime Jam save ir eikime 
kartu su Kalėdų Kristumi 
mūsų Tėvynės keliais ir take
liais, dalydami Jo meilės dova
nas mūsų broliams ir se
serims”, baigia laišką arkivys
kupas.

agentūroms skaičiuojami pa
gal tam tikrą metodiką, ir 
šiemet tai buvo 0.08 proc. viso 
pagrindinio JT biudžeto.

Pirmadienį JT patvirtino 
1998-2000 metų Lietuvos įmo
kų dydį. Kitąmet jos sudarys
0.045, 1999 metais — 0.022, o 
2000 metais — 0.015 proc. 
viso JT biudžeto.

Mokestis mažėja, nes jį JT 
apskaičiuoja pagal valstybės 
ekonominę padėtį. 1998-2000 
metų įmokos apskaičiuotos pa
gal 1992-1993 metų būklę, 
kai Lietuvoje buvo didelė eko
nominė krizė.

* Praėjusi savaitgali Lie
tuvos kariuomenės vadas ge
nerolas leiteinantas Jonas An
driškevičius ir vyriausiasis 
karo kapelionas Alfonsas Bu
lotas aplankė Bosnijoje tar
naujančius Lietuvos karius. 
Jie kariams nuvežė balsavi
mo biuletenius, pasveikino su 
artėjančiomis šventėmis.

Pasaulio nauįienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 

JUAJr^ELTA^žinkįagentūrų^ranešimais)^^^^^^^^^^^^^^

Kairas. JAV prezidentas Bill Clinton prašė šią savaitę susi
tikusius Persijos įlankos arabų valstybių vadovus neskelbti pa
reiškimų, kritiškai vertinančių jėgos panaudojimą Irake, tre
čiadienį pranešė Londone leidžiamas arabiškas dienraštis „Al- 
Hayat”. Savo laišką šešių Persijos įlankos bendradarbiavimo 
tarygos valstybių vadovams B. Clinton parašė dar prieš šią sa
vaitę vykusį jų susitikimą Kuwaite. „Aš pasikliauju Persijos 
įlankos bendradarbiavimo tarybos parama Jungtinėse Tautose 
ir kitose vietose”, sakė B. Clinton savo laiške ir prašė „vengti 
pareiškimų, kurie kritiškai vertina jėgos panaudojimą prieš 
Iraką už atsisakymą bendradarbiauti” su JT Specialiąja komi
sija.

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin penktadienį pa
reiškė, kad 1997 metais milijonų rusų gyvenimas mažai pa
gerėjo ir paragino Rusuos vyriausybę persitvarkyti. „Šiandien 
jau aišku, kad daugumos žmonių ekonominė padėtis mažai 
pagerėjo”, sakė prezidentas per paskutinį šiais metais radijo 
kreipimąsi į tėvynainius. B. Jelcin, šiais metais į ministrų ka
binetą pakvietęs jaunų reformatorių komandų, turinčią 
išjudinti sustingusias rinkos reformas, leido suprasti, kad pri
vers vyriausybę pasiaiškinti.

Minskas. Siekiantis visiškos integracijos su Rusija Baltaru
sijos prezidentas Aleksandr Lukašenkų Maskvą apkaltino 
sąjungos sutarties įsipareigojimų vilkinimu. „Dieve padėk Ru
sijai užbaigti tai, kas jau padaryta”, antradienį paskelbtame 
interviu agentūrai Interfax sakė prezidentas. „Baltarusija yra 
atvira tokiam integracijos laipsniui, kokiam yra pasiruošusi 
Rusija”, sakė A. Lukašenko. Sąjungos sutartis, kurią abu prezi
dentai pasirašė praėjusių metų gegužės mėnesį, numato ekono
minių, politinių bei karinių ryšių plėtojimą.

Bagdadas. Irakas neleis JT ginkluotės tikrintojų į preziden
to Saddam Hussein vyriausybines rezidencijas, nepaisant JT 
Saugumo Tarybos (ST) pareiškimo, raginančio atverti šiuos ob
jektus tikrintojų komisijoms, trečiadienį pareiškė Irako val
dančios partijos „Baath” dienraštis. Irako komentaras paskelb
tas dvi dienos po to, kai ST pasmerkė Iraką už atsisakymą leis
ti tikrintojams tikrinti prezidento rūmus, kurį vertino, kaip 
„nepriimtiną ir aiškų” JT nutarimų pažeidimą.

Maskva. Kalėdiniame kreipimesi Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin pasveikino visus Rusijos krikščionis, mininčius šią 
šventę, pranešė prezidentūra. „Mūsų valstybėje nėra pagrindi
nių ir antrarūšių religijų. Kaip visų Rusijos piliečių preziden
tas B. Jelcin vienodai gerbia ir tikinčiuosius, puoselėjančius 
plačiai išpažįstamas religijas, ir ateistus”, rašoma pareiškime, 
cituojamame agentūros Interfax. Visuomenės apklausos rodo, 
kad Kalėdas švenčia apie 20 milijonų Rusijos gyventojų, tačiau 
šventės jiems nebūtinai siejasi su religija, pažymi Kremlius.

Varšuva. Trečiadienį Lenkijos Seimas parėmė Konstituci
nio tribunolo sprendimą, jog teisė nutraukti nėštumą dėl socia
linių aplinkybių prieštarauja Lenkijos Konstitucijai. Taip nuo 
ketvirtadienio Lenkijoje vėl grįžtama prie 1993 metais priimto 
įstatymo, kuriuo praktiškai uždrausti abortai. Dabar nutraukti 
nėštumą bus galima tik 3 atvejais: kai jis sukelia grėsmę moti
nos gyvybei, kai vaisius nepagydomai pažeistas ir moteriai pas
tojus dėl išžaginimo. Kitais atvejais pasidariusi abortą moteris 
gali būti nubausta 2 metus kalėjimo.

Maskva. Rusuos prezidentas Boris Jelcin trečiadienį į Bal
tarusiją pasiuntė gynybos ministrą Igor Sergejev, kuris turės 
aptarti galimybes pasirašyti karinio bendradarbiavimo sutartį 
tarp dviejų buvusių sovietinių respublikų. Prezidento atstovas 
spaudai nepaaiškino, ko siekia Rusija sudarydama sutartį su 
nuskurdusia kaimynine valstybe, kurioje gyvena tik 10 min. 
žmonių. Politinių apžvalgininkų nuomone, šioms slavų vals
tybėms karinis bendradarbiavimas būtinas kaip atsvara 
NATO, kuri vykdo plėtrą į Rytų Europą.Vis dėlto, Rusijos ir 
Baltarusijos bendradarbiavimas lieka miglotas, o jo praktinė 
nauda neaiški.

Londonas. Uraganinis vėjas, kurio greitis siekė 145 kilome
trus per valandą, ir smarkios liūtys ketvirtadienį nusiaubė 
Britanijos ir Airijos sritis. Žuvo mažiausiai trys žmonės, 
tūkstančiai žmonių Kalėdas pasitiko be elektros energijos. Iš 
Atlanto vandenyno atūžusi audra abiejų valstybių vakari
niuose regionuose vartė medžius, traukė elektros perdavimo li
nijas ir nuo stogų plėšė čerpes. Labiausiai nukentėjo Šiaurės 
Velsas ir šiaurinės Anglijos ir Airijos sritys.

Maskva. Atgabenęs į Bagdadą Rusijos liberaliosios demo
kratinės partijos (RLDP) humanitarinės pagalbos Irako vai
kams krovinį, lėktuvas „pralaužė Irako blokadą”, penktadienį 
Maskvoje pareiškė RLDP vadas Vladimir Žirinovskij. Ketvirta
dienio vakarą Rusijos lėktuvas „TU-154” atgabeno į Bagdado 
tarptautinį oro uostą penkias tonas vaistų. Tai — pirmasis 
lėktuvas, kuris po 1991 metų karo Persijos įlankoje nusileido 
Bagdade. Pastarąjį kartą iš Saddamo tarptautinio oro uosto 
lėktuvas pakilo 1991 metų sausio 16 dieną, išskraidindamas 
namo Irake dirbusius rusus.

tybės departamento ir infor
macijos agentūros „Amerikos 
balso” tarnyboje, ambasadose 
Bolivijoje, Meksikoje, Argenti
noje, San Salvadore, Hondūre.

Caracase reziduojantis 77 
metų ambasadorius V. A. 
Dambrava dabar Lietuvai ats
tovauja Venezueloje, Argenti
noje, Brazilijoje, Kolumbijoje 
ir Urugvajuje.

KALENDORIUS
Gruodžio 27 d.: Sv. Jonas 

apaštalas, evangelistas; Fabiolė, 
Mantilė, Eglė.
Gruodžio 28 d.: Šv. Šeima; 

Šv. Nekaltieji vaikeliai; Agapė, 
Teofilė, Rimas, Vyga.
Gruodžio 29 d.: Šv. Tomas 

Becket, vyskupas, kankinys 
(1118-1170 Anglijoje); Gajutė, 
Grožvyda, Gaja.
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Iš ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Avė.
Arlington Heights, IL 60004

LIETUVOJE ATGAIVINTA 
KORP. „KĘSTUTIS”

Studentų ateitininkų kor
poracija „Kęstutis” buvo 
įsteigta Lietuvos universitete, 
Kaune, 1926 m. spalio 13 
dieną. Jos atsiradimą iššaukė 
to meto gyvenimo bei politinės 
aplinkybės ir vis aktyviai į jas 
reaguojantis, studijuojantis 
jaunimas. Korporacijos tikslas 
buvo paruošti savo narius ge
rais visuomenininkais, ku
riuos rištų tėvynės meilė, bro
liškumas ir tarpusavio soli
darumas. Iš narių buvo reika
laujama ir didelės drausmės.

Kaip ir visa Lietuva, neilgai 
kęstutiečiai tesidžiaugė akty
via veikla ir laisvu krašto gy
venimu. Okupacijų metai ir 
karas išblaškė juos po platųjį 
pasaulį; likusieji Tėvynėje 
įsijungė į rezistencinį judė
jimą, iš kurio daugelis pateko 
į kalėjimus, išgyveno Sibiro 
tremtį; kiti mirė ar iškalėję, 
palūžę ir ligoti, grįžo užbaigti 
savo varganą gyvenimą.

Kęstutiečių veikla po karo 
vėl atgijo Vokietijoje, o, ypač, 
sustiprėjo didesniam skaičiui 
brolių įsikūrus Amerikoje, 
Čikagoje. „Kęstučio” korpora
cija išaugo nariais, o jos veik
la, ypač pavienių narių, akty
viai reiškėsi lietuvių visuome
niniame bei politiniame gyve
nime. -

Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, į jos ekonominį, 
politinį bei visuomeninį gyve
nimą nedelsdami įsijungė ir 
kęstutiečiai o keletas išvyko 
darbuotis į Lietuvą. Ilgesnį 
laiką respublikos prezidento 
patarėju darbavosi prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas. Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete 
jau kelinti metai dėsto prof. 
dr. Justinas Pikūnas. Spau
doje čia ir ten krašto proble
mas kelia Juozas Kojelis, o 
šiuo metu Seime darbuojasi 
du ekonomistai — prof. dr. Fe
liksas Palubinskas ir Vytau
tas Dudėnas.

Susibūrę Lietuvoje, vyres
nieji broliai užmezgė ryšius su 
aktyviai besireiškiančiais stu
dentais ateitininkais ir su jais, 
prieš kiek laiko, atgaivino 
priespaudos metais iš viešo 
gyvenimo dingusią „Kęstučio” 
korporaciją. „1995 metų ru
denį brolio prof. Felikso Palu
binsko namuose įvyko istori
nis susitikimas, nulėmęs jau

Studentų ateitininkų centro valdybos 1997 m. lapkričio 7-9 d. Dainavoje suruoštų rekolekcijų dalyviai.

nos vyrų studentų ateitininkų 
visuomenininkų ir garbingos 
„Kęstučio” korporacijos toli
mesnį likimą. Pokalbio metu, 
kuriame iš kęstutiečių pusės 
dalyvavo broliai prof. Feliksas 
Palubinskas, prof. Justinas 
Pikūnas, Vytautas Dudėnas, 
dr. Vytautas Bieliauskas, iš 
jaunimo — Osvaldas Stripei- 
kis ir Vygantas Malinauskas, 
buvo aptartos jaunimo įsi
jungimo į „Kęstučio” korpora
ciją galimybės. Šio susitikimo 
rezultatas buvo šių praėjusių 
metų birželio mėnesį įvykęs 
korporacijos konventas, ku
riame į korporaciją buvo 
priimti šeši nauji nariai bei du 
kandidatai”. (Korp. „Kęstutis” 
žiniaraštis, kovas ’97.)

Reikia pastebėti, kad „Kęs
tučio” korporacijos atkūrimu 
Lietuvoje visą laiką rūpinosi 
ir daug pastangų dėjo vienas 
iš pirmųjų prieš karą Lietu
voje įsteigtos „Kęstučio” kor
poracijos narių, inž. Kazimie
ras Pabedinskas, kuris prieš

Pirmininkas Vygantas Mali
nauskas, naujasis Ateitininkų 
federacijos pirmininkas, šį ru- 

keletą metų grįžo iš Amerikos denį buvo pakviestas ir daly- 
gyventi į Lietuvą. K. Pabe- vavo metiniame .Ateities” sa- 
dinskas buvo aktyvus kęstu- vaitgalyje, Čikagoje ir savo 
tietis visais korporacijos gyva- trumpos viešnagės metu, vie

ną vakarą susitiko ir su 
Čikagoje gyvenančiais kęstu- 
tiečiais.

Savo pokalbyje brolis Vygan-
tos medžiagos iš korporacijos tas supažindino čikagiečius su 
istorijos knygą Ateitininkų kęstutiečių, o taip pat ir ateiti-

vimo tarpsniais: Lietuvoje, 
išeivijoje ir dabar, gyvenda
mas Lietuvoje, kur išleido 
savo prisiminimų bei surink-

korporacija 'Kęstutis’ ”. 
Dabartinę „Kęstučio” kor

poracijos valdybą sudaro: pir
mininkas Vygantas Malinaus
kas, Vytauto Didžiojo univer
siteto .magistrantas, gimęs 
1972 metais Panevėžyje. Bu-
vęs Lietuvos Studentų Ateiti- Artūras Vazbvs Pašnekėsi su v puuuiuimu • vninku saiumms centro valdv- č k Vygantu Malinausku galima mams (šeštadienis).ninku sąjungos centro valdy- SVečiais pravedė brolis Jonas 
bos pirmininkas ir dabartinis Pabedinskas, į kurį įsijungė 
Ateitininkų federacijos pirmi- kęstutiečių dvasios vadas kun. 
ninkas. Sekretorius yra Dai- jj. Vytautas Bagdonavičius ir 
nius Šumskas, Lietuvos Vete- broliai. Susitikimui su
rinarijos studentas, gimęs svečiais iš Lietuvos brolius
1972 metais Kaune. Jis taip sukvietęs pirmininkas Teodo- 
pat yra Lietuvos Moksleivių ras Rudaitis ir jo žmona Ri- 
Ateitininkų sąjungos valdybos įon£, kęstučiečius ir svečią 
narys. Iždininkas Osvaldas šauniai priėmė ir pavaišino. 
Stripeikis, Vytauto Didžiojo Sėkmės naujai Lietuvoje at- 
universiteto Socialinių mokslų gijusiai „Kęstučio” korporaci- 
fakulteto magistrantas. Gimė jai, o jos pirmininkui Vygantui
1973 metais Radviliškyje. Malinauskui, perėmusiam at- 
Šiuo metu jis yra Kauno sakingas Ateitininkų federaci- 
Jėzuitų gimnazijos mokytojas, jog pirmininko pareigas, lin- 
Buvęs Lietuvos Studentų Atei- kime jėgų ir ištvermės. For- 
tininkų sąjungos centro valdy- titer, Constanter!
bos narys. Juozas Končius

Čikagos kęstutiečiai susitikime su svečiais iš Lietuvos. Iš k.: sėdi Artūras Vazbys, kun. dr. Vytautas Bagda
navičius, Vygantas Malinauskas ir Teodoras Rudaitis. Stovi — Juozas Končius, Povilas Žumbakis, Vladas 
Šoliūnas, Pranas Povilaitis ir Jonas Pabedinskas.

PASTANGOS, KAD
ATEITININKŲ RŪMAI 

KLESTĖTŲ
Šių metų lapkričio 8 dieną, 

Kaune, Ateitininkų rūmuose, 
Laisvės alėjoje, vyko mugė ir 
linksmavakaris, suruošti jau
nųjų ateitininkų sąjungos. 
Renginių tikslas — sutelkti lė
šas ateitininkų rūmų remon
tui. Sumanytoja šios mugės 
— Vilhelmina Taubaitė, JAS 
pirmininkė.

ninkų organizacijos veiklos 
gairėmis ir darbais Lietuvoje. 
Kęstutiečių susitikime taip 
pat dalyvavo kartu su Vygan
tu į Ateities” savaitgalį atvy
kęs jaunųjų Krikščionių de
mokratų sekcijos pirmininkas

Mugėje buvo parduodami 
pyragai, bandelės. Dalyviai 
galėjo laimę išbandyti loteri
joje, vinies kalimo į lentą 
varžybose, ar kamuolio į krepšį 
metimo. Buvo ir tokių, kurie

MUSŲ FONDŲ 
PAVADINIMAI

Pašalinti neaiškumus apie 
JAV ateitininkijos fondų pava
dinimus, prašome įsidėmėti,

klausėsi būrėjos, ką lemia kad yra du fondai.
1. Ateitininkų namų fondas
- Ateitis Foundationjiems ateitis. Portretų piešėjai 

piešė; batų valytojai blizgino 
batus. Užkandžiaujant vei
kiančioje kavinėje buvo gali
ma pasiklausyti moksleivių 
ateitininkų penktadienio klu
bo bei folklorinio ansamblio straipsnyje „Ateitininkų na
koncerto.

Lietuvos ateitininkai nori, 
kad minėti rūmai taptų ateiti
ninkų jaunimo centru. Rūmai 
yra dabar naudojami kultū
rinei ir pramoginei veiklai: čia 
repetuoja ateitininkų folklori
nis ansamblis. Penktadieniais 
moksleiviai ateitininkai ren
kasi savo klubui.
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SVARBŪS ADRESAI
RYŠIAMS SU LIETUVA
Lietuvos Ateitininkų federa

cijos adresas yra: Laisvės ai. 
13, Kaunas 3000, telefonas/ 
faksas 73 40 55; taip pat gali
ma susisiekti www.ateitis.lt 
arba e-mail: af@ateitis.lt

Su federacijos pirmininku

susisiekti tel. 32 32 97. JAS 
pirmininkės Vilhelminos Rau- 
baitės telefonas 71 94 24. 
MAS pirmininkas yra Min
daugas Kuliavas; jis pasiekia
mas tel. 74 76 32. Studentų 
pirmininkas yra Osvaldas 
Stripeikis, o sekretorius Gedi
minas Plečkaitis — tel. 71 09 
19. Jie visi yra Kaune. Kauno 
miesto kodas yra „7”. Dr. Vin
cas Rastenis, ASS pirminin
kas, yra Vilniuje (kodas „2”) — 
tel. 44 56 16.

JAS CV ŠVENTINIS 
LEIDINĖLIS

Jaunųjų ateitininkų sąjungų 
kuopoms pasiųstas 12 pusla
pių leidinėlis „Kalėdų gies
mės”, išleistas JAS centro val
dybos. Ši knygelė yra ne vien 
rinkinys giesmių, bet pasku
tiniame puslapyje turi Luko 
(2,1-14) evangeliją. Nedidelio 
formato (5 1/2 x 8 1/2), su dai
liais paveikslėliais kiekvie
name puslapyje.

Leidinio tikslas, pagal Oną 
Daugirdienę, CV-bos pirmi
ninkę, „kad jaunučiai pajustų 
CV dalyvavimą jų vietinėje 
veikloje ir palengvintume glo
bėjoms pravesti kalėdinius su
sirinkimus — kalėdinių gies
mių medžiaga būtų vienoje 
vietoje”.

Šiais metais, ši knygelė yra 
jau antras JAS CV-bos leidi
nys. Pirmasis buvo pavasarį 
išleistas, kad kuopoms paleng
vinti jaunų ateitininkų pa- , 
ruošimą įžodžiui. Džiugu, kad 
turime darbštų branduolį, 
vadovaujantį jauniesiems atei
tininkams. .

2. Ateitininkų federacijos 
fondas — Lithuanian Catholic 
Federation .Ateitis” Fund.

Šiame skyriuje lapkričio 15

mai pajaunėjo”, antrajam fon
dui buvo netiksliai parašyta 
Ateitis Federation”.

DAUMANTO 
DIELININKAIČIO 

KUOPOS 1998 M. VEIKLOS 
KALENDORIUS

Sausio 4 d. — susirinki
mas, švęsime tradicinę Trijų 
Karalių šventę, tėveliai ir se
neliai kviečiami.

Vasario 1 d. — susirinki
mas.

Vasario 7 d. — Užgavėnių 
„balius” kuopos šeimoms (šeš
tadienis).

Kovo 8 d. — susirinkimas.
Kovo 21 d. — susikaupimo 

popietė 6, 7, 8 skyriaus jau-

Balandžio 5 d. — susirinki
mas.

Gegužės 2 d. — kandidatų 
egzaminai (šeštadienis).

Gegužės 3 d. — susirinki
mas.

Birželio 7 d. — Šeimos 
šventė.

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ

DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Main St. 

Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTE, M.D.
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui
Holy Cross Professional Pavlllon 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at California Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

DR. PETRAS ŽLI^BAT

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kab. tel. 773-586-3166 

Namų tel. 847-381-3772 
6745 VVest 63rd Street

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - Vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą

DR DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Avė. 
Orland Park 

708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

DRAUGAS
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

6441 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221

Valandos susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Av.

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. Ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
šeštd. pagal susitarimą

Kabineto tel. 773-776-2880 
Namų tel. 708-448-5545

DR. KENNETH J. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI

k Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida

4007 W. 58 St.. Chicago, IL 
Tel. 773-735-5556 

4707 8. Gllbert, La Grange, IL 
Tel. 708-362-4487

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15606-127 8t, Lemont. IL 80438

Priklauso Palos Community Hospital 
Sih/er Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-257-2265

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S. Rldgeland Ava.
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

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

Napervllle. IL d0563

Tel. (630)527-0090 
3825 Highland Avė., 
Tower 1, Suite 3C 

Downera Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd..Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. K JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
iSSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S.Kedzie Avė., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 60455 

Tel. 708-584-0400
Valandos pagal susitarimą

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

Tinley Park, IL 60477 
708-614-6871

Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai garvės nuo Good Samaritan ligoninės) 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus

DR. ELIGUUS LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

1192 VVatter St., Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. College Dr.
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaald Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M. SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhelm Rd. 
Westcheater, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. SOth Avė., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 

Išskyrus trečd.; šeštad. 11-4 v.p.p.

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114

Valandos pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR A.B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

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

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Paln Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių 

ir kt. vietų skausmo gydymo 
specialistai

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212

http://www.ateitis.lt
mailto:af%40ateitis.lt


į^Rimties valandėlė

KASDIENIŠKOS DORYBĖS
Mišių skaitiniai Šventosios 

šeimos šventei pabrėžia kas
dieniškų dorybių svarbą. Die
viškosios paslaptys mums 
apreiškiamos — ne pabėgant 
iš savo šeimos, visuomenės, 
kaimynystės, o išmokstant 
jose ramiai, darniai gyventi, 
bendrauti. Krikščionys pasižy
mi mokėjimu būti linksmais ir 
patenkintais savo gyvenimo 
aplinkybėse, su jais lengva 
„susišnekėti”. Krikščionių dva
singumo žymės: žmonišku
mas, „žemiškumas”, paprastu
mas.

Skaitiniuose iš Siracido ir 
šv. Pauliaus laiško Kolosie- 
čiams pabrėžiamos atlaidumo 
ir pakantumo dorybės. Visi 
klystame — kartais pakenk
dami kitiems netyčia, iš 
nežinojimo, kartais tyčia — 
kai supykstame. Bet krikš
čionys pasižymi tuo, kad prašo 
atleidimo ir atleidžia iš šir
dies. Komentuodamas šio sek
madienio skaitinius, kun. Car
roll Stuhlmueller pastebi, kad 
krikščionis visuomet duoda 
jam nusikaltusiam žmogui 
progą pasitaisyti, pasitiki, kai 
žmogus žada klaidos nebekar
toti. Jėzaus žodžiai tariant, at
leidžia „septyniasdešimt sep
tynis kartus” (Mato 18:22). Iš 
tiesų labiausiai bendruome
ninį gyvenimą — šeimos, pa
rapijos, organizacijos — ardo 
pakantumo, atlaidumo dory
bių stoka.

Pirmasis skaitinys yra iš 
Siracido knygos, kurioje su
rinkta daugybė labai prak
tiškų, gyvenimiškų patarimų 
šeimos gyvenimui. Šio sekma
dienio ištraukoje (Sir 3:2-6,
12-14) nurodoma, kaip suaugę 
vaikai turi gerbti senatvės su
laukusius savo tėvus. Nors į 
senatvę kartais tėvams gali 
prdfcks silpnėti,' Siracidas 
moko: „Sūnau, savo tėvo gar
bės nepažemink... nepalik, 
nepaniekink, kol gyvas”, 
užjausk jį. „Vaikams Dievas 
liepė godot savo tėvą, ir moti
nos nuomonę reikiamai gerbti. 

■Kas- tėvą godoja — sau 
nuodėmes dildo; kas motiną 
gerbia, tas lobį sau krauna”.

Laišką Kolosų krikščionims 
šv. Paulius parašė, stengda
masis įspėti juos prieš gre
siančias tikėjimo klaidas. 
Atrodo, kad jų tarpe buvo di
delis susidomėjimas paslap
tingų mokymų religijomis, ku
rios savo paslaptis atskleidė 
tik specialiai įvesdintiems 
nariams. Jie panašiai pradėjo 
suprasti ir krikščionybę, pra
dėdami skirstytis į tuos, kurie 
rodė „dvasinius ar dorybinius 
gabumus” ir tad jiems bus 
apreikštos paslaptys, ir tuos, 
kurie nebus išrinktieji, tad ne
galės būti išgelbėti.

Tokią tikėjimo klaidą šv. 
Paulius net iŠ kalėjimo laišku
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nuostolius, nes neįrodžiau 
kas pavogė ir kad čia ne mano 
kaltė. Šaltis taip įkyrėjo, kad 
naktimis nemiegodavau ir tu
rėjau bėgti iš mokyklos patal
pos. Įsiprašiau pas vargoni
ninką į jo butą, nors ir jų salo
nas, kur aš miegojau, buvo 
mažai apkūrenamas ir buvo 
gan šalta, bet nors nedrėgna 
ir dar galima buvo kentėti. Be 
to, vargonininko žmona sutiko 
man gaminti valgį. Šiaip taip 
išsilaikiau per žiemą ir tuojau 
po Velykų, kuomet baigėsi 
mokslo metai (vaikai eidavo 
ganyti), išdūmiau į Veiverius. 
Daugiau į Osiecką nebegrįžau.

Tiesa, vieną kartą, jau pava

ėmėsi atitaisyti. Jis pabrėžė 
paprastų dorybių svarbą — 
dorybių, kurios prieinamos 
kiekvienos geros valios žmo
gui. Anot Pauliaus šio sekma
dienio skaitiny (Kol 3:12-21), 
Dievo išrinktieji ir numylė
tiniai yra visi, kuriuose vieš
patauja Kristaus ramybė ir 
taikingumas, kuriuose mato
mos gailestingumo, gerumo, 
nuolankumo, romumo ir kan
trumo dorybės — ne kokie 
nors dramatiški apsimarini
mai ar negyvenimiškos atgai
los, trukdančios normalų, šei
myninį gyvenimą. Krikščio
nybė skatina kasdieniškas do
rybes: „Būkite vieni kitiems 
pakantūs ir atleiskite vieni ki
tiems, jei vienas prieš kitą 
turite skundą... Viršum viso 
šito tebūna meilė” — ji visa 
tai sujungia į tikros tobulybės 
praktiką, rašo Paulius. Ir Pau
lius pabrėžia dėkingumą kaip 
vieną svarbiausių krikščio
niškų dorybių: „Su dėkinga 
širdimi giedokite Dievui... visa 
darykite Viešpaties Jėzaus 
vardu, per jį dėkodami Dievui 
Tėvui”.

Anų laikų visuomenėje, kur 
dažnai moteris apleisdavo 
šeimą, įsijungdama į paslap
tingos išminties religijas, sie
kiant tų religijų skatinamų 
dvasinių „žygdarbių”, Paulius 
pabrėžia savo laikų visuo
menės tradicines, kasdienines 
šeimynines vertybes: žmonų 
paklusnumą vyrams. Šiandien 
tą pačią šeimyninį gyvenimą 
puoselėjančią vertybę formu
luotume kitais žodžiais, skati
nančiais šeimyninį darnumą, 
susiklausymą: ir žmonos, ir 
vyrai turi visų pirma pasi
švęsti toms pareigoms, kurios 
stiprina šeimyninius ryšius, 
stengtis vienas kitą išklausyti 
ir suprasti, kad šeimoje būtų 
tinkama aplinka vaikų auklė
jimui krikščioniškos meilės 
dvasioje.

Krikščioniškos dorybės ne iš 
valios žygdarbių ar ypatingų 
viršgamtinių dovanų, bet iš 
Kristaus duodamų malonių 
kiekvienam, juo tikinčiam. 
Krikščioniškų dorybių paslap
tys yra prieinamos kiekvie
nam krikščioniui, norinčiam 
paklusti Dievo „balsui” (ar 
Šventosios Dvasios skatini
mui) savo širdyje. Kai malonę 
priima iš Kristaus, pasireiškia 
ir kiti nuostabūs dalykai.

Taip buvo Jėzaus tėvams, 
Evangelijoje (Luko 2:41-52) 
matome kaip Dievo apreiš
kimas jiems atėjo per jų vaiką. 
Paprastai Jėzus visais 
atžvilgiais buvo savo tėvams 
paklusnus ir nuo jų priklauso
mas. Tačiau šįkart Dievas 
norėjo jiems apreikšti jų 
Sūnaus išskirtinį pašaukimą, 
tad, jo pasigedę, tėvai Jėzų 
rado viso Izraelio žymiausių

sarį, vizitavo mano mokyklą 
inspektorius (iš Siedleco gub. 
miesto) — labai aukšto ūgio 
vyras. Atvažiavo su vežiku ir, 
įėjęs į mokyklą su malonia 
šypsena, tarė: „Ponas mokyto
jau, ar tilpsiu aš šioje klasėje 
vertikalinėje padėtyje. Ar ne
sušalote dar?” Jam žinoma bu
vo, kokia čia, visais atžvil
giais, yra bjauri mokykla. Ir 
pasakė, kad nei vienas moky
tojas daugiau žiemos čia ne
išbuvo. „Aš užjaučiu jus”. Tai 
tokie buvo mano pirmi moky
tojavimo žingsniai.

Būdamas Veiveriuose, ga
vau iš valsčiaus algą už vasa
ros mėnesius ir 1903 m. rug
pjūčio mėnesį padaviau pa

Alma ir inž. Valdas Adamkai

TURTINGŲJŲ IR 

TRIKALBIŲ LIETUVA

Prezidentinio kandidato Ar
tūro Paulausko rinkiminė pro
paganda susideda iš dviejų pa
grindinių pažadų, kad Artūras 
Paulauskas sudarys sąlygas 
visiems Lietuvos piliečiams 
pasidaryti turtingais ir kad 
rusakalbiai ir lenkakalbiai 
Lietuvos piliečiai neturės iš
mokti lietuvių valstybinės kal
bos, nes jie valstybinėse įstai
gose ir darbovietėse, padarant 
rusų ir lenkų kalbas valsty
binėmis, galės susikalbėti sa
vo kalba ir dėlto jiems lietuvių 
kalba yra nereikalinga.

Šie neįgyvendinami propa
gandiniai Artūro Paulausko 
pažadai, kaip rodo pirmojo ra
to skaičiai, sulaukė nemažo 
lietuvių pritarimo, norinčių 
pasidaryti turtingais . ir labai 
didelio beveik šimtaprocenti
nio rusakalbių ir lenkakalbių 
pritarimu, nes jiems nereikės 
mokytis valstybinės kalbos. 
Visi Lietuvos piliečiai, kurie 
dėl minėtų sumetimų balsavo 
už Artūrą Paulauską, bus la
bai apvilti, nes, jį išrinkus pre
zidentu, Artūro Paulausko pa
žadai bus neįgyvendinami, ne 
visi Lietuvos piliečiai pasida
rys turtingais. Artūras Pau
lauskas, būdamas Lietuvos 
prezidentas, vykdydamas Lie-

Šv. Raštomokslininkų tarpe 
šventykloje, nuostabiai atsa
kinėjantį į jų klausimus ir 
jiems klausimus užduodantį. 
Ir šiuo atveju Jėzus atsakė 
savo tėvams žodžiais, kurių 
Jie nesuprato”.

Dievo apreiškimas gali ateiti 
mums ir per mūsų vaikus, ir 
per senus tėvus, ir per mums 
patį artimiausią, geriausiai 
pažįstamą (net su visomis ydo
mis) asmenį. Kai esame atviri 
Dievui, kuris savo paslaptis 
apreiškia paprastiems žmo
nėms kasdieniškose aplinky
bėse, • tuomet gyvenime pasi
taikančius nerimo, rūpesčio ir 
baimės momentus išblaško 
dažnėjantys nuostabos, džiaugs
mo ir garbinimo momentai.

Aldona Zailskaitė

reiškimą Mokyklų direkcijai 
Lomžos gub., persikelti į kitą 
mokyklą. Padarė man kažkas 
mažą protekciją ir taip, be jo
kių kliūčių, paskyrė mane mo
kytoju į Rutkos miestelį.

Čia jau buvo kas kita. Lom
žos gubernijoj mokytojavo ne
mažai veiveriečių lietuvių: Da- 
bulevičius Stasys, Krupavičius 
Mykolas, Sakalauskas Ksave- 
ras-Vanagėlis (rašytojo pseu
donimas), Žilinskas Antanas 
(vėliau buvo Vilkaviškyje gim
nazijos direktorium), Kaspera
vičius Juozas, Petrauskas, 
Sluoksnaitis Jonas ir kt. Lom
žos mieste gyveno saujelė lie
tuvių įstaigų tarnautojų, kurie 
dirbo akcinėje, vais. ižde, mui
tinėje, pieninėje ir parapijose 
— jauni kunigai vikarai. Rut- 
koje tuomet buvo senas klebo
nas lietuvis Aleksandravičius 
ir lietuviai vikarai. Kun. Alek
sandravičius, dar man besi
mokant seminarijoje, buvo ka
pelionu ir dėstė auklėtiniams

tuvos konstituciją, turės pasi
sakyti už vienos lietuvių vals
tybinės kalbos įgyvendinimą 
(keturioliktas konstitucijos 
straipsnis — „valstybinė kalba 
— lietuvių kalba”). Nėra abe
jonės, kad šie du pažadai yra 
geri Artūrui Paulauskui būti 
išrinktam, bet jie yra negeri 
Lietuvai. Atrodo Artūrui Pau
lauskui yra nepriimtinas Lie
tuvos prezidentui būtinas 
principas: kas yra gera Lietu
vai, turi būti gera būsimam 
prezidentui Artūrui Paulaus
kui.

Artūras Paulauskas, supras
damas, kad per savo penkerių 
metų prezidentavimą negalės 
įvykdyti visų savo pažadų, 
įskaitant ir čia minėtus, Lie
tuvos žurnalistams pasakė, 
kad šių pažadų įgyvendinimui 
reikės mažiausiai dešimties 
metų ir dėl to jis po pirmos ka
dencijos sieks antros penkerių 
metų kadencijos.

Šie du propagandiniai šū
kiai ne tik nebus įgyvendinti 
per pirmą trumpesnę kaden
ciją, su kuo sutinka Artūras 
Paulauskas, bet taip pat turės 
nepageidaujamų Lietuvai pa
sekmių per ilgesnį 10 metų 
Artūro Paulausko prezidenta
vimą dėl šių priežasčių.

Turtingumas nėra pats sau 
tikslas, bet yra tik viena prie
monių į geresnį ir kultūrin
gesni gyvenimą. Darbas, prik
lausantis nuo asmens kūry
bingumo, darbštumo ir profe
sinio pasiruošimo, yra pagrin
das į turtingesnį gyvenimą. 
Darbščius Lietuvos piliečius 
galima padaryti turtinges
niais, visų pirma įdarbinant 
pagal jų pačių profesinį pasi
rinkimą ir taip pat padidinant 
darbų skaičių, Lietuvos val
džiai bei savivaldybėms re
miant viešuosius darbus tran
sporto (kelių, tiltų ir t.t.), 
gamtos apsaugos ir energeti
kos srityse.

Turtingumas, kaip sau tiks
las, Artūrui Paulauskui nėra 
atsitiktinis. Jis yra išaugęs 
pasiturinčioje šeimoje ir yra

tikybą. Jis baigė Petrograde 
Katalikų Dvasinę akademiją, 
buvo išsilavinęs ir tikra to žo
džio prasme inteligentas, pa
triotas. Švenčių proga užei
davo su vizitu pas Lomžos 
miesto gubernatorių, ir tas jį 
revizituodavo. Jis kartu su 
Vanagėliu — Piontnicos moky
toju, organizavo Lomžos lietu
vių draugiją. Švenčių proga 
susirinkdavo pas kun. Alek
sandravičių lietuvių kolonija 
(mokytojai, tarnautojai, jų 
žmonos, seserys, kunigai). 
Svečiai deklamuodavo lietu
viškai (Sakalauskas-Vanagėlis 
savo kūrybos) eilėraščius, šok
davo, žaisdavo. Vaišės būdavo 
šeimininko kun. Aleksandra
vičiaus. Jis mėgdavo visuomet 
pasakyti patriotinę „prakal
bą”. Turėdamas nemaža pa
žinčių ir didelį autoritetą, jis 
neatsakydavo padaryti lietu
viams protekcijų.

Laike rusų-japonų karo 
1904 m. Lomžoje buvo mobi

remiamas LDDP partijos, at
stovaujančios Lietuvos turtin
gųjų nomenklatūrai. Jis savo 
politinėse pažiūrose yra socia- 
liberalas, pasisakantis už pri
vatų ūkį be visuomeninės at
sakomybės, vedančios prie 
Lietuvai ir visai Vakarų Euro
pai nepageidaujamo radika
laus liberalizmo — radika
laus kapitalizmo. Lietuvos 
žurnalistų paklaustas, kaip jis 
galės įgyvendinti 20% mokes
čių sumažinimą, dar vieną 
propagandinį rinkiminį paža
dą, atsakė, kad JAV preziden
tas Reagan, įvykdydamas mo
kesčių sumažinimą, pasiekė 
gerus ekonominius rezultatus. 
Prezidentui Reagan pavyko 
dėl to, kad JAV turi progresy
vių mokesčių sistemą. Artūras 
Paulauskas ir Lietuvos turtin
gųjų nomenklatūra yra prieš 
progresyvius mokesčius ir tuo 
pačiu prieš socialinio teisingu
mo įgyvendinimą Lietuvoje.

Kokias pasekmes, žiūrint į 
Artūro Paulausko 10 metų 
prezidentavimą, gali turėtų jo 
propaguojamoji trikalbė Lietu
va? Vienas pagrindinių Lietu
vos piliečius vienijančių veiks
nių yra Lietuvos valstybinė 
lietuvių kalba. Taip. kaip ki
tose tautinėse Europos val
stybėse, bet ir taip pat iš įvai
rių tautų susidariusiose vals
tybėse, pvz., anglų valstybinė 
kalba Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Trikalbė Lietuva 
veda ne tik prie Lietuvos pi
liečių susiskaldymo, bet taip 
pat prie tautinių mažumų au
tonomijų, t.y. valstybės vals
tybėje įkūrimo.

Kad Artūras Paulauskas bū
tų perrinktas dar penkeriems 
metams, neužteks priešrinki
minių pažadų, pasisakant už 
tris valstybines kalbas, bet 
jam teks pažadėti tautines au
tonomijas Lietuvos valstybėje 
rusakalbių ir lenkakalbių ra
jonuose. Tai vėl būtų gera rin
kiminė propaganda Artūrui 
Paulauskui būti perrinktam, 
bet tautinei Lietuvos valstybei 
(Lietuvos Konstitucijos antras 
straipsnis: „Lietuvos valstybę 
kuria tauta. Suverenitetas 
priklauso tautai”) ne tik ne
priimtina, bet taip pat ribojan
ti Lietuvos valstybės suvereni
tetą.

Baigdamas, kreipiuosi į vi
sus Lietuvos piliečius antrame 
rate balsuoti už prezidentinį 
kandidatą Valdą Adamkų, dėl 
nepriimtinų Artūro Paulausko 
priešrinkiminių pažadų, ve
dančių prie Lietuvos piliečių 
susiskirstymo į turtingus ir į 
neturtingus, ir į lietuviakal- 
bius, lenkakalbius bei rusa
kalbius. Valdas Adamkus, am
basadoriaus Stasio Lozoraičio 
pavyzdžiu, siekia visų Lietu
vos piliečių ir partijų konsoli
dacijos ir vieningo darbo ve
dančio prie geresnio visų Lie
tuvos piliečių gyvenimo.

Dr. Jonas Valaitis, 
Socialdemokratas

lizuota nemažai valdininkų 
(mokytojus atleisdavo). Kun. 
Aleksandravičius parašė laiš
ką gubernatoriui ir man buvo 
žadėta kažkokio viršininko 
vieta akcizėje. Aš siekiau gy
venti mieste ir geresnėse są
lygose mokytis, mokyti seserį. 
Kadangi karas greitai baigėsi, 
seni tarnautojai grįžo į savo 
vietas. Grįžo ir sužeistas ru
sas, į kurio vietą aš pretenda
vau. Kun. Aleksandravičius 
turėjo brolį, kuris vargoninka- 
vo Pionticos parapijoj. Klebo
nas savo lėšomis jį nusiuntė 
mokytis į Varšuvos konserva
toriją (vargonų skyrių). Vėliau 
girdėjau, kad jis išvyko į Ame
riką, ir ten apsigyveno.

Rutkoje mokytojauti buvo 
neblogai. Mokykla erdvi, me
dinė, priklausė valsčiui. Na
mas buvo pačiam centre, prie 
turgaus aikštės, ant kalnelio, 
su apie 1 hektaro daržu. Jau 
pirmais metais išrūpinau nuo 
dvarininkų ir Varšuvos pomo

_____ Danutė Bindokienė

Ant Lietuvos kelio — 
kr ei va vėžė

Daugumos užsienio lietu
vių Kalėdų švenčių nuotaiką 
gerokai pagadino gruodžio 21 
d. vykusių prezidento rinki
mų Lietuvoje rezultatai, kurie 
aiškiai parodę, kad mūsų 
tėvynės kelyje į demokratiją 
vėl atsirado gilios „kreivos vė
žės”, o ir kelias labiau sukasi į 
Rytus, negu į Vakarus.

Pradėjome tikėti, kad per 
kone aštuonerius nepriklauso
mo gyvenimo metus iš lietuvio 
sąmonės jau baigia išsi
sklaidyti raudonieji komuniz
mo rūkai, jau jis sugeba galvo
ti už save. Rodos, buvo visai 
logiška manyti, kad Lietuvos 
gyventojai nėra avių banda, 
be atodairos bėganti paskui 
kiekvieną, dailiau atrodantį, 
šmaikščiau judantį, mokantį 
gražiau pakalbėti, nors jo žo
džiuose daug tuščių, neįgy
vendinamų ir net Lietuvai ža
lingų pažadų. Nejaugi tauta 
nesupranta, kad prezidentai 
demokratiniuose kraštuose 
nerenkami pagal išvaizdą ar 
amžių? Jiems būtini ir kiti 
kriterijai.

Per pastaruosius nepriklau
somybės metus su rūpesčiu 
stebėjome lietuvių tautos nuo
latinį blaškymąsi. Tai aiškus 
ženklas, kad ji neturi savo 
nuomonės, kad linksta lyg 
smilga į pusę, iš kurios pa
pučia daugiau žadantis vė
jas. Po pusšimčio metų komu
nistinio „rojaus” lietuviams 
1990 m. pavyko atstatyti ne
priklausomybę. Tačiau ne vi
sus, patekusius į pirmosios 
laisvai rinktos valdžios vir
šūnę, vedė tėvynės meilė ir 
noras tarnauti jos gyvento
jams. Per daug jų pirštai lin
ko vien į save ir grūdo į savo 
kišenę viską, ką tik pasiekė. 
Eiliniai piliečiai pajuto nusi
vylimą, nes lauktoji laisvė ne
atnešė gerovių, kurių tikėjosi. 
Vienintelė išeitis — pakeisti 
valdžią!

Ir pakeitė. Tais, kurie gar
siausiai žadėjo bematant su
kurti rojų (argi LDDP nebuvo 
komunistinio rojaus kūrėjų 
mokiniai?). Bet ir naujieji val
dytojai netrukus parodė tik
rąsias spalvas. Nepatenkinta 
tauta juos vėl pakeitė: Seimo 
ir savivaldybių rinkimuose 
LDDP išmesti, o vyriausybėn 
susodinti dešinieji.

Nors jau pradėtos vykdyti 
reformos, nors kraštas rodo 
daug pažangos ženklų, bet 
žmonėms vis negana. Per lė
tai. Per mažai. Viską turi gau
ti dabar arba dar greičiau. 
Tad vėl pradėta dairytis „iš
gelbėtojo” — prezidento, kuris 
duos ir duonos, ir degtinės, ir 
žaidimų. Kurio valdžioje grįš 
seni geri laikai — nereikės 
niekuo rūpintis, gyventi tik ta

loginio sodo apie 100 vaisinių 
medelių, kuriuos su mokiniais 
rudenį pasodinau. Teismo 
sekretorius bitininkas (jo bity
nas buvo klebono sode), kurio 
dukterį aš mokiau smuikuoti, 
padovanojo man keletą bičių 
avilių ir mokė praktiškos biti
ninkystės. Apylinkės gyvento
jai, daugiausia smulkūs šlėk
tos, atsiųsdavo, ypač švenčių 
proga, dovanų — maisto pro
duktų. Užrašant vaiką į mo
kyklą, visi, pagal seną paprotį, 
mokėdavo po vieną rublį.

Baigti gimnaziją ten retai 
kam buvo lemta. Ji prieinama 
buvo tik asmenims su protek
cija ir šiaip pasiturintiems 
žmonėms. Tėvai, dėkingi už 
vaikų priežiūrą, ar švenčių 
proga, atsiųsdavo mokytojui 
dovanų: sviesto, sūrių, kiauši
nių, kumpio, skerdienos — 
šviežių dešrų, medaus, vaisių 
ir kitko. Tai būdavo didelė pa
rama man išlaikyti šeimą iš 3 
žmonių, nes mokytojo alga ca

diena, be kilnesnių siekių. 
Kam čia svarbu, kad mokyk

lose ir įstaigose būtų kalbama 
lietuviškai — penkiasdešimt 
metų pagrindinė kalba buvo 
rusų, tad kodėl netęsti tos 
tradicijos? Laikas Lietuvą 
„išlaisvinti” iš uždaro patrio
tiško narvo: tegul lenkai šne
ka lenkiškai, rusai — ru
siškai, lietuvių kalba jau atgy
venusi, ji tinka tik į muzie
jų.(V. Adamkus buvo kritikuo
jamas dėl vienos kitos lietuvių 
kalbos klaidos, o nepriešta
raujama Paulausko siūlomai 
trikalbystei. Tai bent logika!)

Šeimos vertybės taip pat pa
senusios, o religija — tik se
nutėms ir kunigams. Moder
niame pasaulyje viskas tinka: 
katedroje gali „tuoktis” homo
seksualai, krikštyti vaikų ne
reikia, mokyti tikybos mokyk
lose taip pat neapsimoka: 
užaugs jaunuoliai, patys susi
ras religiją, jei norės...

Jeigu prezidentas neturi pa
tirties savo pareigoms, visuo
met gali nuvykti „pas didįjį 
kaimyną” ir pasiklausti. Te
gul Maskva turi Karaliaučių, 
tegul šiaurinis kaimynas rei
kalauja dalies Lietuvos terito
rijos, tegul Vilniaus krašte vėl 
įsigali lenkai. Lietuvai reikia 
žengti kosmopolitizmo keliu! 
Miestas tam pritaria, nes dau
guma atidavė balsus už tokią 
ateitį propaguojantį prezi
dentą. Kaimas tik džiaugiasi 
„gražiu, jaunu kandidatu”, 
kuris „vietinis, ne koks ame
rikonas, atvažiavęs atsiliku
sių lietuvių pamokyti”...

Tokios nuomonės ne tik kai
mo girtuoklėliai, bet ir buvęs 
krašto aplinkosaugos minis
tras Bronius Bradauskas, ne
seniai davęs pasikalbėjimą 
„Lietuvos rytui”: „V. Adam
kaus veikla, mano nuomone, 
apskritai nedavė jokios ap
čiuopiamos naudos. ... Mūsų 
mokslininkai savo tyrinėji
mais aplinkosaugos srityje 
yra pažengę toli į priekį. ... 
Kai mane paskyrė ministru ir 
mes pradėjome kurti ministe
riją, mums tikrai nereikėjo 
jokių konsultacijų iš užsienio. 
Tiesiog mes patys viską pui
kiausiai susitvarkėme...”

Sakoma: aklam kelio nepa
rodysi! Iki sausio 4 d. nedaug 
laiko. Ar lietuvių tauta pra
regės? Ar ji ir toliau, kaip ta 
sūpuoklė, siūbuos pirmyn ir 
atgal — tarp Rytų ir Vakarų, 
tarp dešinės ir kairės, neap- 
sisprendusi, ko nori, negalvo
janti, neplanuojanti, laukianti 
instrukcijų „iš viršaus”, kol 
stipresnis kaimynas ją praris, 
kaip katinas tą pasakos 
žvirblelį, prisigėrusį arklio 
pėdoje pasidaryto alaus.

ro laikais nedidelė — 25-30 
rubliai į mėnesį, plius butas, 
kuras, sargo išlaikymas. Dar
žas ar žemės sklypas prie mo
kyklos taip pat būdavo šiokia 
tokia parama. Rutkoje aš iš
buvau 3 metus.

Atėjo laikas pagalvoti keltis 
į Lietuvą, nes po 1905 metų 
buvo leista lietuviams savo 
spauda ir duota šiokia tokia 
laisvė. Rusai mokytojai ir kiti 
provincijos rusai valdininkai, 
bijodami žmonių persekioji
mų, su šeimomis bėgdavo į 
Rusiją. Lėšas lietuviškiems 
laikraščiams leisti davė inž. 
statybininkas Petras Vileišis, 
gyvenęs tuo metu Vilniuje. Tai 
buvo vienas turtingesnių lie
tuvių inteligentų. Be jo Vil
niuje tuomet gyveno Biržiš
kos, adv. Sleževičius, Lands
bergis — visuomenės veikėjas 
ir kiti. Pirmi legalūs laikraš
čiai: „Vilniaus žinios”, „Lietu
vos ūkininkas” ir kiti.

(Bus daugiau)
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ANTRAS RINKIMŲ ETAPAS 
JAU ČIA PAT

JUOZAS KONČIUS

Ilgai lauktas ir daug vilčių 
dėtas pirmasis prezidentinių 
rinkimų etapas jau praeityje. 
Ar įdėtos į jį viltys pasiteisi
no? Vienam išeivijos remia
mam kandidatui Valdui Adam
kui, taip; jis pasiekė antrąjį 
rinkimų ratą, bet kad rinkimų 
rezultatai būtų buvę jam labai 
džiuginantys, to negalima bū
tų pasakyti. Džiugina ir teikia 
vilčių tik tai, kad dar bus gali
mybė rungtis vienas su vienu, 
su tvirtu oponentu ir tikėtis 
pergalės. 0 čia jam bus reika
linga ir mūsų bekompromisinė 
parama.

Pasiruošimo ir jėgų konso
lidavimo laikas antriesiems 
rinkimams abiem kandida
tams yra labai trumpas, tarp- 
šventinis. Tuoj pat Naujų 
metų, sausio 4 dieną, vyks an
trasis rinkimų ratas. Laiko 
tiek pačiam kandidatui, tiek jį 
remiantiems asmenims, tikrai 
nedaug, kad stipriau ir veiks
mingiau pasiruošus ir sutei
kus visokeriopą parama vie
ninteliam išeivijai priimtinam 
kandidatui Valdui Adamkui. 
Prieš jį bus metamos didžiulės 
pinigų sumos gerai suorgani
zuotai prieš jį reklamai. Val
das Adamkus tokių sumų ne
turi. Daug kas priklausys nuo 
mūsų, ar išeis laimėtoju jis 
pats asmeniškai, o su juo kar
tu, ar į šviesesnį rytojų išeis ir 
Lietuvos žmogus.

Kai pirminiuose rinkimuose 
žmonių nuomonės ir balsai pa
siskirstė tarp septynių kandi
datų, jau buvo galima jausti ir 
prieš tai, kad nei vienas iš 
šešių kandidatų nelaimės 
triuškinančios pergalės prieš 
veiksmingai sukonsoliduotas 
Artūro Paulausko jėgas. Bet
demokratinis procesas įvyko. 
Kaip ir Amerikoje, žmonės 
išliejo jausmus ir emocijas 
savo pasirinktam kandidatui, 
o tikrovė yra kieta ir negailes
tinga — kai du (šiuo atveju 
dar geriau, šeši) pešasi, tre
čias juokiasi ir laimi. Bet, pa
matysime, kas juoksis pasku
tinis. Ar pajėgsime po šių 
triuškinančių rinkiminių re
zultatų išsitiesti ir neliksime 
palūžę nevilties liūne, tai pa
rodys ateitis. O pakilti ir 
žengti pergalės ir demo
kratėjimo link, būtų visų su
sipratusių ir gero savam 
kraštui trokštančių tautiečių 
pareiga ir visapusiškas už
siangažavimas.

Kuo mes galime ir turime 
Valdui Adamkui padėti? Savo 
tiesioginiais balsais nedaug, 
nes maža dalis tautiečių te
galėjo iki šiol susitvarkyti pi
lietybės dokumentus ir įsigyti 
Lietuvos Respublikos pasą. 
Žinoma, priežasčių ir nusi
skundimų tam yra daug. 
Tačiau yra asmenų, kurie, ne
paisydami sunkumų, ėjo prie 
tikslo, pasus įsigijo ir šiame 
svarbiame rinkiminiame pro
cese dalyvavo. Reikia tikėtis, 
kad jie ir būsimame nepraleis 
progos ir pabalsuos.

Teko nugirsti, kad iš ne
mažo skaičiaus Lietuvos kon
sulate Čikagoje balsavusiųjų 
98% buvo neseniai iš Lietuvos 
atvykusieji. Žinoma, buvo dar 
ir tokių, kurie pilietinę pa
reigą atliko paštu. Pesimistas 
gal pasakys, kad vis tiek tai 
tėra tik lašas jūroje. Kažin? 
Pamąstykime! Šiuo metu pa
grindinis mūsų tikslas visiems 
yra vienas: nesvarbu, kas 
buvo mūsų pasirinktasis kan
didatas pirmajame rate, šiuo 
metu turime, suglaudę gretas, 
prisidėti prie vienintelio pri
imtino mums kandidato, Val
do Adamkaus laimėjimo.

Pažvelkime, kuo dar mes 
galėtume prisidėti, kad priar
tintume Valdui Adamkui 
laimėjimą. Kaip minėta, žino
ma, neturėtų likti nei vieno 
kas turi teisę balsuoti, neatli
kusio savo pareigos sausio 4- 
ją. Balsavimo pareigą, kaip ir 
pirmą kartą, bus galima atlik
ti konsulatuose arba Lietuvos 
ambasadoje. Darant tai paštų, 
reikėtų atlikti kaip galint 
anksčiau, kad balsavimo vo
kas kuo greičiau pasiektų am
basadą; gal būtų net pravartu 
laišką siųsti „priority mail” 
būdu, nors tai kainuos bran
giau, bet laiškas nueis grei
čiau.

Žvelgiant toliau į paramą 
Valdui Adamkui, reikia pa
stebėti, kad šiame krašte yra 
gan gausus skaičius neseniai 
iš Lietuvos atvykusių tau
tiečių, kurie turi teisę balsuoti 
ir, kaip teko girdėti, gan daug 
iš jų balsavo pirmame rate. 
Tikėkime, kad jie pabalsuos ir 
šį kartą, o savo balsus atiduos 
už Valdą Adamkų. Turintieji 
pažįstamų ir giminaičių nau
jai atvykusiųjų tarpe, turėtų 
pasikalbėti su jais, ar net pa
diskutuoti apie Valdo Adam
kaus asmenį bei jo privalu
mus. Norę Valdo Adamkaus 
kandidatūra jiems ir mažiau 
pažįstama, reikėtų paprašyti, 
kad savo balsą jie patikėtų 
šiam asmeniui. Dėl tokio ap
sisprendimo jiems gailėtis tik
rai neteks, Valdas Adamkus 
jų ir tautos lūkesčių tikrai 
neapvils. Eikime visi kartu į 
šviesesnę Lietuvos ateitį.

Dar vienas lygiai svarbus, 
gal net svarbesnis, paramos 
būdas — parama Valdo Adam
kaus rinkiminės reklamos fi
nansavimui. Jei jo konkuren
tas reklaminių lėšų stygiaus 
nejaučia ir šiam tikslui jo 
štabas nesivaržydamas skiria 
pinigų kur reikia ir kiek rei
kia, tai to Valdas Adamkus 
negali, į jo rinkiminį biudžetą 
tūkstančiai neplaukia. Tačiau, 
kai iškyla būtinas reikalas, 
lietuviai dabar, kaip ir senoji 
mūsų karta Amerikoje,

pajėgia susiburti, sutelkti rei
kiamas lėšas ir atlikti didelius 
darbus bei įsipareigojimus. 
Pasinaudokime spaudoje ir 
per radiją teikiama informaci
ja ir visi, kas kiek pajėgia, nei 
viena auka nebus per maža, 
išsiųskime savo auką Valdo 
Adamkaus lėšų telkimo komi
tetui.

Sunkios, daug išminties ir 
ištvermės pareikalaujančios, 
bus šios likusios dienos Valdui 
Adamkui iki rinkimų. Pa
linkėkime jam sėkmės ir pa
darykime visa, kas nuo mūsų 
priklauso, kad nuimtume nuo 
jo pečių dalį rūpesčių ir pri
sidėtume prie to, kad antrojo 
etapo rinkimų rezultatų krei
vė šį kartą švysteltų aukštyn 
ir pralenktų jo oponento. Pa
siryždamas kandidatuoti šiuo
se rinkimuose, Valdas Adam
kus parodė didelį entuziazmą 
dirbti tautos labui ir žmonių 
gerovei. Jo idealistinis nusitei
kimas, kurį jame įdiegė jo jau
nystės dienų mokytojai, tokie, 
kaip Stasys Barzdukas, Vin
centas Liulevičius, Petras 
Balčiūnas ir kiti, neišblėso iki 
šių dienų. To idealizmo veda
mas, jis ir eina dirbti gimta
jam kraštui. Tikėkime ir iš vi
sos širdies linkėkime, kad 
galutinėje rinkiminėje kovoje 
jis surastų būdų prabilti į bal-< 
suotojų širdis ir kad jie su
teiktų jam galimybę meilę 
žmogui ir tėvynei įrodyti savo 
darbais.

Kandidatas į Lietuvos prezidento vietą Valdas Adamkus Vilniuje auto- 
grafuoja savo knygą.

UŽ VALDĄ ADAMKŲ - UŽ LIETUVOS ATEITĮ

Po pirmojo prezidentinių rinkimų turo, situacija žymiai išryškėjo. Antrajame ture liko 
du kandidatai, kurių patirtis, pažiūros ir ateities vizija yra esminiai skirtingos. Valdas Adamkus 
būti prezidentu pasiruošė užimdamas svarbias pareigas JA V valdžioje, aktyviai dalyvaudamas 
užsienio lietuvių veikloje ir po nepriklausomybės atgavimo įsijungdamas į Lietuvos politinį 
gyvenimą. Jo asmenyje atsispindi vakarietiška patirtis ir pažiūra į dabartinių šalies problemų 
priežastis ir būdus jas spręsti.

LIETUVIŠKOS KALĖDOS
Kai Montrealyje, viename iš 

didžiausių Kanados miestų, 
aplankiau lietuvių šeimą, mo
tina su dukra, sėdėdamos erd
viame vestibiulyje (mat toji 
našlė gyveno vadinamuosiuo
se globos namuose, kur dar 
patys gyventojai save prisi
žiūri ir tvarkosi savo nuomoja
mus butelius), tyliai susikau
pusios prie ryškiaspalviais pa
puošalais padabintos eglutės, 
moterys laukė svečių.

— Ar judvi kasmet šitaip 
per Kūčias ir Kalėdas pasėdi- 
te?

— Tokia jau mūsų nuo seno 
tradicija: kas tik mūsų na
muose gyvena ar į svečius per 
šias didžiausias metų šventes 
pas mus ateina, visi kartu ši
taip pabūname, — atsakė 
žilaplaukė motina.

Kai užsienyje reikėdavo su
laukti Kalėdų (nors Kristaus 
gimimo šventė liturgijoje buvo 
vadinama Natalis Domine — 
Viešpaties Gimimu, liaudyje 
iki mūsų dienų išsiliko pago
niškosios šventės vardas — 
Calendae) labiausiai, ko pasi- 
gesdavau, pajusdavau tėvynės 
ilgesį, per Kūčias. Lietuvis— 
gilių ir pastovių tradicijų 
žmogus. Todėl Jėzaus gimimo 
šventė, Romos liturgijoje žino
ma IV a. viduryje ir nuo vidu
ramžių pradėta švęsti gruo
džio 25 (tada šia data pra
sidėdavo Naujieji metai), nuo 
seno susijusi su svečiais, kurie 
atvažiuoja per aukštus kal
nus, per žemus klonius aukso 
ratais, turi šilkų arba diržų 
botagus. Būdingos kalėdi
niam laikotarpiui dzūkų ir 
kitų Lietuvos kraštų dainose 
minimi devynragiai elniai, ant 
kurių ragų nuostabūs kalviai 
kala ir lieja žėrinčias brange
nybes, o priedainiuose pasi
kartoja „lieliumai”, „lėliu kalė
da”, „do kalėdzien” ir kt. Kū
dikėlio Jėzaus gimimo šventė,

kurios prieš du tūkstančius 
metų taip laukė žmonija, dau
giau ar mažiau apipinta įsi
vaizduojamais ir suasmenin
tais personažais, kurie vadi
nami kalėdininkais. Iki mūsų 
dienų, kai prieškalėdžiu kuni
gas lanko parapiją, dar vadi
nama kalėdojimu. Kai kur 
buvo žinoma trinkos (kaladės) 
vilkimas per kaimą, kurią ga
le kaimo sudegindavo. Kai 
anksčiau būdavo švenčiamos 
trys šios šventės dienos, pas
kutinioji būdavo „ledų diena”: 
kas tądien dirbdavo, to javus 
vasarą ledai išmušdavo. Pir
mąją dieną nebūdavo galima 
vaikščioti svečiuosna. Tik Ka
lėdų senis su vaikų būriu te
vaikščiodavo, sakydavo tam 
tikras kalbas, porindavo ati
tinkamas racijas ir traukdavo 
ta proga pritaikytas giesmes. 
Visas laikotarpis nuo Kalėdų 
iki Trijų Karalių seniau Vadi
nosi tarpušvenčiu. Tada.nebū
davo galima sunkių darbų 
dirbti. Nebent plunksnas plė
šyti, verpti. Negalima būdavo 
palikti nebaigtų darbų, kad 
laumės, neturėdamos ko veik
ti, išeitų kitur. Mat laumės 
tuo metu ieškančios sau darbo 
visiems metams. Iš tikrųjų ligi 
Kalėdų ūkiuose dirbdavę sam
dyti vyrai, vadinami bernais, 
ir merginos ūkininkų prieška
lėdžiu būdavo atleidžiami su 
paviržiu namo, tad šeiminin
kai, jei kitiems metams sam
diniai nelikdavo arba jie ne
tinkami pasirodydavo, turė
davo ieškotis naujų bernų ir 
mergų.

Bene didžiausias prieškalė
dinis sujudimas, nes į pa
puošimą, rengimą įjungiami ir 
vaikai, būdavo prieš Kūčias 
rengiama eglutė, kurios tėviš
kė yra laikoma Vokietijoje, o 
paskui, nuo XIX a. antrosios 
pusės, jau žinoma visame pa-
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Artūro Paulausko patirtis ribojasi prokuratūra, kurios aukštu pareigūnu jis buvo 
sovietmetyje ir po nepriklausomybės atstatymo. Kitos valstybinės ir politinės patirties šis 
kandidatas neturi ir čia glūdi pagrindinė jo kandidatūros silpnybė. Be to, Paulauską remia partija, 
kuri keturis metus savo rankose valdžią laikė, bet nesugebėjo priimti ir įgyvendinti būtinų 
ekonominių ir socialinių reformų. Pagaliau rinkiminės kampanijos metu jis yra padaręs 
■jareiškimų, kurie sukelia naujų abejonių dėl jo tinkamumo būti Lietuvos prezidentu. Pavyzdžiui, 
Paulauskas yra išreiškęs mintį, jog yra atvejų kai valdžios įstaigose valstybinė kalba gali būti 
pakeista kitomis. Gal jo tokia pozicija iš dalies ir paaiškina, kodėl dauguma nelietuvių už 
paulauską balsavo, bet ji yra tikrai nesuderinama su lietuvių tautos interesais.

Taigi, dabar balsuotojams pasirinkimas yra aiškus: pirmojo kandidato patirtis yra plati ir 
įvairi, antrojo - ribota ir vienapusiška. Valdo Adamkaus pasiruošimas yra nepamainomas siekiant 
reikalingų reformų, Artūro Paulausko - tinkamas prieš reformas nusistačiusiems biurokratiniams 
ir siauriems ekonominiams interesams. Dėl to nėra stebėtina, jog Adamkui rinkimai yra kova už 
'.alies gerovę, o Paulauskui, kaip jis pats yra išsireiškęs, "azartinis žaidimas".

Mes kviečiame visus lietuvius remti Valdą Adamkų. Tik šj 
kandidatą išrinkę, mes galime tikėtis geresnio mūsų tėvynei rytojaus.

Komitetas: Kristina ir Povilas Alšėnai, Ligija ir Petras Ambutai, Juozas Andriušis, Vincas Apanius, Nijolė ir 
Vladas Audėnai, Karolis Avižienis, Liuda Avižonis, Zita ir Paul Babickai, Halina Bagdonas, Aurelija Balašaitienė, 
Lidia Balsys, dr. Gediminas Balukas, Stanley Balzekas, Alfonsas Bimgiris, Stasys Baras, Dana ir Vincas Baziai, 
Feliksas Bobinas, Aldona ir Algirdas Braziai, dr. Zigmas Brinkis, Aldona Budrienė, Danguolė ir Justas Buiviai, 
Birutė Bulota, Raimondas Butkus, Jadvyga ir Edmund Čapai, Aldona ir Vytautas Čepėnai, Mary B. Černius, Juzė 
ir Jonas Daugėlai, dr. Ona ir dr. Jonas Daugirdai, Vyga ir Daumantas Dikiniai, Rimantas Dirvonis, dr. Alina ir 
Vandelinas Domanskiai, Rimas Domanskis, Irena ir Algis Gedriai, Eglė ir Kęstutis Germanai, Vytautas Germanas, 
Jadvyga ir dr. D. Giedraičiai, Vytautas Graužinis, Algis Grigas, Regina ir Rimantas Griškeliai, Janina ir Vytautas 
Grybauskai, dr. Amold Grushnys, Vanda ir Vitoldas Gruzdžiai, Anelė ir Jonas Gumbelevičiai, Mary ir dr. K. 
Jablonskiai, Larisa ir A. J. Jankūnai, Aleksas Jankūnas, Jurgis Janušaitis, Dalia ir Vytautas Januškiai, Janina ir 
Vytautas Januškiai, dr. Jonas Jasaitis, Elena ir Vytautas Jasinevičiai, Ilga Jurkus, Pranas Jūrinis, Akvilė ir Benediktas 
Karkliai, Vladas Kaupas, Algis K. Kazlauskas, Vitalija ir Kęstutis Kebliai, Elena ir Antanas Kelečiai, Alfonsas 
Kerelis, Birutė ir Algis Kerniai, dr. Alfonsas Kisielius, dr. Petras Kisielius, Rita ir dr. Tomas Kisieliai, Lilia ir 

' /iktoras Kizlaičiai, Rita ir Vytas Klioriai, Juozas Končius, Danutė ir Raimundas Korzonai, Jūra ir Aleksandras 
Kučiūnai, Albinas Kurkulis, Vytautas Lapatinskas, Regina ir Bronius Latožos, Vena ir Aleksas Lauraičiai, Gražina 
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Skelbti spaudoje taip O ne O

šaulyje. Tada po įvairiais žais
lais, obuoliais, saldainiais ir 
kitais puošmenimis padabin
toje Kalėdų eglutėje, būdavo 
padedamos dovanos, o kartais 
vaikams padedama į kojinę 
arba atnešdavo specialiai pa
rėdytas Kalėdų Senelis su 
Snieguole, nykštukais ir kita 
palyda.

Neatskiriamas visų Kalėdų 
švenčių, daugelio atviručių, 
papuošimų ir piešinių simbo
lis — prakartėlė, kur į šiaudus 
paguldytas ir vystyklais su
vystytas guli Mažasis Dan
gaus Svetys. Prakartėlės tė
vyne laikoma Italija, Rieti 
miestelis, kur XIII a. pradžioje 
šv. Pranciškus Asyžietis pir
masis sukvietęs vietinius gy
ventojus, paėmęs iš motinos 
naujagimį, pasiskolinęs iš 
žmonių ėdžias, su vaikais, ke
liais galvijais, tam tyčia kalė
dinėmis kalbomis ir giesmė
mis pradėjo gražią, visame 
katalikiškame pasaulyje pap
litusią ir iki šios dienos neiš- 
nykusią kalėdinės prakartėlės 
rengimo tradiciją bažnyčiose, 
aikštėse ir namuose.

Žinoma, svarbiausia Kalėdų 
esmė — Kūdikėlio Jėzaus, 
mūsų Išganytojo, gimimo die

na, nes į liturginių metų ka
lendorių, prasidedantį pir
muoju advento sekmadieniu, 
sutelpa svarbiausieji Kristaus, 
Marijos, Švč. Trejybės, šven
tųjų ir daugelio kitų Bažny
čios įvykių datos. Pasirengi
mas Kalėdoms, vadinamas ad
ventas, katalikams, — dides
nio santūrumo, pasninko ir 
maldos laikas. Jis apima 4 
sekmadienius su pasitaikan
čiais šventadieniais. Per ad
ventą, kad būtų geriau pasi
rengta Kalėdoms, Bažnyčia 
liepia susilaikyti nuo triukš
mingų pasilinksminimų, o 
penktadieniais nuo mėsiškų 
valgių. Patariama dažniau ir 
daugiau stengtis padaryti ge
rų darbų, pasimelsti, atlikti 
išpažintį, susitelkti. Liturgi
niai metai — ne tik praeities 
pagerbimas, dabarties pašven
tinimas, bet ir ateityje rimtas 
pasirengimas susitikti su 
Viešpačiu, nes šv. Rašte ne 
kartą Kristaus pasakyta visą
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laiką budėti ir melstis.
Kalėdos — pirmoji trijų di

džiausių Katalikų Bažnyčios 
švenčių. Tądien pamaldos bū
na anksti ryte arba net naktį 
ir tokios pamaldos vadinamos 
— Bernelių Mišiomis. Pirmąją 
Kalėdų dieną kiekvienas kuni
gas gali aukoti trejas šv. Mi
šias.

Tegul kiekvieną šventos 
Kalėdos priverčia pamąstyti, 
kodėl iš dangaus, palikęs 
garbingą visagalio Dievo sos
tą, Tėvo valia atėjo pas mus į 
skurdžią pastogę, kur nuo dar
ganų ir plėšriųjų žvėrių bū
davo piemenų sugenami gyvu
liai. Tenai, kur kadaise gimė 
mažasis Kūdikėlis, ir dabar 
dąr laukuose ganomos bandos, 
kurias su šunimis ir vaikais 
sergsti piemenys, o viršuje, 
žydroje padangėje, kaip ir 
anuomet, prieš du tūkstančius 
metų, žiba, mirga ir spindu
liuoja milijardai žvaigždžių. 
Sveiki, sulaukę šv. Kalėdų! 
Telydi Kūdikėlis Jėzus visus 
Jūsų žingsnius, žygius, namus 
ir kelius.

Kun. K. J. Ambrasas, SJ



PRARASTA laime
VANDA VAITKEVIČIENĖ

Dalia Daumantienė pabudo 
pavargusi, suprakaitavusi, 
klaikaus sapno paveikta. Ji 
sapnavo savo vyrą Leoną, 
prieš trisdešimt metų išvežtą 
į Sibirą. Jis stovėjo tamsoje ir 
šaukė:

„Dalia, gelbėk, mirštu, gel
bėk!

Staiga didelė šviesa apšvietė 
slenkantį baltą žmogaus še
šėlį ir jis įkrito į gilią duobę. 
Dingo šviesa, pasigirdo vaito
jimas ir jai atrodė, kad girdi 
nuo lovos tolstančius žings
nius. Pašoko išsigandusi, per
sižegnojo ir uždegė šviesą. 
Tylu, ramu buvo jos bute, tik 
sieninis laikrodis tiksėjo ir 
varpų garsais išskambino tris 
kartus.

Dieve, trečia valanda ir Ka
lėdų naktis kaip ir tada buvo, 
kai netekau mylimo vyro. Ne
jaugi prisisapnavau jo mirtį? 
— pagalvojo liūdnai. Atsisėdo 
ir giliai susimąstė. Skaudžios 
praeities vaizdas atsirado 
prieš jos akis:

Šalta Kalėdų naktis, grįžę iš 
bažnyčios po Piemenėlių Mi
šių, juodu ilsisi, miega.

Staiga smarkus beldimas ir 
triukšmas prižadino, atrodė, 
kad kažkas laužia duris. Pasi
girdo balsai ir ūžimas. Išsi
gando abu, pašoko iš lovos. 
Leonas skubomis apsivilko ir 
nuskubėjo prie durų. Jas ati
darius, įsiveržę du kareiviai 
enkavedistai ir atrėmę šautu
vus jam į krūtinę šaukė:

— Prakeiktas buože, liau
dies prieše, supūsi Sibire, — 
ir stumdydami išvedė.

Neleido apsivilkti nei atsi
sveikinti. Išbėgusi į kiemą, 
pamatė kaip jos vyrą muš
dami įstūmė į sunkvežimį. 
Suūžė didžiulė mašina ir nu
važiavo. Ir nuo to laiko ji nie
ko nežino apie savo Leoną, o 
buvo tik metai nuo jų vedybų 
ir ji laukė kūdikio.

— Ak, geriau neprisiminti 
žiaurios praeities, prarastos 
laimės, — pagalvojo. Nusi
šluostė ašaras, išgėrė miegui 
vaistų ir atsiguldama save ra
mino: — tai tik sapnas, o sap
nais nereikia tikėti. Leonas 
gyvas, jis sugrįš.

Ją prižadino skambutis. Ati
dariusi duris nustebo, pama
čiusi dukterį Leonę, laikančią 
didelę dėžę, apvyniotą kalėdi
niu popierių.

— Kaip tu čia, taip anksti 
atsiradai? — paklausė įleisda
ma į vidų.

— Labas rytas, mama, jau 
dešimta valanda. Džiaugiuosi, 
kad taip ilgai miegojai, atro
dai pailsėjusi, — kalbėjo įėju
si į butą. — Čia tau, mamyt, 
nuo mūsų visų Kalėdoms do
vana.

— Gana tau vilkėti tamsius 
rūbus. Nupirkau tau šviesią 
suknelę. Apsivilkusi ją per 
šventes ir pradžiuginsi mus 
visus: mudu su Zenonu, Rasu- 
tę ir Vytuką, na ir dėdę ku
nigą Aloyzą, nes nebeatrodysi 
nelaiku pasenusi. Esi tik vi
dutinio amžiaus. Jau tiek 
daug metų nešioji gedulą, 
vargsti ir verki tėčio. Prašau 
nors per šias Kalėdų šventes 
pasipuošk ir būk linksmesnė. 
Daug žmonių iš Sibiro su
grįžo, o jo vis nesulaukiam. 
Sutik su likimu, kad jis jau 
nebesugrįš ir aš myliu savo 
tėtį, kurį pažįstu tik iš nuo
traukų ir kurio laukiau daug 
metų, o dabar jau meldžiuosi 
kaip už mirusį. Mes visi my
lim tave, gyvenk dėl savo vai
kų. Na, gana pamokslauti ir 
graudintis. Atidaryk dėžę.

Atidarė ir nustebo: smėlio 
spalvos suknelė, labai geros 
medžiagos, balta mezginių 
apykaklė — puošni, graži.

— Ačiū, dukrele, prižadu ją 
apsivilkti Kūčių ir Kalėdų 
švenčių metu ir bandysiu būti 
linksmesnė. Mane jaudina ta

vo meilė ir rūpinimasis ma
nim. Nebenoriu iš džiaugsmo 
jaudintis, sėsk papusryčiau
sim. Esi gera, brangi dukra 
Leone.

Gėrė kavą, valgė ir tarėsi, 
kokius valgius gamins kūčių 
vakarienei. Reikia, kad ant 
stalo būtų dvylika valgių, 
Kristaus apaštalų prisimini
mui, o po staltiese šieno. 
Leonė prižadėjo atvykti ryte 
ir padėti mamai pasiruošti 
kūčioms, o Zenonas su vaikais 
atvažiuos vėliau. Atveš šieno 
ir padės vaikams papuošti eg
lutę. Besikalbėdamos juodvi 
neišgirdo, kai į virtuvę įėjo 
kunigas Aloyzas Daumantas.

— Sveikos, broliene ir Le
one, o moterėlės negerai da
rot, nerakindamos durų. Šiais 
laikais yra daug valkatų ir 
nusikaltėlių. Nesaugu laikyti 
atdaras, — kalbėjo susirū
pinęs.

— Ačiū už perspėjimą, tik
rai prižadu jas rakinti, — at
siliepė Daumantienė ir pak
vietė kunigą sėsti, o Leonė 
pripylė kavos puoduką ir pa
davė dėdei.

— Ačiū, atleiskit neturiu 
laiko. Atnešiau kūčioms kalė
daičius — pasakė paduoda
mas brolienei voką.

— Ak, vos neužmiršau pak
lausti, ar leisit, broliene, atsi
vesti kūčioms mano artimiau
sią draugą daktarą Povilą 
Rimgailą? — Paklausė nedrą
siai, nes ž'inojo, kad Dalia jo 
vengia.

— Ar aš sutiksiu ar ne, vis 
vien jūs jį atsivesit, tik tegu 
nedrįsta man pirštis ir netvir
tina, kad Leono nesulauksiu. 
Man mano Leono niekas pa
saulyje nepakeis. Gyvas ar 
miręs, liks mylimas mano 
širdyje, kol gyvensiu šiame 
pasaulyje. Pasakykit tai savo 
draugui daktarui — užbaigė 
piktoku balsu.

— Nesijaudink, broliene, esi 
retai sutinkama moteris, kuri 
taip ilgai gyvena neužmiršta
ma meile prarastam vyrui. 
Džiaugiuosi, kad esame arti
mi giminės. Dievas telaimina 
tave, — tai. pasakęs, kunigas 
skubiai išėjo

Snigo ir kartu šalo. Žvarbus 
vėjas pustė sniegą. Vilniaus 
miesto gatvėmis skubėjo žmo
nės, šiltai apsivilkę, paraudu
siais nuo šalčio veidais, pir
kiniais apsikrovę. Artėjo Ka
lėdų šventės. Miesto aikštėse 
pardavinėjo eglutes. Moterys 
su vaikais stovinėjo prie par
duotuvių langų ir grožėjosi 
vitrinose išstatytais gražiais 
daiktais.

Kunigas Aloyzas Dauman
tas prie Vileišio gatvės kampo 
laukė autobuso. Susirinko bū
rys žmonių, visi nekantravo, 
nes buvo labai šalta. Šiaurys 
vėjas skverbėsi per visus rū
bus, šaldė ir drebulį kėlė. Vi
sai čia pat, prisiglaudusi prie

mūrinio namo sienos, senutė 
apsigaubusi skarom, pasista
čiusi krepšį, kosėdama, užki
musiu balsu siūlė praeiviams 
pirštines:

— Pirkit kumštines piršti
nes, tikrų vilnų, labai šiltos. 
Pirkit nenušalsit rankų. Pir
kit! Parduodu pigiai.

Priartėjo kunigas prie jos ir 
paklausė:

— Močiute, ar turi dideles 
pirštines, tokiom didokom 
rankom, kaip mano?

— Ponuli, tikrai turiu, — 
sušuko pradžiugusi senė ir 
ištraukusi iš krepšio padavė.

Jis jas šiaip netaip sunkokai 
užsimovė. Pasižiūrėjo į senę, 
drebančią nuo šalčio ir gai
lesčio apimtas pasakė:

— Kiek tik turi pirštinių, vi
sas nupirksiu. Nenoriu, kad 
mirtinai sušaltum. Tavo nosis 
mėlynai paraudusi nuo šalčio. 
Kiek porų turi?

— Šešias ir pardavinėju po 
tris litus.

— Štai tau pinigai. Imk ir

skubėk namo, — tarė paimda
ma glėbį pirštinių.

— Turbūt pats Dievas tams
tą atsiuntė, dabar galėsiu 
Kalėdoms pyragą išsikepti 
sau ir ligoniui vyrui. Ačiū, la
bai ačiū! — sušuko džiaug
damos ir šlubuodama nuėjo.

Atvažiavo autobusas ir ku
nigas Daumantas įlipo. Jis 
buvo gerai nusiteikęs, pada
ręs krikščionišką gerą darbą, 
davęs pinigų vargstančiai se
nelei, o pirštines išdalins 
prieglaudos senukams.

Tais metais Kalėdų šventės 
Dalios Daumantienės šeimoje 
buvo ypatingai jaukiai ir 
džiaugsmingai praleistos. Kū
čių vakarienei pasibaigus, Le
onė pradžiugino motiną, ne
tikėtai, nelauktai:

Nuotr. Sauliaus Gudo

— Mama, mes nusipirkom 
namą visai arti tavęs, ketvir
tas nuo tavo.

— Nejaugi nusipirkot Šulai- 
čių seną, apleistą? — nustebu
si paklausė. — Oi, vaikai, ką 
judu sugalvojot? Tas namas 
tinka nugriovimui, o ne pirki
mui.

— Pamatysi, miela uošve, 
kad po kelių mėnesių jis bus 
pats gražiausias namas Kran
tinės gatvėje. Pasitikėk savo 
architektu žentu, — linksmai 
pasakė Zenonas.

— Mes norim gyventi arti 
tavęs. Susirgus ar bėdai iš
tikus, padėsim. Autobusais 
neįmanoma dažnai važinėti, o 
ypač žiemą. Vaikai pasiilgsta 
tavęs, na ir mudu su Zenonu, 
— kalbėjo Leonė.

— Močiute, mes atbėgsim 
kasdien, — šaukė Rasutė, o 
Vytukas apkabino ją ir tylo
mis pasakė: — man labai pa
tinka pasakos, kai ateisiu pa
seksi apie geležinį vilką, ku
ris kaukia, pasislėpęs Gedimi
no kalne. Mes labai mylim 
tave.

Vaikų meilės šiluma palietė 
jos širdį ir staiga dingo tas 
graužiantis liūdesys.

Daktaras Rimgaila nenulei
do nuo jos akių. Šviesia suk
nele pasipuošusi, ji buvo lyg 
naujai atgimusi, patraukli, 
graži ir slapčia jo mylima.

Kunigas Daumantas paste
bėjo draugo susižavėjimo 
žvilgsnius, atkreiptus į brolie
nę, užmynė jam ant kojos ir 
užgiedojo kalėdinę giesmę:

— Sveikas, Jėzau gimusis,
Šventas Dievo Kūdiki!
Visi jam pritarė.
Praėjo Kalėdų ir Naujųjų 

metų šventės, kurios kasmet 
švenčiamos tuo pačiu laiku, 
tarytum iš dangaus aukštybių 
atsiųstos, kad praskaidrintų 
žmonių kasdienį gyvenimą ir 
neužmirštų melstis ir garbinti 
Dievą.

Baltoji žiema, pasipuošusi 
ledo apsiaustu dingo. Nutirpo 
sniegas, šaulės šiluma gaivino 
žemę. Iš po tirpstančio sniego 
gėlės kaišiojo galveles, me
džiai ir krūmai pasipuošė 
pumpurais, o aukštai padan
gėje pragydo vyturys. Žvirb
liai atsigavę nuo žiemos šal
čių čirškėjo, skraidė ir nešė 
šapalėlius į pastogėse esan
čius lizdus.

Dalia atidarė langus ir paju
tusi šiltą, gaivinantį orą išėjo 
į kiemą apsodintą įvairiais 
žydinčiais krūmais. Patvoryje 
darželis, o prieš namo kampo 
augo beržas, ant kurio buvo 
pritvirtinta koplytėlė su Rū
pintojėliu, po juo suolas. At
sisėdo, šildėsi prie saulę. Bu
vo taip malonu, sulaukus pa
vasario. Ak, Dieve, kad čia

būtų su manim Leonas, kokia 
būčiau laiminga, o gal ir prisi
sapnavau jo mirtį, gal jo jau 
gyvo nėra — pagalvojo liūd
nai.

Atlaikęs rytines Mišias, ku
nigas Daumantas pusryčiavo 
su klebonu. Suskambėjo tele
fonas. Paėmęs ragelį išgirdo 
daktaro Rimgailos keistai pa

sikeitusį balsą. Jis šaukė:
— Aloyzai, tuoj pat atvyk į 

ligoninę. Atvežė iš Sibiro li
gonį, tikrą kankinį, bet jis 
praradęs atmintį. Ar tik ne
bus tavo brolis?

— Tai būtų stebuklas! — 
sušuko susijaudinęs kunigas 
ir bėgte išbėgo.

Kelias minutes palaukęs au
tobuso ir nesulaukęs, pasiryžo 
pėsčias eiti. Ėjo, skubėjo tar
pais bėgte bėgo, kad kuo grei
čiau pasiektų toli esančią 
miesto ligoninę.

Gydytojas Rimgaila jį pasiti
ko prie durų.

— Nesijaudink kol nepama
tysi ligonio. Vakar vėlai va
kare jį atgabeno žmonės iš Si
biro grįžę. Jie jo nepažįsta. 
Įlipę į traukinį rado vagone 
sėdintį vos gyvą. Pasigailėjo jo 
ir atsivežė kartu į Vilnių.

Baltai paklotoje lovoje gu
lėjo žilas, žilutėlis vyras, pa
geltusiu veidu, užsimerkęs, 
aprišta galva, ant kaktos gilus 
apgijęs randas, dešinė ranka 
be dviejų pirštų; begaliniai 
suvargęs vos tik gyvas. Jo 
lūpos judėjo, atrodė, kad nori 
kažką pasakyti.

Kunigas Aloyzas su didele 
užuojauta žiūrėjo į jį, gailesys 
suspaudė širdį. Pasilenkė prie 
jo, pridėjo, ausį prie lūpų ir 
išgirdo labai sunkiai ištartą 
žodį:

— Daaalia.
— Leonai broli, tai tu! —

Apkabino glostė jo veidą ir ra
minančiai tarė: — Dalia neuž
miršo tavęs, laukė grįžtant. 
Tuoj ją atvešim.

Gydytojas Rimgaila nebelei
do jam ilgiau prie ligonio būti. 
Juodu išėjo į koridorių.

— O, Dieve, už ką nekaltas 
žmogus tremiamas, kankina
mas? Skaudu man buvo pama
tyti tą kankinį, o dar skau
džiau, kai įsižiūrėjęs atpaži
nau savo brolį.

Aloyzai, pabūk prie ligonio, 
o aš nuvažiuosiu ir atvešiu 
Dalią. Paimsiu raminančių 
vaistų ir atsargiai paruošiu 
netikėtai staigmenai. Bijau, 
kad iš džiaugsmo nesusirgtų, 
nes turi nesveiką širdį, o svar
biausia, kai jį pamatys su
žalotą kankinį ir atpažins jį, 
prisibijau, kad negautų šir
dies priepuolio, — baigęs kal
bėti gydytojas Povilas Rimgai
la skubiai išėjo.

Skubėjo kuo greičiausiai pa
siekti Dalios namus ir papasa
koti jai apie atvežtą iš Sibiro 
ligonį.

Dalia įleido jį į vidų ir susi
jaudinusi pasakojo, ką girdėjo 
per radiją.

— Daktare Povilai, gal tai 
mano Leonas, gal tai jis? Vež
kit mane kuo skubiausiai į li
goninę, noriu jį pamatyti.

— Nesijaudinkit, tuoj pat 
važiuosim, tik pirmiau išger
kit nuo nervų mano atvežtus 
vaistus, leiskit patikrinti šir
dies plakimą ir pulsą, — tarė 
labai rimtai.

Viską atlikus, juodu išva
žiavo. Dalia nerimavo, klau
sinėjo apie ligonį ir vis ragino 
greičiau važiuoti.

Ligoninės koridoriuje kuni
gas Aloyzas jų laukė. Nieko 
nepasakęs, ją tvirtai už pa
rankės prilaikydamas, įvedė į 
ligonio palatą.

Tyli lyg netekusi nuovokos, 
ji stovėjo prie gulinčio ligonio 
lovos, įtemptai žiūrėjo į jį, o 
jos veidu riedėjo nesulaiko
mos ašaros. Staiga džiaugs
mingai sušuko:

— Tai mano Leonas, tai jis!
— Daa-lia...
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— Aš esu čia, Leonai, tavo 

žmona Dalia. Pasveiksi ir vėl 
būsime kartu. Tu dar turi 
dukrą, pakrikštytą tavo vardu 
Leonę, žentą Zenoną ir du 
vaikaičius: Rasą ir Vytuką, — 
kalbėjo, pasakojo pasilenkusi 
prie jo, o ašaros vis drėkino 
jos veidą, matant jį tokį ne
laimingą sunkiai sergantį, su
žalotą.

Didelė žmonos priežiūra, 
kantrybė ir meilė, o ir rūpes
tingas gydymas tiek jį su
stiprino, kad po kelių savaičių 
Dalia galėjo parsivežti vyrą 
namo.

Praėjo pusė metų nuo Leono 
sugrįžimo. Pasibaigė šilta va
sara. Ruduo nuspalvino me
džių lapus, išskrido giesmi
ninkai paukščiai į šiltus 
kraštus, nuolatos lietus lijo ir 
dienos trumpėjo. Ėmė pūsti 
žvarbūs vėjai, šalnos nudažė 
baltai stogus, nušalo gėlės ir 
nelaukta žiema sniego apklo
tu apdengė žemę. Ir vėl, kaip 
kasmet, artėjo Kalėdų šventė.

Dalios bute buvo šilta ir jau
ku. Ji slaugė savo vyrą su di
deliu pasiaukojimu ir meile. 
Nuolatos jam kalbėjo, aiškino 
kas jis esąs, kur yra, ir kad ji, 
žmona Dalia, jį prižiūri. Pasa
kojo, kaip juodu susipažino, 
mylėjosi ir vedė. Kantriai lau
kė, kad jos pasišventimas ir 
meilė padės jam ją prisiminti, 
o gal ir atpažinti, tačiau jis 
žiūrėjo į ją išplėstomis akimis 
ir atrodė, kad nesupranta, ką 
ji kalba ir kas ji yra.

Kunigas Aloyzas kasdien jį 
lankė, kalbino ir ištisas valan
das praleisdavo su juo. Pasa
kojo, kokie geri buvo jų tėvai 
ir kaip skaudu, kad jie žuvo 
Sibire. Ir koks džiaugsmas, 
kad jis Leonas sugrįžo ir pas
veikęs bus laimingas ir gy
vens šeimoje. Pasakojo apie 
tėviškę už Kauno prie Nemu
no, netoli Vilkijos miestelio ir 
kaip jie trys broliai augo. Jis 
buvo 8 metų, kai gimė dvynu
kai — Leonas ir Petras.

Atrodė kunigui Aloyzui, kad 
jis rimtai klausosi, bet ne tik
nesupranta apie ką jis kalba, 
bet vis dar nepažįsta jo, ta
čiau pasiryžo kartojimo būdu 
brolį kalbinti, kad bent su
prastų, kas jis yra. Vieną va
karą atėjęs ilgai po kelis kar
tu kartojo šalia stovėdamas, 
ranka rodydamas:

— Tu mano brolis Leonas, o 
aš Aloyzas. Galgi supras, gal
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AMERICAN TRAVEL SERVICE

Linkime visiems klientams

Linksmu šv. Kalėdų ir 
laimingų, sveikų 
Naujųjų Metų!

Švenčių proga mūsų raštinė bus uždaryta: 
1997 m. gruodžio 25-28 d. ir 1998 m. sausio 1-4 d.

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

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163

nors dalelė atminties su
grįš?!.. Sėdėjo Leonas ir žiūrė
jo į tolį, ramus, tylus ir staiga 
nusigręžė nuo kunigo Aloyzo.

Gailėjo jo visi, mylėjo ir rū
pinosi. Leonė kasdien lankė 
tėvą, nes čia pat gyveno. Ze
nonas taip sumaniai atremon
tavo nupirktą seną namą, kad 
šis atrodė kaip naujai pastaty
tas ir jie galėjo patogiai jame 
gyventi. Atbėgdavo ir vaikai
čiai.

Jie nesuprato, kodėl senelis 
nekalba, tik žiūri įjuos. Klau
sinėjo kas jam nukirto deši
nėje rankoje du pirštus, kas 
ant kaktos įpjovė ilgą pjūvį, o 
kai jis neatsiliepdavo, juodu 
nubėgdavo.

Gydytojas Rimgaila dažnai 
lankė ligonį ir rūpestingai jį 
gydė, nors ir žinojo, kad ne
įmanoma pagydyti, bet bandė. 
Sielojosi, nes jo širdis silpo ir 
jis artėjo prie mirties. Žiūrėjo 
į jį ir galvojo: — Leonas ir da
bar nebegyvena šiame pasau
lyje, kas gali atspėti kur jis 
yra, gal tik jo siela blaškosi be 
minčių nežinomybėje, ak, 
kaip gaila, kad aš negaliu jam 
padėti!

Kalėdų rytą skambėjo, gau
dė šv. Petro ir Povilo baž
nyčios varpai, kvietė tikin
čiuosius į pamaldas. Kunigas 
Daumantas su klebonu aukojo 
iškilmingas Mišias. Grojo var
gonai, giedojo choras kalėdi
nes giesmes. Žmonės meldėsi, 
garbino gimusį kūdikėlį Jėzų.

Dalia meldėsi namuose, nes 
negalėjo palikti ligonio vyro. 
Leonas sėdėjo minkštame fote
lyje, galvą atrėmęs į pagalvę. 
Jai atrodė, kad šį rytą jis gy
vesnis, nes dairėsi, sekė jos 
judesius ir intensyviai žiūrėjo 
į jQ lyg ir norėdamas prisi
minti.

Staiga drebulys jį ėmė kra
tyti, sujudėjo jo lūpos ir.užki
musiu balsu labai neaiškiai 
paklausė:

— Kas tu?
— Leonai, aš tavo žmona 

Dalia, — pradžiugusi sušuko, 
apkabindama jį.

Jis pastūmė ją nuo savęs ir 
šnabždomis pasakė:

— Aš ne Leonas, aš Petras, 
tavo vyro dvynys brolis, ir 
abiem rankom uždengęs ausis 
bandė šaukti:

— Šaudo, šaudo! Nušovė 
Leoną. Kur jo Dalia? Kur ji? 
Prašė pasakyti, — ir, giliai at
sikvėpęs, užsimerkė, užmigo 
amžinu miegu.
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„GYVENIMAS DIEVUI IR 
LIETUVAI”

liau — Šv. Sirnfarozo bei Visa
tos Karalienės nelietuviškose 
parapijose. Matome, kad dau
giausia laiko — nuo 1948 m. 
iki 1972 m. — jis paskyrė dar
bui dienraščio „Draugo” re
dakcijoje. Jis čia ne vien tik 
redagavo ar rūpinosi įvairiais 
skyriais, bet ir nepaprastai 
daug laikraštyje rašė: repor
tažus apie lietuviškus rengi
nius bei straipsnius apie mū
sų tautiečius, jų organizacijas, 
laimėjimus ir pan.

Šių eilučių autoriui nuo pat 
atvykimo į JAV, Čikagą, die
nos — 1949 m. rudens, tuoj 
pat teko susidurti su tada dar 
kunigu J. Prunskiu, kuomet 
po kelių šiame krašte gyveni
mo dienų parašiau korespon
denciją į „Draugą”. Tuoj pat 
atėjo jo laiškelis (o tokių per 
eilę metų susidarė dešimtys), 
kviečiantis dažniau bendra
darbiauti „Drauge”. O kiek vė
liau gauta ir jo knygelės „Ką 
ir kaip rašyti į laikraščius” ko
pija (įvairių didesnių ar ma
žesnių knygų jis parašė, sure
dagavo ar išvertė net 39). To
kiu būdu kun. J. Prunskis, ga
lima sakyti, išugdė ir nemažą 
mūsų tada jaunų spaudos dar
buotojų būrį. Taip atsirado di
doka grupė „Draugo” bendra
darbių, kuriuos vis pamokan
čiu žodžiu lydėjo sukaktuvi
ninkas.

Šioje knygoje yra sudėta tik
rai daug vertingos ir nepakar
tojamos medžiagos apie prel. 
J. Prunskį. Nežinau, ar dar 
būtų galima daugiau jos sutal
pinti. Gal tik kai kur vertėjo 
plačiau apsistoti, tačiau to, be 
abejo, atsisakyta, nenorint, 
kad knygos puslapių skaičius 
labai išsiplėstų. Bet knyga bus 
geras šaltinis ateities tyrinė
tojams, kurie dar turbūt pa
rašys ne vieną studiją apie šį 
asmenį.

Beje, knygos įžangoje ran
dame Panevėžio vyskupo Juo
zo Preikšo žodį, kurio pabai
goje jis jubiliatui linki dar 
ilgai darbuotis Dievo garbei ir 
tikinčiųjų dvasinei gerovei. 
Knygos pabaigoje išspausdinti 
priedai, kuriuose įdėta kopijų, 
rodančių, kad prel. Prunskiui 
1997 metais suteiktas Utenos 
miesto Garbės piliečio pažy
mėjimas ir kad jis yra įrašytas 
į Utenos miesto Garbės pi
liečių knygą. Čia matome: 
Utenos miesto Garbės piliečio 
vardą suteikė Utenos rajono 
tarnyba 1997 m. rugsėjo 24 d. 
9-jo posėdžio sprendimu už vi
suomeninę, žurnalistinę, me- 
cenatorišką veiklą ir mūsų

Prel. dr. Juozas Prunskis.

Mano rankose stamboka, 
278 puslapių, knyga, parašyta 
Lietuvoje gyvenančios istori
kės dr. Aldonos Vasiliauskie
nės, pavadinta — „Gyvenimas 
Dievui ir Lietuvai”. Šis leidi
nys, skirtas prelato dr. Juozo 
Prunskio 65 metų kunigystės 
ir 90 metų amžiaus jubiliejaus 
progai, išėjo tikrai laiku, nes 
gruodžio 22 d. šventėme prela
to amžiaus garbingą sukaktį.

Ir leidinio vardas — „Gyve
nimas Dievui ir Lietuvai” yra 
labai tikslus, nes, skaitant 
knygą, mes sužinome, kad joje 
aprašomasis asmuo darbavosi 
įvairiose sferose ir dirbo ten, 
kur tik jautė pareigą ir rei
kalą reikštis. Verčiant knygos 
puslapius, lyg filmo juostoje 
matai vaizdus, (pažymėtus fo
tografijomis bei žodžiais) apie 
šio retos energijos ir pasiry
žimo žmogų. O, užvertus pas
kutinį puslapį, imi ir pagalvo
ji, kad jis tikrai turėjo retą 
Dievo dovaną: įgimtą galią 
bendrauti su žmonėmis, norą 
padėti artimui ir tėvynei, o 
taip pat ir visus kitus suge
bėjimus, kurie jį vedė per gy
venimą be didesnių kliūčių.
: Ši knyga turi du pagrindi
nius skyrius. Žvelgiant į jos 
turinį matome, kad pirmoji 
(trumpesnė) yra apie jo gyve
nimą bei veiklą Lietuvoje nuo 
gimimo 1907 m. iki pasitrau
kimo, bėgant nuo komunisti
nės vergijos — 1940-jų. Ant
roje dalyje matome kunigą 
(vėliau prelatą) J. Prunskį jau 
išeivijoje ir jo darbus iki šių 
dienų. Pradžioje skaitome 
apie pabėgėlių stovyklą Vokie
tijoje, apie kelionę į Ameriką 
ir pirmąsias dienas čia, įsikū
rimą Čikagoje.

Išskyrus studijas katalikiš
kajame universitete Vašing
tone, kur jis gavo daktaro 
laipsnį, Čikagoje buvo praleis
ti jo patys darbingiausieji ir 
našiausieji metai. Atžymima 
jo pastoracinė veikla (darbai 
Šv. Jurgio lietuviškoje, o vė-

krašto garsinimą pasaulyje”.
Čia taip pat norisi pacituoti 

knygos autorės A. Vasiliaus
kienės baigminius žodžius:

„Prelatas Juozas Prunskis 
— ryškus Švyturys nūdienos 
Lietuvai... O mūsų Tėvynei 
taip reikia dvasingų jaunų 
jėgų, principingų, veržlių kul
tūros ir mokslo švyturių... Te- 
gaivina mus prelato Juozo 
Prunskio šviesa, telaimina ne
pailstanti jo ranka, teuždega 
mecenatoriška dvasia, skati
nanti atsakingiau žvelgti į 
Ateitį...”

Beje, ši knyga išleista Ute
noje; spausdino — UAB „Ute
nos spaustuvė”. Knygą ruo
šiant talkino Elena Bagočiū- 
nienė, Donatas Čepukas, Lau
ra Ramoškienė, Danguolė Šat
kauskienė; maketavo — Sta
sys Maskoliūnas. Tiražas — 
1,000 egzempliorių. Išleista 
prel. J. Prunskio lėšomis. At
rodo, kad dauguma jos jau 
išplatinta Lietuvoje, o išeivijai 
tebėra skirta tik labai maža 
tiražo dalis.

Edvardas Šulaitis

Atlantic
ATLANTA IMPORT-EXPORT, Ine. (Siuntinių Ir transportavimo skyrius)

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS Į NAMUS LAIVU IR AIR 
CARGO. SIUSKITE | LIETUVĄ, 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, notarizuojame

12301 Nevv Avė., Suite D, Lemont, IL 60439 Tel. 630-257-6822
2719 VVest 71 st Str., Chicago, IL 60629, Tel. 773-434-9330

1 -800-775-SEND

Mūsų atstovai:
Nevv York 914-258-5133
Cleveland
Rochester
Pittsburgh
Florida 800-533-2112 Ext.3353 
Lietuvoje 370-2-736-336
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KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

Naujausios knygos gaunamos „Drauge'

LADAS TULABA
NUO DUSIOS IKI TIBERIO

Atsiminimai 
IV

Spaudė „Draugo” spaustuvė, 1997 
Kaina 5.00 dol.

Persiuntimo išlaidos 2.75 dol.
Illinois valstijos gyventojai prideda „State sales tax” - 0.44 dol.

* ---- ——
*
*
*
*
*

MEČISLOVAS MACKEVIČIUS
ATSIMINIMAI

Išleido 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. *
* __ __ __ *

216-481-0011
716-223-2617
412-381-6281

*
*
*
*
*

STASYS DALIUS
KALNU PERĖJOSE

Spaudė „Draugo” spaustuvė, 1997 
Kaina 10.00 dol. 

Persiuntimo išlaidos 2.75 dol.

* 
* 
* 
*

Illinois valstijos gyventojai prideda „State sales tax” - 0.88 dol.
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ČIA GALĖJO BOTI JŪSŲ 
REKLAMA AR SKELBIMAS

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas išleido 
veikalą „Krikščionybė Lietuvoje”, redaguotą prof. dr. 

‘‘Vytauto Vardžio. Jį galima įsigyti „Drauge” ir pasf 
platintojus. Veikalas 572 psl., kaina $20.

Veikale prof. Z.Ivinskis, prof. P.Rabikauskas, prof S 
V. Vardys ir kiti nagrinėja Lietuvos krikščionybės pradžią 
ir augimą, klestėjimą nepriklausomybės metais ir herojišką^ 
laikyseną priespaudos metais. Gausiai iliustruotas. Veikalo 
pabaigoje išsami asmenvardžių rodyklė.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

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

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

Cali my office, tel. 630-466-7828

Prie Miami Beach, Bay Harbor
Isiand saloje, išnuomojamas 

sezonui pilnai apstatytas 
2 mieg. 2 prausyklų butas;

$1,000 į mėn.
Tel. 305-865-8854

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS 
773- 925-433 I

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

tel. 630-969-2658

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
-r—

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, Wa8hlngton, D.C., Ieško darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO. 
masinas, Šaldytuvus, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624

Advokatė VIV1AN R.KHALAF
teikia šias paslaugas:

*Imigracija
* Skyrybos
* Avarijos
* Susižeidimai 

Tel. 708-857-8394 
Kalbame lietuviškai

Moteris ieško darbo:
gali prižiūrėti ligonius, 

senelius ir gyventi kartu.
Tel. 516-765-5548.

B&B
Nakvynė ir pusryčiai 

Vilniaus senamiestyjel 
p. Veronika 
Trakų 15-5 

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

linuomojamas apilldomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security". 
Tel. 773-778-1451.

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

MENO KORINIAI
Iš privačios kolekcijos parduodami 

įvairių Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
menininkų darbai: tapyba, litografija, 
keramikos skulptūros, medžio 
drožiniai. Taip pat lininės staltiesės 
ir knygos.

Kreiptis: ART, P.O. Box 2072, Sun 
City, AZ 85372-2072.

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS •

Tel. 708-458-6033 
arba 847-361-3015

GREIT

PARDUODA

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

SS^I. KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. JI pro- 
fessionaliai, sąžiningai Ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui.

2^1 įii

REALMART II, Ine. 
6602 S. Pulaski Rd. 
ChicagoJL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 
Fsx. 773-585-3997

Pager 773-308-0307

^Zl.
ACCENT REALTY
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

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

ASTA T. MIKUNAS r t
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuose

Parduodama “Brother* mezgimo 
mašina, modelis KH-890, spalvų 

keitėjas KRC-900, mezg. mašinos 
priedai, modelis KR-850E. Beveik 

nauja, dar dėžėse. Kaina $85C.
Tel. 708-233-1355.

Free Cash Grantsi
College. Scholarships. 
Business. Medical bilis. 
Never Repay. Toli Free 

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

59< Ukraine
Svveden

56< Israel
79< Moldova
54< Russia
38< Hungary r
29< Finland
23< Germany
39< Poland
25< France
27< Netherlands
18< England (UK)
34< Italy
23< Austrai ia
19< Canada
29< Austria
47< Latvia
49< Serbia
27< Switzerland
49 < Yugoslavia
42< Czech Republic
26< Belgium

Cali Lithuania for only 5R/min
Cali anytime vvith Paul Schmidt's AAA World Calling!
You pay No fees! No $3! No Minimum! You pay only when you cali! 
Keep your present long distance company! Paul works only vvith first 
rate International phone companies! No catch! No gimmieks!

Over 15,000 of Paul Schmidt’s members are calling their loved ones 
overseas without worrying about the time or the day they cali. It's 
always the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - No 
minimum! Free signup! You don't need to switch your regular long 
distance company! Dial into the low cost network via a free 800 access 
number. Calls go through regular first class International long distance 
carriers! Business or residential šame price! To receive an application 
form and price list for all countries, you mušt request info pack #95/ 
Cali Paul Schmidt for free Information any time (24 hours). If his Voice 
Mail ansvvers ieave your name and address. Your info pack will be 
mailed the šame day!
Also available: Cheap rates for ,them‘ to cali you!
Ask for info pack 931!

Special low rates to Mexico 
& all other countries!

Cali NOW!
1-800-347-0222

Or vvrite to:
Paul Schmidt,
AAA World Calling Ine.
10105 E Via Linda 103, Suite 238, 
Scottsdale AZ 85258

Fax:602-661-1413 - Phone:602-661-1317

AMBER CONSTRUCTION CO.t
Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

Mokytojas pensininkas labai 
palankiomis sąlygomis priima 
gyventi su pilnu išlaikymu ir 
slaugymu vyrą ar moterį. 
Butas Marąuette Parke su 
telefonu ir visais patogumais, 
pirmame aukšte. Skambinti 
815-728-0232, kviesti Joe.

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street 
i ei.: 773-776-1486

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

srasvs'coNsr/ri/cr/ON
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffits”,

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

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetls Tel. 630-241-1912

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

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.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., 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

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Paruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

KAI SKAMBA TELEFONAS, ŽINOKITE 
SAVO TEISES

Telefonas tai nuostabi 
susižinojimo priemonė. Šian
dieną gyvenimas, bet kur be 
telefono būtų neįsivaizduo
jamas. Reikalui esant, ar no
rint galima su norimu žmo
gumi, kuris yra už bloko ar už 
tūkstančio mylių pasikalbėti 
ir pabendrauti. Tačiau šia su
sisiekimo priemone naudojasi 
ne tik paprasti žmonės, versli
ninkai, bet telefoną savo 
nešvariems tikslams labai 
sėkmingai naudoja įvairūs ap
gavikai. Apie telefonines ap
gaules, apie nešvarius telefono 
vartotojus jau anksčiau rašė
me ir perspėjome nebūti jų su
vilioti. Bet dar kartą norime 
perspėti, nes vis daugiau ir 
daugiau žmonių apgaunama 
ir išnaudojama, pasinaudojant 
telefonu.

Apskaičiuota, kad su 70 mi
lijonų vartotojų ir 413 mili
jardų dolerių apyvarta, telefo- 
nininis prekių pasiūlymas (te- 
lephone marketing) yra pasto
vus verslas ir toks jis liks. Tad 
kaip atskirti teisėtą telefoni- 
ninį verslą nuo sukto? Vienas 
svarbiausių dalykų: mes turė
tumėme visi susipažinti su 
įstatymais, reguliuojančiais 
„telemarketing”. Mes visi 
turėtumėme žinoti savo teises 
ir jas panaudoti, kai suskam
ba telefonas ir kas nors bando 
mus apgauti.

Mes visi turėtumėme žinoti, 
kad:

1. yra nelegalu iš „tele- 
marketers” pusės skambinti, 
kai jūs esate paprašę, kad jie 
to nedarytų. Iš visų „tele- 
marketers” (siūlančiųjų savo 
prekes telefonu) yra reikalau
jama, kad jie turėtų žmonių 
sąrašą, kurie prašė, kad jiems 
daugiau neskambintų. Jei ir 
vėl jums paskembina, gali 
būti nubausti ir juos galite pa
traukti teisman savo valsti
joje.

2. „Telemarketers” gali 
skambinti tiktai nuo 8 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro vietiniu 
laiku.

3. Kai „telemarketer” pas

kambina, jis ar ji turi jums 
pasakyti, kad nori kažką par
duoti, kad tai yra „sales call” 
ir, kad tą prekę siūlo pirma, 
negu jie pradės tos prekės re
klamą. Jei toks telefoninis 
skambintojas reklamuoja ko
kią dovaną, turi pasakyti, kad 
jums nieko nereikia pirkti ir 
nieko nereikia įmokėti, norint 
dovaną laimėti.

4. Yra nelegalu, jei „tele
marketers” duoda neteisingą 
informaciją apie siūlomą pre
kę ar patarnavimą, uždarbio 
galimybę, riziką dėl galimo in
vestavimo ar dovanos laimė
jimą.

5. „Telemarketers” turi pa
sakyti visą siūlomos prekės, 
ar patarnavimo kainą bei ap
ribojimus ją gaunant ar nau
dojant. Jie taip pat turi pasa
kyti, ar taip nupirktą prekę 
galėsite grąžinti, ar ne, prieš 
užmokant už ją pinigus.

6. Jei „telemarketers” siūlosi 
pataisyti jūsų kredito duome
nis (credit report), atgauti pi
nigus, kuriuos praradote „te
lemarketing” verslu, ar apga
vystėje laišku, ar nori už
tikrinti jums paskolą, ar 
išrūpinti kredito kortelę, jums 
už tai nereikia mokėti, kol 
pažadėtas patarnavimas nėra 
įvykdytas. Nelegalu prašyti 
užmokesčio iš anksto.

Žinoma, teisiniai reikalavi
mai negali apsaugoti vartotojų 
nuo kriminalistų, kurie jokio 
dėmesio nekreipia į įstatymus. 
Vien tik įstatymai neapsaugo
ja ir nuo pardavėjų (sales peo- 
ple), kurie su etiškais reika
lavimais labai laisvai elgiasi: 
juos ištempia — praplatina 
savo naudai, nesulaužydami 
įstatymų. Todėl patys vartoto
jai — klientai turi būti at
sargūs.

Žmonės turi būti atsargūs 
su paštu ir telefonu gauna
mais pasiūlymais. Nors dau
guma pasiūlų visai legalios, 
bet ne visi turėtų jomis pasi
naudoti. Pvz., gali būti 
žalinga, ne tik nelegalu, par

Nuotr. Vlado Bacevičiaus

duoti jums žurnalus, kurių ne
norite.

Vartotojai turi patys nu
spręsti, ar telefoninis par
davėjas laikosi etikos stan
dartų ir ar atsižvelgia į tei
sinius reikalavimus. Kai kurie 
teisėti „telemarketers” turi 
savo etikos taisykles. „Mes 
niekad telefonu neprašome 
kredito kortelės numerio ar 
banko informacijos”, sako 
Philip Salus iš New Jersey 
Telemarketing firmos „Dial- 
America Marketing Ine.”, kuri 
parduoda žurnalų prenumera
tas, kad pagelbėtų žinomoms 
labdaros organizacijoms. Atsi
žvelgimas į aukštus standar
tus (reikalavimus) ir kova 
prieš suktybes turėtų būti 
būtina „telemarketing” vers
lui. „Apgavystės telefonu yra 
rimtas reikalas”, sako Marsha 
Goldberger, direktorė „Direct 
Marketing Association” (DMA) 
iš New Yorko. Ji sako: „Suk
tybės ne tik kenkia mūsų 
klientams, bet sudaro nei
giamą įspūdį visam ‘tele
marketing’, kuris yra legalus 
būdas siūlyti ir parduoti 
prekes”.

Kaip išvengti apgavystės 
telefonu:

1. Saugokitės bet kurio 
skambintojo, kuris prašo at
siųsti pinigų arba ką pirkti, jei 
jūs nežinote, kas tas skambin
tojas yra.

2. Niekada neduokite kredi
to kortelės numerio, informa
cijos apie savo banko sąskaitą 
nežinomiems asmenims.

3. Niekada nemokėkite už 
„nemokamą” dovaną (free 
prize).

4. Neleiskite, kad kas jus 
skubintų padaryti sprendimą.

5. Būkite labai atsargūs, jei 
kas pasisiūlo atsiųsti į namus 
pasiuntinį, kuris paimtų jūsų 
pinigus už siūlomą prekę ar 
patarnavimą.

Ai' pažįstate ką nors, kas jau 
yra apgavysčių auka?

Štai ženklai, rodantys, kad 
jūsų giminės ar draugai jau 
yra tapę „telemarketing” ar 
laiškinės apgavystės auka:

1. Asmuo staiga turi sun
kumų užsimokėti sąskaitas.

2. Jis ar ji daro mokėjimus, 
kuriuos paima privatūs pa
siuntiniai, siunčia pinigus te
lefonu, ar išrašo eilę čekių 
nežinomoms ar užsienio fir
moms.

3. Renka laiškus, žadančius 
„sweepstakes prizes”, ar ga
rantuojančius, kad jis yra 
laimėtojas, ar net finalistas, 
ar siūlo galimybes laimėti lo
teriją.

4. Renka pigius dalykėlius, 
pvz., pigias „brangenybes”, 
plastmastinius foto aparatus, 
rankinius laikrodžius, plunks
nakočius, pieštukus, kosmeti
kos priemones, sveikatai pa
laikyti produktus, ar mažas 
virtuvės įrangas, kurias yra 
gavusi, kaip dovanas.

5. Jam dažnai skambina 
žmonės, kurie siūlo vertingas 
dovanas, greito pinigų uždir
bimo galimybes ar prašo aukų 
labdarai.

Jei toks asmuo yra tapęs 
auka, reikia pranešti atitinka
moms įstaigoms. Paaiškinkite 
tam asmeniui, iškeldami kri
minalinę „telemarket” ar laiš
kinės apgavystės pusę. Jei 
abejojate dėl telefoninių siū
lymų, ar jei įtariate, kad esate 
apgavystės auka, praneškite: 
The National Fraud Informa
tion Center (NFIC) — 800- 
876-7060; e-mail
nfic@interntmci.com; ar paštu: 
P.P. Box 65868, VVashington, 
D.C.20035.

Jūs galite pranešti ir savo 
valstijos generalinio prokuro
ro įstaigai (State’s Attorney
General’s office), FBI (Federal 
Bureau of Investigation) ar 
U.S. Postai Inspection Service. 
Jei įtariate, kad yra padarytas 
nusikaltimas, susietas su US

Customs Service (muitine), 
ypač jei yra įvelti asmenys, su
vaidinę muitininkus (customs 
agents) turite paskambinti 
800-232-5378. Jei galvojate, 
kad apgaunantys telefoniniai 
paskambinimai ar laiškai atei
na iš Kanados, praneškite 
apie tai Project Phonebusters 
888-495-8501.

Daug žmonių, ypač vyres
niųjų, praranda daug pinigų, 
tikėdami gražiais pažadais —

patikėdami „geriems” žmo
nėms. Netikėkite įvairioms 
dovanoms, pažadams uždirbti 
ar išlošti lengvu būdu pinigų. 
Atminkite, kad niekas neduo
da veltui, bet visi nori pasi
naudoti jūsų santaupomis, 
jūsų sunkiai uždirbtais pini
gais.

Naudotasi medžiaga iš 
AARP biuletenio „Special Re
port”, 1997 gruodžio mėn.

A.tA.
MARIJONAS OSTRAUSKAS
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Hinsdale, IL ir 

Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. gruodžio 25 d. 5 vai. p.p. sulaukęs 95 metų.
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje.
Nuliūdę liko: sūnus Algirdas R.Ostis, marti Regina; 

anūkai: Alma Triplett, jos vyras Mark, Rita Rušėnienė, 
vyras Audrius Rušėnas, Ronaldas Ostis; proanūkai: 
Viktoras ir Petras Rušėnai, Matas Triplett.

Priklausė Panevėžiečių klubui, Lietuvių Fondui, 
BALF’ui, Lietuvių Bendruomenei ir kitoms orga
nizacijoms.

Velionis pašarvotas gruodžio 28 d. nuo 2 iki 8 v.v. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. 
(arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 29 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 
vai. ryto šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės.

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

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. 
gruodžio 25 d. sulaukusi 99 metų mirė mylima Mama, 
Senelė ir Prosenelė

A.fA.
Dr. ALDONA BIRUTIENĖ

Gimė Lietuvoje ir gyveno New York’e.
Atsisveikinimas su a.a. Aldona 7:30 vai. vakaro, 

pirmadienį, gruodžio 29 d., Salinskienės laidotuvių 
namuose 84-02 Jamaica Avė., Woodhaven, NY 11421.

Antradienį 9 vai. ryto iš laidotuvių namų velionė bus 
atlydėta į Apreiškimo parapijos bažnyčią, kur bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios. Laidotuvės vyks St. 
Charles kapinėse, Long Island, NY.

Nuliūdę: sūnūs ir jų šeimos
Laidotuvių dir. Salinskienė, tel. 718-296-2244.

A.fA.
Sesuo M.DEOTILLA 
KALINAUSKAS, SSC

Mūsų mylima Seselė mirė 1997 m. gruodžio 23 d.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos Gary,

IN.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 69 metus.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601

W.Marquette Rd., Chicago, penktadienį, gruodžio 26 d. 
Atsisveikinimas ir apeigos 7 vai. vakaro.

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje šeštadienį, gruodžio 27 d. 10:30 vai. ryto.

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse 
šeštadienį, gruodžio 27 d. po šv. Mišių.

Prašome dalyvauti laidotuvių šv. Mišiose ir pasimelsti 
už Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys

Laidotuvių dir. Gerald F.Daimid, tel. 773-523-0440.

AJA.
FELICIJAI KRUMPLIENEI

mirus, sūnui VALENTINUI KRUMPLIUI, seseriai 
ONAI ŽUKAUSKIENEI ir jų šeimoms, reiškiame gi
liausią užuojautą.

B. ir P. Andrašiūnai
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Nepriklausomos Lietuvos buv. aviacijos karininkui

ALBINUI RUIGIUI
Amžinybėn iškeliavus, jo žmonai LAIMAI, dukrai 
ALMAI su šeima ir giminėms, nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime.

Krikšto dukra Virgutė ir teta Valė

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
?, ■ SĄfUNCA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FLJNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA
4330 So. California 4605 So. Hermitage

ALL PHONES
1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORSi

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARŲUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST

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

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ.

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, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS
FUNERAL HOME
KALBAME LIETUVIŠKAI

EL PALOS HILLS
11028 S. Southvvest Hvvy.

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)

DAandGfam“y 1 -708-974-4410

f n
MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS

* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas*
Palaikų perkėlimas perlaidojant Lietuvoje. 

Reikalingi dokumentai gali būti sutvarkyti pas jus namuose. 
★Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis* 

Mirties atveju skambinti 24 vai. į parą.
Kitais reikalais kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Tel. 630-243-0003
P.O. Box 27

Lemont, IL 60439

mailto:nfic%40interntmci.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dr. Vytautas ir Vanda 
Majauskai surinko daugiau 
kaip 2,000 dolerių per Kūčias 
iš savo draugų, gyvenančių 
Floridoje prie Atlanto vande
nyno, ir nusiuntė pinigus Val
do Adamkaus rinkiminiam 
komitetui. Jie ragina visus 
prof. V. Landsbergio rėmimo 
komitetus rinkti lėšas ir siųsti 
kuo greičiau, čekius išrašant 
,Adamkus for President of 
Lithuania” vardu: Standard 
Federal Bank, Attn.: Barb, 
715 Plainfield Road, Willow- 
brook, IL 60521.

„Cicero, IL, ir apylinkių 
lietuviai už Valdą Adam
kų” — rinkimų paramos ko
mitetas kviečia savo aukomis 
prisidėti prie Valdo Adamkaus 
išrinkimo į Lietuvos preziden
to vietą. Kaip žinome, antrasis 
balsavimo ratas bus 1998 m. 
sausio 4 d., todėl svarbu pa
skubėti, kad mūsų tėvynės gy
ventojai suprastų pavojų ir ne
padarytų didelės klaidos, 
atiduodami savo balsą už ne
tinkamą asmenį. Aukas pra
šoma siųsti šiuo adresu: Stan
dard Federal Bank, Attn: 
Barb, 715 Plainfield Road, 
Willowbrook, IL 60521; jeigu 
aukotojas nenori, kad pavardė 
būtų skelbiama laikraštyje, 
prašoma tai pažymėti. Geriau
sia pasinaudoti atkarpa, esan
čia prie rinkiminio skelbimo, 
šios dienos „Draugo” 4 psl.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje”, gruodžio 
31 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 
bus dainų popietė, kuriai va
dovaus muz. Faustas Strolia. 
Su dainomis labai prasminga 
palydėti senuosius metus, o po 
to pažvejoti laimikių „laimės 
šulinyje”. Bendri pietūs, kaip 
ir visuomet trečiadieniais. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite!

Lietuvių organizacijų at
stovai maloniai kviečiami į 
susitikimą su naujuoju Čika
gos arkivyskupu Francis E. 
George, OMI, pirmadienį, gruo
džio 29 d., 1:30 vai. p.p., Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski Rd. 
Daugiau informacijų teikiama 
telefonu 773-582-6500.

Labai gaila, bet papigin
tos „Draugo” prenumera
tos terminas pasibaigė.
JAV LB Kultūros taryba su 
Lietuvių fondo dosnia parama 
buvo skyrusi papiginimą tik 
100 naujų mūsų dienraščio 
skaitytojų. Tą skaičių jau se
nokai pasiekėme. Esame 
dėkingi Kultūros tarybai, Lie
tuvių fondui ir Jums, mielieji 
skaitytojai, kad taip greitai ir 
gausiai pasinaudojote šia pro
ga užsisakyti vienintelį už
sienio lietuvių dienraštį papi
ginta kaina.

PAVĖLUOTI ŠVENČIU 
SVEIKINIMAI

Gruodžio 26 d. gauti dar 
keli sveikinimai, kuriuos 
spausdiname, nors ir pavėluo
tai.

Uršulė ir Jonas Balskai
šv. Kalėdų ir Naujų metų pro
ga sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdami sėk
mės, sveikatos ir nuotaikingai 
praleisti šventes.

Stella ir Augustas Paš- 
koniai sveikina mielus gi
mines, savo draugus ir pa
žįstamus, linkėdami šv. Ka
lėdų džiaugsmo ir Dievo palai
mos 1998 metuose. Vietoj svei
kinimo kortelių skiria auką 
„Draugui”.

Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje (Marųuette Park) 
Bernelių Mišias gruodžio 24 d. 
aukojo iš Lietuvos atvykęs ir 
ilgesnį laiką mūsų tarpe pasi- 
liksiąs kun. Rimas Gudelis. 
Malonu, kad ši parapija, nese
niai gavusi naują kleboną 
kun. Mykolą Yakaitį, dabar 
galės pasirūpinti ir apylinkės 
lietuvių sielovada. Ypač kvie
čiami į parapiją jungtis naujai 
iš Lietuvos atvykstantys tau
tiečiai.

Lietuvos generalinis kon
sulatas bus atidarytas sek
madienį, sausio 4 d., nuo 2 iki 
4 vai. p.p., kad žmonės galėtų 
balsuoti Lietuvos prezidento 
rinkimų antrame rate. Reikia 
atsinešti galiojantį Lietuvos 
Respublikos pasą. Gali balsuo
ti net ir tie, kurie pirmame 
rate nebalsavo ar nėra už
siregistravę ambasadoje. Visi 
Lietuvos piliečiai raginami at
likti savo pareigą tėvynei ir 
balsuoti. Konsulato adresas: 
6500 S. Pulaski Road, Chica
go, IL 60629.

A.L.R.K. MOTERŲ 
SĄJUNGOS 20-TOS 
KUOPOS KŪČIOS

Kūčios, tai yra mūsų senolių 
palikimas ir mes turime tos 
brangios šventės niekados ne
pamiršti. .

Atsimenu, kai Lietuvoje 
laukdavome to stebuklingo va
karo. Kai aukštai danguje su
žibėdavo milijonai žvaigždelių, 
o vis dėlto viena ypatingai 
šviesi... Ir jausdavome, kad 
mus supa nepaprastas 
džiaugsmas... Juk, šį vakarą 
Kristus gimė!

Tą vakarą, visi susėsdavome 
prie baltai padengto stalo. Po 
staltiese padėdavo šieno. Rytą 
paduodavo gyvuliams.

Šeimos galva sukalbėdavo 
maldą ir, paėmęs plotkelę, 
laužė ir visi dalinosi po gaba
liuką, linkėdami vieni kitiems, 
laimės bei ilgiausių ir sveikų 
metų.

Giedodavom šv. kalėdines 
giesmes, o po to skubėdavome 
į Dievo namus, pasveikinti gi
musį Jėzulį.

Taigi ir čia, ta pačia proga 
susirinkome, atšvęsti mūsų 
tradicines Kūčias. Nors mūsų 
buvo nedidelis būrelis, tačiau 
visos buvome šventiškai nusi
teikusios.

Kūčių programą pradėjo 
pirm. Stasė Visčiuvienė, pas
veikindama visas sąjungietes 
bei svečius. Paskui pakvietė J. 
Mikutaitienę uždegti mūsų 
tradicines žvakes. Ji uždegė 
už mūsų brangią tėvynę Lie
tuvą. Toliau A. Ramanaus
kienė uždegė už visas mūsų 
mirusias nares — sąjungietes.
N. Dumbrytė uždegė paskuti
nę žvakę už visas gyvas.

S. Daulienė tęsė tolimesnę 
mūsų programą. Ji paskaitė 
labai gražų Leonardo Sogelio 
rašytą eilėraštį, kuris priminė 
šv. Kalėdas Lietuvoje, kai Kū
čių vakarą, stalą puošdavo 
Mama. Kai gryčios kertėje sto
vėjo Kalėdų eglutė su laimės 
žiburiais.

Priminė mums žalią tėvynės 
ąžuolą, kuris augęs ant parti
zano kapo, nukirstas gulėjo 
Lietuvos šile.

C. Mitkuvienė paskaitė dar 
vieną iš partizano knygos se
ną, rašytą 1947 m. Sibire (at
rodo, kad Antano Miškinio).

Žodžiai smigo į širdį ir net 
ašarą išspaudė. Žodžiai tokie 
jautrūs. — „Mes visi sėsime 
prie Kūčių stalo, tik mano vie
ta bus tuščia. Neraudok, Ma
myte, aš esu danguje”.

Kadangi, mūsų Dvasios va
dai, dalyvavo kanauninko 
Vaclovo Zakarausko laido-

Mažieji Maironio lit. mokyklos, veikiančios Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, mokiniai.

tuvėse, todėl S. Daulienė pak
vietė, prieš valgį sukalbėti 
bendrą maldą. Toliau laužėme 
ir dalinomės kalėdaičiais, pa
linkėdami, vieni kitiems svei
katos, džiaugsmo ir turtingų 
metų. Ir toliau skambėjo šv. 
kalėdinės giesmės, kurias pra
vedė mūsų chormeisteris Algi
mantas Barniškis.

Laikas greitai skubėjo į pa
baigą. Pagaliau, sugrįžęs iš 
laidotuvių, mūsų klebonas dar 
truputį suspėjo su mumis pa
bendrauti.

Pora valandų pabuvoję, su 
kilnia švenčių nuotaika, sku
bėjome į namus.

Stasė Visčiuvienė

PASISVEČIAVIMAS SU 
BIRUTE JASAITIENE

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba ir jai priklausantys 
komitetai: Lietuvos našlaičių 
globos, Lietuvos „Vaikų vil
ties”, Lietuvos partizanų glo
bos fondo, savanoriai talkinin
kai ir tarnautojos, š.m. spalio 
3 d. „Seklyčioje” surengė pir
mininkei Birutei Jasaitienei 
šeimynišką pobūvį, jos į pen
siją išėjimo proga.

Prie šios vakaronės prisidėjo 
Birutės dukterys Jūratė ir 
Aušra, o taip pat ir „Vaikų vil
ties” mamos bei jų vaikai, at
vykę iš Lietuvos gydymui 
JAV-se.

Maldą prieš vakarienę su
kalbėjo Jonas Žebrauskas. 
Šiam suėjimui vadovavo „Pen
sininko” žurnalo administra
torė Elena Sirutienė. Ji 
pažymėjo, kad Birutė Jasai
tienė yra daugelio gabumų as
menybė, turinti gailestingą 
širdį ir savo veikla yra ne vie
nam nušluosčiusi ašaras.

Advokatė Regina Narušienė, 
ateinantiems trejiems metams 
perrinkta vadovauti JAV 
krašto Lietuvių Bendruome
nei, labai šiltais žodžiais 
kalbėjo apie B. Jasaitienės pa
siaukojimą socialiniams reika
lams. R. Narušienė pabrėžė, 
kad ir Birutė Jasaitienė, š.m. 
rugsėjo mėn. Philadelphijoje 
vykusiame LB Tarybos suva
žiavime buvo perrinkta trejų 
metų darbui.

Dr. Petras Kisielius, dauge
lio „angelu” vadinamas, savo 
kalboje teigė, kad Birutė J. 
yra ypač reikalinga vai
kučiams iš Lietuvos atvyk
stantiems gydytis JAV-se.

Lietuvos „Vaikų viltis” labai 
sunkiai verstųsi be Gražinos 
Liautaud pagalbos ir rūpi
nimusi gydymo reikalingais 
vaikais. Ji yra šios organizaci
jos pirmininkė, Gražina suren
ka daug aukų ir pati gausiai 
aukoja vaikams, kuriems yra 
tapusi antruoju „angelu”. Ji 
dėkojo B. Jasaitienei už pak
vietimą dirbti jos vadovybės 
apimtyje. Džiaugėsi, kad su 
Birute dirbti yra labai malo
nu.

Nijolė Maskaliūnienė, narė 
komiteto Lietuvos našlaičių 
globai, sveikino B. Jasaitienę

išėjusią į pensiją, priminda
ma, kad jai neteks poilsiauti, 
nes rūpestis našlaičiais pensi
jon neišeina.

Leonas Maskaliūnas, Lietu
vos Partizanų globos fondo 
pirmininkas priminė, kad tik 
B. Jasaitienės rūpesčiu buvo 
suorganizuotas šis šalpos fon
das.

Soc. Reikalų tarybos narė 
Laima Vaičiūnienė (dirbusi 
toje pat ligoninėje), prisiminė 
Birutės J. žodžius, kad išėjusi 
pensijon naudosianti laiką 
savo malonumui. Laima pas
tebėjo, kad Birutei neteks 
džiaugtis laisvalaikiu, nes 
pensininkai turi mažiausiai 
laiko, o ypač Birutė, kuri be 
darbo negalinti nurimti.

Jūratė Kenton, dirbanti su 
Marąuette Parko apsauga, 
linkėjo neapsikrauti darbais, 
nors pažindama Birutės 
darbštumą ir meilę artimui, 
žino, kad ji nesėdės be darbo, 
nes darbų nuolat daugėja.

Sveikino ir „Vaikų vilties” 
mamos bei vaikučiai. O 
viešnia iš Kalifornijos Danutė 
Baltutienė Los Angeles „Vai
kų vilties” darbuotojų vardu, 
kvietė Birutę atvykti ir pasi
grožėti Kalifornijos gamta.

Elena Sirutienė sveikino 
„Pensininko” redaktoriaus ir 
darbuotojų vardu.

Laima Balsienė, sveikinda
ma visų dalyvių vardu, įteikė 
gražų gintarinį žiedą, kaip 
simbolį, jungiantį visus dar
buotojus, savanorius ir vei
kiančių komitetų narius į 
darnų veiklos ratą.

Birutė Jasaitienė
Šeimos vardu sveikino duk

ra Jūratė, pranešdama, kad 
mama — Birutė, švečianti ir 
savo gimtadienį. Pasidžiaugė 
savo darbščiąja mama, kuri, 
mirus tėveliui Jonui Jasaičiui, 
viena turėjo rūpintis vaikų au
ginimu ir jų išmokslinimu. 
Didžiuojasi, kad mama ne
puolė neviltin, bet energingai 
ir su pasišventimu, nugalė
dama visas pasitaikiusias 
gyvenime kliūtis. Jūratė dė
kojo mamai už įdiegimą 
aukštų idealų ir išmokymą 
dirbti visuomeninį darbą. 
Linkėjo ištvermės visuose dar
buose ir įsipareigojimuose, o 
švenčiant gimtadienį negalvo

ti apie senatvę, kurią tarsi 
primena išėjimas pensijon. 
Bet ji ir sesuo Aušra pa
žindamos savo mamą žino, 
kad ji nesiliaus dirbusi šalpos 
ir organizacinio darbo, kol jos 
širdis plaksianti. Šeimos var
du mamai įteikė didžiulę gėlių 
puokštę.

Atėjo laikas ir Birutei Jasai
tienei tarti žodį į gausiai susi
rinkusius gerbėjus, darbuoto
jus, talkininkus ir įvairų ko
mitetų narius. Susijaudinusiu 
balsu dėkojo visiems už 
gražius linkėjimus, dovanas ir 
gausybę gėlių. Ji pabrėžė, kad: 
„Jus įteikėte man, kas iš ti
krųjų priklauso jums visiems. 
Jūs visi dirbate tą sunkų 
šalpos ir visuomeninį darbą, 
aš (B.J.) be jūsų viena nieko 
nenuveikčiau. Jūs esate tos 
'bitelės’, kurios neša medų, 
man tenka tik koordinacinis ir 
administracinis darbas, palai
kymui ryšių su įvairiomis 
miesto valdžios įstaigomis. 
Ačiū ir už gimtadienio prisimi
nimą, kuris padaro mane vie- 
neriais metais vyresne. Pensi
ja, gražiai skambantis žodis, 
bet taip pat uždedąs daugiau 
pareigų. Nuoširdžiai turiu 
pasakyti, kad dabar dirbu il
gesnes valandas Socialinio ap
rūpinimo raštinėje. Būdama 
laisva nuo rūpesčio darbo
vietės įstaigoje, galiu daugiau 
gilintis į prisiimtus visuome
ninius darbus.

Būnant pensijoje, kartais 
tinka poeto Maironio sau pri
taikyti žodžiai: kartais kalba 
pagundos balsai, nuo žmonių 
užrakinti duris, negirdėti, ne
jausti visai, ir pasauliui už
merkti akis!..

Bet nenurimstanti dvasia 
ieško to, kas dora, gražu ir kil
nu, žiba ašaros man akyse, at
sigavusiai nuo mielų sapnų ir 
einu ieškoti ant žemės idea
lo”... baigė savo padėkos min
tis Birutė Jasaitienė.

Pasisvečiavimo pabaigai, dr. 
Ringus paskaitė ilgoką eilė
raštį, šia proga sukurtą Biru
tei Jasaitienei.

A. Paužuolis

DĖKOJA PROF. 
VYTAUTUI

LANDSBERGIUI

JAV LIETUVIAI UŽ LANDS
BERGĮ Komiteto vardu sveiki
name Jus kultūringai ir etiš
kai pravedus rinkimų kampa
niją. Dėkojame Jums už pasi
šventimą Lietuvos valstybės ir 
tautos gerovei. Linkime iš
tvermės ir sveikatos tęsti ypa
tingai svarbų darbą Lietuvos 
Seime. Mes, kurie iš toliau 
stebime Lietuvos įvykius, reiš
kiame Jums tvirtą pasitikė
jimą ir visokeriopą paramą 
dabar ir ateityje. Taip pat dė
kojame visiems Jūsų darbų ir 
planų rėmėjams Lietuvoje ir 
užsienyje.

Aloyzas Pečiulis 
Valdybos pirmininkas

Albinas Markevičius
Tarybos pirmininkas

SKELBIMAI
x A.a. dr. Leono Kriauče- 

liūno artimieji ir draugai pa
aukojo $2,225.00 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėko
jame aukotojams: dr. A. ir 
V.Pauliams, J. ir D.Daugir
dams, Grandis tautinių šokių 
grupei, M. ir D.Trakiams, 
R.Veitui, E. ir D.Bartkams, G. 
ir B.Biskiams, D.Jurcienei, V. 
ir A.Lairaičiams, E. ir R.Kir- 
kams, dr. V.Stankui, V. ir 
M.Momkams, dr. J. ir L.Rin
gams, J. ir R.Riškams, R. ir
R. Griškeliams, A. ir A.Liepo- 
niams, O. ir B.Kremeriams, J. 
irV.Lendraičiams, J. ir J.Liepo- 
niams, E. ir R.Modestams, J. ir 
K.Pakalkams, dr. F. ir V.Kau- 
nams, V. ir A.Čepėnams, P. ir 
B.Buchams, P. ir E.Brizgiams, 
P. ir N.Stelmokams, A. ir L. Jur
kūnams, M.Geisler, A. ir V.Ri- 
meikams, P. ir V.Jokubaus- 
kams, P.Šlutienei, dr. A. ir dr.
O.Garūnams, K. ir D.Ječiąms,
S. Žilevičiui, A. ir I.Luneckams, 
M. ir E.Valiukėnams, J.Ambri- 
zui, P. ir T.Savams, R.Sėli, R. 
ir Z.Marčiulioniams, Z. ir D.Mi- 
kužiams, R. ir J.Slivinskams, 
E.Bulotienei, L. ir E.Valan- 
čiams, L.Hofmanienei, L. ir
D. Gyliams, V. ir V.Šauliams, V. 
ir A.Šoliūnams, V.Sinkui, K. ir
E. Kriaučiūnams, M. ir A.Kara- 
liams, A.Karaitytei, A. ir V.Par- 
gauskams, P. ir Z.Pranckevi- 
čiams, J.Macėnui, M.Kupcike- 
vičienei ir M. ir R.Arlauskams. 
Reiškiame gilią užuojautą po
niai Irenai Kriaučeliūnienei ir 
šeimai.

(sk.)
x William Unakis, Morton 

IL, yra nuolatinis Lietuvos 
našlaičių rėmėjas. Dabar ir vėl 
jis atsiuntė $100. Kiti Lietuvos 
našlaičiams aukojo: $50 - Ann 
Z.Morrissey, Jackson Heights 
NY; $30 - Margaret ir Emest 
Towers, Wilmington DE, 
Dena P.Reese, Newtown 
Sąuare PA, $25 Teresė ir 
Henrikas Barusevičiai, 
Media PA. Lietuvos našlaičių 
vardu dėkojame visiems ge
riesiems aukotojams! „Lietu
vos Našlaičių globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago 
IL 60629.

(sk.)
x A.a. Vlado Daro dviejų 

metų mirties metinių proga šv. 
Mišios bus aukojamos sausio 1 
d., 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, 5620 S.Claremont 
Avė. Buvusieji a.a. Vlado drau
gai ir pažįstami prašomi pri
siminti jį maldoje.

x A.a. Broniaus Gelažiaus 
Chicago, IL prisiminimą pa
gerbdami, Edmundas ir Ma
rytė Vasiliauskai, Glen Ellyn 
IL, Lietuvos našlaičiams aukoja 
$200. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o au
kotojams Lietuvos našlaičių 
vardu širdingiausia padėka. 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas.

(sk.)
x Puota „Širdžių sūku

rys” bus 1998 m. vasario mėn.
7 d., 7:30 v.v. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, Le
mont, IL. 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 Siliūnienė, 
630-852-3204. Kaina $35 asm.

(sk.)
x Lietuvių Dailės muzie

jus kviečia į Naujųjų Metų 
sutikimą „Tebūnie tarytum 
pasakoje” Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia 8 v.v. šokiams 
gros „Nemuno” orkestras, A.Šo
liūnienės vakarienė, „Open 
Bar”. Rezervacijas priima Ni
jolė Maskaliūnienė 708-361- 
5128, Aldona Vaitienė, 847- 
831-2813, Dalia Šlenienė, 630- 
257-2034.

(sk.)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Ca
simir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brėži
nius. Prieš pastatant pamink
lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335.

(sk)
x Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY” 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver’s license) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 
1-708-246-8241.

(sk)
x DĖMESIO1 VIDEO APA

RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER
VIDEO 3533 S. Archer Avė., 
Chicago, IL 60609. Tel. 773- 
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. (gk)

x Namams 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 Dėmesio, lietuviai! Nau

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

(sk)
x BALTIC MONUMENTS,

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus.

(sk.)
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, 
A. & L. Insurance Agency, 
9439 S. Kedzie Avė., Ever
green Pk., IL 60805-2325. 
Tel. 708-422-3455.

(sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bl. į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport IL60441
Tel. 708-301-4866 '

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-776-8700
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI
L.Rane & LFeyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
5213 SArcher Avė., Chicago, IL 60632. 
Tel. 847-381-7636 (kalbame lietu
viškai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 630-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.


