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Konservatoriai nusprendė 
dažniau kalbėtis su centristais
Vilnius, sausio 8 d. (BNS) 

— Lietuvos konservatoriai iš
plėstiniame partijos valdybos 
ir frakcijos Seime posėdyje 
tarėsi dėl būsimo bendradar
biavimo su išrinktuoju prezi
dentu Valdu Adamkumi ir 
Centro sąjunga.

Seimo pirmininko pavaduo
tojas ir konservatorių frak
cijos seniūnas Arvydas Vi
džiūnas ketvirtadienį žurna
listams sakė, kad konkrečių 
sprendimų šiais klausimais 
nebuvo priimta, tačiau prieita 
vieningos nuomonės, kad atei
tyje turi vykti „nuolatinės ir

Liberaliu reformų frakcijoje 
krizė

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 
— Seimo liberalių reformų 
frakcijos seniūnas Virginijus 
Martišauskas pripažįsta, kad 
po rinkimų padėtis frakcijoje 
tapo „absoliučiai komplikuo
ta”.

Prezidento rinkimuose du iš 
trijų frakcijos narių atsiribojo 
nuo liberalų remto Artūro 
Paulausko.

Spaudos konferencijoje an
tradienį V. Martišaukas teigė, 
kad dabar frakcija tėra vien 
„mechaniškas junginys”.

Kalbėdamas apie liberalus, 
parlamentaras teigė, kad „nuo 
birželio kolegos treniravo Ar
tūrą Paulauską, jo liberalius 
raumenis, vėliau prasidėjo 
kartelės žeminimas, begalinės 
nuolaidos”.

„Nemanau, kad jau nurie
dėjus rinkimų ešelonams, gali
ma stoti į trečią poziciją ir 
oriai postringauti apie aukš

Lietuviai pasirinko 
„amerikietiškąjį mitą”

Varšuva, sausio 7 d. (BNS)
— Lietuvos prezidento rinki
mai nebuvo normalūs, susi
dūrė ne programos, o žmonės, 
kategoriškai teigia žinomas 
lenkų publicistas.

Briuselyje nuolatos gyve
nantis apžvalgininkas Leopold 
Unger laikraštyje „Gazeta 
Wyborcza” Lietuvos preziden
to rinkimų „nenormalumą” 
aiškina tuo, kad abiejų kandi
datų programos esą buvo „be
veik vienodos, tik žmonės skir
tingi”.

Pasak apžvalgininko, „Ar
tūras Paulauskas yra komu-

Užsienio lietuvija 
rinkimuose

palaikė V. Adamkų
Vilnius, sausio 9 d. (BNS)

— Už Valdą Adamkų per 
antrąjį prezidento rinkimų 
ratą pasisakė absoliuti daugu
ma užsienyje gyvenančių Lie
tuvos piliečių.

Penktadienį suskaičiavus vi
sus balsus, paaiškėjo, kad už 
V. Adamkų Lietuvos diploma
tinėse atstovybėse balsavo 
3,999, už Artūrą Paulauską — 
1,294 žmonės.

Iš viso užsienyje balsavo 
5,429 Lietuvos piliečiai — 27 
daugiau, nei per pirmąjį ratą.

A. Paulauskas nugalėjo V. 
Adamkų Latvijoje, Estijoje, 
Baltarusijoje ir beveik visoje 
Rusijoje. Abu kandidatai su
rinko tiek pat balsų Kara
liaučiuje ir Berlyne. Visur ki
tur daugiau balsų surinko V. 
Adamkus.

Užsienyje balsuoti teisę tu
rėjo per 11,000 Lietuvos pi
liečių.

konstruktyvios” derybos su V. 
Adamkumi.

A. Vidžiūnas pripažino, kad 
iki šiol ryšiai su centristų 
frakcija buvo nepakankami ir 
pažadėjo ateityje su šia frakci
ja kalbėtis taip pat dažnai, 
kaip ir su krikščionimis de
mokratais.

Trečiadienio vakarą vyku
siame posėdyje taip pat kal
bėta apie kai kuriuos konser
vatorių ministrus, kurie, pa
sak A. Vidžiūno, „trukdo ge
ram konservatorių įvaizdžiui”, 
tačiau jų neįvardino.

tas materijas”, sakė V. Mar
tišauskas.

Jis tikisi, kad sausio 24 
dieną įvyksiančiame liberalų 
kongrese bus rimtai apsvar
stytos problemos ir priimti ati
tinkami sprendimai.

Kitas liberalių reformų 
frakcijos narys Kęstutis Trapi- 
kas džiaugėsi, kad prezidento 
rinkimus ' laimėjo žmogus, 
skelbęs tokias nuostatas kaip 
„atvira visuomenė”, „laisvas 
žmogus”.

„Mūsų frakcija rems Valdą 
Adamkų, padės sukurti jam 
darbinę aplinką”, sakė K. Tra- 
pikas.

Trečiasis frakcijos narys, 
Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) valdybos pirmininkas 
Alvydas Medalinskas, kaip ir 
visa LLS rėmęs A. Paulauską, 
spaudos konferencijoje nedaly
vavo.

nistinės sistemos produktas, o 
Valdas Adamkus įkūnija ame
rikietiškąjį mitą”.

„Vienas buvo įmerkęs ran
kas į senąją sistemą, kito — 
švarios. Už pirmąjį^ balsavo 
žmonės, kokiu nors būdu susi
ję su praeitimi ir besiilgintys 
nors nedidelio pastovumo, už 
antrąjį — dvigubai nusivylę 
rinkėjai — ir komunizmu, ir 
bandymu pertvarkyti praei
ties palikimą”, rašo „Gazeta 
Wyborcza”.

Laikraštis V. Adamkų vadi
na „grįžtančiuoju” ir pastebi, 
kad jis nėra pirmas, kuris 
grįžta vadovauti iš emigraci
jos. Tarp tokių, be kita ko, mi
nimi Leninas Rusijoje ir Cho- 
mein Irane.

* Baltarusijos liaudies 
fronto (BLF) laikinasis pirmi
ninkas Levon Borščevskij ir 
parlamento tarptautinės ko
misijos vadovas Vincuk Ve- 
čiorka visos šio tautinio judėji
mo vadovybės vardu nusiuntė 
sveikinimo telegramą nauja
jam Lietuvos prezidentui Val
dui Adamkui. Telegramoje 
sveikinamas V. Adamkus, iš
rinktas į tokį aukštą postą, ir 
teigiama, kad BLF veiksmų 
programa daug kur sutampa 
su jo rinkimų programa. Fron
to vadovai taip pat viliasi, kad 
prezidentaujant V. Adamkui, 
jokių kliūčių tarp Lietuvos ir 
Baltarusijos tautų neiškils.

* Valdo Adamkaus autobi
ografinė knyga „Likimo var
das — Lietuva” yra viena geri
ausiai perkamų knygų Lie
tuvoje. Netrukus bus parduo
tas visas 6,000 egzempliorių 
tiražas. Rengiamasi antrajam 
šios knygos leidimui. (Eita)

Valdas Adamkus — naujasis Lietuvos prezidentas — sausio 9 dieną gavo prezidento pažymėjimą. (Elta)

Vyriausioji rinkimą komisija: 
Rinkimus laimėjo Valdas 

Adamkus
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 

— Penktadienį Vyriausioji 
rinkimų komisija patvirtino 
galutinius rinkimų rezultatus 
ir paskelbė, kad prezidento 
rinkimus laimėjo Valdas 
Adamkus.

Galutiniais rinkimų rezulta
tais, V. Adamkus nugalėjo 
konkurentą Artūrą Paulauską 
14,256 balsų (0.74 proc.) per
svara. Jis surinko 50.37 proc., 
o A. Paulauskas — 49.63 proc. 
galiojančių balsų.

Išankstiniai balsavimo re
zultatai rodė, kad už V. 
Adamkų balsavo 0.62 proc. 
daugiau rinkėjų, nei už A. 
Paulauską.

Iš visų 1 milijono 921,806 
pripažintų galiojančiais biule
tenių V. Adamkus gavo 
968,031, o A. Paulauskas — 
953,775 balsus.

Vyriausioji rinkimų komisija 
penktadienį įregistravo ir 
duomenis, gautus iš konsulatų

Rusų žvalgyba grasina vidaus 
reikalu ministro konsultantui

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Kanados lietuvis Kostas 
Rimša, buvęs aukštas Kana
dos karinės žvalgybos parei
gūnas, dabar — Lietuvos vi
daus reikalų ministro konsul
tantas, dienraščiui „Lietuvos 
rytas” sakė, kad jį dabar sau
go VRM vadovybės apsaugos 
departamentas, nes jam grasi
na mafija ir užsienio žvalgyba 
už pastangas atskleisti šni
pus.

K. Rimša pernai buvo pas
kirtas ministro Vidmanto 
Žiemelio neetatiniu konsul
tantu imuniteto ir tarnybos 
etikos klausimais.

Jis, be kita ko, yra sumanęs 
įdiegti VRM melo tikrintuvus, 
kurie turėtų padėti „demas
kuoti užsienio specialiųjų tar
nybų šnipus ir asmenis, per 
kuriuos nuteka informacija”.

K. Rimša sakė kartą sulau
kęs grasinimų „iš mafijos vi
daus”, o kitą — iš užsienio val
stybės žvalgybos darbuotojų. 
„Manau, rusai nori mane pa
šalinti ir ministerijoje įdiegti 
rusiškus melo detektorius”, 
dienraščiui sakė ministro 
konsultantas.

Praėjusią vasarą buvo pra
nešta, kad VRM nusprendė 
įsigyti šiuolaikinių melo tik
rintuvų, kuriais galėtų būti

ir ambasadų. 4,001 balsuoto
jas pasisakė už A. Adamkų, o 
1,297 pasirinko A. Paulauską.

Teisę dalyvauti rinkimuose 
turėjo daugiau kaip 2.6 mln. 
piliečių, o valią pareiškė 73.7 
proc. rinkėjų. Buvo balsuoja
ma 2,039 Lietuvos rinkimų 
apylinkėse bei 44 Lietuvos 
ambasadose ir konsulatuose.

Pagal Prezidento rinkimų 
įstatymą, ne vėliau kaip per 
tris valandas po oficialių rin
kimų rezultatų paskelbimo 
išrinktajam valstybės vadovui 
turi būti įteiktas Lietuvos pre
zidento pažymėjimas.

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas iškilmingoje cere
monijoje V. Adamkui įteikė du 
prezidento pažymėjimus. Di
desnysis jų liudija, kad Lietu
vos piliečiai slaptu balsavimu 
būtent šį kandidatą išrinko 
penkerių metų kadencijai, o 
antrąjį Z. Vaigauskas pavadi
no „darbiniu”.

tikrinami teisėsaugos siste
mos pareigūnai ir nusikaltė
liai. Būsimi tokios įrangos tie
kėjai kol kas nenurodomi. Vie
nas kompiuterizuotas melo 
tikrintuvas kainuoja apie 
10,000 JAV dolerių. *

Lietuva nuo 1992 metų tu
ri kelis seno modelio melo tik
rintuvus, kuriais naudojasi 
Vadovybės apsaugos departa
mentas savo pareigūnams tik
rinti, tačiau tokių patikrinimų 
rezultatų Lietuvos teismai ne
pripažįsta kaip įrodymų.

* Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius pareiškė įsitikinimą, 
kad, būdamas Lietuvos prezi
dentu, Valdas Adamkus eis 
kartu su Bažnyčia, rūpinsis 
esminiais dalykai, padės sti
printi tautos dvasingumą.

* Vokietijos prezidentas 
Roman Herzog ir kancleris 
Helmut Kohl pasveikino Lie
tuvos prezidento rinkimus lai
mėjusį Valdą Adamkų, atsiųs
dami atskirus asmeninius 
laiškus, ketvirtadienį pranešė 
Vokietijos ambasada Vilniuje. 
Laiškuose Vokietijos politikai 
pabrėžia savo valstybės pasi
ruošimą toliau remti Lietuvos 
pastangas, įgyvendinant refor
mas, ir jos kelią į Europos ir 
Atlanto institucijas bei struk
tūras. (Elta)

Rankose laikydamas Lietu
vos prezidento pažymėjimą, 
Valdas Adamkus sakė, kad 
priima jį su įsipareigojimu 
dirbti Lietuvos valstybės ir 
žmonių labui, ir žadėjo sutelk
ti pajėgiausius valstybės pro
tus bei intelektualus „ben
dram, santarve pagrįstam 
darbui”.

Baigiantis savo kadenciją 
Algirdas Brazauskas sveikino 
A. Adamkų, pastebėdamas, 
kad šios rinkimų varžybos ne
buvo lengvos ir pareikalavo 
daug moralinių ir fizinių jėgų. 
„Tačiau nugalėtojas gali būti 
tik vienas, ir juo esate jūs”, 
kalbėjo dabartinis Lietuvos 
vadovas, linkėdamas V. 
Adamkui dvasinės ir fizinės 
stiprybės.

A. Brazauskas paragino 
išrinktąjį prezidentą iki inau
guracijos kruopščiai pasirinkti 
gerą komandą. Jis pažadėjo 
bendradarbiauti su V. Adam
kumi, jei darbo pradžioje atsi
rastų „neišspręstų dalykų”.

Buvęs konkurentas rinki
muose A. Paulauskas V. 
Adamkų su „reikšminga per
gale” pasveikino, įteikdamas 
gėlių puokštę bei Sauliaus In- 
drašiaus skulptūrą „Laisvė”.

A. Paulauskas teigė, kad 
naujojo prezidento laukia ne
mažai darbų, ir palinkėjo V. 
Adamkui energijos, įgyven
dinant rinkimų programą.

Išrinktąjį prezidentą taip 
pat sveikino buvę kandidatai į 
prezidentus, Seimo pirminin
kas, premjeras bei kiti val
stybės veikėjai.

Po Lietuvos prezidento pa
žymėjimo įteikimo ceremoni
jos V. Adamkus gausiam žur
nalistų būriui tvirtino nuo pat 
pradžių sakęs, kad, atėjus lai
kui, atsisakysiąs Amerikos pi
lietybės.

Jis priminė, kad formaliai 
tai padaryta jau anksčiau. 
„Dabar aš laukiu grįžtant 
Amerikos ambasadoriaus, ku
riam asmeniškai įteiksiu savo 
Amerikos pasą”, pasakė nau
jasis Lietuvos vadovas.

Paklaustas dėl vyriausybės 
likimo, V. Adamkus pastebėjo, 
kad tai „neaiški procedūra”. 
Jis teigė visada manęs, kad 
vyriausybė dirba iki prisaikdi
namas naujasis prezidentas.

V. Adamkus pažadėjo, kad 
pirmasis jo dekretas bus dėl 
vyriausybės atsistatydinimo, o 
antruoju paves dabartiniam 
premjerui Gediminui Vagno
riui laikinai eiti pareigas. Vė
liau V. Adamkus žadėjo skirti 
naująjį ministrų kabineto va-

Pasaulio naujienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN,

Vašingtonas. Trečiadienį JAV parodytas istorinis Irano
prezidento interviu Amerikos televizijai, kuriame Mohammed 
Khatami paragino užmegzti dialogą tarp amerikiečių ir iranie
čių, tačiau teigė, kad laikas oficialiems santykiams su Vašing
tonu dar nepribrendo. Rugpjūčio mėnesį į valdžią atėjęs Irano 
vadovas, kuris stengiasi laikytis nuosaikaus kurso, per CNN 
televiziją ragino įskelti „plyšį nepasitikėjimo sienoje” tarp 
abiejų valstybių, tačiau tiesiogiai nesiūlė pradėti abiejų vyriau
sybių derybas. Jis išreiškė pagarbą Amerikos žmonėms ir pa
linkėjo laimingų naujųjų metų. Tuo pat metu jis teigė, kad JAV 
vadovams derėtų atsisakyti „šaltojo karo galvosenos”. Jo žo
džiais, kol kas šalių dialogas turi apsiriboti mokslininkų, rašy
tojų, menininkų, žurnalistų bendravimu bei turizmu. M. Kha
tami sakė, kad Amerikos civilizacija yra „verta pagarbos”, o at
likęs ilgoką JAV istorijos analizę, priėjo išvadą, jog abi tautas 
jungia tikėjimas religija ir laisve. Tačiau pasak Irano vadovo, 
„trečiojo pasaulio” valstybės ėmė nepasitikėti JAV dėl jų 
užsienio politikos. „Jaučiu, kad Amerikos politikai turėtų su
vokti šį faktą... ir bent jau atsiprašyti savo pačių tautos už savo 
prisiimtą požiūrį”, sakė M. Khatami. Pasak Reuters, duodamas 
šį interviu, M. Khatami drąsiai pasipriešino savo valstybės 
konservatorių pasipiktinimui. Jo kalboje gerai subalansuoti su
sitaikymo siekiantys gestai Amerikai ir nuolaidos saviesiems 
oponentams Teherane.

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin vasaric mėnesį sa
vo vizito į Italiją metu greičiausiai susitiks su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II, penktadienį pranešė Kremliaus atstovas spaudai 
Sergej Jastržembskij, tačiau daugiau jokių detalių nepateikė. 
Dabar Rusijos prezidentas atostogauja ir į darbą grįš sausio 19 
dieną. B. Jelcin atšaukus du gruodžio mėnesiui numatytus 
tarptautinius susitikimus, vėl susirūpinta jo sveikata. Tačiau 
S. Jastržembskij ketvirtadienį tvirtino, kad prezidentas „akty- 
viai”poilsiauja.

Jeruzalė. Izraelyje svarstoma galimybė per artimiausius 
20 metų pastatyti dar 30,000 namų žydų nausėdijose Vakarų 
Krante ir Gazos sektoriuje, penktadienį patvirtino statybos mi
nisterija. Statybų planai svarstomi, nes tikimasi, kad per 20 
metų gyventojų Izraelyje turėtų padidėti vienu milijonu. Dabar 
čia gyvena beveik 6 milijonai žmonių. Svarstoma statybų prog
rama žydų naujakurių skaičių padvigubintų. Dabar ginčytino
se teritorijose gyvena 150,000 žydų.

New Yorkas. JAV prezidentas Bill Clinton ketvirtadienį pa
reiškė, jog norėtų pagerinti santykius su Kuba, jeigu ši parody
tų gerbianti žmogaus teises, ir palinkėjo popiežiui Jonui Pau
liui II sėkmės per busimąjį vizitą Kuboje. B. Clinton pripažino, 
kad santykiai su Havana ypač atšalo, kai ji prieš 2 metus nu
mušė du civilinius Amerikos lėktuvus. Vis dėlto prezidentas 
pridūrė : „manau, jog reikėtų abipusiškų santykių... kuriuose, 
jeigu Kuba parodys didesnę paramą demokratijai ir žmogaus 
teisėms, mes turėtume atsiverti, mes turėtume imtis kokių 
nors atsakomųjų pastangų, bet jos turi būti abTpusės”, sakė 
prezidentas.

Vašingtonas. Visata yra „lengvasvorė”, t. y. neypatingai 
tanki, ir greičiausiai gyvuos bei plėsis amžinai, ketvirtadienį 
pareiškė penkios astronomų grupės, nagrinėjančios pačią visa
tos prigimtį. Kuo visata tankesnė, tuo didesnė tikimybė, kad ji 
pasieks plėtimosi ribą ir prieis galą, susitraukdama į save. Ta
čiau mokslininkai priėjo išvadą, kad mūsų visata turi tik vieną 
penktąją masės, reikalingos tokiai baigčiai. Kadangi naujos 
struktūros nebesiformuos, „žvaigždės tiesiog sens ir mirs, ir 
viskas virs išdegusiais purvinais pelenais. Galų gale liks tik 
šūsnis akmenų... Tai bus gana neįdomi ir šalta vieta”, sakė 
JAV Prinstono universiteto mokslininkė Ruth Daly.

Varšuva. Centro dešiniųjų jėgų valdomas Lenkijos parla
mentas ketvirtadienį patvirtino prieštaringą Konkordatą su 
Vatikanu, kuris puspenktų metų buvo atidėliojamas ankstes
nės kairiųjų vyriausybės. Konkordatas nustatys valstybės ir 
Katalikų Bažnyčios, kuriai priklauso 90 proc. Lenkijos gyven
tojų, santykius. Buvusiųjų komunistų vadovaujama kairiųjų 
koalicija, pralaimėjusi visuotinius rinkimus praėjusį rugsėjį, 
stabdė sutarties tvirtinimą, sakydama, kad Konkordatas su
teiktų per daug įtakos Bažnyčiai, kuri ir be to Lenkijoje turi 
didelę galią. „Konkordatas niekaip nepaveiks Lenkijos įstaty
mų suverenumo. Apmaudu, kad dėl politinių motyvų ketverius 
metus buvo atidėliojamas jos patvirtinimas”, sakė vyriausybės 
atstovas spaudai Tomasz Tywonek. Sutartyje bažnytinė san
tuoka įgyja civilinės galią, vaikų darželiuose įvedamos tikybos 
pamokos.

Praha. Grupė čekų nusprendė panaudoti buvusį sovietų 
vadą Leonid Brežnev agitacinėje kampanijoje už valstybės na
rystę NATO. Grupė Portheimka Associates kuria TV siužetus, 
kuriuose rodomi Varšuvos pakto valstybių tankai, triuškinan
tys 1968 m. Prahos pavasarį, o Brežnev balsas sako: „Mieli pi
liečiai, ačiū už tai, kad laisvai apsisprendėte nestoti į NATO”.

dovą.
V. Adamkus ketina jau nuo 

pirmadienio pradėti susitiki
mus su visų Lietuvos politinių 
partijų vadovais bei per kitą 
savaitę galutinai suformuoti 
prezidentūros perėmimo komi
sijos sudėtį.

Busimasis prezidentas sa
kė, kad sausio 18 išvyksta į 
JAV tvarkyti savo nuosavybės 
reikalų, o po dešimties dienų 
žadėjo „visam laikui grįžti į 
Lietuvą”.

KALENDORIUS
Sausio 10 d.: Agatinas, 

Vilhelmas, Ragailė, Gražutis.
Sausio 11 d.: Kristaus 

krikštas. Marcijonas, Stefani
ja, Audrius, Vilnė.

Sausio 12 d.: Arkadijus, 
Palemonas, Cezarijus, Gidą, 
Lingailė.

Sausio 13 d.: Šv. Hiliaras. 
Lietuvos laisvės gynėjų diena. 
Veronika, Dargaudas, Gilvy- 
dė.
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Avė.
Arlington Heights, IL 60004

AR PAŽĮSTAME LIETUVĮ 
HEROJŲ?

Kartą tikybos klasėje (8-to) 
skyriaus mokinių paklausiau, 
kaip jie supranta žodį hero
jus? Vieni sakė, kad žymūs 
sportininkai, kiti — muzikai, 
dainininkai, kino artistai, al
pinistai ir t.t... Viena mergaitė 
pasakė, kad jai herojė esanti 
Motina Teresė iš Kalkutos.

Jei šiandien paklaustume 
jaunimo, ar Lietuva turi he
rojų, atsakymai būtų įvairūs. 
Artinasi sausio 27-toji diena, 
tai pal. Jurgio Matulaičio mi
rimo metinės. Jo kūnas ilsisi 
Lietuvoje, Marijampolės Šv. 
Mykolo bažnyčioje. Ką jis 
šiandien norėtų pasakyti, 
kiekvienam iš mūsų, kurie 
gyvename toli už Lietuvos ri
bų? Jis yra vienas tų herojų, 
kuris gyveno Lietuvoje, Lenki
joje, buvo atvykęs net į Ame
riką ir aplankė daugelį lietu
viškų parapijų. Jo darbai liu
dija, kad jis dirbo Dievui ir ar
timui su dideliu pasišventimu 
ir meile žmonėms. Pal. Jurgis 
pažino to laiko žmogų, o žmo
gus savo esmėje yra tas pat 
vakar įr šiandien, nors aplin
kybės yra skirtingos. Būda
mas sociologas, buvo gerai su
sipažinęs su socialiniais klau
simais bei jų problemomis. Jis 
organizavo darbininkus, stei
gė vaikų prieglaudas, padėjo 
įvairiausiais būdais vargšams. 
Jo žodžiais tariant, „kryžius 
tik paveiksliukuose gražus ir 
patrauklus”. Pal. Jurgis Matu
laitis buvo itin geras pedago
gas. Turėjo gerą įžvalgą į žmo
nės. Jis, dirbdamas su varguo
mene, pastebėjo, kad vieni 
mokytojai ar vadovai mėgsta 
pririšti prie savęs auklėtinius, 
o kiti prie jų prisirišti. Taip 
pat pastebėjo, kaip santykyje 
su žmonėmis reikia daug kan
trybės, tikros pasiaukojančios 
artimo meilės, taip ir su savi
mi pačiu — didelio pasiti
kėjimo Dievu. Jis rašė: „Pasi
tikėjimas Dievu mums yra lyg 
inkaras laivui audringame jū
ros paviršiuje”.

Visas pal. Jurgio Matulaičio 
veikimas buvo pozityvus „... 
ne rauti, ne naikinti, bet au
ginti gerąsias žmogaus sa
vybes reikia”. Jis ne tik savo 
elgsena, asmeniniais santy
kiais su žmonėmis yra davęs 
idealiai taktiško žmogaus pa
vyzdį, bet ir pokalbiuose, įvai
riuose savo užrašuose yra pa
likęs didžios pedagoginės ver
tės nurodymų. Jo patarimai 
yra aktualūs ir šiandien ir jis 
visa tai patvirtino savo gyve
nimu. Nuoširdus bendradar
biavimas su Dieviška malone 
ir sunkiausiose aplinkybėse 
gali „blogį nugalėti gerumu”

Palaimintasis arkivysk. Jur
gis Matulaitis, kaip geras ga
nytojas, profesorius, pedago
gas šitaip apibūdina žmogų: 
„Žmogaus protas, tai versmė 
visokių minčių, kurios, pate
kusios į minias, pasklinda į 
pasaulį ir ima valdyti žmogų. 
Jo valia yra toji jėga, kuri tel
kia, vienija, kelia kitus žmo
nes, arba žemyn traukia”. Jis 
pats buvo veržlus, dinamiškas 
apaštalas ir degė „kaip ta 
žvakė ant altoriaus” Dievo ir 
artimo gerovei. Per darbą ir 
savo gyvenimo auką arkivys
kupas Jurgis Matulaitis tapo 
mūsų tautos ir visos katalikų 
Bažnyčios palaimintuoju — 
herojų. Jis nesigailėjo gero žo

džio žmonėms, visus patraukti 
prie Kristaus. Kalbėdamas 
Matulaitis sugebėjo prisitaiky
ti prie klausytojų lygio ir pra
bilti kiekvieno širdžiai: ,jo ra
mus, švelnus iš širdies tekąs 
balsas, tarytum pavasario 
vandens srovė, skverbiasi gi
lyn į klausytojų tarpą”... Jis 
pats, kaip toji žvakė po darbų, 
Dievui ir Jo Bažnyčiai užgeso 
1927 m. Lietuvoje.

Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio laidotuvėse prezidentas 
Antanas Smetona pasakė: 
„Prasmės mokslui ir gyveni
mui duoda amžinoji Kristaus 
paskelbta tiesa. Bet ji, ta tiesa 
ne veltui, įgyjama nenuilsta
mu darbu ir meile, Evangeli
jos išreikšta. Arkivyskupas 
Jurgis buvo didelis žmogus, 
dėl to ir didelis kūrėjas”.

Sesuo Margarita 
Bareikaitė

„ATEITIES”
ŽURNALO

KLAUSIMU

1997 m. spalio mėnesį vyku
siame bendrame Ateitininkų 
federacijos valdybos ir tarybos 
posėdyje buvo diskutuotos 
.Ateities” žurnalo Lietuvoje 
galimybės. Šiam klausimui 
detaliau išnagrinėti buvo su
daryta komisija: AF tarybos 
pirm. Petras Plumpa, tarybos 
nariai Petras Kimbrys ir dr. 
Egidijus Vareikis, Ateitininkų 
sendraugių sąjungos pirm. dr. 
Vincas Rastenis, Ateitininkų 
studentų sąjungos narė Orin- 
ta Žvikaitė. Vėliau į diskusijas 
įsitraukė iš JAV į Lietuvą at
vykęs buvęs ilgametis Atei
ties” žurnalo redaktorius kun. 
dr. Kęstutis Trimakas.

Komisija apsvarstė keletą 
Ateities” žurnalo leidimo va
riantų. Buvo pritarta P. Plum- 
pos nuomonei, kad šiuo metu 
reikalingas žurnalas, kuris 
padėtų pačių organizacijos na
rių saviugdai ir savišvietai bei 
būtų vieta, kur būtų galima 
dalytis idėjomis ir diskutuoti 
aktualiais šiandienos ateiti- 
ninkijos ir visuomenės gyveni
mo klausimais. Buvo svarsty
tas ir dr. V. Rastenio pateik
tas Ateities” žurnalo projek
tas. Ieškoma(s) redaktorė(ius). 
Žurnalui bus reikalinga finan
sinė parama.

Ateities ” žurnalas yra būti
nas visam ateitininkų sąjū
džiui.

KAT
ka.

Giedrė Gillespie

Korp! Giedra sukaktuvinėje šventėje, Iš k.: I eil. R. Balčiūnienė, A. Dirkienė, G. Gilliespie, V. Gilvydienė, M. 
Rudienė ir R. Marchertienė. II eil. V. Tijūnėlienė, D. Čarauskienė, D. Šlenienė, J. Kirvaitienė, D. Kučėnienė, R. 
Venclovienė. I. Jurjonienė, I. Polikaitienė, I. Tijūnėlienė ir I. Juškienė.

Korp! Giedra valdybos narės korporacijos 70 metų sukaktuvių šventėje. 
1997 m. gruodžio 13 d. Iš k. : Raminta Marchertienė, pirm. Giedrė Gilles- 
pie, Rima Balčiūnienė ir Irena Jurjonienė.

KORP! GIEDROS 70-TŲ METŲ 
SUKAKTIES ŠVENTĖ

Gruodžio 7-tą dieną susirin
ko gausus būrys giedrininkių 
paminėti Korp! Giedros 70 
metų jubiliejų. Visos atvyko 
su malonia nuotaika ir skanu
mynais į Angelės Dirkienės 
gražius namus Burr Ridge 
priemiestyje. Laukiant visų 
sueinant, girdėjosi įdomūs pri
siminimai, seniai susitikusių
jų pasisveikinimai, šventės 
ruoša. Giedros vėliava buvo 
pastatyta prie židinio, kartu 
su nuotraukų parodėle, kur 
matėsi nuotraukų net ir nuo 
ankstyviausių Giedros laikų.

Programa prasidėjo malda, 
kurią sukalbėjo Raminta Mar
chertienė. Pirmininkė Giedrė 
Gillespie pristatė dabartinę 
valdybą: Ireną Juijonienę — 
vicepirmininkę, Rimą Balčiū
nienę — sekretorę, Ramintą 
Marchertienę — iždininkę. Po 
to vyko trumpa akademija. 
Vartodama „Drauge” spaus
dintus atsiminimus ir įvykius, 
pirmininkė suredagavo Gied
ros veiklos montažą — prade
dant nuo nepriklausomybės 
dienų, per karo pabėgėlių sto
vyklų laikus Vokietijoje, atsi
kuriant Čikagoje, stipriai tę
siant savo visuomeninę, kul
tūrinę, krikščioniškąją veiklą 
iki šiandien. Šie atsiminimai 
buvo papildyti muzika — Kip
ro Petrausko ir Dalios Kučė- 
nienės įdainuotomis liaudies 
dainomis, Čiurlionio ansamb
lio giesme, tautiniais šokiais.

Tolimesnė programos dalis 
— vyresniųjų giedrininkių pa
gerbimas. Deja, dėl blogos 
sveikatos arba tolimo atstu
mo, į šventę mūsų vyresnio
sios sesės negalėjo atvykti, 
todėl joms buvo išsiųstos Ka
lėdų atvirutės, su visų dalyva
vusiųjų parašais ir linkėji
mais. Vyresniosios giedrinin- 
kės tai J. Damušienė, E. Dau
girdienė, A. Dumbrienė, S. Ja- 
kubonienė, E. Juknevičienė, S. 
Kisielienė, B. Kizlauskienė, J. 
Lungienė, E. Narutienė. Irena

Jurjonienė perskaitė E. Dau
girdienės ir A. Dumbrienės 
sveikinimus ir žodžiu perdavė 
kitų linkėjimus. A. Dumbrienė 
pridėjo 70 dol. čekį — 70 metų 
sukakties proga. Gauti sveiki
nimai, prisiminimai ir senų 
laikų Giedros fotografijos nuo 
Juzės Lapšienės, vienos vyres
niųjų giedrininkių gyvenančių 
Bostono apylinkėje.

Visas maloniai nustebino at
vykusi Marija Rudienė, mūsų 
ilgametė garbės narė. Pagerb
ta gėlyte, ji pasidalino minti
mis apie savo kelionę Lietuvo
je. M. Rudienė pasakojo, kad 
Lietuvos jaunimui labai reikia 
dvasinio ugdymo, nes sovieti
niai laikai atstūmė jaunus 
žmones nuo dvasinių vertybių. 
Pasiūlė giedrininkėms veiklos 
uždavinį — reikštis šioje sri
tyje, gal stipendijų būdu.

Po to, visos iškėlė šampano 
taures ir sudainavo „Ilgiausių 
metų” Giedros korporacijai. 
Indrė Tijūnėlienė padėkojo 
Ramintai Marchertienei už jos 
10-ties metų veiklą einant pir
mininkės pareigas. Visos tam 
šiltai pritarė.

Po to vyko „skanioji” dalis — 
užkandžiai prie gražiai rau
donomis Kalėdų gėlėmis pa
puošto didžiulio stalo. Girdė
josi gyvi pašnekesiai. Čia pri
sidėjo ir M. Rudienės vyras, 
inž. A. Rudis. Visi svečiai link
smai praleido popietę dalinda
miesi idėjomis, ateities veiklos 
pasiūlymais ir šiltais atsimini
mais.

Šventėje dalyvavusios gied- 
rininkės R. Balčiūnienė, D. 
Čarauskienė, A. Dirkienė, G. 
Gillespie, V. Gilvydienė, I. 
Jurjonienė, I. Juškienė, J. Kir- 
vaitienė, D. Kučėnienė, R. 
Marchertienė, I. Polikaitienė, 
M. Rudienė, D. Šlenienė, I. 
Tijūnėlienė, V. Tijūnėlienė ir 
R. Venclovienė iškeliavo namo 
linksma ir draugiška nuotai-

ATEITININKŲ NAMŲ 
NARIŲ IR RĖMĖJŲ

SUSIRINKIMAS

Ateitininkų namų mecena
tų, narių ir rėmėjų susirinki
mas bus sekmadienį, sausio 
25 d., 1 vai. p.p. Ateitininkų 
namuose. Prieš susirinkimą 
bus užkandžiai ir kavutė. 
Ypač laukiame jaunučių atei
tininkų tėvų, kurių vaikeliai 
tais namais nuolatos naudoja
si, susidomėti Namų reikalais. 
Bus peržvelgta Ateitininkų 
namų valdybos veikla, išlaiky
mo ir nuolatinių remontų pro
blemos ir naujos valdybos rin
kimai. Kviečiame visus ateiti
ninkus jausti pareigą viene
rius metus Ateitininkų namų 
valdyboje padirbėti.

Aldona Kamantienė

STUDENTŲ DĖMESIUI

Studentų ateitininkų meti
nis „Zuper savaitgalis” Daina
vos stovyklavietėje vyks š.m. 
sausio 23-25 d. Prašoma ne
delsiant registruotis tel. 708- 
839-8144. Dalyvavimo mokes
tis 40 dol. Registruojantis po 
sausio 16 d. — 45 dol. Visi 
studentai ateitininkai ir jų 
draugai kviečiami. Bus įdomu 
ir smagu! Dalyvaukime visi!

SAS valdyba

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 
Vygantu Malinausku galima 
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.

DAUMANTO 
DIELININKAIČIO 

KUOPOS KALENDORIUS
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
niams (šeštadienis).
NIJOLE STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui
Holy Cross Professional Pavllion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct at Califomia Avė. 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-471-7879

DR. PETRAS ŽLlČBA

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

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

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
kitomis dienomis - susitarus______==============ssss=====

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ

DANTLĮ GYDYTOJAS 
21470 S. Main St. 

Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033

_______Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-834-1120

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
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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. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinls gydymas, sveikos 

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

Tel. 708-594-0400
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, ROSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Av.

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

Kabineto tel. 773-776-2880 
Namų tel. 708-448-6645

DR. KENNETH J. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., Chicago, IL 
Tel. 773-736-5556 

4707 S. Gllbert, La Grange, IL

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 Samarltan ligoninės) 

Dovvners Grove, IL 60615 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus

Tel. 708-352-4487
DR. ELIGIJUS LEUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1192 VVatter St., Lemont, IL 60439 

Tel. 815-723-1854
7600 W. Cdlege Dr.

Palos Heights, IL 60453
Tel. 708-361-0010

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas 

FAMILY MEDICAL CUNIC
15506-127 St, Lemont, IL 60438

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-257-2265

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773- 471-3300

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-735-4477

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. DANA M. SALIKUS
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
Westchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

Cardlac Dlagnosls, 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

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th 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

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. Št.

Tel. 773-735-7709
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road

Hickory Hills
Tel. 708-598-2131

Valandos pagal susitarimą

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

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

Naperville, IL 60563
Tel. (630)527-0090

3825 Highland Avė.,
Tower 1,Suite 3C

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

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. 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. A.B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

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

Plrmad. 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.

DR. JOVITA KERELIS

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

Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain 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

______
DR. K JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

6132 S.Kedzie Avė., Chicago 
773-778-6969 arba 773-489-4441

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


Rimties valandėlė

MUSŲ VILČIŲ IŠSIPILDYMAS
Neįmanoma pervertinti Jo

no Krikštytojo svarbos krikš
čionybei. Visose keturiose 
evangelijose Jėzaus viešasis 
gyvenimas prasideda su Jono 
Krikštytojo veikla. Apaštalų 
Darbų knygoje užrašytuose 
pirmykštės Bažnyčios pamok
sluose, perduodančiuose pag
rindinį Bažnyčios mokymą 
tiems, kurie nori tapti krikš
čionimis (kurių vieną pavyzdį 
turime antrame skaitinyje), 
iškeliama pagrindinė Jono 
Krikštytojo svarba, vedant 
Dievo išsirinktąją tautą iš vil
ties Dievo duotais pažadais į 
jų išsipildymą Jėzuje.

Krikščionybė nebuvo įsteig
ta kaip nauja, skirtinga, su 
žydų tikėjimu nieko bendra 
neturinti religija, o kilo iš žy
dų tikėjimo ir turėjo būti šio 
tikėjimo galutinė atmaina, 
pripažinusi Dievo pažadų savo 
išsirinktajai tautai išsipildy
mą. Dėl šios priežasties Nau
jojo Testamento giliosios pras
mės neįmanoma suvokti, ne
matant jo šaknų Senajame. 
Juk pačioje pradžioje krikščio
nių bendruomenės neturėjo 
kito Šventraščio — tik Senąjį 
Testamentą — Hebrajiškąjį 
Šventraštį. Be to, savo kasdie
ninei maldai — Valandų litur
gijai („brevioriui”) — Bažnyčia 
nekūrė naujo maldyno, o nau
doja psalmes — žydų tikėjimo 
pagrindinį maldyną.

Ir šios dienos šventė — Kris
taus Krikšto — dar labiau iš
ryškina krikščionybės šaknis 
žydų tikėjime. Juk Jonas 
Krikštytojas, kuris paskelbė 
Jėzų žadėtuoju Mesiju, buvo 
žydas — tokiu gyveno ir mirė. 
Kaip pastebi šios šventės 
skaitinius komentuojantis 
kun.. Carroll Stuhlmueller, 
Kristaus Krikšto šventė mums 
primena, kad esame, anot, po
piežiaus Pijaus XI, „dvasiniai 
semitai”. Kaip Jėzaus krikštas 
nepanaikino jo žydiškumo, o 
atvedė į pilnatvę, taip ir 
mums, Krikštas nepanaikina, 
kud' mes gimėme. Krikštas 
mums tai, kuo gimėme, pa
švenčia Dievui. Krikštas atve
da į pilnatvę, tai, kas be jo 
liktų neišvystyta, nesubran
dinta.

Mato, Morkaus ir Luko 
evangelijos kiekviena savitai 
parodo kaip žydų religija pa
siekė savo išsipildymą, kai Jo
nas Krikštytojas pakrikštijo 
Jėzų. Morkaus žodžiais grai
kiškame originale, Jėzaus 
krikšto metu dangus buvo 
„praplėštas”. Tik Morkus nau
doja tą išsireiškimą, kuris 
primena ilgesio maldą Izaijo

knygoje (kurią girdime ir Ad
vento Mišių skaitiniuose): 
„Pažvelk iš dangaus ir pažiū
rėk į mus... Kur tavo liepsno
jantis rūpestis ir tavo galybė, 
tavo pagailos ąntplūdis ir gai
lestingumas? Viešpatie, nesu
silaikyk, nes tu gi mūsų tė
vas!.. Kodėl gi, Viešpatie, leidi 
nuo tavųjų kelių mums nu
klysti?... O, kad perplėštum 
dangų ir nužengtum, — kal
nai prieš tave sudrebėtų!” (Iz 
63:15-19).

Tokia malda kilo iš ašaromis 
ir dūsavimais perpinto ilgesio, 
rašo kun. Stuhlmueller. Toks 
pat Dievo karalystės ir teisin
gumo ilgesys atvedė minias 
prie Jordano upės krantų 
krikštytis pas Joną. O Jonas 
nurodė į Jėzų, kaip šių troš
kimų išsipildymą: „Štai Dievo 
avinėlis” (Jono 1:36). Morkaus 
evangelijoje (Mk 1:7-11) visas 
dėmesys sutelkiamas į Jėzų, 
pasigirdus balsui iš dangaus: 
„Tu esi mano mylimasis Sū
nus, tavimi aš gėriuosi”.

Apaštalų Darbuose užrašy
tame pirmykštės Bažnyčios 
pamoksle (Apd 10:34-38), ku
riame, katekizuojant krikštui 
besiruošiančius žmones, susu
muojamas pagrindinis moky
mas apie Jėzų; iškeliamas Jė
zaus krikštas Jordano upėje: 
„Kalbama apie Jėzų iš Naza
reto, kaip Dievas jį patepė 
Šventąja Dvasia . ir galybe, 
kaip jis vaikščiojo, darydamas 
gera ir gydydamas visus vel
nio pavergtuosius”. Krikščio
nybės esmė nėra teisingoje 
doktrinoje apie Jėzų, pastebi 
kun. Stuhlmueller, bet tame, 
kad ji įveda mus į giliausias 
gyvenimo paslaptis, kuriose 
išpildomi visi mūsų lūkesčiai, 
siekiant ryšio su Jęzumi.

Ši sąvoka, kad vienybėje su 
Jėzumi išsipildo visos mūsų 
viltys ir lūkesčiai, grindžiama 
Senojo Testamento pirmoji 
Kenčiančiojo Tarno giesmė (Iz 
42:1-4, 6-7), kurioje Kenčian
čiojo Tarno įvaizdyje išsakoma 
tai, ką teisingumo išsiilgusiai 
žmonijai atneš Dievo siųsta
sis: „Mano tarnas... nekels 
triukšmo... Jis nenulauš palin
kusios nendrės... lauks jo mo
kymų salos”. Žmonija laukia 
to, kuris atneš Dievo teisin
gumą, bet ji laukia, kaip besi
laukianti moteris: joje jau yra 
tai, ko ji laukia. Tad krikštas 
padaro mūsų viltis tikrove, 
bet reikalauja, kad tai, kas 
mumyse geriausia, mes įgy
vendintume kaip Jėzaus moki
niai ir mokinės, kad tuo dali- 
tumės savo aplinkoje.

Aldona Zailskaitė

Lietuvos Garbės konsulate, Clevelande, balsuoja vilnietė Onutė Z.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

AMERIKIEČIŲ REAKCIJA Į LIETUVOS 
PREZIDENTO RINKIMUS

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ne paslaptis, kad visi be 
išimties abipus Atlanto lietu
viai, užėmę kvapą, laukėme 
rinkimų rezultatų, kol paga
liau patyrėme, kad Valdas 
Adamkus, nors ir nedidele 
balsų persvara, laimėjo rinki
mus. Atrodo, kad vietinė 
amerikiečių spauda, nors kiek 
abejingai, nutarė tuo reikalu 
domėtis, tai ir kelias dienas 
prieš rinkimus Clevelando 
milijoninio tiražo „The. Plain 
Dealer” pasiuntė reporterį į 
LR Garbės konsulatą. Virš 
trumpo straipsnelio nuotrau
koje matėme garbės konsulę 
Ingridą Bublienę, stebinčią 
balsuotojus su paaiškinimu, 
kad Lietuvos Respublikos pa
sus turintys asmenys turi bal
savimo teisę.

Sausio 5 dienos laidoje 
viename puslapyje pasirodė 
straipsnis, kuriuo vietiniai lie
tuviai labai pasipiktino. Jei 
antraštėje buvo parašyta, kad 
„Lietuvoje balsavimas yra be
veik be sprendimo” (in a Virtu
al deadlock), tai pirmasis sa
kinys kandidatus apibūdino 
esant „be jokių reikšmingų 
ideologinių skirtumų”. Iš kur 
korespondentė sėmėsi tą infor

maciją? Greičiausia jai nebuvo 
svarbu patikrinti faktus, tik 
svarbu matyti savo pavardę. 
Visi žinome, kad Adamkus ir 
Paulauskas yra kraštutiniai 
kontrastai tiek savo pažiūro
mis, tiek praeities veikla.

Sausio 6 dienos laidos „Plain 
Dealer” ketvirtame puslapyje 
matome didoką Valdo Adam

Lietuviai skautukai Kaziuko mugėje „prekiauja širdelėmis
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kaus ir jo žmonos Almos nuo
trauką su dviem rinkiminės 
kampanijos nariais. Deja, ma
žas buvo džiaugsmas,'perskai
čius stamboką antraštę, ku
rioje skelbiama, kad „čika- 
gietis pensininkas yra Lietu
vos prezidentas”. Ar ne grau
du? Atrodo, kad asmuo, išėjęs 
į pensiją, neturėdamas ko 
veikti, nutarė siekti preziden
to posto. Korespondentė igno
ruoja faktą, kad tai aukštų 
kvalifikacijų asmenybė, visoje 
Amerikoje pagarsėjusi savo 
darbu gamtosaugos srityje, va
dovavusi daugeliui tarptauti
nių konferencijų, savo patirti
mi ir žiniomis pasidalindama 
su kitais kraštais, jų tarpe Ka
nada, Anglija, Lenkija ir Rusi
ja. Valdą Adamkų aukštom 
JAV Vidurio Gamtos apsaugos 
administratoriaus ir vėliau 
valdytojo pareigom paskyrė 
JAV prezidentas, kas buvo 
plačiai aprašyta populiarioje 
spaudoje, net ir „Time” žur
nale su jo nuotrauka, o 1978 
metais jis buvo apdovanotas 
JAV gamtos apsaugos meda
liu. Jo lietuviška patriotinė 
veikla buvo plačiai išsiša
kojusi su konkrečiu dalyvavi
mu organizacijose, kreipimais 
į JAV prezidentus ir tarptau
tines organizacijas su memo
randumais, reikalaujant Lie
tuvai laisvės. Žodžiu, tai ne 
vien Lietuvos patriotas, bet ir 
aukštas pareigas ėjęs Ameri
koje, kurių korespondentė ne
turėjo ignoruoti.

Tai nebe pirmas kartas, kad 
Baltijos respublikų įvykiai yra 
arba ignoruojami, arba kiek 
neigiamai bei neteisingai re- 
portuojami. Jei dauguma Cle
velando lietuvių džiaugiasi 
Adamkaus laimėjimu, vis tik 
jaučiasi užgauti vietinio dien
raščio prezidento asmenį men
kinančia straipsnio antrašte 
bei klaidingais kandidatų api
būdinimais.

Danutė Bindokienė

Lygios teisės — kam?
Amerikos konstitucija už

tikrina visiems krašto gyven
tojams lygias teises — nepai
sant rasės, lyties, religinių 
įsitikinimų ar kitų skirtumų. 
Tačiau tų teisių bei laisvių in
terpretavimas kartais priveda 
prie nelogiškų reikalavimų ir 
pagaliau sprendimų ieškoma 
teismuose. Visuomenėje, su
sidedančioje iš įvairių rasių, 
tautybių bei įsitikinimų žmo
nių, nuolat atsiranda tarpusa
vio trintis, kai viena grupė 
savo pažiūras nori primesti 
kitai arba pradeda kištis į ki
taip manančių veiklą.

Skriaudžiamieji, persekio
jamieji arba atstumtieji visuo
met mėgino reikalauti lygių 
teisių ir pagarbos, bet šie rei
kalavimai ypač sustiprėjo 60- 
ojo dešimtmečio eigoje. Nuo to 
laiko lygių teisių klausimai 
daug kartų spręsti ir disku
tuoti. Bent iš paviršiaus atro
do, kad daugialypė diskrimi
nacija baigia išnykti.

Tačiau kai kuriais atvejais 
reikalai pakrypo į kitą kraštu
tinumą: diskriminacijos var
das tapo toks baisus, kad 
dažnai nusileidžiama tiems, 
kurie diskriminacijos arkliu
ku joja tiesiai į svetimą daržą, 
reikalaudami jiems nepriklau
sančių lengvatų, pažeidžian
čių kitų teises ar įsitikinimus. 
Dažnai tariamų diskriminuo
jamųjų pusėje atsistoja ir 
American Civil Liberties Uni
on — ACLU (Amerikos Pilieti
nių teisių gynimo sąjunga). Ši 
organizacija, praeityje kovoju
si ir laimėjusi ne vieną diskri
minacijos bylą, vienok ir ji 
neretai įsikiša vien dėl to, kad 
neišnyktų iš akiračio.

Pavyzdys: amerikiečių skau
tai ir vėl jiems iškilusios pro
blemos Kalifornijoje. ACLU 
advokatai stengiasi įrodyti, 
kad Amerikos skautai, savo 
eilėse turintys per 5 milijonus 
berniukų, yra vis dėlto verslo 
organizacija, nes savo na
riams pardavinėja uniformas, 
stovyklavimo įrangą, skau
tišką literatūrą. Tuo atveju 
skautų negalima vadinti pel
no nesiekiančia organizacija. 
Jie turi laikytis valstijos įsta- 
kymų ir negali nepriimti nei 
vieno berniuko, norinčio skau
tams priklausyti.

Šurmulys kilo 1991 m., kai 
vienoje Kalifornijos vietovėje 
iš skautų buvo pašalinti 
dešimtmečiai dvynukai, nes 
jiedu pasiskelbė esą ateistai ir 
atsisakė ištarti Dievo vardą 
skautiško įžodžio metu. Kai 
skautų vadovybė nenusileido, 
berniukų tėvai kreipėsi į

teismą ir laimėjo: skautija bu
vo priversta juos priimti. Ta
čiau dabar, kai atėjo metas 
„ateistus” pakelti į aukščiau
sią amerikiečių skauto laips
nį (Eagle Scouts), vadovybė 
vėl pasipriešino. Ir vėl reika
las atsidūrė teisme. Bylos 
sprendimas atidėtas iki kovo 
mėnesio. Jei skautai pralai
mės, turės laikytis verslo in
stitucijoms taikomų įstaty
mų; jei laimės, ACLU žada 
kreiptis į Aukščiausiąjį JAV 
teismą.

Tai ne vienintelis kuriozas, 
su kuriuo pastaraisiais metais 
susidūrė skautai: juos pa
traukė į teismą homoseksua
las jaunuolis, kai jam neleista 
būti skautų vadovu; apskundė 
viena mergaitė, nepriimta pas 
berniukus. Ji tvirtino, kad 
skautų organizacijos progra
ma yra įdomesnė ir labiau 
auklėjanti kaip skaučių. Vien 
dėl to, kad ji mergaitė, ne
turėtų būti daromos kliūtys 
skautams priklausyti...

Įdomu ką apie tai pasakytų 
Baden Powel, kurio nubrėžtų 
jaunimo auklėjimo idealų ke
liu taip uoliai seka ir lietuviai 
skautai bei skautės. Kaip į 
tokius reikalavimus pažiūrėtų 
mūsų skaūtijos vadovybė, jei į 
vilkiūkų gretas reikalautų įsi
leidžiamos paukštytės, o į se
sių skiltis pradėtų brautis 
broliai... Jei ACLU advokatai, 
ar jiems tolygūs, kurį kovo 
mėnesį atsilankytų skautiš
koje Kaziuko mugėje, bema
tant lietuviškoji skautija gau
tų „verslininkų” vardą.

Galima pajuokauti, net ste
bėtis tokiais reikalavimais ir 
bylomis, eikvojančiomis teis
mų laiką ir mokesčių mokė
tojų pinigus. Jeigu skautų or
ganizacija ar kurį''institucija 
yra sukūrusi tani tikrus kri
terijus bei įstatus savo na
riams, jų laikytis privalo visi, 
norintieji tai organizacijai 
priklausyti. Asmuo, pasipra
šęs priimti į tą grupę, turi 
būti pasiryžęs į ją įsilieti, ne
reikalaujant, kad grupės na
riai prisitaikytų prie jo už
gaidų. Jei esamos vertybės 
yra nepriimtinos, kodėl verž
tis į tą organizaciją? Ar tik dėl 
to, kad kažką priverstų nusi
leisti? Juk konstitucija vi
siems užtikrina vienodas tei
ses, tad ir organizacijai lei
džiama laisvai sukurti savo 
įstatus, reikalaujant, kad jos 
nariai tuos įstatus gerbtų. Tai 
ne laisvių ir teisių varžymas, 
o žmogaus pasirinkimo reika
las. Jeigu nepatinka, ieškok 
sau vietos kitur!

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ
BRITŲ HONDŪRE

JUOZAS VITĖNAS
5 (Tęsinys)

Dideli skaičiai gal daug pašnekės ir pasiginčys, bet
nieko negalės pradėti.

Lietuviškos literatūros apie visą reikalą dar nėra. 
Mano knygelė tuo klausimu galėtų gan greit būti pa
ruošta, ji turėtų 160 psl. kartu su keliolika fotografijų 
ir žemėlapių. Ją išleisti žadėjo gerb. kun. J. Če- 
pukaitis. Ponas Kapočius greitomis apskaičiavo, kad 
jos 1,000 egz. išleisti kainuotų apie 800 dol. Jon tilptų 
jau spausdinti, bet sutrumpinti mano kelionės ap
rašymai, plius keli nauji paragrafai apie pačią koloni
zaciją ir atsarginės tėvynės prasmę ir reikalą. Ma
nyčiau, kad toji knyga tektų išleisti tik po antrosios 
lietuvių ekskursijos ar ekspedicijos, papildyta naujais 
patyrimais. ir jau tikslesniais, pilnesniais apskai
čiavimais.

Dabar mūsų sąjūdis neturi savo organo. Galvoju, 
gal tokiu organu tiktų (jei sutiktų) „Lietuvių dienos”, 
nes jos rodos skaitomos ir kituose kontinentuose.

Šis laiškas siunčiamas: 1-mo klubo pirm. Elenai 
Mažeikienei, Washington 23, D.C., 2-ro klubo pirm. 
Ponui Anatoliui Kairiui, Chicago 29, III, 3-čio klubo 
pirm. Ponui P. Kazlauskui, Detroit 21, Mich., Ponui 
Juozui Kapočiui, So. Boston 27, Mass., Ponui Antanui 
Bendoriui, Brooklyn, N.Y.

Šio laiško turiniu jie visi maloniai prašomi dalintis 
su kitais nariais”.

Antras Pakšto aplinkraštis Žaliosios 
Atžalos klubams

„Antrosios ekspedicijos klausimu. Nuo pirmojo 
aplinkraščio (lapkr. 4 d.) iki šio laiko norinčių vykti 
skaičius dar nepadidėjo. Bet du tikrieji kandidatai (p. 
A. Kairys ir p. J. Kapočius) vis dar pasiryžę važiuoti, 
ypač jeigu dar prisidėtų kuris agronomas ar medžio 
technologas.

Jau susitariau su kolegija mano vakacijų prailgini
mo klausimu. Laiko visai negaišinant, man tektų iš 
Pittsburgho išskristi tiesiai į Miami gruodžio 20 d. 
12:10 AM, o iš Miami į Belizę TAN linija irgi tą pačią 
dieną 6:00 AM. Taigi Belizėje galėčiau atsirasti gruo
džio 20 d. 10 vai. rytą. Sausio 12 d. aš jau turėčiau lek
cijas pradėti Steubenvilleje. Mano lėktuvų bilietai ten- 
atgal man kainuotų 198 dol. Kelionėn besiruošian
tiems svarbu žinoti, kad Kalėdų sezone reikia anksti 
užsisakyti bilietus į Miami, o Belizėje Bellevue Hotel 
savininkas man dabar pranešė, kad žiemos metu ten 
kambariai reikia užsisakyti bent dvi savaites priekin, 
nes jau dabar amerikiečiai turistai kambarius ten 
užsisako. Tad mano pareiga būtų jau gruodžio 2-3 d. 
išsiųsti kambarių užsakymą visai mūsų ekspedicijai. 
Tad iki to laiko aš jau turiu žinoti važiuojančių 
skaičių.

Viso kelionėje aš galėčiau užtrukti iki 23 dienų. 
Bet šitas periodas nekliudytų bet kam norinčiam ten 
ilgiau pasilikti, arba truputį trumpiau pabūti.

Ponas A. Bendorius atsiuntė ištrauką iš „New 
York Times” (XI-5, psl. 6 L) apie ’Habitat of man is put 
in Tropica’. Tai tik trumpa Santrauka ilgo R. K. Mac- 
pherson straipsnio, tilpusio paskesniame numery 
britų magazine „Nature”. Šitas fiziologas (iš National

Institute for Medical Research) britų patyrimu įrodo, 
kad šiauriečiai karštį lygiai gerai atlaiko, kaip mala
jai, indusai ir kiniečiai. Be to, jis išvedžioja, kad pir
mykštė žmonių tėvynė yra buvusi tropikuose dėl to, 
kad žmonės neturi plaukų ir kad jie lengvai prakaituo
ja. Jie ir vėl pripranta prie aukštų temperatūrų (’a 
much enhanced tolerance’). Kas arti didelių bibliotekų, 
galėtų tą britų žurnalą gauti ir parašyti tinkamą 
straipsnį.

Dr. Mažeika (jūros specialistas) grįžo iš Europos. 
Jis mano, kad dabartinis klubų vardas nelabai atitin
ka tikslą. Manau, kad dabartinis jų vardas nėra galu
tinis. Kai klubų paaugs bent iki penkių, tai tuomet 
reiktų šaukti jų suvažiavimą, kuriame galima būt 
priimti tinkamesnį vardą ir net visą statutą, kiėk 
anksčiau paruošus jam projektą.

Sąjūdis lėtai plečiasi. Per pastarąsias dvi savaites 
trys žmonės pareiškė ryškų susidomėjimą ir prita
rimą, tarp jų ir žurnalistas Almus-Šalčius, labai entu
ziastingai linkęs prisidėti.

Pradžia — privačių žmonių... Nes atrodo, kad pats 
sąjūdis gali ilgai dar užtrūkti besiorganizuodamas, be
sitardamas. O geresnes žemes amerikiečiai po truputį 
išgraibsto. Kun. J. Čepukaitis mano, kad reikia tuojau 
stambų sklypą pirkti, nes nebus pralošta, jeigu ir ne- 
sikolonizuotume. Pirkti apsimoka vien pelno sumeti
mais. Jis teigia, kad ten gyventojų skaičius vis vien 
auga, tai tuom pačiu vis vien kils ir žemės kaina. Ma
nau, kad jo galvojimas realistinis. Man rodos, kad rei
kia susitarti nedidelei grupei ir užpirkti ar visai nu
pirkti sklypą apie 30.000 akrų. Tai kainuotų gal apie 
85,000 US dolerių. Jeigu būt nutarta išsimokėtinai, 
tai tada nesunku būt tokį sumanymą įvykdyti. Bet vis 
vien labai reikia, kad daugiau mūsiškių akių tą kraštą

gerai apžvelgtų.
Knygelės apie Br. Hondūrą reiktų, bet tiksliau būt 

ją išleisti po antrosios ekspedicijos ir prisidedant bent 
kiek techniškųjų mokslų atstovams. Ten turėtų tilpti 
jau kiek apčiuopiamų projektų. Todėl vienas geografas 
nebūt pakankamas kaip jos autorius. Geriau būt su
dėtinis darbas. Knygelė turėtų būt apie 160 psl. ar net 
kiek mažesnė su žemėlapiu ir keliomis geromis nuo
traukomis.

Šis aplinkraštis siunčiamas pp. E. Mažeikienei 
Washingtone, A. Kairiui Chicagoje, P. Kazlauskui Det
roite, J. Kapočiui Bostone, A. Bendoriui Brooklyne ir 
Almui-Šalčiui Great Necke. Steubenville, Ohio, 1958 
m. lapkr. 20 d. Kazys Pakštas P.S. Ne visi atsiliepia, o 
atsiliepimų visgi laukiu”.

Vašingtono būrelio posėdis

Būrelio posėdy (12.6 d.) susipažinom su šiais 
dviem Pakšto aplinkraščiais, pasvarstėm spaudoj vy
kusius pasisakymus dėl kūrimosi Br. Hondūre ir nu
tarėm suformuluoti bendrus principus, kaip žiūrėti į šį 
kūrimąsi bei prie jo eiti. Man buvo pavesta parengti 
projektą. Mažeikienei atsisakius toliau pirmininkauti 
būreliui ir niekam nesutinkant šias pareigas perimti, 
aš sutikau jas laikinai eiti.

Kitą mūsų būrelio posėdį sušaukiau 1958 m. gruo
džio 12 d. Dalyvavo tie asmenys, kaip ir ankstesniame 
posėdy. Padiskutavom mano parengtą veiklos gairių 
projektą, bet galutinai jo nepriėmėm. Mūsų nuomonės 
beveik sutapo, kad būrelių uždavinys būtų 1. populia
rinti Br. Hondūre kūrimosi mintį, 2. suorganizuoti de
legaciją į Br. Hondūrą susipažinti su sąlygomis, ir 3. 
įsteigti bendrovę dėl įsikūrimo Br. Hondūre.

(Bus daugiau)
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PRIETAISAI SUSISIEKTI SU 
LIETUVOS ŽINIASKLAIDA

DR. JONAS DAUGIRDAS

Dr. Jonas Daugirdas.
Vyresnio amžiaus žmo

nėms kompiuterio vartojimas 
svetimas, o mūsų vaikams 
kompiuteris dažniausiai var
tojamas tik žaidimams. Abi 
kartos daug praranda, nesu
prasdamos ir nepasinaudoda- 
mos nepaprastomis galimy
bėmis arčiau palaikyti ryšius 
su tėvyne. Jas suteikia kom
piuteris ir interneto tinklainė.

Nusipirkti kompiuterį

Kompiuterį, žinoma, reikia 
pirma nupirkti. Siūlau pirkti 
iš Dell bendrovės paštu. Nors 
kompiuteriai iš šios firmos 
nėra pigiausi, Dell pasižymi 
tuo, kad iškilus kokiai proble
mai, labai lengva prisiskam
binti kompiuterinės technolo
gijos žinovui ir problemą iš
spręsti. Pirkti tik su Pentium 
varikliu, taip pat su ma
žiausiai 32 mb atminties. Taip 
pat pirkti su modemu, kuris 
veikia 56 kbps. Kas yra mode
mas? Aparatas, kuris leidžia 
kompiuteriui vartoti telefono 
vielas prisijungti prie interne
to tinklainės. Būtinai pirkite 
kompiuterį su garso lentele 
(audio card) ir garsiakalbiais. 
Jeigu ketinate vartoti kom
piuterį pigiems telefono skam
binimams į užsienį, reikia 
„full duplex” garso lentelės 
(audio card). Jei garso lentelė 
neturi šios savybės, negalėsite 
tuo pačiu metu ir kalbėti, ir 
klausytis. Užsakykite ir prin- 
terį (HP Laserjet). Ekraną 
geriausia pirkti 17 colių platu
mo, nors apsieisite ir su 15 
colių pločio modeliu. Iš Dell 
firmos toks kompiuteris kai
nuos maždaug 2,000-2,500 do
lerių (su visais priedais). Šiek 
tiek pigiau galima nusipirkti 
iš Gateway firmos. Gateway ir 
Dell firmos skelbimus galima 
lengvai rasti kompiuterių žur
naluose, pvz., „PC Magazine”.

Prisijungti prie interneto 
tinklainės

Tai sudėtingiausia problema 
tiems, kurie kompiuterio nela
bai supranta. Turint kompiu
terį ir modemą, paskambinate 
specialiu telefono numeriu, 
kur tinkama aparatūra pri
jungia jūsų kompiuterį prie in
terneto. Kiekvienoje vietovėje 
veikia daug bendrovių, kurios 
tuo reikalu užsiima. Tokios 
rūšies įstaigos vadinasi „Inter
net Service Providers” arba 
ISP. Svarbu suprasti, kad in
terneto vartojimo laikas jums 
kainuos dvigubai: viena są
skaita ateis iš ISP, o antra iš 
telefono bendrovės už pra
leistą prisijungimo laiką. Tele
fono bendrovė traktuoja prisi
jungimo prie ISP numerio 
laiką kaip ir bet kokį kitą tele
fono pašnekesį.

Labai platus ISP firmų 
sąrašas randamas ant inter
neto tinklainės, adresu http:// 
www.thelist. com. Čikagos ra
jone gyvenantiems siūlau var
toti Ameritech telefono ben

droves ISP filialą, kuris va
dinasi ameritech.net. Tos fir
mos kaina už neribotą inter
neto vartojimą dabar 19 dole
rių į mėnesį. Jų telefono nu
meris 1-800-NET-8775. Ši fir
ma jums atsiųs diską, kurį 
vartojant, galėsite lengvai pri
jungti savo kompiuterį prie in
terneto tinklainės.

Kaip anksčiau minėtas, pri
jungimo laikas prie tinklainės 
gali jums sukelti telefoninio 
skambinimo išlaidų. Čikagos 
apylinkėje telefoninio skambi
nimo išlaidos vartojant tink
lainę, labai mažos, nes skam
binimas į' vietovę, esančią 
mažiau kaip 8 mylių atstume 
nuo namų, telefono kainuoja 
tik 5 centus, nepaisant pašne
kesio trukmės. Jeigu per 
klaidą vartosite tolimesnį tele
fono numerį, be 19 dolerių į 
mėnesį mokesčio vartoti inter
neto tinklainę, jums telefono 
bendrovė atsiųs sąskaitą po 
50 centų už kiekvieną prisi
jungimo valandą. Kadangi la
bai lengva vartoti interneto 
prijungimą 5 vai. į dieną, gale 
mėnesio gali susidaryti labai 
didelė sąskaita. Ameritech. 
net turi visą eilę telefono nu
merių, kuriais galima pas
kambinti (vartojant modemą) 
tokiu būdu prisijungiant prie 
interneto.. Labai svarbu pa
rinkti telefono numerį, kuris 
yra mažiau kaip 8 mylios nuo 
jūsų telefono vietinio jun
giklio.

Aukščiau minėti patarimai 
dėl telefoninių išlaidų tiktai 
atitinka Čikagos apylinkėje 
gyvenantiems. Kituose mies
tuose gyvenantiems sąlygos ir 
mokesčiai gali būti visai skir
tingi. Labai svarbu pasiteirau
ti, kiek kainuos į valandą tele
fono skambutis į jūsų parink
tą ISP prisijungimo numerį, 
nes telefono išlaidos gali tapti 
daug didesni, negu interneto 
bendrovės prisijungimo mėne
sinis mokestis.

Įsivesti maklinėtoją 
„browser”

Maklinėtojas yra kompiute
rinė programa, kuri įgalina 
kompiuterio vartotoją prisi
jungusį prie interneto tink
lainės, matyti įvairių temų 
sąrašus bet kokiame kitame 
kompiuteryje pasaulyje, kuris 
taip pat yra prisijungęs prie 
tinklainės. Maklinėtojų yra 
dvi pagrindinės rūšys: Nets
cape Navigator ir Internet 
Explorer. Pastarasis dažnai 
įmontuotas į naujo kompiute
rio Windows sistemą, ir už tai 
Microsoft įmonė traukiama į 
teismą, nes kitos bendrovės 
bijo, kad Microsoft tokiu būdu 
susitelks monopolinę interne
to vartojimo kontrolę. Nets
cape Navigator galima nusi
rašyti nemokamai, vartojant 
tiklainę adresu www.netscape.com. 
Aš siūlau vartoti Internet Ex- 
plorer iš pradžių, bet tuoj pat 
nusirašyti (download) Net
scape Navigator 4.0. Lietu- 
viškams tikslams svarbu nusi
rašyti vėliausią NN variantą,
t.y. 4.0, nes ankstyvesni mak- 
linėtojo JAV variantai sunkiai 
pritaikomi skaityti lietuviškus 
šriftus (vide infra).

Įsivesti lietuvišką šriftą

Vartojant tinklainę, prisi
jungti prie www.fotonija.lt. 
Nusirašyti du lietuviškus rai
dynus: Courier LT ir Times 
LT. Tie raidynai yra suspausti 
„zip.failai”. Juos atstatyti rei
kia pirma įsivesti programą, 
kuri vadinasi PKZIP. Galite 
dykai ją nusirašyti per 
www.pkware.com. Vartojant 
PKZIP programą, reikia iš to 
„zip failo” atstatyti tuos du 
raidyno „failus”, kurių pavadi-

Sausio 9 d. prezidento pažymėjimo įteikimo iškilmėse Valdą Adamkų sveikina pagrindinis jo varžovas Artūras 
Paulauskas ir įteikia dovaną, Sauliaus Indrašiaus sukurtą skuptUrą „Laisvė”. Nuotr. Eltos

nimai: timeslt.ttf ir cou- 
rinlt.ttf. Atstatytus „failus” 
įrašykite į c:windows/fonts 
disko stalčių (directory).

Dar to neužtenka — reikia 
tuos du raidynus dabar už
registruoti į Windows 95 pro
gramą: Tą atlikti, nueikite į 
pagrindinį Windows 95 menu, 
spauskite „Start”, „Settings”, 
„Control Panel”, „Fonts”, pas
kui „File”, „Install New 
Fonts”. Atsidarys du langeliai. 
Apatinį langelį, pavadintą 
„Folders” nustatykite, kad ro
dytų c:/windows/fonts. Turėtų 
pasirodyti viršutiniame lange
lyje (pavadintas „list of fonts”) 
visi raidynai, kurie yra c:/ 
windows/fonts stalčiuje. Su 
pele parinkite timeslt.ttf ir 
courinlt.ttf, vartojant CTRL 
mygtuką, kad galėtumėte iš 
karto parinkti abudu „failus”. 
Abudu parinkti raidynų var
dai turėtu būti mėlynais ruo
žais apgaubti. Toliau spausti 
„Select Ali”. Šiuo būdu jūs 
Windows 95 programoje už
registruojate tuos du raidy
nus.

Išmokyti Netscape 
Navigator 4.0 skaityti

lietuviškai

Spausti „View”, toliau „En- 
coding”, toliau „User defined”. 
Paskui grįžti į pagrindinį Net
scape menu, ir spausti „Edit”, 
toliau „Preferences”, toliau 
kairės pusėje viršuje „Fonts”. 
Nustatyti viršutinį „Encoding” 
langelį, kad rodytų „User De
fined”. Toliau, nustatyti „va- 
riable width font” langelį, kad 
rodytų „TimesLT”. Pastarasis 
raidynas turėtų pasirodyti to 
langelio raidynų sąraše, jeigu

Nuotr. R. PovilaičioRūpintojėlis laukia pavasario

jūs sėkmingai aukščiau mi
nėtą timeslft.ttf failą tikrai 
įregistravote pagal nurodytą 
procedūrą. Toliau nustatykite 
„fixed width fonts” langelį, 
kad rodytų „Courier LT”.

Skaityti vėliausias
Lietuvos žinias vartojant 

tinklainę

Dabar, norint skaityti lietu
višką puslapį per tinklainę, 
prieš prisijungiant prie to pus
lapio adreso, ant maklinėtojo 
NN 4.0 menu, spauskite 
„View” „Encoding” „User de
fined”. Toliau žiūrėti nelietu
viškus puslapius, atstatykite 
amerikietišką raidyną, spau
džiant „View” „Encoding” 
„Western”. Trys vertingiausi 
adresai:

a. Elta. http://www.elta.lt
b. Lietuvos rytas, http:// 

www.lrytas.lt
c. Kauno diena, http:// 

www.kaunodiena.lt
Pastebėsite, kad šie tink

lainės puslapiai susideda iš 
dviejų ar trijų „įrėmintų lape
lių” (frames). Kad lengviau 
būtų išskaityti, kas parašyta 
viename ar kitame įrė
mintame lapelyje, atveskite 
pelės rodyklę virš atitinkamo 
įrėminto lapelio ir spauskite 
dešinįjį pelės mygtuką. Atsi
darys „menu”. Parinkite 
„Open frame in new wiridow”. 
Atsidarys tas pats įrėmintas 
lapelis naujame lange, šįkart 
užimant visą ekraną. Galite 
padidinti raidyną, spaudžiant 
„CTRL” mygtuką ir laikant jį 
nuspaustą spausti mygtuką ] 
(stačiakampį sklaustelį). Leng
viau skaityti išspausdintą

puslapį: atidarius įrėmintą 
lapą naujame, ištisame lange
lyje, spauskite and pagrindi
nio meno „File” „Print” arba 
spauskite printerio ikoną. 
Gražiai išspausdinta lietu
višku šriftu puslapių krūvą 
nusineškite lovon skaityti. 
Normaliai maklinėtoją varto
jant, galite grįžti į anksty
vesnį puslapį, spaudžiant 
„Back” mygtuką. Vartojant 
pelės dešinį mygtuką, kad 
atidaryti įrėmintą lapelį per 
ištisą ekraną, „back” mak
linėtojo mugtukas nebeveikia, 
kadangi tokiu būdu atidaroma 
buvo atskira maklinėtojo kopi
ja. Baigus skaityti ar spaus
dinti, reikia uždaryti tą naują 
maklinėtojo kopiją, kad pasi
rodytų ankstyvesnė, pagrin
dinė maklinėtojo kopija su pa
grindiniu laikraščio puslapiu 
su dviem ar trimis įrėmintais 
langeliais.

Klausytis Lietuvos 
radiją, veikiančią 24 vai.

per parą

Pirma reikia nusirašyti Real 
Audio player programą. Ji turi 
dvi versijas — viena gaunama 
veltui (Real Player), o kita 
(Real Player Plūs) kainuoja 30 
dolerių. Aš siūlau mokėti už 
pagerintą Real Player Plūs, 
kadangi ji turi užprogra
muojamus mygtukus, kuriuos 
galima lengvai nustatyti, kad 
kiekviena prisijungtų prie ku
rios tarptautinės radijos sto
ties.

a. Prisijunkite prie www.- 
real.com ir nusirašykite Real 
Player arba Real Player Plūs. 
Arba nusipirkite Real Player 
Plūs kompiuterių parduotu
vėje.

b. Lietuvos Radijo tinklainės 
adresas yra http://www.lrtv.lt/ 
lr-txt2 htm. Įsivedę Real 
Player programą, paspauskite 
and Real Player kablelinio 
ikono, kad pasirodytų radijo 
paveikslėlis. Vartojant Real 
Player menu, spauskite „File” 
„Open location”, ir langelyje 
įrašykite pnm://lr.lrtv.lt/lrl.ra. 
(t.y. po paskutinio brūkšnio 
mažoji raidė L,R, skaičius vie
nas, taškas, R,A). Vartojant 
Real Player Plūs, atveskite 
pelės kontroliuojamą rodyklę 
virš parinktą užprogramuo
jamo mygtuko, ir spauskite 
dešinįjį pelės mygtuką. Ant 
pasirodžiusio menu, spauskite 
„Edit Preset Button” Pakeis
kite mygtuko vardą langelyje į 
LietRad (ar kaip norite), ir į 
URL langelį įrašykite brow- 
ser:http://www. lrtv.lt/lrl.ram.

Kaip įsivesti lietuvišką 
šriftą į Windows-95

Lietuviški raidynai yra pa
teikti ant CD-ROM disko, su 
kuriuo Windows 95 programa 
yra parduodama. „Failas” pa
vadintas „leng.exe”. Anksty
vesnės Windows-95 versijos
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neturi lietuviškų raidynų. Pri- 
sijungite prie tinklainės adre
su http://microsoft, com/win- 
dows95/info/cdextras.htm ir 
nusikopijuokite „faila”, kuris 
vadinasi lang.exe, pavadintas 
„Multilanguage support”. Šį 
„failą” nusirašius, reikia pir
ma jį išpakuoti, vartojant 
Window 95 programos „Start” 
„Run” mygtukus (pagrindinis 
Windows 95 programos „failo” 
vykdytojo būdas). Toliau, per
skaitykite instrukcijas. Jeigu 
turite vėlesnį Windows 95 CD- 
ROM, tas, „failas” turėtų eg
zistuoti ant CD-ROM. Įdėkite 
CD-ROM į kompiuterį ir 
spauskite „Start” „Settings” 
„Control Panel” „Add-Remove 
Programs” „Windows Setup”. 
Langelyje turėtų būti matoma 
„Multilanguage support”. Pa
rinkite šį „failą” ir jis pats 
įsijungs. Įvedus multilangua
ge support failą, pasirodys 
dešiniosios pusės apačioje ma
žas mėlynas kvadratas su 
raidėmis En arba Lt, nuro
dant anglišką arba lietuvišką 
raidyną. Raidyną galima pa
keisti, atvedant pelę virš to 
mėlyno kvadrato.

Žinoma šios instrukcijos, 
neturint prieš akis kompiute
rio, skamba itin komplikuotai, 
bet tiems drąsuoliams, kurie 
ištvers ir sėkmingai pritaikys 
savo kompiuterį bei mak
linėtoją skaityti lietuviškai ir 
klausytis lietuviško radijo, tik
rai liks patenkinti.

SAULĖS LAIKRODYJE 
— TIKSLUS 

NERINGOS LAIKAS

Nidoje, ant Parnidžio kopos, 
paklotas Saulės laikrodžio ci
ferblato betoninis pagrindas. 
Neringos vyriausiojo architek
to Ričardo Krištapavičiaus su
projektuotas Saulės laikrodis 
jau rodys tikslų vietos laiką, 
nuo vilnietiškojo besiskiriantį 
15 minučių.

Klaipėdietis skulptorius Klau
dijus Pūdymas Saulės laikrodį 
iškalė senovinių runų žen
klais. Lygiadienių ir saulėgrį
žų dienomis lankytojai čia pa

tys galės nustatyti astronomi
nę metų laikų pradžią.

Projekto konsultantas Vil
niaus universiteto docentas L. 
Klimka tvirtina, kad XIV-XV 
amžiais šitaip metų laikus 
matuodavo Baltijos pajūryje 
gyvenusios kuršių gentys. Pa
langos Birutės kalno alkavietę 
kasinėję archeologai, pasak jo, 
aptiko panašių „kuršių obser
vatoriją”, kurioje žyniai tiks
liai užfiksuodavo Saulės ir 
Mėnulio azimutus, svarbiau
sių kalendorinių švenčių da
tas.

Šešėlinio Saulės laikrodžio 
obeliske iškaltų piktogramų 
ženklai ir rašmenys perteikia 
gamtos ciklus, sezoninius reiš
kinius, įvairių žemės ūkio dar
bų trukmę, simboliais pažy
mėtos išskirtinės, su fenolo
giniais reiškiniais (žuvų nerš
tų, rugių žydėjimu) susietos 
metų laikų dienos.

K. Pūdymas sako, kad runų 
simboliai nukopijuoti iš kelių 
išlikusių ir Lietuvos istorijos 
muziejuje saugomų XVII a. 
medinių kalendorių.

Saulės laikrodžio ciferblato 
pagrindas bus išklotas granito 
plokštėmis. Grioveliais pada
lytos plokštės rodys valandas 
ir pusvalandžius.

Vakarais į Parnidžio kopos 
viršūnę užlipę lankytojai ma
tys, kaip Saulė slepiasi už 
metų laikus simbolizuojan
čių skulptūrinių kompozicijų. 
Obelisko smailė žymės aukš
čiausią Lietuvai priklausančių 
Kuršių nerijos kopų tašką.

• Panevėžys. Gruodžio 6 d. 
čia vyko Panevėžio vyskupijos 
ateitininkų kuopų globėjų kur
sai, kuriuose dalyvavo 16 as
menų, jau dirbančių su kuopo
mis ar tam dar tik besiren
giančių. Užsiėmimams vado
vavo Vilhelmina Raubaitė, 
Rozvita Vareikienė ir Orinta 
Žvikaitė. Įvairiomis meninė
mis formomis (per žaidimus, 
kūrybą ir t.t) buvo perteikta 
grupinio darbo metodika, ap
tarta Panevėžio vyskupijos 
kuopų veikla.

http://www.thelist
ameritech.net
http://www.netscape.com
http://www.fotonija.lt
http://www.pkware.com
http://www.elta.lt
http://www.lrytas.lt
http://www.kaunodiena.lt
real.com
real.com
http://www.lrtv.lt/
http://microsoft


MUSŲ ŠEIMOSE

Prel. dr. Juozas Prunskis su išrinktu Lietuvos prezidentu Valdu Adam- 
kum, kai pastarasis buvo dažnas svečias Čikagos bei Lemonto lietuvių 
tarpe.

r'rvu.r,. ±>rv. uUOZAS PRUNSKIS 
— UNIKUMAS TAUTOJE

ADOLFAS DAMUŠIS
Dvi reikšmingos sukaktys 

žymi 1998 metų pradžią — tai 
prelato dr. Juozo Prunskio 65 
metų kunigystės ir jo 90 metų 
amžiaus sukaktis. Jas minint 
sausio 11 d., jų paraštėje 
iškyla daug atmintinų mo
mentų apie mūsų tautinį 
gyvenimą laisvoje, prieška
rinėje Lietuvoje ir prelato 
Prunskio našaus gyvenimo 
laikotarpį.

Jau būdamas moksleiviu, 
Juozas Prunskis, mokęsis Ute
noje ir Rokiškio gimnazijoje, 
siekdamas mokslo ieškojo kar
tu ir tikrojo, vertingo gyveni
mo kelio. Šių sukakčių soleni- 
zantas jau pačioje savo 
jaunystėje suprato, kad gyve
nimas niekada nebus pakar
tojamas, todėl reikia ruoštis 
tauriam ir produktyviam tau
tos gyvenimui.

Mokyklinio amžiaus jau
nuolis stengėsi pasaulėžiū- 
riškai apsispręsti ir pasirinkti 
teisingą savo gyvenimui kryp
tį. Įstojo į mokykloje jau vei
kiančias jaunimo organizaci
jas — skautų ir ateitininkų. 
Pastarosios organizacijos šū
kis ir vertingas turinys jau
nam moksleiviui tapo labai 
priimtinas, ir, reikia manyti, 
yra prisidėjęs ir prie Juozo 
Prunskio pašaukimo į dvasinį 
luomą.

Krikščioniškųjų vertybių 
skiepijimas lietuviškoje jau
nuomenėje nepriklausomybės 
metais labai sustiprino krikš
čioniškąjį ir tautinį sąmo
ningumą, todėl ir užplūdus 
Lietuvą okupantams, stipriai 
palaikė antisovietiūę ir anti- 
nacinę rezistenciją.

Dabartyje aiškiai matome, 
kad, jei ne toji išugdyta, krikš
čioniškai ir tautiškai sąmo
ninga dvasia, mūsų tautos gy
vybė būtų buvusi sunaikinta 
visą pusšimtį užsitęsusios 
žiaurios okupacijos.

Prisiminus mūsų tautos 
laisvo ir nepriklausomo gyve
nimo laikotarpį, skaudžiai 
prisimenu, kaip katalikiško 
jaunimo organizacijų veiklai 
sąlygos tėvynėje nebuvo pa
lankios. Autoritetizmo iššokiai 
prieš katalikiško jaunimo 
veiklą nebuvo tautai naudingi, 
įnešė daug nesantaikos ir ne
gatyvių apraiškų visuomenėje. 
Tuo metu Lietuvos dvasinė vy
riausybė ir Lietuvos pedagogų 
dalis parodė daug drąsos ir 
išminties, teikdami moralinę 
paramą skriaudžiamiems. 
Jaunas kunigas Juozas Pruns
kis buvo tų moksleivių užta
rėjų ir rėmėjų tarpe.

Stebint tą moksleivijos ryž
tingumą laikytis, visuomenėje 
pradėjo atsirasti įdomūs są
jūdžiai. Jaunųjų katalikų pro

fesionalų grupė, daugiausia 
mokslus gilinę užsieniuose, 
paruošė deklaraciją: „Į orga
niškos valstybės kūrimą”. Au
toritetinio režimo metais ši 
drąsi jaunųjų katalikų grupė, 
skelbė savo siekius: „Kiek
vienas Lietuvos pilietis gali 
jausti turįs laisvę tikėti, iš
pažinti sav.o ideologines tiesas 
ir galįs jas vystyti ir už jas ko
voti”.

Prof. St. Šalkauskis „Nau
jojoje Romuvoje”, parašė 
straipsnį ir labai svariais ar
gumentais parėmė deklara
ciją, pasidžiaugdamas jos pa
sirodymu. Jis tikėjo, kad tos 
deklaracįjos siūlymai išauks 
visuomenėje pozityvias disku
sijas. Deklaracijos iniciatoriai 
ėmėsi įdomios iniciatyvos — 
pradėjo leisti dienraštį pavadi
nimu „XX amžius”. Jis turėjo 
būti naujesnės dvasios už pir- 
taką „Rytas”. Tai buvo pastan
ga ugdyti plačioje visuomenėje 
savitarpio sąmoningumo ir 
bendradarbiavimo ryšius.

Ir šito užsimojimo iniciato
rių tarpe buvo dabartinis su
kaktuvininkas, tada jau kuni
gas, Juozas Prunskis, tarpe 
daugelio brangių Lietuvai var
dų, kurių šiandien jau nėra 
gyvųjų tarpe. Tai: Juozas Bra- 
zaitis-Ambrazevičius, Pranas 
Dielininkaitis, Juozas Eretas, 
Jonas Grinius, Zenonas Ivins
kis, Juozas Keliuotis, Antanas 
Maceina, Pranas Mantvydas, 
kun. Stasys Yla, Ignas 
Skrupskelis. Tai buvo idea
listų būrys, mokslus daugiau
sia gilinusių užsienyje, pa
siryžusių pozityviai orientuoti 
tautą.

Kun. Juozas Prunskis, ke
lerius metus buvo „XX am
žiaus” redaktorius, aktyviai 
įaugęs į aukšto kultūrinio ly
gio eiles. To kolektyvo straips
niai dienraštyje pasiekdavo 
tautą ir ją kultūriniai brandi
no. Dirbo kolektyvas be jokio 
atlyginimo ir ateidavo redak
toriui į talką kiekvienas, vie
nai ar dviems savaitėms. Toks 
kolektyvo pasišventimas ir ak
tualūs straipsniai kėlė dien
raščio prestižą. Iš esmės, tai 
buvo ateitininkijoje išaugę ir 
išsilavinę asmenys.

Tokios sutartinio darbo dva
sios paveiktas, kun. Juozas 
Prunskis, „XX amžiaus” re
daktorius, ne kartą savo 
straipsniuose, pasisakydamas 
apie tas dienas, džiaugęsis 
esąs ateitininku. Kolektyvo 
nariai savo iniciatyva jungė 
daug sugebančių plunksnos 
talkininkų: Julių Būtėną, An
taną Pauliukonį, Vincą Ry
gertą, Praną Rimkevičių ir 
daug kitų. Administracinius ir 
finansinius reikalus ryžtingai

VACLOVAS MAŽEIKA — 
GARBUS SUKAKTUVININKAS

inžinieriui Vaclovui Mažei
kai suėjo 80 metų. Sukaktį 
minėjo tik savo ir žmonos 
Vandos giminių bei artimiau 
ratelyje.

Sukaktuvininkas gimęs Ša- 
kyno miestelyje, Gruzdžių 
vis., Šiaulių apskrityje. Jo 
tėvai pavyzdingai tvarkė savo 
36 ha ūkį. Vaclovas buvo skir
tas mokslui, kiti vaikai laikėsi 
ūkyje. Vaclovas, baigęs Šiau
lių valdišką berniukų gimna
ziją, 1936 m. įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Techni
kos fakultetą, norėdamas tap
ti inžinieriumi. Trejus metus 
pastudijavęs, turėjo studijas 
pertraukti karinės prievolės 
atlikimui. Ją atliko, įstojęs į 
karo mokyklą kariūnu-as- 
pirantu. Karo mokyklą baigė 
1940 m. rudenį, jau esant Lie
tuvai sovietų okupacijoje. Pa
keltas į atsargos jaunesnio lei- 
tenanto-ginklininko laipsnį.

Grįžęs iš kariuomenės, tęsė 
studijas toliau ir 1943 m., ap
gynęs diplominį darbą „Van
dens sporto stotis Trakuose”, 
gavo diplomuoto statybos in- 
žinieriaūs vardą.

tvarkė Remigijus J. Valaitis ir 
Andrius Daugirdas (kurie at
vykę į JAV dirbo „Drauge”). 
Šis puikus vienetas ir sutarti
ni darbai padidino „XX am
žiaus” tiražą. Redaktorius J. 
Prunskis 1939 m. balandžio 7
d. savo diecezijos vadovui 
vysk. Kazimierui Paltarokui
laiške galėjo pasigirti, kad
,XX amžiaus” tiražas per
žengė jau ir 100,000 prenu
meratorių skaičių.

Katalikiško dienraščio sėk
mei daug davė pats redakto
rius, lengvos plunksnos, gabus 
žurnalistas, kun. J. Prunskis 
ir jam talkinęs jaunųjų kata
likų profesionalų būrys.

Užgrūdintas visų nesėkmių, 
patirtų ir tėvynėje, esant jau 
okupanto pavojuje, kun. J. 
Prunskis paliko Lietuvą 1940 
m. liepos 22 d., kurį laiką 
prabuvęs Europoje, rudeniop 
pasiekė Čikagą.

Gyvendamas Čikagoje, kurį 
laiką redagavo „Draugą”, įsi
gijo bažnytinių teisių dokto
ratą Washington, DC; pakel
tas prelatu ir jo vardas tapo 
skambus, žinomas ne tik 
Čikagos lietuviams, bet visuo
se lietuvių telkiniuose Ameri
koje, o vėliau ir visoje Lietu
voje.

Prelatas dr. Juozas Pruns
kis yra Žmogus, didžiąja raide 
rašomas, tarnaujantis Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Aprašyti 
ar apsakyti jo gyvenimo būdą 
ir darbus, galima tik specialiai 
paruoštoje knygoje, ne laik
raščio puslapyje. Tokia knyga 
jau yra išėjusi į šviesą vardu 
„Gyvenimas Dievui ir Tėvy
nei”. Ją paruošė Vilniaus uni
versiteto prof. dr. Aldona Va
siliauskienė. Knygą įsigyti tu
rėtų kiekvienas lietuvis. Joje 
labai artimai supažindinama 
su tuo Žmogumi, kurio dosni 
ranka pasiekia kiekvieną pa
ramos reikalingą krikščioniš
kąjį darbą.

Dr. Juozas Prunskis, suma
niai taupęs ir sutelkęs kapita
lo tremtyje, tampa įvairių po
zityvių krikščioniško-lietu- 
viško gyvenimo apraiškų rė
mėju. Sutelkto kapitalo jis ne
laiko savo nuosavybe, bet tik 
to kapitalo skirstytoju.

Prelatas dr. Juozas Pruns
kis yra lietuviško gyvenimo 
Rėmėjas — Unikumas. Svei
kindami jį, linkime dar daug 
šviesių ir sveikatingų metų. 
Gyvuokit, laikykitės Gerbia
mas Prelate, Dievo Tarne, 
Žmogau, pozityviosios lietu
viškos ir krikščioniškos veik
los Rėmėjau — Unikume. Te
būna Jūsų ranka visada pa
ties Dievo rankoje.

Vaclovas Mažeika.
Vokietijai pradėjus žygį į ry

tus, 1941 m. birželio 22 d. 
Vaclovas buvo tėviškėje, Ša
kynoje. Čia susidarė lietuvių 
sukilėlių būrys, vadovauja
mas ats. jaun. Įeit. Mažeikos. 
Per susišaudymą su komunis
tais žuvo vienas lietuvis — 
Zigmas Monkevičius.

Baigęs universitetą vasarą 
atostogavęs tėviškėje, Vaclo
vas grįžo į Kauną ir pradėjo 
dirbti kaip inžinierius Lie
tūkio statybos skyriuje, ku
riam vadovavo inž. Jonas 
Jurkūnas. Čia įsijungė į Lie
tuvos Laisvės kovotojų są
jungą ir aktyviai reiškėsi, 
ypač rezistencinės spaudos 
platinime.

1944 m. Raudonajai armijai 
žygiuojant į Vakarus, Vaclo
vas apsisprendė trauktis į 
sąjungininkų naikinamą Vo
kietiją. Vaclovo du broliai pa
siliko Lietuvoje, bet 1945 m. 
komunistų buvo ištremti į Si
birą. Ten ir dingo. Vaclovas, 
iš Kauno išvykęs, kaip ir šių 
eilučių autorius, sustojo Sar- 
dokuose, Vinco ir Anelės 
Žemaičių sodyboje, Vincenti- 
nos Jurkūnienės tėviškėje. 
Mudu su Vaclovu, neturėję jo
kio išankstinio susitarimo, su
sitikome pas Žemaičius, tary
tum, vasarotojai. Ir ne tik 
mudu, o ir kiti panašūs, apie 
20 „vasarotojų”, buvome lyg 
šeimos nariai priimti, maiti
nami ir nakvydinami visą lie
pos mėnesį.

Liepos pabaigoje Vaclovas 
perėjo Lietuvos sieną į Vokie
tiją, pasirinkdamas laimės 
ieškoti Austrijos sostinėje Vie
noje. Pravažiuodamas Ber
lyną, nutarė jame sustoti ir 
apsidairyti. Po didesnių pas
tangų čia susirado darbą vie
noje inžinerinėje firmoje, pra
dėjo lankyti vokiečių kalbos 
kursus prie universiteto ir 
taip pragyveno iki 1945 m., 
kada Amerikos lėktuvai taip 
pradėjo bombarduoti Berlyną 
ir jame pasilikti buvo baisu. 
Vaclovas vargais negalais pa
sitraukė į Landshuto miestą 
Bavarijoje, čia ir sulaukė karo 
pabaigos. Visi užsieniečiai 
buvo sutelkti į stovyklas, ku
rias globojo amerikiečių orga
nizacijos UNRRA ir vėliau 
IRO. Vaclovas buvo kurį laiką 
lietuvių stovyklos komiteto 
pirmininku ir ėjo visos Land
shuto stovyklos inžinieriaus 
pareigas. Prasidėjus emigraci
jai, 1948 m. lapkričio 19 d. per 
Bostoną atvyko į Čikagą ir 
čia, padedamas sponsoriaus 
Jono Vasiliausko, greitai įsi
kūrė. Pradžioje dirbo braižy
toju „Bobcock-Wilcox” bendro
vėje, bet greitai perėjo į 
„Schmidt, Garden & Erikson 
Architects & Engineers”. Tai 
buvo darbas jo specialybėje. 
1956 m. išlaikė valstybinius 
egzaminus ir gavo visas in
žinieriaus konstruktoriaus 
teises Illinois valstijoje. Šioje 
bendrovėje dirbo 33 m., kol 
1982 m. išėjo į pensiją, 
būdamas konstrukcijų sky
riaus vedėju. Žymesnieji dar
bai, kuriuos jis pats projekta
vo ar vadovavo projektavimui

yra šie: University of Colora- 
do Med. Center — 1961 m.; 
Loyola University Med. Cen
ter, Hines, IL — 1965; St. 
Francis Hospital, Tulsa, Okla- 
homa — 1966 m.; Resureėtion 
Hospital, Chicago, IL —1969 
m.; St. Joseph Hospital, South 
Bend, IN — 1972 m.; Truman 
Medical Center, Kansas City, 
MO — 1972 m.; Osteopathic 
Hospital, Olympia Fields, IL 
— 1975 m.; H. Thomas Memo- 
rial Hosp., Charlston, WV — 
1976; Allegheny Gen. Hospi
tal, Pittsburg, PA — 1978 m.

Be profesinio darbo Vaclo
vas nepagailėjo laiko ir pas
tangų visuomeninei veiklai. 
Turėdamas neblogą baritoną, 
įsijungė į vyrų chorą ir daly
vavo Čikągoje pirmųjų dviejų 
operų pastatymuose. Priklau
sydamas ir aktyviai dalyvau
damas daugelyje organizacijų, 
ėjo ir tebeeina įvairias parei
gas: 1957-58 m. Tautinio aka
deminio sambūrio pirminin
kas; 1961-65 m. Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos pir
mininkas: 1967-71 m. Amer. 
Liet. tautinės sąjungos vice- 
pirm.: 1971-73 m. Amerikos 
Lietuvių tarybos nutarimų 
sekretorius; 1981-84 m. Amer. 
Liet. Tautinės sąjungos pirmi
ninkas; 1988-90 m. Spaudos ir 
radijo draugijos „Viltis” pirmi
ninkas; 1980-92 m. VLIKo ta
rybos narys; 1985-97 m. Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdybos 
narys darniai dirba drauge su 
jaunesniais, čia mokslus bai
gusiais, kolegomis.

Vaclovas ir Vanda Mažeikai 
yra įsikūrę šiaurvakariniame 
Čikagos priemiestyje Park 
Ridge. Jų namų sienos pa
puoštos Vandos rankdarbiais, 
jos išsiuvinėtais paveikslais, o 
stalčiai pilni jos numegztų 
megztinių. Būdami abu pensi
ninkai, aktyviai įsijungė į 
miestelio pensininkų klubą. 
Malonu pastebėti, kad Vaclo
vas ir Vanda Mažeikai dar
niai sugyvena, geba viens kitą 
suprasti ir bendrai dirbti. 
Vaclovo sūnus Mindaugas su 
žmona Lile jau daug metų 
veda jų pačių įsteigtą draudi
mo įstaigą. Jų duktė, Vaclovo 
dukraitė Kristina, šiemet 
baigs DePaul universitetą. 
Vandos sūnus Arūnas su 
žmona Rita gyvena Denver, 
CO, jie ir jų vaikai su 
šeimomis yra dažni svečiai 
močiutės ir senelio namuose. 
Prieš dvejus metus Mažeikai 
dideliame giminių bei draugų 
būryje šauniai minėjo 30 metų 
bendro gyvenimo sukaktį.

Mečys Valiukėnas

*Vieni tėvynės meilę ma
tuoja darbais, kiti pinigais.

*Svajonės — ne plunksnos; 
jomis apsikaišęs, netoli nu- 
skrisi.

„Amerikos balso” radijo tarnybos Vašingtone lietuvių skyriaus darbuotojai. Iš kairės: Romas Kasparas, Linas 
Rimkus. Jolanta Raslavičiatė, Virginija Vengris, Jurgis Bradūnas. Ši nuotrauka išspausdinta oficialiame 
„Amerikos balso” kalendoriuje, pavadintame „Behind the Broadcasts 1998".
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Sol. Vincentas Kuprys.

SOLISTAS VINCENTAS 
KUPRYS — JUBILIATAS

Lietuvos valstybinės operos 
solistas Vincentas Kuprys 
1997 m. spalio mėn. buvo pa
gerbtas specialiu spektakliu jo 
šešiasdešimties metų jubilie
jaus proga.

Vincentas Kuprys gimė 1937 
m. kovo 25 d. prie Kėdainių. 
(Jis dabar yra kėdainiečių klu
bo prezidentas). Jo oficialus 
pagerbimas buvo atidėtas iki 
1997 m. spalio mėn.

Vincento Kuprio operos kar
jera prasidėjo Sovietų Sąjun
goje, Jekaterinburgo operoje, 
kuriai buvo atiduoti jo geriau
si jaunystės metai. Tas įvyko 
ne dėl to, kad jis ten išvyko 
ieškoti geresnio gyvenimo ar 
siekti dainininko karjeros už 
tėvynės ribų. 1941 m. birželio 
14 d., būdamas vos ketverių 
metų, kartu su tėvais buvo 
išvežtas į Sibirą. Nuo tos die
nos jis savo tėvo daugiau ne
matė. Vincentas augo, brendo 
ir mokėsi Sibire. Jo artistinis 
sugebėjimas pasireiškė mo
kykloje. Savo motinos ir vyres
nio brolio paragintas, išvyko į 
Jekaterinburgą ir įstojo į Ura
lo konservatorįją. Ten sutiko 
muzikos studentę tremtinę 
Gražiną Ručytę (dabar Lands
bergienė), kuri ten studijavo. 
Baigęs konservatoriją jis tapo 
Jekaterinburgo operos ir bale
to teatro solistu. Ten jis pa
ruošė 45 boso partijų ir buvo 
vienas pagrindinių operos so
listų.

Solistas Vincentas Kuprys 
sugrįžo į Lietuvą 1967 m. 
Nors buvo kviečiamas dainuo
ti į Maskvos didįjį' operos 
teatrą, bet pasirinko Vilniaus 
operą. Nuo tų metų jis Vil
niaus operoje atlieka pagrin
dines boso partijas. Yra atli
kęs daugiau kaip 200 kon
certų Lietuvoje. Lietuvos radi
jo fonduose yra 146 Vincento 
Kuprio dainavimo įrašų. Be 
to, solo koncertų yra atlikęs 
Rygoje, Lenkijoje, Čekijoje, 
Vokietijoje. Suomijoje, Švedi
joje, Danįjoje, JAV ir Kana
doje. Visose vietose susilaukęs

aukštų įvertinimų, kaip turin
tis puikų talentą, gerai iš
lavintą balsą. Operos scenose 
jo sukurti vaidmenys atspindi 
jo dainavimo aukštą klasę; Jis 
nedovanotinai reiklus sau, bet 
yra kuklus, darbštus, atidus ir 
visada pasiruošęs.

Solistas Vincentas Kuprys 
nuo 1986 m. dėsto dainavimo 
klasėje Muzikos akademijoje. 
Jis savo dideliu sceninio gyve
nimo patyrimu, taktiškai, tė
viškai padeda jauniems daini
ninkams suvokti operos meną.

1997 m. spalio mėn. G. Ver
di operos „Don Carlos” spek
takliu paminėtas operos solis
to Vincento Kuprio 60-metis. 
Jis atliko Ispanuos karaliaus 
Pilypo II partiją, taip pat 
šauniai, artistiškai įsįjautęs į 
kūrinio nuotaiką ir stilių, lyg 
tai būtų jo pirmasis vaidmuo 
prieš 25 metus.

Sukakties proga solistą V. 
Kuprį sveikino Lietuvos Res
publikos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, ministras Gedi
minas Vagnorius, o Seimo pir
mininkas prof. Vytautas 
Landsbergis su linkėjimais at
siuntė ir didelį krepšį gėlių. 
Jį sveikino kolegos, daug me
nininkų, kurių tarpe parti
zanų „Girių aido” vienetas, su 
kuriuo jis nesididžiuodamas 
dainuoja. Ir vėl 1998 metais 
spalio mėn. atvyksta „Girių 
aido” dainų vienetas, o kartu 
ir operos solistas Vincentas 
Kuprys, kuris to vieneto stip
rioji jėga.

Lapkričio mėn, solistą Vin
centą Kuprį tarptautinės bio
grafuos centras Cambridge, 
Anglijoj nominavo Tarptauti
niu metų žmogumi (Interna
tional Man of the Year).

Nuoširdžiai sveikiname so
listą Vincentą Kuprį ir džiau
giamės jo aukštu artistinės 
veiklos pripažinimu. Daina 
jam padėjo tremtyje vargą 
nešti, dėl dainos buvo daug 
aukota. Linkime dar daug 
darbingų metų.

Marija Remienė
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KUO GALĖTUME PADĖTI 
LIETUVOS MOKSLUI?

DOC. DR. RIMANTAS VAITKUS
Lietuva, atgavusi nepri

klausomybę, pirmiausia ėmėsi 
ertvarkyti savo ekonomiką, 
iai temai daugiausia vietos 

skiriama laikraščiuose, šia 
tema labiausiai diskutuoja 
politikai. Tai yra supranta
ma, nes valstybės ekonomika 
yra valstybės gerovės pama
tas. Tačiau neturėtume išleisti 
iš akių ir kitų gyvenimo 
sričių, pirmiausia tokių, ku
rios lemia visos visuomenės
pažangą.

Viena tokių sričių yra moks
las. Sovietinės okupacijos 
metais Lietuvos mokslininkai 
ne per labiausiai galėjo pasi
reikšti pasauliniuose mokslo 
mainuose. Buvo beveik ne
įmanoma išsiųsti mokslinio 
straipsnio į užsienį. Net ir la- 
oai žymiems mokslininkams 
nebuvo galima patekti į Va
karų pasaulio kraštuos vyks
tančius kongresus, simpoziu
mus, konferencijasKą jau be
kalbėti apie jaunus moksli
ninkus. Net ir tie, kurie 
galėdavo išvažiuoti, turėjo pe
reiti visą „filtravimo mašiną”, 
kuri užsibaigdavo KGB pa
tikrinimu. Lietuvai buvo be
veik neįmanoma įsigyti geros 
mokslinės aparatūros, valiu
tos (dolerių) skirstymas buvo 
grynai Maskvos veikėjų ran
kose. Toks pat likimas ištiko 
mokslinius žurnalus. Jų pre
numeratai reikėjo išleisti dole
rius, kurių Maskva neturėjo, 
todėl dažnai buvo tikra ta 
žodžio prasme vagiamos žur
nalų kopijos ir atsiunčiamos į 
Lietuvos mokslo įstaigų biblio
tekas.

Atėjus nepriklausomybei dau
gelis tikėjomės, kad padėtis 
turėtų pasikeisti. Deja, nevy
kusi ekonomikos pertvarka, 
bankų griūtis padėtį dar la
biau apsunkino. Nors dabar 
daug ką galėtume nusipirkti, 
tam trūksta pinigų. Pastarai
siais metais, valdant G. Vag
noriaus vyriausybei, padėtis 
kiek taisosi, bet pokyčiai dar 
labai menki. Skiriamų val
stybės lėšų vargiai užtenka al
goms, elektrai ir šildymo 
išlaidoms padengti. Kai ku
riuose institutuose net ir to 
nepakanka. Pvz., Biochemijos 
institute Vilniuje kelis metus 
buvo nešildoma žiemos metu, 
išjungiamas vanduo, joks dar
bas negalėjo vykti. Puslaidi
ninkių fizikos institutas iš
nuomojo daugiau negu pusę 
savo turėtų patalpų. Chemijos 
instituto darbuotojų sumažėjo 
daugiau kaip 3 kartus, liko tik

vyresnieji ir vyriausieji (vidu
tinis mokslininkų amžius — 
50 metų). Labai didelė dalis 
jaunų, gabių ir perspektyvių 
mokslininkų yra išvykę į Va
karų valstybes (JAV, Švediją, 
Norvegiją ir kt.). Kita dalis 
visiškai pasitraukė iš mokslo, 
įkūrė savo privatų verslą, pre
kiauja silkėmis, prieskoniais, 
automobiliais, drabužiais ir 
kt. Tiesa, vienas kitas institu
tas (jų yra net 28) laikosi ne
blogai, pirmiausia tai pasaky
tina apie humanitarinius 
dalykus bei Biotechnologijos 
institutą. Pastarąjį remia ke
lios šalia esančios privačios 
bendrovės, o instituto moks
linė produkcija yra vertinga 
šioms bendrovėms. Bet tai 
greičiau išimtys.

Ką reiktų daryti, kad Lietu
vos mokslas atsigautų? Galvą 
suka ne tik patys mokslinin
kai, bet ir valstybės vyrai. Lie
tuvos Respublikos premjero 
potvarkiu buvo sudarytos ke
lios komisijos, kurios pateikė 
įvairių siūlymų, šis tas jau 
vykdoma ar ruošiamasi nu
veikti. Prie šio svarbaus mūsų 
visuomenei darbo baro galėtų 
prisidėti ir karo audrų iš
blaškyti lietuviai, dabar gyve
nantys įvairiuose kraštuose. 
Kai kas yra daroma, pvz., or
ganizuojami pasaulio lietuvių 
mokslininkų susitikimai. Ta
čiau seniai žinoma, kad tikras 
mokslinis disputas galimas 
tada, kai susirenka daug vie
nos srities specialistų, be to, 
tokių susitikimų metu patei
kiamos mokslinės naujovės, 
užmezgami kontaktai. Tai kur 
kas svarbiau, negu rengti su
sitikimus, kuriuose praneši
mai išklausomi, o diskusijų 
nebūna. Susidaro įspūdis, kad 
susirinkusiems svarbiau ka
vutė nei tikras mokslinis 
ginčas. Galėtų ir turėtų vykti 
pasaulio lietuvių istorikų, fi
losofų seminarai, kongresai. 
Tačiau ką galėtų veikti juose 
atsidūręs fizikas ar matemati
kas — nežinia.

Suprantama, jie pareikalau
ja daug lėšų, daug aukų. O 
doleriai čia, Amerikoje, taip 
pat ant medžių neauga, juos 
reikia uždirbti. Mano nuo
mone, skiriamas aukas galima 
būtų išleisti kur kas raciona
liau. Štai dalis Vakarų valsty
bių visuomeninių organizacijų 
galėtų padėti įsigyti jau nau
dotą, bet veikiančią ir mums 
labai tinkamą, aparatūrą. Ta
čiau Lietuvoje susiduriama su

tokių prietaisų atvežimo pro
blema, nes tam visiškai nėra 
lėšų. Gal tai galima būtų su
rinkti aukojant?

Kitas dalykas — mokslinė ir 
mokomoji literatūra. Lietuvos 
studentai priversti mokytis iš 
pasenusių rusiškų knygų, 
nors didelė dalis jų jau prade
da laisvai kalbėti angliškai. 
Visiškai mažai turime Vakarų 
valstybių periodikos — moks
linių ir mokomųjų žurnalų. 
Pamatyti išeivijos laikraštį 
galima tik keliose bibliote
kose. Čia vėlgi galėtume su
laukti gražios mūsų tautiečių 
paramos. Kai kurie žurnalai 
nėra labai brangūs. Moksli
niai institutai bendradarbiau
ja tarpusavyje, kad gera daly
kinė biblioteka būtų sukaupta 
nors vienoje vietoje. Mums pa
deda tik Soroso fondas ir kai 
kurios profesinės organizaci
jos, pvz. Amerikos chemikų 
draugija. O jei galėtų prisidėti 
išeivijos lietuviai. Tai būtų ge
ras paminklas ateities kar
toms — kiekvieno žurnalo 
viršelyje būtų lipdukas, pvz.: 
šio žurnalo prenumeratai lėšų 
skyrė tokia ir tokia lietuvių 
bendruomenė. Taip jau elgiasi 
latviai.

Išvykoms į Vakarų kraštus 
galima būtų paremti tik to
kius mokslininkus, kurie tik
rai verti ten važiuoti — jų pra
nešimai priimami pasauli
niuose kongresuose. Tokią ek
spertizę atlieka Soroso fondas. 
Neteko girdėti skundų, kad ji 
netiksli. Be to, šis fondas 
išvyką remia tik vieną kartą į 
metus, tad ribojamas vadi
namasis turizmas. Gal ir 
mūsų išeivijai būtų tikslinga 
perimti šią patirtį?

Baigdamas norėčiau padė
koti už mūsų tautiečių pa
ramą, kurios dalis mūsų, 
gyvenančių Lietuvoje, galbūt 
ir ne visai tinkamai įvertina. 
Kilnus, pasiaukojantis išeivi
jos darbas tikrai nelieka pa
mirštas, Lietuvoje jis yra labai 
vertinamas. Dirbdami petys 
petin turime ir sugebėsime 
įveikti tą atsilikimą, kuris at
sirado per 50 niūrios okupaci
jos metų.

• Marijampolė. Lapkričio 
30 d. Marijampolės Šv. Arkan- 
gelo Mykolo bažnyčioje vyko 
Taize pamaldos. Ketinantieji 
šiemet vykti į Taize susiti
kimą Vienoje žada apsilankyti 
ir Avikilų „Vaiko tėviškės” na
muose.

• Marijampolė. Lapkričio 
30 d. vyko dviejų katalikiškų 
mokyklų — darželio-mokyklos 
„Želmenėliai” ir atkuriamos 
Marijonų gimnazijos — tėvų, 
mokinių ir mokytojų adventi
nio susikaupimo valanda. 
Renginį organizavo Marijonų 
gimnazijos sielovados taryba.

ATLANTIC 
Lxpress Corp.

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

GREITAS SIUNTINIŲ PRISTATYMAS l NAMUS LAIVU IR AIR 
CARGO. SIŲSKITE l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ,

UKRAINĄ, KARALIAUČIAUS SR., MASKVĄ IR PETERBURGĄ.

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

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

iškvietimai • Verčiame, notarizuojame

12301 New 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

Namų valymui reikalinga
moteris, darbas nuo 

pirmadienio iki šeštadienio 
Reikia savo transporto. 
Tel. 708-802-9197 arba 

815-464-7146

Brighton Park apyl. išnuomoja
mas atskiras kamb. su virtuvės 
privilegija vienai arba dviem 
nerūkančioms moterims, kurios 
būna savaitgaliais. Kreiptis nuo 
10 vai. r. tel. 773-376-6051.

Mūsų atstovai:
New York 914-258-5133
Cleveland 216-481-0011
Rochester 716-223-2617
Pittsburgh 412-381-6281
Florida 800-■533-2112 Ext,3353
Lietuvoje 370-2-736-336

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir gyventi 
kartu. Turi geras rekomen
dacijas. Skambinti Marytei, 
tel. 773-376-2723.

A Russian restaurant in Rosemont, 
IL is looking for a professional 
restaurant cook or chef. Mušt 
speak Russian. Call John or 
Gregory betvveen 12 noon &
6 p.m., tel. 847-824-3070.

Diagnozuoju žmogaus ligas, 
gydau bioenergetinėmis 
srovėmis. Man suteikta

tarptautinė
ekstrasenso kategorija.

Tel. 773-581-6935

Išnuomojamas vienas atsk. 
mieg. kamb. su virtuvės ir 

vonios privilegija. Skambinti 
nuo penktd. iki sekmd. 7 v.v. 
iki 4 p.p. Tel. 773-581-8713.

FOR SALE -
Mt. Greenvvood 3 bdrm. 

“CapeCod” recently remodeled. 
Call Karen Gaylord 
Century 21 / Dabbs 

708-952-3607

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

59< Ukraine 
19< Sweden
56< 
79< 
54C 
38< 
29< 
23< 
39< 
25C 
27< 
18< 
34< 
23< 
19< 
29< 
47< 
49 < 
27< 
49 < 
42< 
26<

Israel
Moldova
Russia
Hungary
Finland
Germany
Poland
France
Netherlands
England (UK)
Italy
Austrai ia
Canada
Austria
Latvia
Serbia
Switzerland
Yugoslavia

Call Lithuania for only 51C/min
Call anytime with Paul Schmidt's AAA World Calling!
You pay No fees! No $31 No Minimum! You pay only when you call! 
Keep your present long distance company! Paul works only with first 
rate International phone companiesl No catch! No gimmieks!

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas vvithout worrying about the time or the day they call. 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 #97! 
Call Paul Schmidt for free Information any time (24 hours). If his Voice 
Mail answers leave your name and address. Your info pack will be 
mailed the šame day!
Also available: Cheap rates for ,them‘ to call you!
Ask for info pack 931!

Czech Republic 
Belgium

Special low rates to Mexico 
& all other countries!

Call NOW!
1-800-347-0222

Or write 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

Prie Miami Beach, Bay Harbor
Island saloje, išnuomojamas 

sezonui pilnai apstatytas 
2 mieg. 2 prausyklų butas;

$1,000 į mėn.
Tel. 305-865-8854

HOUSE FOR SALE 
Ali brick ranch on 1 aere; 3 

bdrms, located south of 
Lemont $169,900.

Call Debbie or Mike. 
Tel. 708-301-4700.

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

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

Call my Office, tel. 630-466-7828

, MOVI N G
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS 
773- 925-4331

JKS CONSTRUCTION
“Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apd raudą. R.Jankauskas,

tel. 708-728-0208

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

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

Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street 
Tel.: 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

STASYS’CONSTRUCTION
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.fienef/s Tel. 630-241-1912

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
,.j . w 1 1—. ——

Ti£TO7IšjaukT7riežiQroš""darbT"(land'"
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, VVashlngton, 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.

AUTOMOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

Advokatė VMAN R.KHALAF 
teikia šias paslaugas:

* Imigracija
* Skyrybos
* Avarijos
* Susižeidimai 

Tel. 708-857-8394 
Kalbame lietuviškai

FOR SALE 
Justice, IL 2 bedrm. 

mobile home. Only $9,900. 
Call Karen Gaylord 
Century 21 / Dabbs 

708-952-3607

B&B
Nakvynė ir pusryčiai 

Vilniaus senamiestyje! 
p. Veronika 
T raku 15-5 

2001 Vilnius
_______ 011-370-2-22-24-60
Išnuomojama* apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 773-778-1451.

FOR SALE
Oak Lawn, IL 2 bedrm. condo 

with c/a $67,900.
Call Karen Gaylord 
Century 21 / Dabbs 

708-952-3607

FOR RENT
Ouiet 2 bedrm. apt, stove, 

refrig., new carpet & sanded 
floors. Brighton Park near 

Archer. $485. Includes heat. 
Tel. 773-847-6577.

FOR SALE
Beverly Shores, IN

breathtaking lakefront view 
property surrounded by 
other homes of equal 

or higher value.
Coldvvell Banker 

Call: Karen Molas, 
tel. 1-630-586-7715.

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METŲ PATIRTIS*

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

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

(773) 586-5959 
(708) 425-7160

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

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

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ava.

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.

5^21. SĮtfĮ^,
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 pager 773-308-0307
Fax. 773-585-3997

^21. ife
ACCENT REALTY
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

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

ASTA T. MIKUNAS

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

Lietuvė moteris ieško darbo 
JAV lietuvių šeimoje, 

prižiūrint senelius.
Tel. 1(757) 595-6956.

Moteris ieško darbo lietuvių 
šeimoje. Gali prižiūrėti 

vaikus ir senelius ir gyventi 
kartu. Tel. 708-952-0656. 

Skambinti po 7 v.v.

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-awąy" 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 

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

i



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

ARBATPINIGIAI
Visi dažnai keliaujam, val

gome restoranuose, naudoja
mės įvairiomis tarnautojų pas
laugomis. Vieni tarnautojai 
yra gerai apmokami už mums 
teikiamus patarnavimus, kiti 
tik iš dalies, nes tikimasi, kad 
klientas apmokės dalį patar
navimo. Daugumas nežinome, 
kaip, kur ir kada elgtis, kam 
arbatpinigius duoti ir kam ne. 
Nėra taisyklių, yra tik pa
pročiai, kam duodami arbatpi
nigiai.

Išvykdami į oro uostą, vieš
butį, restoraną, kelionių laivą, 
poilsiavietę ar grožio saloną, 
nepamirškite pasiimti grynų 
pinigų, nes jų reikės arbatpi
nigiams.

Kyla klausimas, kam duoti 
arbatpinigių, kada ir kiek? Ar 
duosite tiek pat durininkui, 
kuris tik nurodo, kur padėti 
jūsų lagaminus ir tarnui (bell- 
hop), kuris neša juos į jūsų 
kambarį? Ar jūs įspaudžiate į 
delną porą dolerių asmeniui 
(valet), kuris pastato jūsų au
tomobilį, ar kai tą automobilį 
pasiimate? Jūs žinote, kad 
reikia duoti baro patarnauto
jui, kuris atneša jums gėrimą, 
bet ką daryti, kai jis dalina 
šampaną nemokamai kokiame 
priėmime? Ar picos pristatyto
jas gauna tiek pat, pristatęs 
vieną picą, ar dešimt? Ar vi
suomet duodate arbatpinigių 
padavėjui/ai, nors jis/ji labai 
nestropiai patarnauja? O kaip 
su batų valytojų, masažistu- 
terapistu, pianino skambinto
ju bare, už paslaugas grožio 
salone, kelionių vadovui? Ar 
duoti arbatpinigių, ar neduo
ti? To buvo atsiklausta patar
navimus teikiančių įstaigų ir 
žmonių, kurie paprastai gau
na arbatpinigius, pvz., pa
davėjų, viešbučių tarnautojų, 
taksį vairuotojų ir pan.

Arbatpinigių davimą tvar
kote jūs, nebent arbatpinigiai 
jau automatiškai būtų įrašyti 
į sąskaitą. Europoje arbatpini
giai įrašomi į sąskaita, bet 
JAV-se tai rečiau praktikuoja
ma ir nepopuliaru. Čia arbat
pinigių davimas priklauso nuo 
kliento, kuris nusprendžia, ar 
duoti arbatpinigių ir kiek jų 
duoti, atsižvelgiant į patarna
vimo įvertinimą.

Daugelyje darboviečių lau
kiama arbatpinigių iš klientų, 
nes tarnautojai menkai apmo
kami. Į klientą, kuris neduoda 
arbatpinigių, nors jam buvo 
suteiktas greitas ir geras bei 
mandagus patarnavimas, žiū
rima, kaip į neišsiauklėjūsį 
žmogų, arba šykštuolį.

Įdomu, kad patarnavimai, 
kurie mažiausia kainuoja, su
silaukia didžiausių arbatpini
gių. Pvz., batų valytojas, 
prašąs už nuvalymą 3.50 dol. 
paprastai gauna penkinę ir 
neprašoma grąžos. Kirpėjas, 
kuris už plaukų nukirpimą 
ima 12 dolerių, gauna 3-5 do
lerius arbatpinigių (25%). Bet 
plaukų stilistas, kuris ima 50 
dolerių už apkirpimą, gauna 
žymiai mažiau — 5 dolerius 
(10%). Yra susidariusios tam 
tikros normos.

Paprastai už maistą ir gė
rimą patarnautojai gauna 
15%-20% sąskaitos kainos. 
Lagaminų nešiotojai gauna 1 
dol. už kiekvieną bagažo vie
netą. Limuzino ir taksi vairuo
tojai gauna 15% važiavimo 
kainos. Automobilių priėmėjai 
(parking valets), durininkai, 
viešbučių tarnaitės gauna ke
letą dolerių, o paltų kabintojai 
— rūbinių tarnautojai ir prau
syklose patarnaujantys gauna

1 dolerį. Padėtis poilsiavietėse 
(SPA) ir grožio salonuose nėra 
tokia aiški. Pvz., The National 
Cosmotology Association, di
džiausios valstybės organiza
cijos, apimančios grožio salonų 
darbuotojus, atstovė Julie 
Becker sako: „Paprastai NCA 
neremia arbatpinigių davimo 
ir kai kurie mūsų organizaci
jos nariai neleidžia tai daryti 
savo salonuose”. Arbatpini
gių davimas yra labai popu
liarus Orlando apylinkės gro
žio salonuose. „Mes neragi
name klientų duoti arbatpini
gių, bet jei jie jaučia, kad buvo 
tikrai gerai aptarnauti, tai 
jie nori atsilyginti ir duoda ar 
batpinigius”, sako Hair Ben- 
ders salono savininkas Alta- 
monte Springs Fl. Arbat
pinigiai Floridoje duodami 
įvairiose poilsiavietės (spas). 
Kai kur, pvz., Grand Floridian 
Spa Walt Disney World, auto
matiškai prie sąskaitos pri
rašo 18%. „Kai klientas gauna 
vienoje vietoje daug patarna
vimų iš įvairių patarnautojų, 
yra geriau prirašyti arbatpi
nigius prie bendros sąskaitos, 
kad klientui, būnant pilsia- 
vietėje, nereikėtų rūpintis ar
batpinigiais įvairiems žmo
nėms, — sako vienas poilsia
vietės savininkų. — Nors au
tomatiškai prirašomi arbatpi
nigiai visada yra kontra- 
versinis dalykas, bet mes gal
vojame, kad taip yra lengviau 
klientui ir visiems patarnau
tojams. Žinoma, poilsiavietė 
turėtų viešai pranešti apie au
tomatiški prirašomus arbatpi
nigius”.

Kitose vietose, pvz., grožio 
salonuose, nuolatiniai klientai 
nusprendžia, kam ir kiek duo
ti, „sako viena grožio salono 
savininkė iš Floridos”.

Labiausiai neaiškus klausi
mas, ar duoti arbatpinigių 
verslo savininkui, kuris taip 
pat aptarnauja klientus? Žino
vai sako: „Nereikia nieko duo
ti, nes savininkas neturėtų 
priimti arbatpinigių”; kiti 
sako: „Žinoma, kad reikia duo
ti už gerą aptarnavimą. Kodėl 
ne?” Ir ką turi daryti klientas? 
Daugumas pataria, kad klien
tas pasiklaustų, kaip yra su 
arbatpinigiais, darant rezer
vacijas.

Arbatpinigių dydis Kir
pyklos, grožio salonai, spas.: 
kirpėjui — 2-3 dol., plaukų sti
listui — 10%-20%, plaukų
dažytojui 10%-20%, plaukų 
plovėjui — 1-2 dol., mani- 
kiūristui — 15%, masažo tera- 
pistui 10%-15% spa, health 
club ar namuose.

Restoranai, barai, nakti
niai klubai: padavėjui — 
12%-20%, kokteilių padavėjui
— 15%-20%, baro aptarnauto
jui — porą dolerių, maitre d’
— paprastai arbatpinigiai ne
duodami, nebent esate nuola
tinis klientas ir jis padaro 
jums ypatingą paslaugą, duo
dama mažiausiai 10 dolerių. 
Tarnautojams: prausyklose — 
1 dol., kafeterijose ir restora
nuose, kur pats klientas pasi
tarnauja, nereikia jokių arbat
pinigių, nebent patarnautojas 
atneša valgį, papildo gėrimą ir 
nuvalo stalą — duodama 10%. 
Jei maistas iš restorano 
išsinešamas — 1-2 dol., jei pa
tarnautojas sudeda maistą. 
Picos pristatytojui duodama 2- 
3 dol. už vieną, 5-10 dol. už 
didelį užsakymą. Rūbinės pa
tarnautojui — 1 dol., restora
no muzikantui 1-5 dol., 
vaikščiojančiam muzikantui
— porą dolerių, jei jūs prašėte,

Gražina Liautaud, „Lietuvos Vaikų vilties” komiteto pirmininkė, per kalėdinius pietus su LW globojamomis 
mergaitėmis (iš kairės): Judita J.okšaite, Jurgita Norvaišaite ir Laura Mažrimaite.
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Lietuvos Dukterų draugija nuoširdžiai užjaučia 
valdybos narę SALOMĖJĄ ŠAKIENĘ skausmo 
valandoje jos vyrui

A.fA.
KAZIUI ŠAKIUI

staiga mirus.

Lietuvos Dukterų draugija
Los Angeles skyrius

kad ką nors jums pagrotų.
Viešbučiuose: durininkui 

— 2-3 dol., kai atvykstate, ar 
išvykstate, kada jis nurodo 
nešikui (bellhop), kur nešti 
jūsų lagaminus, 1 dol. už taksi 
pašaukimą, bellhop — 1-1.50 
už kiekvieną bagažo vienetą 
„Room Service servers” —10- 
15%, jei tai neįrašyta į 
sąskaitą; tarnaitei — 1-2 dol. 
kas dieną palikti vokelyje, ant 
kurio užrašoma „housekee- 
per”. „Valets” 1-2 dol. už auto
mobilio pastatymą, 1-2 dol. už 
jo pristatymą. Baseinų aptar
nautojams nereikia duoti ar
batpinigių, nebent už specia
lius patarnavimus: kėdžių 
atnešimą, pripūtimą baseino 
matrasų ir t.t.

Stotyse: Skycaps — 1 dol. už 
kiekvieno bagažo vienetą, gali
ma duoti dar 1-2 dol., jei pai
ma nuo šaligatvio, bet nebū
tinai. Nešėjui — 1 dol. už 1 
bagažo vienetą, limo ar van 
vairuotojui — 15%, „courtesy 
shuttle driver” — 1 dol..

Kiti arbatpinigiai: Batų va- 
lytojui — 1-2 dol., nemoka
mame bare priėmimuose — 1 
dol. už kiekvieną atsilankymą 
prie baro. Krautuvių kosmeti
kos skyriuose už „make -ups” 
nereikia arbatpinigių, nebent 
tai užtruko ilgiau, negu 15 
minučių ir jūs nieko nenu- 
pirkote. Kelionių vadovams 
(tour-boat) — 1-2 dol. cruise- 
ships kelionėse — maždaug 8 
dol. arbatpinigių kasdien.

Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne”, 1997/12/ 
23.

* Ukmergė. Rajono taryba 
leido pertvarkyti esamus psi
chiatrų kabinetus į Psichikos 
sveikatos priežiūros centrą. 
Jame dirbs psichiatras, vaikų 
psichiatras, psichiatras-nar- 
kologas, psichologas, slaugos 
ir socialiniai darbuotojai. Cen
tre bus suburta specialioji gy
dytojų komisija, kuri spręs 
ginčytinus klausimus. Tad li
goniams jau nebereikės vykti į 
Naujojoje Vilnioje esanti psi
chikos sveikatos centrą.

* Utena. Šiame mieste pra
sidėjo ir iki balandžio 1 dienos 
tęsis „baltosios naktys” — va
kare įsižiebę gatvių apšvie
timo žibintai nebeužges visą 
naktį. Judėjimo „Stabdyk nu
sikalstamumą” siūlymas rajo
no savivaldybei kainuos papil
domai kelias dešimtis tūk
stančių litų.

* Punske (Lenkija) įsteigta 
Ūkininkų ir verslininkų aso
ciacija. Jos tikslas — padėti 
Lietuvos ūkininkams įsigyjant 
Lenkijos pagamintą žemės 
ūkio techniką. Punsko ūki
ninkai jau daug metų bendra
darbiauja su kolegomis iš Laz
dijų. 80 procentų Suvalkų vai
vadijos gyventojų save laiko 
lietuviais.

AJA.
Dr. VYTAUTAS RĖKLYS

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis mirė 
1997 m. gruodžio 31 d. sulaukęs 87 metų.

Gimė Lietuvoje, gyveno ir mokėsi Marijam
polėje. Studijavo Belgijoje ir Prancūzijoje. Medi
cinos mokslus baigė „cum Įaudė” Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune.

Karo metu su šeima pasitraukė į Vakarus ir 
emigravo į Ameriką. Medicinos praktikavimo 
teises Illinois valstijoje įsigijo 1955 metais ir 
priklausė American Medical Association.

Ilgus metus gyveno Čikagoje, o paskutiniu 
laiku Walnut Creek, CA. Po gedulingų šv. Mišių 
St. Johns Vianney bažnyčioje, kurias celebravo 
rev. Vincent Scott, buvo palaidotas Oakmont ka
pinėse.

Nuliūdę liko: žmona Vilma, duktė Dalia, 
jos vyras dr. Vitas Alekna, anūkai Aras ir 
Alexis, pusbrolis Sigitas Miknaitis su šeima 
ir kiti giminės Lietuvoje.

AJA.
ALFONSUI LEPARSKUI

iškeliavus Amžinybėn, žmoną ANTANINĄ, mūsų 
draugijos ilgametę narę su šeima, nuoširdžiai už
jaučiame ir prašome Dievo palaimos.

Detroito Lietuvos Dukterys

Mielam bičiuliui visuomenininkui - socialdemokratui

AJA.
ANTANUI MAČIONIUI

mirus, ŽMONAI ir giminėms gilią užuojautą reiškia 

Amerikos Lietuvių socialdemokratų sąjunga

Mylimai Žmonai, Motinai, Sesutei

AJA.
SOFIJAI KALVAITIENEI

staiga ir netikėtai užbaigus ilgą tremties kelionę ir išėjus 
į Amžiną Tėvynę, giliai liūdinčius jos mylimuosius: vyrą 
ANTANĄ, dukrą ALDONĄ, sesutę PETRONĖLĘ ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
dalinamės šios skaudžios netekties išgyvenimais.

DAVID GAIDAS, Jr. 
AND FAMILY

Vytautas ir Stella Abraičiai 
Jonas ir Juoze Daugėlai 
Pranas Damijonaitis 
Stasys ir Ona Daržinskiai 
Vacys ir Birutė Dzenkauskai 
Vanda Bagdonienė 
Pranas Bacevičius 
Juozas Baltrušaitis 
Vytautas ir Joana Grybauskai 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Mykolas ir Amalija Jagučiai 
Teodora Ilekienė 
Antanas ir Rima Gudaičiai 
Narcizas ir Olga Kreivėnai 

Daytona Beach, FL

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL 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 DIRECTORS

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE 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 AVĘ.
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 J 424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS
FUNERAL HOME
KALBAME LIETUVIŠKAI

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy.

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)

1-708-974-4410

Gediminas ir Vladė Lapenai 
Kazys ir Jonė Karaliai 
Jurgis ir Aniceta Mažeikos 
Juozas ir Jadvyga Paliuliai 
Birutė Pūkelevičiūtė 
Mečys ir Jane Rumbaičiai 
Aldona Sandargienė 
Antanas ir Valė Skriduliai 
Regina Snarskienė 
Antanas Sprindys 
Natalija Subačienė 
Marija Šarauskienė 
Kostas ir Ona Žolynai

H-----8
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
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Linda Veleckytė

Profesionali smuikininkė 
Linda Veleckytė, kartu su 
soliste Praurimė Ragiene 
ir muziku Alvydu Vasaičiu,
atliks programą JAV LB 
Kultūros tarybos rengiamame 
koncerte, Lietuvių dailės mu
ziejuje rytoj, sekmadienį, sau
sio 11 d., 12:30 vai. p.p. Visi 
kviečiami.

Sekmadienį, sausio 11 d., 
3 vai. p.p., Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje įvyks 
Amerikos Lietuvių tarybos 
ruošiamas susitikimas su JAV 
ambasadoriumi Lenkijai (nuo 
1993 iki 1997 m.) Nicholas A. 
Ray. Ambasadorius atvyksta 
susitikti su lietuvių visuome
ne, pasikalbėti NATO plėtimo 
tema. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Lietuvos Vyčių choro me
tinis pokylis bus sausio 11 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Programą at
liks Choras, vad. Fausto Stro
lios. Rezervacijas priima Stasė 
Rudokienė tel. 773-471-2239.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje”, sausio 14 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., lan
kysis dr. Arvydas Žygas. Jis 
papasakos apie Lietuvos jau
nimo padėtį ir nuotaikas. Pa
simatysime, pabendrausime, 
kaip „Seklyčioje” įprasta. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite!

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovė” Čikagos 
skyriaus metinis narių susi
rinkimas vyks sausio 18 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centre. Susirinkimo metus bus 
valdybos ir kontrolės komisi
jos pranešimai, aptarta sky
riaus veikla ir kiti reikalai. 
Kviečiami visi skyriaus nariai 
susirinkime dalyvauti.

Rašytojo, poeto, drama
turgo Balio Sruogos minė
jimas bus sekmadienį, sausio 
25 d., 3 vai. p.p., Jaunimo cen
tre, 5620 S. Claremont, Chica
go. Programoje: jo biografiniai 
bruožai, raštų ištraukos, kon
certas. Visus maloniai kviečia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga penktadienį, sausio 16 
d. vyks sesės Irenos Kirkuvie- 
nės namuose. Visos narės 
prašomos dalyvauti ir nepa
miršti atnešti laimėjimams 
dovanų.

Juozas Černius, Sacra- 
mento, CA, mums atsiuntė 
malonų laiškutį: „Siunčiu už 
prenumeratą ir pridedu mažą 
auką senam savo ‘draugui’ 
(nuo 1952 metų). Linkiu 
linksmų Šv. Kalėdų „Draugo” 
darbuotojams ir laimingų ir 
turtingų Naujų metų”. Esame 
dėkingi už linkėjimus ir 105 
dol. auką.

„Saulutės”, Lietuvos Vai
kų globos būrelio susirin
kimas bus antradienį, sausio 
13 d., 7 vai. vak., Pasaulio lie
tuvių centro Lemonte konfe
rencijų kambaryje. Narės pra
šomos dalyvauti. Kviečiami 
taip pat visi, norintys įsijungti 
savo darbu, pasiūlymais, min
timis, kad būtų Lietuvoje 
išgelbėtas nors vienas vaikas 
iš nevilties.

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos metinis narių susi
rinkimas šaukiamas sausio 16 
d., penktadienį, 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, 6820 S. 
Washtenaw. Bus valdybos 
pranešimai, naujos valdybos 
pristatymas ir pateikiami atei
ties veiklos planai. Po susirin
kimo — kavutė. Nariai ir 
svečiai kviečiami gausiai daly
vauti.

ALTo Čikagos skyrius 
rengia Sausio 13-sios žu
vusių prie TV bokšto ir Parla
mento rūmų Vilniuje pa
minėjimą sausio 13 d., antra
dienį. Iškilmės vyks šia 
tvarka: 10 vai. r. pamaldos 
Jėzuitų koplyčioje; tuoj po jų 
trumpas minėjimas Jaunimo 
centro kavinėje. Po minėjimo 
— kavutė. Visi prašomi gau
siai dalyvauti ir pagerbti žu
vusius dėl'Lietuvos laisvės.

Čikagos Lietuvių pensL 
ninku sąjungos narių ži
niai. Kad būtų išvengta nesu
sipratimų dėl sąjungos doku
mentų ar piniginių reikalų, 
netikėtai mirus valdybos pir
mininkui Stasiui Vanagūnui, 
buvusioji sąjungos sekretorė 
Antanina Repšienė praneša, 
kad visi dokumentai ir banko 
knygutės yra laikinai padėtos 
pas velionio sūnų Ramūną Va- 
nagūną, Winfield, IL. Greitu 
laiku bus sudaryta komisija iš 
likusių valdybos narių bei 
kelių sąjungos narių, patikrin
ti ir perimti visi dokumentai.

Įsigykite bilietus iš anks
to! „Dainavos” ansamblio kon
certas jau labai netoli — sau
sio 18 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje” (Čika
goje) ir „Lion Frame Gallery” 
(216 Main Str., Lemonte). 
Koncertas pavadintas pras
mingu „Pasiaukojau... Dievui, 
artimui ir tėvynei” vardu. Dai- 
naviečiai, uoliai lankydami re
peticijas, kad galėtų savo pro
grama pradžiuginti visus at
silankiusius, tikrai aukoja 
brangų laiką ir jėgas. Mes ga
lime jiems paaukoti valandą 
laiko sausio 18-tos popietėje ir 
pasiklausyti koncerto.

Studentų ateitininkų me
tinis „Zuper savaitgalis” 
Dainavos stovyklavietėje
vyks š.m. sausio 23-25 d. In
formacijai ir registracijai tel. 
708-839-8144. Nedelskit! Da
lyvavimas asmeniui — 40 dol. 
ankstyva registracija. Regis
truojantis po sausio 16 d. — 
45 dol. Visi studentai ateiti
ninkai ir jų draugai kviečiami.

Bronė Kėželienė, Chicago, 
IL, atnaujindama dienraščio 
prenumeratą, atsiuntė 30 dol. 
už kalendorių ir kalėdines 
korteles ir dar pridėjo 100 
dol. auką „Draugo” dienraš
čiui. Esame labai dėkingi.

Julija ir Antanas Jano
niai, Chipley, FL, atsilyginda
mi už kalėdines korteles ir ka
lendorių mums atsiuntė 100 
dol. Esame dėkingi lietuviškos 
spaudos nuolatiniams rėmė
jams.

DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 50629 
Tai. 773-585-9500

Sveikiname VALDĄ ADAMKU, 
Draugo fondo narį,

išrinktą Lietuvos Respublikos Prezidentu.
f o ilgametė energija ir darbai lietuvybės išlaikymui 

išeivijoje ir Lietuvos laisvės atstatymui tėvynėje tegu
dabar tarnauja lietuvių tautos atgimimui, jos 

suvienijimui ir Lietuvos valstybės stiprinimui.

Draugo fondo direktorių taryba

NAUJUS METUS PRADEDANT

r

Laikrodžiai kartais sustoja, 
bet laikas nesustoja. Senuose 
metuose neatliktus. ar neuž
baigtus darbus laikas neša į 
naujus metus, pajudindamas 
sustojusius laikrodžius, su
teikdamas naujos energijos 
veikiantiems. Nauji metai at
neša ir naujas viltis, naujas 
atsakomybes ir naujas parei
gas. Naujieji 1998-ji metai at
nešė Lietuvai naują Respubli
kos prezidentą Valdą Adam
kų, su tautos naujomis vilti
mis šioms pareigoms. Ne iš 
laiko debesų šis laimėjimas 
nukrito Lietuvai. Jį atnešė di
džioji sąmoninga Lietuvos gy
ventojų dalis prezidentinių 
rinkimų eigoje, siekdama ge
resnio Lietuvos rytojaus.

Turbūt kiekvienas lietuviš
kos spaudos skaitytojas, jos 
prenumeratorius mūsų tarpe 
nori matyti lietuviškos spau
dos, lietuviško žodžio kles
tėjimą išeivijoje ir Lietuvoje. 
Ne kartą pykstame, laiku ne
gaudami „Draugo” ar kurio ki
to, paštu pristatomo, mūsų 
laikraščio, neturėdami infor
macijos, kas vyksta pasaulyje, 
tėvynėje ir mūsų tarpe.

Pykdami pamirštame, kokio
mis nedėkingomis sunkiomis 
sąlygomis leidžiama mūsų 
išeivijos spauda. Pamirštame, 
kad be visuomenės paramos, 
be aukų negali finansiniai iš
silaikyti nei vienas lietuviškas 
laikraštis išeivijoje. Kad ta fi
nansinė parama būtų pastovi 
ir efektinga „Draugo” dien
raščiui, ir buvo įsteigtas Drau
go fondas.

Kaip Lietuvos prezidenti
niuose rinkimuose buvo labai 
reikalingi sąmoningi balsuoto
jai, taip ir Draugo fondui rei
kalingi garbės nariai, nariai ir 
rėmėjai, kad pasiekus pergalę 
— užbaigus Draugo fondo mi
lijoną. Prezidentiniams rinki
mams Lietuvoje 1997 metais 
išeivija sutelkė milijonines su
mas reikalingų lėšų. Šią pa
reigą sėkmingai atlikus, šie 
metai tebūnie sėkmingi Drau
go fondo milijoninio kapitalo 
užbaigimui.

Nauji įnašai Draugo 
fonde

Su 500 dolerių:
Stasė Šidlauskienė, a.a. vyro 

Stasio atminimui, garbės na
riai, iš viso 1,000 dol., Spring- 
field, IL.

Su 400 dolerių:
Albinas Kurkulis, garbės 

narys, iš viso 3,400 dol., 
Wheaton, IL.

Su 200 dolerių:
Jūrų šaulių kuopa „Klaipė

da”, per J. Mikulį, iš viso 900 
dol., Westchester, IL.

Mid-America Knights of Li
thuania, per Evelyn Oželis, 
Chicago, IL.

Algirdas Čepėnas, garbės 
narys, iš viso 1,300 dol., Oak 
Lawn, IL.

Anelė Rimas, Lake Worth, 
FL.

Su 100 dolerių: Regina ir 
Algirdas Ostis, iš viso 500 
dol., Oak Brook, IL.

Regina ir Julius Matonis, iš 
viso 400 dol., Burbank, IL.

Ina ir Vytautas Užgiris, iš 
viso 500 dol., Worchester, IL.

Salomėja Duobienė, Nor- 
wood, MA.

Roma ir Viktoras Mastis, iš 
viso 400 dol., Pinellas Park, 
FL.

Praurimė ir dr. Leonidas 
Ragas, iš viso 600 dol., Itasca, 
IL.

Jaunimo centro moterų klu
bas, iš viso 400 dol., Chicago, 
IL.

Aldona ir Vytautas Čepėnai, 
garbės nariai iš viso 1,100 
dol., Darien, IL.

Jūra ir Algis Bakaičiai, iš 
viso 300 dol., Palos Hts, IL.

C. A. Kučėnas, iš viso 200 
dol., Orange, CA.

Elena ir Eduardas Olšaus
kai, iš viso 340 dol., Placitas, 
NM.

Dalia ir Jurgis Anysas, iš 
viso 300 dol., Chicago, IL.

Su 50 dolerių:
Stasys Petrulis (65 dol.), iš 

viso 205 dol., Chicago, IL.
S. Adamonis, iš viso 55 dol., 

Los Angeles, CA.
Vincas Šalčiūnas, iš viso 480 

dol., Port St. Lucie, FL.
Pranas Michelevičius, iš viso 

150 dol., St. Petersburg, FL.
Čikagos Lietuvių Moterų 

klubas, iš viso 350 dol., per L. 
Dargienę.

Su 30-25 doleriais:
Julius Pakalka, iš viso 530 

dol., Beverly Shores, IN,
Izabelė Burkauskienė, iš vi

so 130 dol., Chicago, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me!
Fondo iždininkas

LIETUVOS PARTIZANŲ
GLOBOS FONDO (LPGF) 

VALDYBOS
SUSIRINKIMAS

„Seklyčioje” 1997 m. gruo
džio 31 d. įvyko paskutinis 
šiais metais valdybos susirin
kimas. Plačiai buvo aptarta 
LPGF veikla ir jos poveikis 
Lietuvai. Buvo perskaityti 
Lietuvos partizanų kalėdiniai 
ir naujametiniai sveikinimai 
bei linkėjimai LPGF ir vi
siems Lietuvos partizanų rė
mėjams Amerikoje.

Laiškuose atsispindi buvu
sių Lietuvos partizanų gilus 
susirūpinimas ateinančiais 
Lietuvos prezidento rinki
mais, iš dalies lemsiančiais 
Lietuvos kelionės kryptį: į Ry
tus ar į Vakarus. Ypač reiš
kiama gili nuoskauda dėl da
bar Lietuvoje atgijusios ir 
įnirtingai pasireiškiančios neo- 
bolševikų — nomenklatūros 
propagandos spaudoje ir ne
žmoniškų, vandališkų veiks
mų, kai išvartomi, išdaužomi 
partizanams pastatyti pa
minklai, sunaikinamos, ištri
namos žuvusiųjų pavardės ir 
vardai; užsimaskavę raudonie
ji architektai siūlo iš valdžios 
skiriamų lėšų statyti partiza
nams paminklus kur nors už
kampiuose, kąd mažiau kas 
juos matytų, o pačiuose pro
jektuose tokiems paminklams 
nėra vietos kryžiaus ženklui ir 
kitiems krikščioniškiems sim-

broliams. Lietuvos kario sava
norio statusas numatytas Lie
tuvos Seimo įstatymuose 
aiškiai boikotuojamas rausvų
jų, viskas vyksta vangiai, lėtai 
ir biurokratiškai. Matyt lau
kiama, kol visai išmirs visi 
partizanai, likę po visų kovų, 
kalėjimų ir lagerių. Jau yra 
mirę 52 kovų dalyviai ir jiems 
jau nieko nereikia, kiti, pri
kaustyti ligų ir gilios se
natvės, leidžia paskutines die
nas nepriklausomoje Lietuvo
je, kurios laisvei eina aštunti 
metai ir kurios beveik pusė 
nekenčia partizanų arba yra 
jiems abejingi.

Kad pavyktų suruošti gau
sesnį aukų LPG fondui vajų, 
posėdyje buvo nuspręsta vėl 
pasikviesti atnaujintą Lietu
vos partizanų ansamblį su 
nauja programa, surengti kon
certus 1998 metais Amerikoje 
šiose vietovėse: Cicero spalio 
10 d., Lemonte spalio 9 d., 
Čikagoje Jaunimo centre spa
lio 11 d., Čikagoje „Sekly
čioje” spalio 14 d., Cleveland 
spalio 17 d., Baltimorėje spa
lio 18 d., Los Angeles spalio 25 
d., Denver spalio 31 d., Oma
ha — lapkričio 1 d., o Daytona 
Beach, St. Petersburge, Phila- 
delphijoj galutinai neapspręs- 
ta. Nenumatoma ir šį kartą 
Kanadoje. Prie koncertų pla
nuojama panaudoti vaizdinių 
priemonių, pvz., kilnojamą pa
rodą apie Lietuvos partizanus, 
o taip pat pademonstruoti ir 
kai kurias kovų relikvijas.

Šalia dar likusių gyvų ir 
LLKS vadovybės patvirtintų 
335 partizanų jiems teikiamos 
paramos iš LPG fondo, valdy
ba nutarė paremti per LLK 
Sąjūdį A. Ramanausko (parti
zanų vado) studijuojančius 
vaikaičius, keletą ryšininkų ir 
žuvusio partizano Justino 
Balčiaus „Plutono” suvargusią 
motiną, 92 m. senutę, buvusią 
tremtinę.

Povilas Vaičekauskas

ATVYKSTA ČEPINSKIS

Daugelį metų „vunderkindu” 
vadintas, Vilhelmas Čepinskis 
netrukus atvyksta į JAV ir 
vasario 8 d. atliks koncertą 
Jaunimo centre, Čikagoje. Tai 
bus antrasis šio smuikininko 
pasirodymas Čikagoje.

Vilhelmas Čepinskis augo ir 
brendo muzikinėje aplinkoje. 
Jo tėvas anksčiau smuikavo ir 
dirigavo Kauno Muzikiniame 
teatre. Motina buvo to paties 
teatro dainininkė-solistė. Da
bar Stanislovas ir Kristina 
Čepinskiai profesoriauja Kau
no Muzikos akademijoje.

Drauge atvyksta ir Lina 
Šatkutė. Tai jauna, daug ža
danti, Lietuvoje ir užsienyje 
koncertavusi, pianistė. Kaip 
žinia, Vilhelmas Čepinskis, 
studijuodamas New Yorke vei
kiančioje garsioje Juilliard 
muzikos mokykloje, pernai įsi
gijo bakalauro laipsnį. Šiuo 
metu gyvendamas Kaune, 
dažnokai koncertuoja įvairiose 
vietovėse. Ateinantį rudenį 
numato sugrįžti į New Yorką 
ir čia, tęsdamas mokslą toje 
pačioje Juilliard muzikos mo
kykloje, gauti magistro laips
nį.

Amerikos Lietuvių radijo 
rengiamas Vilhelmo Čepinskio 
ir Linos Šatkutės koncertas 
bus vasario 8 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., Jaunimo centre. 
Rengėjai jau priima vietų re
zervaciją. Tel. 773-847-4903.

ptr.

Prel. Jonas A Kučingis,
Los Angeles, CA, Kalėdų pro
ga mus apdovanojo 100 dol. 
auka. Nuoširdžiai dėkojame 
mielam prelatui už lietuviškos 
spaudos puoselėjimą.

Irena Truškunas, Glendo- 
ra, CA, atnaujindama dvi 
„Draugo”prenumeratas, mums 
atsiuntė 100 dol. auką Kalėdų 
proga. Esame labai dėkingi.

JAV LB Brighton Parko
apylinkės valdyba praneša, 
kad dėl kitų svarbių renginių, 
vykstančių tą pačią dieną, 
metinis LB apylinkės narių 
susirinkimas nukeliamas iš 
sausio 18 į sausio 25 d. 
Prašoma visų atkreipti 
dėmesį į šią naują datą.

Irena Truškūnienė ir 
Kęstutis Truškūnas, Glen- 
dora, CA, atsilygindami už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, atsiuntė 220 dol. auką 
„Draugo” dienraščiui. Laiške 
rašo: „...Kalendorius tikrai 
gražus ir spalvos, ir vaizdai, ir 
tie graudūs eilėraščiai...” Ačiū!

SKELBIMAI
x Kviečiame nepraleisti 

progos pabendrauti su drau
gais „Širdelių sūkuryje”, 
vasario 7 d., 6:30 v.v., Lemont, 
IL, paremti Pasaulio lietuvių 
centro mažosios salės atnauji
nimą, dalyvauti Danos Gylie
nės ypatingoje loterijoje, pasi
grožėti Judy Sidrienės gražiai 
išpuošta sale. Po skanios vaka
rienės, svečiai bus vaišinami 
Daivos Majauskienės sukur
tais desertais. Auka tik $35 
asmeniui. Stalus rezervuoja 
Daina Siliūnienė, tel. (630) 
852-3204. (sk.)

x Ieškomas pramoginių 
šokių instruktorius. Skambinti
Birutei, tel. 708-839-1000.

(sk.)
x Eksporto bendrovė, 

Detroit, MI, ieško sekretorės 
pastoviam darbui. Reikalavi
mai: anglų kalba, mašinraštis. 
Bendrovė parūpins automobilį 
ir butą. Kreiptis 248-541-6007.

(sk.)
x „Saulutė”, Lietuvos vai

kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams vai
kams, vaikams su negalia ir 
daugiavaikėms šeimoms Lietu
voje: D.P.Shukis $15, anonimas 
V. $100, Ginger Houghton $480 
dviem metams paremti dvi 
mergytes, anonimas K. $100, 
Francesca ir Stanley Žymantas 
$50 a.a. D.Normanto atm., 
Elena Dovydėnienė $100, Alma 
ir David Ericson $580 tęsia 
dviejų vaikų metinę paramą (po 
$240 už vaiką, pridedant po 
$50 dovanų kiekvienam), dr. 
Regina Padleckienė $20, Auš
relė Liulevičienė $100, dr. Rasa 
ir dr. Patrick McCarthy $50, A. 
ir D.Ericson $40, per Eleonorą 
Kružikienę L.A.Antanėlių $50 
a.a. Prano Kružiko ir a.a. Jurgio 
Kavaliūno atm. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL, 60089. 
Tel. (847) 537-7949, Tax ID 
#36-3003339. (sk.)

x Šv. Kalėdų proga gauna
me daug aukų Lietuvos našlai
čiams: X.Y. iš Wilmington, DE, 
- $200; Regina Alkevičienė, 
Linkoln Park, MI - $100; Da
nius E.Šilgalis, Euclid, OH, - 
$50; Aldona Pankienė, Chi
cago, IL, - $25; Valeria Bui- 
nys, Blue Bell, PA, - $25; 
Gražina ir Gediminas Sake- 
vičiai, Little Rock, AR, - $20. 
Lietuvos našlaičių vardu dė
kojame gerosioms tetoms ir 
dėdėms už paramą! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago
IL 60629.

(sk.)
x Muz. Manigirdas Motie- 

kaitis dalyvaus rašytojo Balio 
Sruogos minėjime sekmadie
nį, sausio 25 d., 3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai iš 
anksto gaunami „Seklyčioje” ir 
Leono Narbučio „Lion Frame 
Gallery” Lemonte. Visus gau
siai dalyvauti kviečia „Saulutė”, 
Lietuvos vaikų globos būrelis.

(sk.)
x Walter ir Rima Binder, 

Cary, IL, atsiuntė šv. Kalėdų 
proga $150 - vieno našlaičio 
metinį paramos mokestį. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629.

(sk.)

x Balio Sruogos minė
jimas bus sekmadienį, sau
sio 25 d., 3:00 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Visus maloniai kviečia „Sau
lutė”, Lietuvos vaikų globos
būrelis. , , .(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 DĖMESIO! VIDEO APA

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

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 S Archer Ave„ Chicago, IL 60632. 
Tel. 847-361-7636 (kalbame lietu
viškai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.

A




