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A. Butkevičius perkeltas \ 
bausmės atlikimo vietą 

Vilnius, lapkričio 20 d. 
(BNS). Už pasikėsinimą suk
čiauti stambiu mastu nuteis
tas Seimo narys Audrius But
kevičius penktadienį iš Lukiš
kių tardymo izoliatoriaus per
keltas į bausmės atlikimo 
vietą — Vilniaus sustiprintojo 
režimo pataisos darbų kolo
niją. 

Seimo narį vidurdienį iš ka
lėjimo į koloniją atvežė konvo
jaus automobilis. „Su juo dar 
nekalbėjau, sekmadienį pasi
kalbėsiu, susipažinsiu. Ypa
tingo sujudimo kolonijoje nė
ra, bet tai šiokia tokia naujie
na", BNS sakė kolonijos vir
šininkas A. Zabukas. Pasak 
kolonijos darbuotojų, „atrodo, 
Seimo narys naujoje vietoje 
jaučiasi normaliai". Su A. But
kevičiumi į koloniją atvežti 
dar trys nuteistieji. 

A. Butkevičius savaitę bus 
laikomas karantine, medikai 
patikrins jo sveikatą, jis bus 
supažindintas su kolonijos tai
syklėmis ir bus apgyvendintas 
kambaryje. A. Butkevičius ga
lės naudotis 4 ilgalaikiais (vie
no trukmė — iki 2 parų) ir 4 

trumpalaikiais (vieno trukmė 
— iki 4 valandų) pasimatys 
mais per metus. Už gerą el
gesį gali būti skiriama papil
domų pasimatymų. Iš koloni
jos Seimo narys galės vykti į 
Apeliacinį teismą, kuriam nu
teistojo advokatai greičiausiai 
jau kitą savaitę įteiks skundą. 

Vilniaus apygardos teismas 
trečiadienį A. Butkevičių pri
pažino kaltu ir nuteisė jį 
pusšeštų metų laisvės atė
mimo, skyrė 50 tūkst. litų 
baudą ir pusės turto konfiska
vimą. Pasak nuteistojo advo
kato Adomo Liutvinsko, per
vežti į bausmės atlikimo vietą 
Seimo narys paprašė pats, nes 
kolonija Sniego gatvėje Vil
niuje yra „kurortas", palyginti 
su tardymo izoliatoriaus vie
nute. Kolonijos viršininkas 
teigė, Jog jokių privilegijų ir 
nuolaidų Seimo nariui nebus, 
pasiūlysime jam darbo". 

Nuteistieji gamina tabure
tes, spinteles, lovas, langus 
balkonams, remontuoja auto
mobilius, siuva čiužinius. A. 
Butkevičius iki nuosprendžio 
buvo kalinamas 13 mėnesių. 

Panevėžio gydytojai įtariami 
kyšininkavimu 

Vilnius, lapkričio 20 d. 
(BNS). Sveikatos apsaugos 
ministerija pareiškė jog kol 
kas oficialiai nevertins gydy
tojų, kurie įtariami neteisėto 
atlyginimo iš pacientų ėmimu, 
o Gydytojų sąjunga įtariamųjų 
sulaikymą įvertino kaip „pro
vokaciją". 

„Kol kas tegaliu pasakyti ne
oficialų įvertinimą — toks el
gesys yra neetiškas", BNS 
sakė ministerijos atstovė spau
dai Vida Rimeikienė. Ji sakė, 
kad ministerijos vadovai kol 
kas negavo oficialaus proku
ratūros pranešimo apie Pane
vėžyje šią savaitę sulaikytus 
penkis įvairių ligoninių skyrių 
vedėjus, kurie įtariami ne
teisėtai ėmę pinigus iš ligonių. 
„Todėl tegalime neoficialiai ap
tarinėti šį nemalonų įvykį", 
sakė atstovė spaudai. 

Tuo tarpu Gydytojų sąjunga 
Panevėžio gydytojų sulaikymą 
įvertino kaip „provokaciją". 
„Mes vertiname tai kaip pa
stangas supriešinti visuomenę 
su gydytojais ir galvojame, 
kad panašių akcijų organiza
toriai turi būti įvardinti ir 

• baudžiami", teigiama penkta
dienį paskelbtame Gydytojų 
sąjungos tarybos pareiškime. 

Panevėžio gydytojus lapkr. 
18 d., trečiadienį sulaikė Pa
nevėžio policijos, apygardos pro
kuratūros bei Valstybės sau
gumo pareigūnai. įtariama, 
kad sulaikytieji gydytojai už 
medicinines paslaugas iš pa
cientų nuolat ėmė neteisėtus 
atlyginimus. Jie buvo apklaus
ti ir paleisti. Dėl tolimesnių 
teisėsaugos veiksmų jų at
žvilgiu bus apsispręsta pirma
dienį, lapkr. 23 d., nusprendus 
dėl bylos kėlimo. 

Iškėlus baudžiamąją bylą, 
susikompromitavusiems medi
kams gresia laisvės atėmimas 
iki trejų metų ir bauda arba 
piniginė bauda ir pašalinimas 
iš pareigų. 

Vyriausybė penktadienį įpa
reigojo Sveikatos apsaugos mi
nisteriją išnagrinėti „gydytojų 
atlyginimų situaciją". Pasak 
Vyriausybės spaudos tarny-

Lietuvos kariuomenė įžengia į Vilnių 1939 m. spalio mėnesį. 

Prez. V. Adamkus apdovanojo 
laisvės gynėjus 

bos, nors pastaraisiais metais 
sveikatos priežiūros finansavi
mas padidintas daugiau kaip 
50 procentų, kai kurių gydymo 
įstaigų administracija propor
cingai nepadidino gydytojų at
lyginimų ir jie atsilieka nuo 
šalies vidurkio. 

Sumuštas lenkų 
aktorius mirė 

Vilniuje 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS). Valstybinė teisės medi
cinos tarnyba, atlikusi akto
riaus Kazimierz Zaklukiewicz 
palaikų ekspertizę, patvirtino 
šv. Jokūbo ligoninės gydytojų 
išvadas, kad Lenkijos aktorius 
mirė nuo galvos smegenų 
traumos, patirtos nuo sumu
šimų. Išvados prokuratūrai 
bus perduotos po savaitės ar 
dviejų, nes ekspertai ketina 
atlikti papildomus mikrosko
pinius tyrimus. 

Mirus sumuštam lenkų ak
toriui, prokuratūra rengiasi 
sugrieštinti kaltinimus jo už
puolikams. Vilniaus apylinkės 
prokuratūra perkvalifikuos kal
tinimus sulaikytiems užpuo
likams iš apiplėšimo ir sun
kaus kūno sužalojimo į nu
žudymą, kai tik gaus išvadas. 

47 metų aktorius mirė 
antradienį, lapkr. 17 d., Vil
niaus Šv. Jokūbo ligoninėje nuo 
galvos smegenų traumos. Jis 
beveik savaitę buvo komos bū
senoje po užpuolimo Vilniuje 
trečiadienį, lapkr. 11 d. Įta
riamus lenkų aktoriaus už
puolikus 18-metį Vadimą Ka-
sijoną ir 17-metį Artūrą Sa
dauską policija sulaikė praėjusį 
savaitgalį, praėjus porai dienų 
po nusikaltimo. Jiems gresia 
laisvės atėmimas nuo 10 iki 
20 metų. 

Lenkijos aktorius buvo žiau
riai sumuštas prie Vilniaus 
„Velgos" viešbučio. Jam lūžo 
kaukolės kaulai, buvo stipriai 
sumuštos galvos smegenys, jį 
ištiko koma. Aktoriaus palai
kai ketvirtadienį, lapkr. 19 d., 
buvo perduoti artimiesiems. 

Vilnius, lapkričio 20 d. 
(BNS). Prezidentas Valdas 
Adamkus kariuomenės 80-
mečio proga valstybės apdova
nojimus skyrė rezistencijos da
lyviams, kariuomenės kūrė
jams bei dabar joje tarnaujan
tiems kariškiams. 

Atsižvelgiant į Krašto ap
saugos ministerijos bei Lietu
vos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro tei
kimą, Vyčio kryžiaus ordinai 
suteikti asmenims, kuriuos 
1949-1950 metais Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio tarybos 
prezidiumas buvo apdovanojęs 
Laisvės kovos kryžiais arba 
jiems buvo suteiktas Laisvės 
kovos karžygio garbės vardas. 
1-ojo, 2-ojo, 3-ojo laipsnio 
Vyčio kryžiaus ordinais apdo
vanoti 7 asmenys, iš kurių 5 

— po mirties. Lapkričio 23-
osios — Lietuvos karių dienos 
proga už nuopelnus, kuriant 
bei stiprinant krašto apsaugą, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių medaliu apdovanoti 
34 kariuomenės kūrėjai. Da
bar minimo Lietuvos kariuo
menės 80-mečio proga Vyčio 
kryžiaus ordinais apdovanoti 
ginkluoto pasipriešinimo daly

viai. 2-ojo laipsnio ordinais ap
dovanoti 8 rezistencijos daly
viai (visi po mirties), 3-ojo 
laipsnio — 11 asmenų ir 4-ojo 
laipsnio — 15 kovotojų. Ka
riuomenės 80-mečio proga už 
asmeninius nuopelnus, ku
riant bei stiprinant krašto ap
saugą, Vyčio Kryžiaus bei 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinais apdovanoti 
sausumos, jūrų pajėgose bei 
savanoriškoje krašto tarny
boje tarnaujantys kariškiai. 

Vašingtone paminėtas Lietuvos 
kariuomenės jubiliejus 

Washington, D.C, lap
kričio 19 d. Vakar vieno iš 
didžiausių Vašingtone įsikū
rusių karinių fortų (Fort 
Myer) Karininkų klube iškil
mingai paminėtas Lietuvos 
Kariuomenės 80-čio jubiliejus. 

I g n a l i n o s r e a k t o r i u s Šia proga Lietuvos ambasada 
sustabdytas 

Visaginas, lapkričio 19 d. 
(BNS). Ignalinos atominės 
elektrinės I-asis reaktorius 
ketvirtadienį buvo automa
tiškai išjungtas, klaidingai su
veikus avarinei apsaugos 
sistemai. Pirminiais patikrini
mo duomenimis, jokio gedimo 
reaktoriaus sistemose nėra, 
radiacinė aplinka nepasikeitė. 
I-asis reaktorius iki sustabdy
mo veikė 1300 megavatų ga
lingumu, II-ojo reaktoriaus 
vienas generatorius — 650 
megavatų galingumu. I-ojo re
aktoriaus sustabdymą kom
pensuos II-ojo reaktoriaus an
trasis generatorius bei pa
pildomi Elektrėnų šiluminės 
elektrinės pajėgumai. Valsty
binės atominės energetikos 
saugos inspekcijos vadovas 
Saulius Kutas BNS sakė, kad 
I-asis reaktorius greičiausiai 
bus vėl paleistas po 2-3 parų. 
Prieš tai bus kruopščiai iš
tirtos avarinio sustabdymo 
priežastys ir paskelbtos oficia
lios tyrimo išvados. IAE I-asis 
reaktorius sustojo, praėjus 
mėnesiui po jo remonto pabai
gos. Reaktorius buvo įjungtas 
spalio 16 dieną, pabaigus pen
kis mėnesius trukusį remontą, 
per kurį buvo įgyvendinama 
saugumo didinimo programa 
— įrengtos papildomos sau
gumą užtikrinančios priemo
nės, suremontuotų nauja, to
bulesnė kompiuterinė pirmojo 
bloko valdymo kompiuterinė 
sistema. Du Ignalinos jėgainės 
reaktoriai pagamina apie 80 
proc. Lietuvos elektros energi
jos. 

surengė diplomatinį priėmi
mą, į kurį atvyko daugiau 
kaip 300 svečių. Priėmime 
dalyvavo ir sveikinimo kalbą 
pasakė JAV Armijos sekreto
rius (Secretary of the Army) 
Robert Louis Caldera, Gyny
bos pasekretoriaus pavaduoto
ja dr. Delores Etter, JAV Kari
nio jūrų laivyno vado pa
vaduotojas admirolas Donald 
Piiiing. Karinių oro pajėgų de
partamento vadovybė, daug 

kitų aukštų Pentagono, Val
stybės departamento, Kongre
so pareigūnų, Vašingtone ak
redituoti gynybos atašė, kiti 
užsienio valstybių diplomatai. 
I priėmimą atvyko Pennsylva-
nia Tautinės gvardijos, su ku
ria Lietuvos kariuomenė pa
laiko ypatingai glaudžius ry
šius, delegacija, vadovaujama 
jos vado pavaduotojo brigados 
generolo Eugene Klynoot. 
Renginio metu buvo puiki ga
limybė atkreipti Amerikos bei 
kitų valstybių aukštų pa
reigūnų dėmesį į Lietuvos pa
stangas, siekiant NATO na
rystės, praktinį Lietuvos ka
riuomenės indėlį į taikos ir 
saugumo užtikrinimą. 

Operacija „Vartai — 98" 
prieš kontrabandą 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS). 
Daugiau nei mėnesį trunkant 
bendra teisėsaugos institucijų 
operacija „Vartai-98" jau davė 
ženklių rezultatu. Tai spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį 
pranešė operaciją vykdančių 
teisėsaugos žinyoų atstovai. 

Per 40 operacijos dienų pa
reigūnai iškėk 211 baudžia
mųjų bylų dėl kontrabandos, 
surašė 1 618 • iministracinės 
teisės pažekuflM protokolų, 
sulaikė 53 4->i litrus spirito, 
degtinės ir kitų alkoholinių 
gėrimų, per 3 t ikst. dėžių su 
kontrabandine:- is cigaretė
mis. 468 ton.:- maisto pro
duktų. Pareigu-ai taip pat su
laikė .56 automi bilius, 3 moto
ciklus bei viena laivą. Sumo
kėjus 50 tuks! tų baudą. Ru
sijos laivui bi.vo leista iš
plaukti. 

Operacija „\ irtai-98" pra
sidėjo spalio 1 iieną. Joje da
lyvauja visų policijos rūšių, 

Muitinės ir valstybės saugu
mo departamentų, mokesčių 
inspekcijos pareigūnai. Pasak 
Vidaus reikalų ministro Stasio 
Šedbaro, viena valstybė negali 
kovoti su organizuotu nusikal
stamumu, o viena institucija 
negali kovoti su tos pačios 
rūšies nusikaltimais. Operaci
jos atgarsiai jau pasiekė už
sienio valstybes, su jomis už
megzti kontaktai. Policijos de
partamento generalinis komi
saras Edvardas Gružas sakė, 
jog operacija siekiama ne tik 
pažaboti kontrabandos srautą, 
bet ir sustiprinti teisėsaugos 
pareigūnų bendradarbiavimą. 
Laikinasis Specialiųjų tyrimų 
tarnybos vadovas Valentinas 
Junokas teigė, jog pamažu 
keičiasi pareigūnų mąstysena, 
jie sąžiningiau dirba. Pasak 
jo, pasienio pareigūnams „ne
įmanoma įsiūlyti ir 100 Irtu — 
tuoj pat praneša viršininkui". 

Operacija vyks dar pora mė
nesių. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Rrutrr. DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, 

BelaPAN, R1A ir ELTA žirau agentūrų pranrtiman) 

•Kai vienas Baltarusijos 
miestų išleido korteles pa
grindiniams maisto pro
duktams, nusidriekė ilgos ei
lės prie maisto parduotuvių, o 
pareigūnai teigia, kad infliaci
ja iki metų pabaigos viršys 
85%. Tačiau Baltarusijos prez. 
Lukašenka įtikinėjo, kad 
maisto trūkumas nesiekia 
„krizės" lygio. „Baltarusijos 
ekonomikoje nėra nei katas
trofos, nei griūties nei tiekimo 
krizės", pareiškė A. Lukašen
ka; tačiau jis prašė imtis nea-
tidėliuotinų priemonių su
griežtinti ekonomikos kontrolę 
ir įsakė pareigūnams užtik
rinti, kad Baltarusijos gyven
tojai būtų aprūpinti „maistu, 
drabužiais ir taip toliau". Jis 
nesakė, iš kur vyriausybė visa 
tai gaus, tačiau uždraudė pa
reigūnams naudoti krašto re
zervines maisto atsargas. Tuo 
tarpu, vakariniame Ostoveco 
mieste įvestos korteles cukrui 
ir sviestui, o Novopolocko 
mieste paduotuvėms įsakyta 
pardavinėti tik miesto gyven
tojams. (AP -BNS). 

•Kandidatas į Latvijos 
ministro p i rmininko postą 
Vilis Krištopanas pareiškė 
ketinąs „kuo greičiau" page
rinti Latvijos ir Rusijos san
tykius. Jis pranešė kad, kaip 
Latvijos vyriausybės atstovas, 
užsibrėžia tikslą 1999m. susi
tikti su Rusijos ministru pirm. 
J. Primakovu. 

V. Krištopano kandidatūrą į 
valstybės vadovo postą pasiūlė 
Latvijos prez. Guntis Ulma
nis, atsižvelgdamas i trijų Lat
vijos Seimo frakcijų koalicijos 
rekomendacijas. (BNS). 

•Dešimčiai sovietinio laiko
tarpio Lenkijos teisėjų, kurie 
sprendė bylas 1944 - 1956 
metais, panaikintos padidin
tos pensijos ir kitos privilegi
jos. Šalies teisingumo minis
tro siūlymu tokį sprendimą 
priėmė Lenkijos Teisėjų tary
ba. „Žyde" laikraštis rašo, jog 
iš viso buvo pasiūlyta atimti 
privilegijas 33 teisėjams, ta
pčiau kai kurių bylų svarsty
mas užsitęsė. Laikraščio duo
menimis, Lenkijos Teisingumo 
ministerijoje įkurtas specia
lus padalinys, kuris jau 
peržiūrėjo 2.5 tūkstančio so
vietinio laikotarpio teisėjų ir 
prokurorų bylų. (BNS). 

•Šiaurės Korėja siūlė, 
kad Amerika sumokėtų 300 
mln. dol. už teisę apžiūrėti 
didelį požeminį objektą, 
kuriame gali būti kuriami 
branduoliniai ginklai, pareis-_ 

kė JAV atstovas. Per bendrą 
spaudos konferenciją su Japo
nijos premjeru K. Obuchi, 
JAV prezidentas išreiškė su
sirūpinimą dėl kai kurių nau
jienų pranešimų iš Š. Korėjos, 
kuriuos apibūdino, kaip ne
raminančius ženklus. „Nie
kas negali būti visiškai tik
ras, ar tokia Š. Korėjos po
zicija yra paprasčiausias eko
nominių sunkumų vaisius, kai 
ji bando gauti daugiau pinigų 
už tai, ką ji šiaip turėtų pada
ryti, ar ji iš tiesų siekia užimti 
karingesnes pozicijas", sakė B. 
Clinton. (AP - BNS). 

•Izraelis ir palestiniečių 
vadovybė pasirašė susita
rimą dėl pirmojo oro uosto 
atidarymo palestiniečių valdo
moje teritorijoje. Oro uostas 
yra Gazos Ruožo pietuose. Dėl 
jo daugiau kaip dvejus metus 
vyko ginčai per Izaelio ir pa
lestiniečių derybas, kurios 
spalio mėn. baigėsi pasirašyta 
laikinąja taikos sutartimi. 
Šiuo oro uostu negalės naudo
tis šalys, oficialiai kariaujan
čios su Izraeliu. Tačiau bus 
įleidžiami lėktuvai šalių, ku
rios nėra užmezgusios ryšių 
su Izraeliu. Tuo tarpu, pagal 
naująją taikos sutartį, Izraelis 
pradėjo daugiau kaip 2 proc. 
okupuoto Vakarų Kranto te
ritorijos perdavimą palesti
niečiams. (Reuters - BNS). 

•Romos Apeliacijų teis
mas nepatenkino Turkijos 
išduoto tarptaut inio suė
mimo įsakymo kurdų su
kilėlių vadui Abdullah Ocalan. 
Tačiau jis įspėtas likti Romoje 
dėl kito arešto įsakymo, kurį 
išdavė Vokietija. Šis nuo
sprendis greičiausiai padidins 
įtampą tarp Italijos ir Turki
jos. Ankara reikalavo Italijos 
išduoti Ocalan, kurį Turkija 
kaltina dėl maždaug 30,000 
žmonių žūties. Tuo tarpu, A. 
Ocalan paprašė politinio prie
globsčio, nes Italijos Konstitu
cija neleidžia išduoti įtaria
mojo šaliai, kurioje įteisinta 
mirties bausmė. (Reuters -
BNS;. 

•JAV stiprina savo ka
rines pajėgas Persų įlan
koje. Karo laivams buvo įsa
kyta prisijungti prie Persų 
įlankoje dislokuotų JAV jūrų 
pajėgų, kai jos rengėsi kari
niams smūgiams prieš Iraką. 
Numatyti antpuoliai buvo 
atšaukti šeštadienį, lapkr. 14 
d., Irakui sutikus atnaujinti 
bendradarbiavimą su Jungti
nių Tautų ginklų inspekto
riais. (AP -BNS). 

* Finansų ministras Al
girdas Šemeta lapkr. 20 d. 
Frankfurte prie Maino pasi
rašė sutartį su investicijų ban
ku „JP Morgan Securities" dėl 
30 mln. Vokietijos markiu Vy
riausybės vertybinių popierių 
emisijos platinimo. Vienerių 
metų trukmės obligacijos me
tų palūkanų norma yra 6.885 
proc.. pranešė Finansų mi
nisterijos atstove spaudai. 

Obligacijų palūkanų norma 
susieta su Vokietijos vyriau
sybės vertybinių popierių pa
lūkanų norma. 

„Si Vyriausybės vertybinių 
popierių emisija buvo sėk
mingai parduota, nepaisant 
dėl Rusijos finansų krizės su
sidariusios nepalankios padė-

ties pasaulio kapitalo rin
kose", teigiama ministerijos 
pranešime spaudai. 

Išleisti trumpesnio laikotar
pio ir nedidelės apimties obli
gacijas Lietuvos Vyriausybė 
nutarė, kai jai nepavyko 
išleisti dar nuo pavasario pla
nuotos 200 mln. eurų obliga
cijų emisijos. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 20 d.: Feliksas, Vis-

kantas. Jovydas, Vaidvilė. 
Lapkričio 21 d.: ŠvC. M Maruos 

pasiaukojimas, Marija, Gedgaudą*, 
Daine, Galius. 

Lapkričio 23 d.: Klemensas, Ko 
lumhnnas. Lakstute, Doviltas. 

' • 

I 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

DVYLIKA ŽINGSNIŲ I TAIKĄ, 
MEILĘ, RAMYBĘ 

dvyliktasis ž ingsnis 

Ir, štai, prieinam prie pas
kutinio žingsnio, prie pasku
tinės pakopos šioje dvasinio 
atsinaujinimo kelionėje. Tu
rėję progą susitaikyti su Die
vu, su savimi, ir su kitais, iš
laikome šį atsinaujinimo kelią 
nuolat stengdamiesi gyventi 
dvasiškai disciplinuotą gyve
nimą ir liudyti, kad Dievo žo
dis, Dievo noras, iš tikrųjų 
mums atneša taiką, meilę ir 
ramybę. 

Šis dvyliktasis žingsnis su
tampa su tarnavimu, todėl, 
kad patyrę dvasinį atsinau
j inimą š ių žingsnių vykdy
me, s tengiamės š ias žinias 
pateikti k i t iems ir š iuos 
pr inc ipus įgyvendint i vi
suose m ū s ų reikaluose. 

Norėdami Dievo vilties ir 
meilės žiniomis dalintis su ki
tais, darykime tai, gyvendami 
šį naujai atrastą gyvenimą, 
savo elgesiu įrodydami, kad 
pasitikime Dievu, kad drauge 
su juo stengiamės savo gyve
nimą Kristuje atkurti , kad tik
rai pasiduodame, paklustame 
Dievo valiai. Vertinkim per 
Dievą savyje įvykusį pasikeiti
mą, pripažindami kaip šv. Po
vilas savo laiške Titui (3:3-7): 
„Juk ir mes kitados buvome 
neprotingi, neklusnūs Dievui, 
paklydėliai, vergaujantys įvai
riems įnoriams ir malonu
mams, gyvenome blogybėje ir 
pavyde, buvome verti neapy
kantos ir vieni kitų neken-
tėme. Bet kai pasirodė mūsų 
Gelbėtojo Dievo gerumas ir 
meilė žmonėms, jis išgelbėjo 
mus Šventosios Dvasios at-
gimdančiu ir atnaujinančiu 
nuplovimu, tik ne dėl mūsų 
atliktų teisumo darbų, bet iš 
savo gailestingumo. Jis mums 
dosniai išliejo tos Dvasios per 
mūsų Išganytoją Jėzų Kristų, 
kad nuteisinti jo malone, tap
tume viltimi amžinojo gyveni
mo paveldėtojai". Savo pirma
jame laiške Timotėjui, šv. Po
vilas rašo (4:14-16): „Nepa
miršk tavyje esančios malonės 
dovanos, kuri tau buvo suteik
ta pranašo ištarme kar tu su 

vyresniųjų rankų uždėjimu. 
Rūpinkis šitais dalykais, at-
sidėk j iems, kad visi ma ty tų 
tavo pažangą. Žiūrėk savęs ir 
mokslo, ištverk šiuose dar
buose! Tai veikdamas, išgany
si ir save, ir savo klausytojus". 
Antrame laiške Timotėjui, šv. 
Povilas rašo (4:2): „Skelbk žo
dį, veik laiku ir nelaiku..." 

Evangelizacija be darbų, be 
elgesio lieka tik žodžiai. O 
nuoširdūs žodžiai visados a t 
sispindi žmogaus elgesyje. Ne
pamirškime, kad mūsų elge
sys yra stipriausias liudytojas 
Dievo veikimo mumyse. 

L.Š. 

RAMYBĖS MALDA 

Ši malda nuolatos ka lbama 
visose 12-žingsnių programo
se, ne tik vykstančių susir in
kimų metu, bet kasdien pavie
nių asmenų, kurie savo dva
siniam atsinaujinimui, atgimi
mui atsidavė. J i gali tapt i 
kiekvieno žmogaus kasdieni
nio kelio rodiklis. 

Viešpatie, suteik m a n 
ramybę priimti tai , ko 

negaliu pakeisti , 
narsą pakeisti tai , ką galiu 

pakeist i ir 
išmintį suprast i sk i r tumą 

ta rp jų . 
Gyvenant po vieną dieną 

atskirai , 
džiaugiantis kiekviena 

akimirka, 
priimant vargą ir skausmą 

kaip kelią į ramybę. 
Priimant, kaip Jėzus 

priėmė, 
šį nuodėmingą pasaulį tokį, 

koks j is yra, 
ne tokį, kokiu norėčiau, kad 

būtų. 
Tikėdama Tavimi ir 

pasiduodama Tavo Valiai, 
kad galėčiau būti nuosaikiai 

laiminga šiame gyvenime 
ir pilnutinai laiminga su 

Tavimi amžinajame. 
autorius 

Reinhold N i e b u h r 
vertė L . Š . 

SUSITINKA STUDENTAI SU 
SENDRAUGIAIS 

Spalio 24-tą dieną Vilniuje 
vykęs studentų ir sendraugių 
susitikimas prasidėjo šv. Mi-
šiomis. Kun. Rolandas Mak-
rickas pamokslą susiejo su tos 
dienos evangelija apie vaisių 
neduodantį figmedį, kuri tik
rai atitiko susitikimo mintį. 

Susiėjimo draugėn tikslas — 
susipažinimas vieniems su ki
tais, bendravimas, patirties ir 
nuomonių pasidalinimas. 
Daug kas sako, kad jaunimas 
su vyresniaisiais neturi bend
ros kalbos, nesupranta vieni 
kitų. Čia pamatėme, kad taip 
nėra. Studentai mielai bend
ravo su sendraugiais, o šie 
linksmai žaidė studentų su
galvotus žaidimus. 

Adolfas Darnusis, kalbėjęs 
apie organizacijos tikslus tei
gė, kad ateitininkų ideologija 
tai gamtinio, kultūrinio ir 
dvasinio/religinio elementų 
sinteze. Prof. S. Šalkauskis ją 
apibudino kaip pilnutinę, o A. 
Maceina, kaip darnos ideolo
gija Šie veiksniai susijungia. 

gamtinis pasaulis svarbus 
kiekvienam žmogui, o dvasinis 
— vainikuoja. Organizacija 
yra skirta ne tik l inksmam 
laiko praleidimui, bet ir mąs
tymui, dideliems darbams. A. 
Darnusis savo paskaitos pa
baigoje paragino prisiminti 
šūkį „Ora et labora", pateikė 
konkrečių pasiūlymų, ką galė
tų nuveikti s tudentai ir sen
draugiai kartu. 

Po pietų parodytas vaidini
mas apie žmogaus gyvenimo 
kelią dar kartą parodė, kokie 
mes esame panašūs vieni į ki
tus. Visi praeiname tuos pa
čius tarpsnius: kūdikystę, ne
rūpestingą vaikystę ir t.t. Čia 
susirinkusieji skyrėsi tik tuo, 
kad vieni dar yra entuziastin
gos jaunystės tarpsnyje, o kiti 
jau gali pasidalinti 70-90 me
tų patirtimi. 

Ateitininkų federacijos tary
bos pirmininkas Pe t ras Plum-
pa, kalbėdamas apie kartų 
skirtumus, nagrinėjo jų augi
mo sąlygas. Skirtingomis sąly-

Jonas ir l^ ima Šalčiai, Ateitininkų šalpos fondo didieji mecenatai. 
Nuotr J o n o MaJei&kos 

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠVAKARĖSE 
Ateitininkų Šalpos fondo va

karienė, Visų Šventųjų išva
karėse, subūrė nemažą būrį 
ateitininkų ir jų rėmėjų į Atei
tininkų namus Lemonte. Va
karienę organizavo Vida Ma-
leiškienė, fondo valdybos narė. 
Roma Kuprienė palaikė ryšį 
su spauda. Raminta Marcher-
tienė ir Irena Polikaitienė prie 
durų sveikino svečius, kurie 
prieš vakarienę gardžiavosi iš
dėstytais užkandžiais ir gaivi
nosi įvairiais gėrimais, kuriais 
aptarnavo Pranas Pranckevi-
čius ir Alfonsas Pargauskas. 

Vakarienės dalyvius trumpu 
žodžiu pasveikino fondo „vy
riausia šeimininkė" Vida Ma-
leiškienė ir pakvietė dr. Petrą 
Kisielių, Ateitininkų Šalpos 

fondo pirmininką tar t i žodį. 
Dr. Kisielius padėkojo visiems 
už dalyvavimą ir aukas Ateiti
ninkų namų Kaune remontui. 
Džiaugėsi, kad vajus surinkti 
remontui lėšas buvo sėkmin
gas. Padėkojo Jonui ir Irenai 
Pabedinskams (500 dol.), prel. 
Juozui Prunskiui (1,000 dol.) 
ir Vandai Prunskienei (1,000 
dol.), vakarienės metu įteikė 
čia pažymėtas aukas. Pranešė, 
kad spalio mėnesį Fondo var
du Jonas ir Laima Šalčiai Lie
tuvoje rūpinosi Ateitininkų 
namų Kaune atgavimu ir re
montu. Pakvietė Laimą Šal
čiuvienę perskaityti praneši
mą. 

Laima Šalčiuvienė, dėkoda
ma dr. Kisieliui už „įvėlimą" į 

ATEITININKŲ MNI-KURSAS 
MOKSLEIVIAMS 

ateitininkų reikalus, sakė, 
kad būdama maža niekada ne
galvojusi, kad daktaras , kuris 
į namus atvažiavo ją gydyti, 
metų eigoje bus asmuo su ku
riuo teks art imiau bendradar
biauti. Būdami Lietuvoje Šal
čiai susitarė su advokatu Jonu 
Kairevičium, kad jis, kaip tei
sinis patarėjas, atstovautų 
ateitininkų interesams namų 
atgavimo reikale. Drauge su 
Jonu Kairevičium, Vidu Ab-
raičiu, Vygantu Malinausku 
nustatė veikimo gaires ir pa
gal jas veikė. Vakarienės me
tu tik viena iš šešių strategijų 
nebuvo atlikta. Nors Šalčiai 
išvyko į Lietuvą pasiruošę sto
gą dengti, paaiškėjo, kad rei
kės palaukti, kadangi sąlygos 
ne tos, kurių Fondas tikėjosi. 
Trumpai paminėjus išeivijos 
dalią ir 1948/1949 metų pabai
gos sunkumus, teigė, kad visi 
esame toli nuėję. Tuo tarpu 
prisimindami jų pačių šeimos 
tragediją, 1949 metais žuvus 
vienuolikmečiui Vytautui Šal
čiui, Jono Šalčiaus vyresniam 
broliui, Jonas ir Laima Ateiti
ninkų namų Kaune atstaty
mui, prie j au anksčiau auko
tos sumos, pasižadėjo pridėti 
dar 100,000 dol., kai namai 
bus atgauti. Dalyviai šią žinią 
priėmė atsistoję ir plodami. 

Dr. Kisieliui padėkojus Šal
čiams, visus kvietė vakarie
nės, kurią buvo paruošusi Ra-
cine delikatesų krautuvė. Gar
džiai pasisotinę, dalyviai rin
kosi saldumynus prie kavutės, 
šnekučiavosi, bendravo, ir 
linksmai dainavo iki gera nuo
taika išsiskirstė į Visų Šven
tųjų išvakarių naktį. 

M V . 

• Geras žmogus yra švel
nesnis su savo priešais, negu 
blogas žmogus su savo drau
gais. 

B. Hali 

Spalio 9 iki 12 d. vyko sep
tintasis Ateitininkų mini-kur-
sas moksleiviams rytų pakraš
tyje. Vadovavo Mirga Girniu-
vienė ir Daiva Navickienė. 
Kursantų vadovai buvo Auri
mas Jakutavičius ir Skaidrys 
de Sa Pereira. Dalyvavo: Rasa 
ir Gintas Stirbiai ir Lina Šeš-
tokaitė iš Philadelphijos; Vai
va Razgaitytė iš New Yorko; 
Nomeda Girniūtė, Petras ir 
Laura Gaveliai, Martynas Li-
mantas , Andrius Gasparonis 
ir Aistė Narkevičiūtė iš Bosto
no apylinkių. Kadangi penki 
dalyviai neseniai atvykę iš 
Lietuvos, dominavo lietuvių 
kalba. Jaunuoliai susidrauga
vo ir kursas praėjo šilta, lie
tuviška nuotaika. 

Buvo skaitomos dvi paskai
tos. Po kiekvienos paskaitos 
kurso dalyviai išsiskirstė į du 
būrelius, kuriose diskutavo 
paskaitininkų parengtus klau
simus. Diskusijoms vadovavo 
patys jaunuoliai, Aurimui ir 
Skaidriui padedant. Po disku
sijų jaunuoliai parengė disku
sijų santrauką, kurią skaitė 
visiems. 

Dr. Andrius Kazlauskas kal
bėjo tema „Kristus kasdieny
bėje", a tkreipdamas kursantų 
dėmesį į paskiras evangelijas. 
Vienus dalyvius ypač pagavo 
jo klausimas „Ar tu manai, 
kad Dievas iš kiekvieno laukia 
kažko, ką tik tas žmogus gali 
padaryti? Ir kaip gali tai ži
noti?" 

Dr. Onilė Šeštokienė kalbėjo 

gomis išauga skirtingi žmo
nės. Po paskaitos vykusiose 
diskusijose studentai ir sen
draugiai išsakė, ko norėtų vie
ni iš kitų, kas juos džiugina, o 
kas liūdina. 

Kaip figmedžiui, norint, kad 
j is būtų vaisingas, reikalingos 
šaknys, lapai, stiebas, taip ir 
organizacija yra veikli, kai čia 
sau vietą randa ir vaikai, ir 
jaunimas, ir vyresnieji. 

Rėdą Sopranai tė 

apie bendraamžių daromą 
spaudimą ryšium su rūkymu, 
alkoholiu, apranga ir t.t., pai
liustruodama mintis jos pačios 
patirties pavyzdžiais. Kursan
tams labai patiko aktuali ir 
gyva paskaita. 

Trečia kurso tema buvo šei
myniškumas. Dalyviai nagri
nėjo klausimą: „Kurie bruožai 
svarbiausi mano antroje pusė
je?" Bendra išvada: ištikimybė 
ir meilė yra svarbiausi daly
kai, ieškant antros pusės. 

Kurso dalyviai taip pat tu
rėjo progos parašyti t rumpas 
kalbas laisva tema ir j a s pas
kaityti visai grupei. Kalbos 
lietė įvairias temas: graikų 
mitologiją, virusus, merginas, 
bostoniškių kelionę į Philadel
phijos Šeimos šventę, lituanis
tinę mokyklą ir kt. 

Šalia paskaitų bei prakalbų 
kursantai žiūrėjo ir diskutavo 
filmą „Gattica", žaidė profe
sionalų pravedamus žaidimus, 
lavinančius bendradarbiavimą 
ir mokėsi dalyvauti debatuose. 
Debatų temos buvo įvairios, 
pvz.: „Ar reiktų vaikučiams 
pasakyti tiesą apie Kalėdų Se
nelį?"; „Ar televizija turi ne
gerą įtaką jaunimui?"; Ar roko 
muzika turi negerą įtaką jau
nimui?" ir kt. 

Šeštadienį buvo susikaupi
mo vakaras, per kurį jaunuo
liai gilinosi į evangelijas ir j as 
diskutavo, giedojo giesmes ir 
lavino savo sugebėjimą tyloje 
susikaupti. 

Sekmadienį buvo linksma-
vakaris. Buvo žaidžiami įvai
rūs žaidimai i r šokiai, naudo
jant amerikietišką muziką, 
taip pat ir džazo muziką iš 
Lietuvos. 

Laisvalaikiu neapsieita be 
sporto, vadovaujant Aurimui 
ir Skaidriui. 

Atsisveikinti buvo liūdna, 
bet visi kartojo, jog dabar tu
rės ko laukti — ateinančio 
Ateitininkų mini-kurso moks
leiviams! 

Mirga Girniuvienė 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

4 8 1 7 W . 8 3 S t , B u r b a n k . IL 
T e t 7 0 8 - 4 2 3 - 6 1 1 4 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family D e n t a l C a r e 
6 3 1 7 Fa i rv iew, S t e . 6 
VVestmont, IL 6 0 5 5 9 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Felkm American Academy oi 

Family Practice 
Š E I M O S G Y D Y T O J A 

320W.61stAva. (219)947-5279 
HobTt. IN 48342 Fax (219) 947-6236 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

9356 S . Roberto Road 
HictoryhUte 

Tel. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR.A.B.GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
S P E C I A L Y B Ė - A K I Ų L I G O S 

3900 W . 95 S t Tel . 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 1230-3V p p 
treč. uždaryta, katvfrt 1-3v p p 
panfctad. ir saStad. 9v.r.-Į2v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

K a b a m e lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

TeL 773-565-7755 
Valandos pagal susitarimą 

E U G E N E C. DECKER, DOS, P.C. 
4 6 4 7 W . 1 0 3 St . , O a k . L a w n , IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S . Kedzie Ave. 
ChJeego. IL 6 0 6 5 2 
Tel. 773 -434 -2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučiu ligos 

15300 Weet Ave . 
Or landPark 

706-349-6100 
Valandos Įtaaden, išskyrus savaitgalius 
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DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
JOKŠA 

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

Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle Ave. 

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
SeStd pagal susitarimą 

Kabineto M . 773-776-2880 
Narnų tai. 708-448-5545 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

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

4707 S. GSbert. U Grange, I L 
T1708-362-4487 

M. VIUUŠ HIMTIŠ 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 St , Lernont IL 60439 
Priklauso Palos Community Hosprtal 

Sitver Crosr Hospttal 
Valandos pagal susitarimą 

Tal.70B-257.22gS 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - Š IRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 6C652 

K a b . te l . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

Canšmc Diagnoais, LTD. 
6 1 3 2 S . Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgi ja 

9 8 3 0 S . R i d g e l a n d A v e . 
C h i c a g o R i d g e , IL 6 0 4 1 5 

Tel. 708-636-6622 
4 1 4 9 W . 6 3 r d . St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S . Kedzie Ave. , Chicago 

773-776-6969 arba 773-489-4441 

UDUA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVHtoughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schrller St.. Ermhurst. IL 60126 

630 -941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

2 1 4 7 0 S. Pytaln S t 
M8Beeeon. IL 60443 
Tel. 706-748-0033 

_^^V^dardospaga^usj tar imą^^^^ 

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

AKIŲ L IGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Surte 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. 
Tower 1, Sutta 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
T e l (630) 4 3 6 4 1 2 0 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hadam. Brtdgavlaw, IL 60466 

Tai. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W . 171 S t 
T W e y P a r k . I L 60477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3 8 0 0 Highland Ave. , Ste. 201 
(skersai gatvės nuo Good Samaman fcjonines) 

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

Valandos susitarus 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValterSt. Lernont. IL 60439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. ColIegeDr. 
Palos Heighte, IL 60453 

Tai. 706-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 706-246-6581 
6449 S. PiiaaU Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetcheeter. IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel 706662-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 508i Ave.. Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus tre&d. Sestad 11-4 v p.p 

DR. LINA POŠKUS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

4817 W. 83 ST. . BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLĖ STANKEVlClOTĖ, 5 5 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croes Profeealonal PaviBon 

3 fl. South 
Utiuarsen Plaza C t at CeMomki Ave. 

Chtcego. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

DR. L PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9055 S. Roberts Rd.. Hiekory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (706) 596-4055 
V a l a n d o s p a g a l susitarimą 

DR. JOVTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave. , Hietory H M , IL 

T e l . ( 7 0 6 ) 5 9 8 - 6 1 0 1 

V a l a n d o s p a g a l susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRIDALLAS PRUNSfOS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
Illinois Paln Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeirjmų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo spedasstai 
Ch icago: 3 1 2 - 7 2 6 - 0 8 0 0 

E a s t D u n d ė s : 8 4 7 - 5 5 1 - 1 2 1 2 
M c H e n r y 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
Eik Grove: 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2 

ir Ubsrryvlss 

http://Tal.70B-257.22gS
http://M8Beeeon.IL
http://TWeyPark.IL
http://Weetcheeter.IL


LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KŪRIMASIS PRIEŠ 80 METŲ 

IGNAS MEDŽIUKAS 

1918 m. lapkričio 23 d. įsa
kymu Krašto Apsaugos minis
terijai buvo pradėta formuoti 
Lietuvos reguliarioji kariuo
menė. Pirmieji jos organizato
riai buvo lietuviai karininkai 
ir kareiviai, tik ką grįžę iš Ru
sijos. 

Mintis turėti savo kariuome
nę tarp lietuvių karininkų ir 
kareivių kilo po 1917 m. vasa
rio revoliucijos. Tuojau pat su
sidarė komitetas lietuvių ka
rių daliniams steigti. Laik
raštyje „Russkoje slovo" buvo 
įdėti tuo reikalu pranešimai. 
Dauguma komiteto narių pasi
sakė už lietuvių karinių dali
nių Rusijos armijoje steigimą. 
Išrinkta trijų asmenų delega
cija kreipėsi \ Maskvos karo 
apygardos viršininką pik. Bru-
zinovą, kur iam įteikė prašymą 
su pavardėmis asmenų, atsa
kingų už lietuviškų tautinių 
junginių organizavimą, bet lei
dimas nebuvo gautas . 

Susirinkimai vyko ir kitose 
Rusijos kariuomenės įgulose. 
Bendras Rusijos kariuomenėje 
tarnaujančių lietuvių karių 
suvažiavimas įvyko 1917 m 
gegužės 25-29 d. St. Peter
burge. J a m e dalyvavo 88 ats
tovai iš 16,000 karių. J ie poli
tiniais klausimais buvo vie
ningi, bet dėl tautinių pulkų 
steigimo nebuvo vieningos 
nuomonės, todėl šį klausimą 
spręsti paliko karių referendu
mas paskirose vietose. Suva
žiavimas išrinko Lietuvių kari
ninkų sąjungos centro komi
tetą iš 15 asmenų. 

Vieni pirmųjų lietuviškų da
linių kūrimu pradėjo rūpintis 
Kijevo įgulos kariai . J iems pa
vyko gauti Rusijos kariuome
nės Šiaurės \*akarų fronto va
do gen. A. Brusilovo įsakymą 
sudaryti atskirą batalioną. 
Gegužės 23 d. 700 lietuvių ka
rių, vadovaujamų karininko 
Pangonio. atsiskyrė nuo lenkų 
divizijos ir. vykdydami įsaky
mą, prisijungė prie 3-čios suo
mių divizijos II pulko, kaip 
atskiras kariuomenės viene
tas. Į naują paskyrimo vietą 
lietuviai kariai atvyko be 
ginklų ir amunicijos, pusiau 
basi, nes viskas iš jų buvo 
atimta, skiriantis nuo lenkų 
divizijos. 

Pakeitęs gen. Brusilovą, 
gen. Gutaras lietuvių daliniui 
įsakė išsiskirstyti į 22-os ar
mijos korpuso pulkus. Tačiau 
batalionas ats isakė vykdyti 
įsakymą ir 3 paras budėjo, 
laukdamas kazokų puolimo. 

Pagaliau birželio 29 d. buvo 
gautas fronto štabo įsakymas 
suformuoti į atskirą lietuvių 
batalioną, kuris buvo pavadin
tas ypatingu batalionu (Osoby 
litovskij batalion.) 

Batalionas gavo iš Kijevo 
Lietuvių Tautos tarybos vėlia
vą, kurią priėmė su didelėmis 
iškilmėmis. Fronte šis batalio
nas pasižymėjo ypatingu ko
vingumu. Batalione buvo 800 
kareivių ir 39 karininkai. Ru
sijoje vykstant pilietiniam ka
rui, bataliono vadovybė mėgi
no tar t i s su vokiečiais, kad 
leistų jiems grįžti į Lietuvą su 
ginkluote, bet vokiečiai nesuti
ko. 1918 m. balandžio 24 d. Vi
tebsko karinio revoliucinio ko
miteto įsakymu, kareiviai ir 
karininkai išsiskirstė. 

Į a tskirus pėstininkų batali
onus susiformavo: batalionas 
su 700 karių ir batalionas 
Smolenske su 600 karių. Susi
darė ir Valkos lietuvių raitelių 
divizionas. Lietuvių karininkų 
mėginimas sujungti visus lie
tuvių karinius dalinius į vieną 
diviziją ir su ginklais grįžti į 
Lietuvą nepavyko. 

Iširus lietuvių batalionams 
Rusijoje, vis daugiau karinin
kų ir kareivių ėmė grįžti į Lie
tuvą. Lietuvos Valstybės Tary
bos biuras sudarinėjo grįžtan-
čiųjų sąrašus. 

Stasys Butkus, vienas pir
mųjų savanorių, 1918 m. gruo
džio 13 d. atvykęs į Valstybės 
Tarybą Vilniuje, kaip savo at
siminimuose rašo, kreipėsi į 
kaimiškai atrodantį jaunuolį, 
stovintį prie durų, kurio ke
purėje buvo įsegtas Vytis. Jau
nuolis nurodė kambarį, ku
riame buvo registruojami sa
vanoriai. Čia jį sutikęs simpa
tiško veido kariškis pasakė. 

Danutė Bindokienė 

Nes tu, kary, budi! 

Nepriklausomos Lietuvos (1918 1939) kariuomenės paradas. 

kad ginsime ne partijų reika
lus, bet tik tėvynę ir drausmė 
kariuomenėje bus didesnė 
negu rusų. Butkui pareiškus, 
kad sutinkąs su sąlygomis, 
priėmė jį savanoriu, įregistra
vo ir paliepė jaunuoliui, sto
vinčiam prie durų, nuvesti jį į 
kareivines. „Einant per miestą 
— rašo St. Butkus savo atsi
minimuose, — mus užpuolė 
miesto chuliganiukai ir pradė
jo lenkiškai loti ir lyg šunes 
lydėti. Visokiais žodžiais mus 
plūdo ir pašiepė, tik atsimenu 
šiuos plūsmus Taryba, ryba, 
woda vvysechla, ryba zdekla' 
(Taryba, žuvis, vanduo išdžiū
vo, žuvis išgaišo)". 

O plūdimų ir Vilniaus da
vatkos lenkės negailėdavo. 

Toliau atsiminimų autorius 
pasakoja, kad jį kareivinėse 
ėmė klausinėti kiti savanoriai, 
viršilos ir puskarininkiai. J ie 
džiaugėsi, sulaukę prityrusio 
kario. Nors j is rusų armijoje 
buvo tik eilinis, sąrašuose bu
vo įrašytas „paoficierius", taigi 
nuo pirmos dienos pradėjo eiti 
puskarininkio pareigas, nors 
oficialiai buvo pakeltas tik 
1920 m. 

Savanorių tada buvo ne
daug. Tose pačiose kareivinė

se buvo lietuviai ir gudai. Ša
lia lietuvių karinių dalinių or
ganizavimosi ir Lietuvos ka
riuomenės gudų pulkas, o už 
sienos buvo dar ir vokiečių. 

J a u pirmąją dieną, kaip pa
sakoja atsiminimų autorius, 
išgirdęs didelį triukšmą. Pa
aiškėjo, kad savanoriai džiau
gėsi, parsivežę 317 šautuvų, ir 
dar pasakojo, kad 11 šautuvų 
nukn iaukę" . 

Šautuvai buvo duoti milici
jai apginkluoti, bet buvo pa
naudoti savanoriams. Po pietų 
prie tų šautuvų buvo pastaty
ta sargyba, kurios viršininku 
paskirtas, tik tos dienos rytą 
įstojęs į kariuomenę, savano
ris Butkus. 

Ginklus vokiečiai pardavi
nėjo nelegaliai: už šautuvą 
tekdavo mokėti nuo 25 iki 60 
markių. Nelegaliai buvo įsigy
ti ir du lengvieji kulkosvai
džiai. 

Toliau pasakojama, kad tuo 
metu Vilniuje organizavosi lie
tuvių, lenkų ir bolševikų ka
riuomenės. Kai vokiečiai iš 
vienų kareivinių išsikėlė, jos 
buvo perduotos lietuviams. 
J a s saugoti buvo pastatyta 
sargyba — du savanoriai civi-

Lietuvos Karinių oro pajėgų 1-39 Albatrosas. 

liniais rūbais. Tai matydami, 
vietos gyventojai, apsiginklavę 
kirviais ir kitais įrankiais, 
ėmė veržtis į kareivines, no
rėdami išplėšti baldus. Sargy
biniai, matydami, kad jų įspė
jimo neklauso, vienas jų palei
do šūvį ir pataikė vienam už
puolikui į petį. Visi kiti iškėlė 
rankas ir pasitraukė. 

Dar įdomiai savanoris S. 
Butkus prisimena istorinį įvy
kį, kai jam, vokiečiams pasi
traukus, teko dalyvauti 1919 
m. sausio 1 d., iškeliant Lietu
vos vėliavą Gedimino kalne ir 
būti jos pirmoje garbės sargy
boje. „Vėliavos pakėlimas yra 
maloniausia valanda mano gy
venime" — sako savanoris 
Stasys Butkus, miręs 1961 m. 
gruodžio 11 d., Brooklyne, NY. 

Kai 1918 m. Valstybės Tary
bai buvo leista sudaryti vy
riausybę ir formuoti ginkluotą 
miliciją, Vokietijos valdžia 
skyrė 100,000 markių subsi
diją, 1918 m. lapkričio 26 d. 
buvo gauta 10 milijonų mar
kių paskola. Artėjant raudo
najai armijai, vokiečiai siūlė 
pirkti karinių reikmenų. Vėl 
gauta paskola iš vokiečių — 
100 mln. markių, bet, imant 
dėmesin tuo metu vykstančią 
infliaciją, tai buvo lašas jūroje. 
Jei 1919 m. prie ginklo buvo 
8,000 vyrų, tai tas skaičius vis 
buvo didinamas, nes priešai iš 
visų pusių kėsinosi užgniaužti 
Lietuvos laisvę. 1920 m. pa
baigoje kariuomenės skaičius 
pasiekė beveik 60,000. Krašto 
gynybai buvo skiriama 42 pro
centai valstybės pajamų. Kari
ninkams ir valdininkams pusę 
metų nebuvo išmokamos al
gos. Bet pagaliau laisvė buvo 
laimėta per aukas ir pasi
šventimą. 

• Didžių vyrų atminimas 
yra nemažiau naudingas ne
gu jų buvimas. 

Seneca 

Dažnai ,,Drauge" ir kitoje 
lietuviškoje spaudoje matome 
lietuvių karių nuotraukas, 
skaitome aprašymus apie ka
rinių pajėgų atliekamas pra
tybas, įsigytą ginkluotę ir 
išvykas į užsienį, dalyvaujant 
bendruose manevruose su ki
tų valstybių kariais. Tais at
vejais visuomet pažymima, 
kad lietuviai pasirodė šau
niai ir namo grįžo, įsigiję nau
jos patirties bei įžvalgumo. 

Vis tik neretai pasigirsta 
skeptiški pasisakymai, kad 
Lietuvai turėti savo kariuo
menę yra per didelė praban
ga. Jos rūpybai, ginkluotei ir 
kitiems reikalams išleidžia
mus litus būtų galima sunau
doti praktiškesniems tiks
lams — gerinant krašto gy
ventojų kasdieninę buitį, ma
žinant vargą. Šiaip ar taip, 
nedidelės valstybės kariuo
menė kaimynų agresijos atve
ju negalėtų būti labai veiks
minga, nes neilgai išsilaikytų 
prieš stipresnį priešą. Ginkluo
tas pasipriešinimas reikštų 
tik bereikalingą gyvybių pra
radimą ir užpuolikų erzinimą, 
kuris ilgainiui išsilietų aršiu 
kerštu prieš visą kraštą. 

Tokios nuomonės — lietu
viams ne naujiena, tačiau jos 
plačiau pradėjo skambėti tik 
po Antrojo pasaulinio karo, 
kai lietuviai jau buvo atsiradę 
toli nuo savo gimtosios žemės. 
Visi taip pat žinojo, jog ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menė, kuria tauta taip di
džiavosi, kad nepagailėjo iš
laidų nei pastangų aprūpinti 
pačiais moderniausiais (tuo 
metu) ginklais bei įranga, tė
vynės laisvei atsidūrus di
džiausiame pavojuje 1940 me
tais, okupantui pradėjus žy
giuoti Lietuvos keliais, neiš
šovė nei vieno šūvio. 

Aiškinimai ir teisinimai, 
kad Lietuvos ginkluotos pa
jėgos nebuvo gavusios įsa
kymo iš savo ir krašto vy
riausybės ginklu pasipriešinti 
okupantui, šiuo metu atrodo 
gan blankūs. Neįtikina ir toli
mesni įvykiai, kai daug buvu
sių karių išėjo partizanauti ir 
tęsė pasalūnišką kovą beveik 
dešimt metų. Tai buvo narsi, 
žūtbūtinė kova, kuria tauta 
gali didžiuotis ir lenkti galvą 
prieš didvyrius partizanus, 
kovojusius, žuvusius ir ypač 
bolševikų suimtuosius, kurie 
kentėjo kalėjimuose tardymus 
ir žiaurią tremtį. Tačiau par
tizanų karas buvo sponta
niškas, iššauktas tėvynes mei
lės ir nenugalimo noro prie

šintis pavergėjui. Nepaisant, 
kad partizanų gretose buvo 
daug tikrosios Lietuvos ka
riuomenes karių, o jiems va
dovavo buvę karininkai, vis 
tik tai nebuvo valstybiniu 
mastu organizuotos karines 
pajėgos ir vargiai išperka oku
pacijos pradžioje padarytą vy
riausybės, nedavusios įsaky
mo priešintis, kaltę. 

Lapkričio 23 d. švenčiame 
Lietuvos kariuomenės šventę, 
prisimindami priežastis ir 
aplinkybes dėl kurių buvo 
įkurtos karines pajėgos tuoj 
po 1918 m. vasario 16-osios 
akto, paskelbusio nepriklauso
mos valstybes pradžią. Priešų 
anuomet (kaip ir šiandien) lie
tuvių tautai netrūko, o vien 
Lietuvos Tarybos drąsus 
žingsnis, paskelbiant Nepri
klausomybės aktą nesulaikė 
juos nuo grobuoniškų tikslų. 
Jeigu kam kyla abejonės, kad 
Lietuvos teritorija yra iš tik
rųjų nereikšminga, nedidelė 
ir kažkaip nelabai verta dė
mesio, turėtų pasklaidyti isto
rijos knygų puslapius, kad 
prisimintų, kiek dėl to žemės 
plotelio prie Baltijos jūros ko
vota diplomatijos keliais ir 
ginklu, kiek daug kartų į jį 
tiestos artimesnių ir tolimes
nių kaimynų rankos, siekian
čios, jeigu ne visą, tai bent 
kraštelį Lietuvos pagrobti. 

Niekas po 1918 metų neabe
jojo, kad Lietuvai sava kariuo
menė ne tik reikalinga, bet ir 
būtina. Neturėtų abejoti ir 
šiandien, nes nei poreikiai, 
nei sąlygos nepasikeitė. Ne
daug pasaulyje kraštų, netu
rinčių oficialios kariuomenės, 
o jeigu ir tvirtinama, kad jos 
nėra, tai gyventojai vienokiu 
a r kitokiu būdu paruošiami, 
reikalui esant, ginti savo tė
vynę. Kaip partizanų kovos 
akivaizdžiai įrodė, karys, ku
riam įskiepyta karinė draus
mė, kartu su tėvynės meilės 
idealais ir atsakomybės už 
savo veiksmus jausmu, gali 
tiek pat veiksmingai su priešu 
kovoti atvirose ar pasalūniš
kose kautynėse. 

Kariuomenė — tai puiki 
jaunimo auklėjimo mokykla, 
kurią pereiti turėtų kiekvie
nas vyras, mergina. Ypač šiuo 
metu tas svarbu, kai aplinka 
skatina ištižimą, savanaudiš
kumą ir apatiją krikščioniš
koms bei tautinėms verty
bėms. 

Švęskime Lietuvos kariuo
menės šventę su pasididžia
vimu ir dėkingumu, žinoda
mi, kad ,,už laisvą tėviškės ry
tojų, tu, kary, budi!" 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.71 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

(Tęsinys) 

— Ar jau pati nebūtis traukia? Kur jūs tą ežerą 
rasit? 

— Čia pat pakalnėj, — labai rimtu veidu ėmė 
aiškinti Stasys. 

— Nebent tavo paties panosėje. Kiek to ledo tebu
vo, ir tą patį žiemys ligi pat kranto jau bus išlaužęs. 

— Ir aš taip sakau, bet kad va jis užsispyrė. Lė
kim, lėkim. 

Benita atsisuko į mane. 
— Būčiau laimingas, kad namo pardulkintų, bet ir 

tai nedrįstu prašyti. 
— I ežerą, kaip nori, bet jau trečią kartą į miestą 

tai jau ne! — pakraipydamas galvą ėmė aiškintis Sta
sys. 

— O kam lakstyti? — užšoko ir Benita. — Juk ry
toj vis tiek viskas bus uždaryta. Yra ir ko pavalgyti ir 
kur atsigulti. Ką gali žinoti, kokia bus rytoj. 

Pasilikau. Pirmadienis iš ryto buvo kiek panašus į 
sekmadienį. Tik iš viršaus nebe taip dribo ir vėjas 
sumažėjo, nors sniego sūkurius dar tebesuko. Ežeras 
irgi buvo matyti. Nuo pat kranto tamsus, pasišiaušęs, 
pilnas baltų keterų. 

— Ar tebenorite lėkti palakstyti? — erzino Benita. 
Įmonė tylėjo. Tik po geros valandos atsiliepė nakti

nis sargas. Sakė, kad viskas uždaryta. Kažin ar ir kitą 

dieną dar kas bus. Paskambinau kaimynui. Tas 
apšvietė: 

— Tavo namo stogą tai dar matau, o mano tai 
nežinau. Iš čia langai užnešti tik ligi pusės, o iš kiemo, 
tai ligi viršaus. Nė plyšelio nepaliko. Niekas nejuda. 
Visas miestas uždarytas. Laimė, kad nuo Kalėdų visko 
likę. Šeilyn sako, galėtumėm gal dar ir porą savaičių 
prasistumti, bet va, Debra skambina, kad šį rytą pas
kutinę riekę suvalgiusi. Sakiau, ateik, gausi. Turim ne 
tik šviežios, bet dar ir sušaldytos. Bet kur ji atbris. 
Mėginsiu pats nunešti, jeigu duris atsidarysiu. Ar 
girdėjai, kad pusė miesto be elektros ir be šilumos? 

Tą girdėjom ir mes. Mums ne tas rūpėjo. Stasys 
būtinai norėjo išlėkti pasidairyti kaip kas šiandien 
atrodo. Norėjau ir aš, tik Benita šaipėsi iš tokių šiau
rės ašigalio tyrinėtojų. Vis tiek išlėkėm. Sniegas tebe
buvo švarutis, jokiu žmogaus buvimo ženklu nesudar
kytas. Mūsų snieglėkio paliktos vėžės buvo vienintelis 
ženklas, kad čia žmogaus būta, bet ir tai turbūt neil
gam: aštrus vėjelis dar tebešiureno palaidą sniegą, 
tebedailino šėlimo metu susuktus kauburius ir kau
burėlius. Kartais, gal netekęs kantrybės, o gal pyk
telėjęs, kad darkome jo sukurtas grožybes, pūste
lėdavo, ir keliom akimirkom paskandindavo ir mus ir 
viską aklam baltume. Kai gerą galą apsukę grįžom ir 
mūsų anksčiau paliktos vėžės buvo gražiai užlygintos. 

Juodu nenorėjo išleisti, nesispyriau nė aš . Stasys 
nuėjo vėliavos kelti, o aš pasiprašiau kokio sąsiuvinio 
švaraus popieriaus ir nuėjau į savo kambarį- Pasi
švaistymas po sniegus man vėl atgaivino pilkus vai
duoklius linguojančius į amžino šalčio nežinomybę, 
kurie vakar su tokiu skausmu kiaurai smigo. Norėjau 
nors apgraibom juos pasižymėti, kad ta ip ryškiai 
pūgos iš nežinia kur atėję, vėl į nežinią nenueitų. 

Tais metais daugiau žiemos kaip ir nemačiau. Tik 
tiek, kiek pro akis švystelėjo rytą lekiant į darbą ir va
kare grįžtant. Net didelių pūgų turbūt nebuvo. Tada iš 
Stasio grįžęs net nebandžiau pats išsikasti. Pasam
džiau, paskum susitariau, kad visada pravalytų, ta i 
tik naktimis teišgirsdavau, kad žmogus apie namą su 
plūgu burzginasi. Užtat visus vakarus ir visus savait
galius kankinausi su sėste apsėdusią Sibiro pūga. J i 
tapo man kaip malda, į kurią nesulauki jokio atgarsio. 
Rodos jau turi visą pasmerktųjų šiurpą tikrai į saują 
suėmęs, bet paveikslas išeina negyvas ir negyvas, vis 
ne toks, kokį matau akis į šalį nuo paveikslo pasukęs. 
Žinojau, kad pūgos grožis ir baisumas yra tik pašė
lusiam judesy, žinojau, kad fotografija judesio negali 
parodyti, bet vis tiek gailėjausi, kad tada. kai su Sta
siu lėkėm, nepasiėmiau aparato: gal jis būtų pagavęs 
kokį susisukimą, kurio mano akis nepagavo, o teptu
kas nebesugeba surasti. Pajutęs, kad taip negaliu pa
siekti to, kas sukasi galvoje, dedu drobę į šalį ir imu 
kitą. Atidedu jas su viltimi, kad kada nors. kai visiš
kai to nelauksiu, šaus į galvą sprendimas, ir gal tik 
keliais teptuko prisilietimais stabarą atgaivinsiu. Taip 
pasitaikydavo net tada, kai mokiausi tiksliai nupiešti 
tą, ką matydavau. Net ir mokytojas pasakydavo, kad 
paveikslas pagyvėjo. Tai tepu ir kraunu. Ateina vis ki
toks apmetimas, pasimaišo net ir ledo lytys, panašios į 
surizgusias kalnų uolas su užšalusiais veidais ir vėlių 
plūsnimis. Net sapnai tų vaizdų pritvinko. Vidurnaktį 
iš tokio sapno išniręs ne sykį galvojau, kad pūgoje 
išryškėjusi nieko dėto žmogaus kankynė išvarys mane 
iš proto. 

Galbūt tik dėl to nė į Jono pastabą neatkreipiau jo
kio dėmesio. Tada po pūgos nusiunčiau jam Brigitos 
laišką. Dar pridėjau, kad gali jo ir negrąžinti, nes aš 

nemanau, kad kada jai bereikėtų rašyti. Jis vis tiek 
grąžino. Ir dar parašė: „Nors ir sakei, kad nereikia 
grąžinti, bet grąžinu. Jis rašytas Tau, ne man. Nieka
da nieko svetimo pas save nelaikiau, nenoriu to. gero 
ar negero, įpročio laužyti nė dabar. Nenoriu, kad kada 
nors kas nors tarp mano daiktų užtikęs jį sakytų": „iš 
kur dabar tas čia?! Sakytų ir dar kažin ko prigalvotų. 
Kad jai parašei ir kad man atsiuntei labai dėkui. Per 
jį pajutau, kaip turi būti. Pirma buvau kaip sakinys be 
taško ir nežinojau, nesuvokiau, koks turi būti jo galas. 
Dabar žinau. Viskas turi turėti galą. Kiekvienas savo 
tašką. Kol nesuvoki, braidai kaip rūke. o kai nušvinta, 
viskas labai paprasta. Taip, kaip taškas gale sakmio. 
Tiesa, dar kartą dėkui už paveikslą. Net nebeatsime
nu, ar tada padėkojau. Jis visiems patinka. Kai kas 
apie jį išgirdę tyčia užeina pažiūrėti. Visi klausinėja, 
koks dailininkas ir kada jį padarė. Kas galėjo pagalvo
ti, kad taip galėtum? Nei tada stovykloje, nei dabar, 
kai praeitą rudenį čia viešėjai, ne į galvą neatėjo. Tavo 
paveikslas mane daug išmokė. Ne sykį juk mačiau, 
kaip žiūri į gęstančias alaus putas, bet dabar atėjo 
mintis, kad matai ne putas, bet save ir mus visus. Ma
tai, kaip gesti pats ir kaip gestame visi į čia atvyti. Da
bar pamačiau, kad turėjai savo viziją ir ją pagavai,o 
aš? Aš irgi turėjau viziją. Ne tokią kaip Tavo, Pa
prastą, kasdienišką. Dar neišmaniau kaip. bet tikėjau 
turėti šeimą, susisukti lizdą. Dar nežinojau nei kur. 
nei kaip, bet kartu su Brigitele. Negalvojau, kad bus 
lengva, bet vaizdavausi kaip bus. o atsidūriau prie to 
kalno. Maniau, čia būsiu radęs naujo gyvenimo šak
nis. Tetrūko, kad ji atvyktų, bet juk aną sykį sakiau, 
kaip išėjo, o dabar aišku. Įstrigau. Ir Aldoną įklam
pinau. Ar jai čia vieta? Juk maniau. Daug ką maniau. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, 1998 m. lapkričio 21 d., šeštadienis IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS Rimties valandėlė 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

SVEIKINAME NAUJĄ 
MUZIKOS 

PROFESIONALE 

Sių metų birželio mėnesį 
The American Conservatory 
of Music Revitai Durtine-
vičiūtei suteikė Master of Mu-
sic dirigentės specialybes dip
lomą. Revitos disertacijos te
ma buvo „The Lithuanian 
Composer Mikalojus K. Čiur
lionis and his contribution to 
Lithuanian music". 

Revita. Redos Durtinevičie-
nės —Venckus dukra, savo 
pirmus žingsnius muzikoje 
pradėjo dar Lietuvoje. Užaugo 
Kalvarijoje prie visų apdai
nuotos Šešupės su daina ir 
meile muzikai. Pamilo ją dar 
būdama maža. Pradžios mok
slus baigė Kalvarijoje. 1993 
m. įstojo į Kauno J. Gruo
džio konservatoriją ir ją baigė 
1996 metais įsigydama diri
gentes specialybę. Atvykusi į 

Revita Durtineviėiutė 

Ameriką muzikos studijas 
tęsė ir šiais metais baigė. Da
bartiniu metu dėsto muzikos 
teoriją ir praktiką Musical 
Development Center, Mun-
ster. Indiana. 

Revitai linkime sėkmes 
sirinktoje profesijoje. 

pa-

A.V. 

Šių metų rugpjūčio 15 dieną 
įspūdingoje Immaculata baž
nyčioje, San Diego, Kaliforni
joje, rinkosi Mildos Simonai
tytės ir Leslie Boyd III šeimų 
nariai, giminės, artimieji ir 
draugai. Rinkosi šion aukštų 
palmių ir gelių apsupton baž
nyčion švęsti Mildos ir Leslie 
sutuoktuvių. 

Svečiams susėdus galingai 
sugaudė vargonai ir baltu ta
ku altoriaus link pajudėjo 
iškilminga vestuvinio pulko 
eisena. Pirmoje poroje — jau
nosios draugė Sparrow Serra-
no ir Mildos jaunesnis brolis 
Rimas Simonaitis. Paskui — 
jaunosios vyresnis brolis Li
nas Simonaitis ir jo žmona 
Aleksandra Gražytė Simonai-
tienė. Vyriausioji pamergė 
Vida Simonaitytė Castillo — 
jaunosios pusseserės ir vai
kystės draugė prie altoriaus 
sutiko jaunojo brolį Lindsey 
Boyd. Smulkiais žingsneliais 
rimtai žengė vainikėliais pa-
pasipuošusios mažosios gėlių 
nešėjos, jaunosios krikšto duk
rytės. Andrea ir Erika Castil
lo. Tėvelio Algio Simonaičio ly-

Jaunavedžiai Milda 'Simonaitytė) ir Leslie Boyd III. su abiejų tėvais, pamergėmis ir pabroliais. Iš k.: Rimas 
Simonaitis. Sparrow Serrano, Vida Simonaitytė Castillo. Algis ir Lionė Simonaičiai, jaunieji Milda ir Leslie, Su-
san ir Leslie C. Boyd, Jr. Lindsey Boyd. dr. Aleksandra ir dr. Linas Simonaičiai. Priekyje — gelių nešėjos An
drea ir Erika Castillo. 

dima, baltu nuotakos rūbu 
pasipuošusi grakščiai žengė 
jaunoji Milda, prie altoriaus 
laukiama laimingai besišyp
sančio sužadėtinio Leslie Boyd 
III. 

Šv. Mišias aukojo ir Santuo
kos sakramentą suteikė mons. 
Daniel Dillabough. Mišių me
tu skaitinius skaitė iš Floridos 
atskridusi Leslie močiutė Su-
zanne Le Brun. Samoa tau
tybės. Pasipuošusi tradicine 
Samona suknele ir gražia gė
lių apykakle, Suzanne Le 
Brun pirmąjį skaitinį skaitė 
Samoa kalba, žodžius paly
dėdama atitinkančiais rankų 
judesiais. Antrąjį skaitinį lie
tuviškai skaitė Rimas Simo
naitis. Giminių ir draugų ap
supti, Milda ir Leslie pasi-, 
žadėjo vienas kitam ir su-' 
mainė aukso žiedus. 

Milda Konstancija Simonai
tytė, Lionės ir Algio Simo
naičių duktė, gimė Hartford, 
Connecticut. Studijavo Yale 
universitete, New Haven, CT. 
įsigydama psichologijos baka
lauro laipsnį. Vėliau studijas 
tęsė San Diego State universi
tete, įsigydama jūros žin
duolių mokslų magistro laips
nį. Dabar Milda dirba Univer-
sity of California at San Diego 
biologijos skyriuje. Gyvenda
ma Hartforde Milda lankė ir 
baigė „Švyturio" lituanistinę 
mokyklą, o vėliau joje ir moky
tojavo. Šoko „Berželio" tauti
nių šokių šokėjų grupėje, daly
vavo lietuvių skautų veikloje 
ir Jaunimo kongrese. Milda 
lankė ir baigė Vilniaus univer
siteto vasaros lituanistikos 
kursus Lietuvoje. 

Leslie Cyril Boyd III yra Su-
san ir Leslie Boyd vyresnis 
sūnus, gimęs Fort Lauderdale, 
Floridoje. Baigė Florida Atlan
tic universitetą įsigydamas 
chemijos ir mikrobiologijos 
laipsnius. Dabar dirba Azur 
Environmental bendrovėje, 
Carsbad, Kalifornijoje. 

Vestuvių vaišės vyko San 
Diego Hyatt viešbutyje, prie 
Mission Bay (iankos. Pro po
kylių salės langus buvo mato
ma (lanka, {lankoje — prieplau
kos, prie jų pririštos jachtos ir 
laiveliai, o kitoje pusėje — 
spalvotų gėlių darželiai. Ves
tuvių puotoje dalyvavo gi
mines ir svečiai iš Connecticut 
ir Massachusetts, iŠ Illinois ir 
Kalifornijos, iš Havvaii ir net 
iš Gvatemalos. Vaišėse netrū
ko saldumynų, geros nuotai
kos ir dainų. Daugelis svečių 
seniai nesimatę, tad puotavi-
mas, bendravimas ir dainavi
mas nusitęsė iki vėlumos. Mu
zika ir graži daina subūrė 
-vėčius — skambėjo ne tik lie-

VISA SUTAIKANTIS 
KARALIUS 

Paskutinį liturginių metų 
sekmadienį, Švenčiant Kris
taus Karaliaus šventę, Bažny
čia pateikia Mišių skaitinius, 
kuriais kviečia mus pažvelgti į 
Kristų, tiek žemiško valdovo 
prasme, tiek teologine, tiek ir 
jo žmogiško įkūnijimo prasme, 
jam kenčiant ant kryžiaus. 
Tuo Bažnyčia suteikia mums 
progą pripažinti jo viešpatavi
mą praėjusiais metais ir ženg
ti pirmyn į naujuosius litur
ginius metus, nes jis mus su
taiko su savimi ant kryžiaus 
išlietu savo krauju. 

Pirmasis skaitinys iš antro
sios Samuelio knygos (2 Sam 
5:1-3) yra Izraelio tautos poli
tinis pareiškimas, priimant 
Dovydą savo karalium. Į šį 

tuviškos, bet ir angliškos bei 
ispaniškos dainos. 

Povestuvinėn kelionėn Mil
da ir Leslie išvyko į Puerto 
Vallarta, Meksikoje. Jauna
vedžių tėveliai, giminės, drau
gai ir pažįstami linki jiems lai
mingo gyvenimo. Linkime, 
kad tyra meilė, spinduliavusi 
iš jų akių vestuvių dieną, 
žibėtų jų širdyse per visas jų 
vedybinio gyvenimo dienas. 

Aleksandra Gražytė 
Simonai t ienė 

Solistė Audronė Gaižiūnienė, nors 
gyvena tolokai nuo didesnių lietu
vių centrų (Rockford, IL), neatsisa
ko koncertuoti Čikagoje ir kitur. 
Neseniai ji atliko sėkmingą kon
certą Jaunimo centre su tenoru Vir
gilijum Noreika. Koncertą ruošė 
„Saulutė". 

momentą tauta atėjo po eilės 
tragiškų įvykių. Dovydui iški
lus pretendentu į sostą, kara
lius Saulius jį persekiojo ir 
kovoje su filistinieciais Sau
lius nusižudė (1 Sam 18-31). 
Tuomet pietinė — Judo gi
minė — patepė Dovydą kara
lium (2 Sam 2:4). Civilinio 
karo metu tarp Dovydo šali
ninkų ir Sauliaus sūnaus Iš-
Baal šalininkų, Iš-Baal buvo 
nužudytas (2 Sam 2:8 4:12). 
Tuomet ir šiaurinės giminės 
atėjo pas Dovydą, ir patepė jį 
savo karalium. Tautos politinį 
pareiškimą, kai Dovydas tam
pa jos visos karalium, girdime 
šį sekmadienį. 

Kristaus (Dovydo palikuo
nio) Karaliaus šventėje pasi
rinkdama tokį skaitinį, Baž
nyčia kviečia mus pamąstyti 
apie mūsų laikų žmogiško gy
venimo aplinkybes — tragedi
jas, politinius ėjimus, klaidas 
ir laimėjimus, ieškant būdų, 
kad Kristus taptų ir mūsų 
būties valdovu. Persakydami 
Izraelio giminių pareiškimą, 
esame kviečiami tarti Kristui: 
„Mes gi esame tavojo kūno ir 
kraujo. ...Tu gi mus išvedei ir 
parvedi mūsų gyvenimo kelyje 
ir takeliuose. Tu esi mūsų ga
nytojas. Mes iškilmingai tam 
pritariame ir patepame Tave 
savo karalium". 

Šv. Paulius laiške Kolosų ti
kintiesiems (Kol 1:12-20) pa
teikia teologinį žvilgsnį į Kris
tų Karalių. Panašiai kaip tau
tos tragedijos privedė ją priim
ti Dievo pateptinį Dovydą ka
ralium, taip Paulius mato, jog 
mūsų nuodėmės mus priveda 
prie to, kad priimtume Kristų 
savo karalium: „Dėkojame 
Dievui Tėvui, ...kuris išgelbėjo 
mus iš tamsybių valdžios ir 
perkėlė į savo mylimojo Sū
naus karalystę. Per jį turime 
atpirkimą ir nuodėmių atlei
dimą. ...Dievas panorėjo jame 
apgyvendinti visą pilnatvę ir 
per jį visą sutaikyti su savimi, 
darant jo kryžiaus krauju tai
ką, — per jį sutaikyti visa, kas 
yra žemėje ir danguje". 

Kristaus asmenyje visa yra 
sutaikyta — net ir mūsų nuo
dėmės ir ydos: „Tą, kuris ne
pažino nuodėmės, jis dėl mūsų 
padarė nuodėmę, kad mes ja
me taptume paties Dievo tei

sumu", rašo Paulius laiške Ko-
rintiečiams (2 Kor 5:21). Tad 
kvietimas Kristų būti mūsų 
karalium, nėra jo kvietimas 
tik į gerąsias mūsų asmeniš
ko, visuomeninio ar politinio 
gyvenimo dalis, bet prašymas, 
kad jis, priėmęs mus tokius, 
kokie esame, sutaikytų su sa
vimi — padarytų panašesniais 
ui-

Kadangi, anot šv. Pauliaus 
laiško Kolosiečiams, Kristuje 
yra „visa, kas yra danguje ir 
žemėje... jis yra Kūno — Baž
nyčios galva. Jis — pradžia, 
pirmgimis iš mirusiųjų tar
po... Dievas panorėjo jame ap
gyvendinti visą pilnatvę". 
Kristaus karaliavimo pilnatvė 
apima visatą: „Dangus skelbia 
Dievo garbę, apie Jo rankų 
darbus dangaus skliautas by
loja? (Ps 19:2). 

Tačiau Evangelijoje (Luko 
23:35-43) matome tos dieviš
kos garbės žmogiškąjį įkūniji
mą — Kristų, kenčiantį ant 
kryžiaus. Luko evangelija at
kreipia dėmesį į įvairius žmo
giškus momentus Jėzaus mir
ties kančioje. Žmonių tylų ste
bėjimą, jų vadams Jėzų išjuo
kiant, kareivių šaipymąsi, iro
nišką užrašą ant kryžiaus, 
skelbiantį Jėzų karalium, vie
no plėšiko sarkazmą, bet kito 
— užuojautą. Ir pagaliau, Jė
zaus pažadas jam: „Dar šian
dien su manimi būsi rojuje". 

Kristaus kryžius įgalina 
mus kalbėti priešingybėmis: 
„gerasis plėšikas". Ir mes įvai
riais atvejais esame sarkas
tiškai juokęsi iš apsiginti ne
galinčio žmogaus, ar siūlę acto 
atsigerti visko netekusiam 
žmogui. Bet nepaisant, kokia 
buvo mūsų laikysena, stovint 
prie kito žmogaus kryžiaus, 
visi galime būti ir „geraisiais 
nusikaltėliais". Dievas iš mū
sų teprašo tik lašelio žmoniš
kumo ir dar vieno lašelio nuo
lankumo. Tuomet ir mums 
bus nesunku būti ir atjau
čiančiais, ir gailestingais. Kal
bėdami „Tėve mūsų", sakome: 
„Teateinie tavo karalystė... ir 
atleisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame savo 
kaltininkams". 

O Jėzus, kuris iš mūsų, kaip 
iš latro ant kryžiaus, taip ma
žai prašo, žada mums: „Šian
dien — baigiantis šiems litur
giniams metams, per šią Kris
taus Karaliaus šventę sutai
kyti su manimi šv. Mišių au
koje — būsite su manim ro
juje". 

Aldona Zailskaitė 

Rūtos (Kalvaitytės' ir Tomo Skučų vestuvinėje puotoje jaunavedžius sveikina jaunojo dėdė. JAV LB XV tarybos 
prezidiumo pirmininkas Donatas ir dėdienė Gina Skučai. Rūta, Ramūno ir Irenos Kalvaičių iš Vvalpole, MA, 
duktė ir Tomas, dr. Jovito ir Gailutės Skučų iš Rochester, NY. sūnus, susituokė š.m. rugsėjo 5 d Vestuvių puota 
vyko Mansfield. MA. 

Jaunimo sąjungos suruoštoje išvykoje į ..Tony and Tinas wedding" Iš k.. Peter ir Julija Deuschle, Linas C'epe-
le. jaunavedžius Tony ir Tina vaidinę aktoriai. Beatričė Čepeliene, dr. Linas ir Alytė Simonaičiai ir Nida Bichne-
vičiute Jaunavedžiai Milda (Simonaitytė) ir Leslie Boyd III. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

ŽEMIAUSIOS KAINOS Į VILNIŲ 

Chicago $399.00 
Newark $350.00 

S p e c i a l i o s k a i n o s s k r y d ž i a m s į V i ln ių 
i i į v a i r i ų J A V m i e s t ų . 

B a l t i m o r e $480.00 
C l e v e l a n d $540.00 
D e n v e r $564.00 
D e t r o i t $504.00 
L o s A n g e l e s $594.00 
M i n n e a p o l i s $504.00 
O m a h a $582.00 
O r l a n d o $504.00 
S a n F r a n c i s c o $594.00 
T a m p a $504.00 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo i r kitos informacijos prašome 
kreiptis į mūsų raš t inę . Maloniai J u m s patarnausime. 

A m e r i c a n Trave l Serv i ce 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park , IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000, 800-422-3190 
Faz 708-422-3163 



JUOZO TUMO VAIŽGANTO 
MUZIEJUJE 

Juozo Tumo — Vaižganto 
memorialinis muziejus (Mai
ronio lietuvių literatūros mu
ziejaus skyrius) vidurvasa
ryje šventė savo pirmąjį 
gimtadienį. Šia proga, kaip ir 
pridera švenčiant gimtadienį, 
buvo gauta dovana. Amerikos 
kultūros archyvo direktorius 
Juozas Kriaučiūnas perdavė 
šio straipsnio autorės pra
šymu — Juozo Tumo — Vaiž-
fanto autentiškus kailinius, 

ie kailiniai ilgus metus buvo 
saugomi ALKos muziejuje 
Putname (JAV). Taigi di
džiausias Vaižganto turtas 
pasiekė Lietuvą, sugrįžo į jo 
namus. 

Savo testamente jis rašė: 
„Nekilnojamo turto man nė
ra, o kilnojamasis susidaro iš 
bibliotekos (apie 2,000 tomų, 
nebrangių, bet rinktinių pa
veikslų galerijos, nebrangių 
baldų ir visai menkos garde-
robos, kur vertingi tik kaili
niai. Visa tai tuo tarpu telpa 
keturiuose kambariuose 
Aleksoto g. 6-4. Pinigų man 
nėra, aš juos kaip tretinin
kas, išdalindavau kas mėnuo 
moksleiviams ir įstaigoms...". 

Per pirmąsias rašytojo mir
ties metines buvo atidarytas 
Vaižganto muziejus, prie Vy
tauto Didžiojo universiteto. 
Jkurti 3 kambariai, — biblio
tekos rankraščių skyriuje bu
vo saugomas ir rašytojo as
meninis archyvas, memoria
linė biblioteka (2,000 knygų, 
įvairių leidinių), kuria galėjo 
naudotis studentai. Vaižgan
tas savo testamente pageida
vo, kad jo turtas liktų vie
noje vietoje. Tačiau tai ne
išsipildė. Pirmiausia buvo 
baimintasi dėl kailinių, kad 
jie gali sudūlėti nuo gulėjimo, 
norsbuvo pagaminta speciali 
metalinė dėžė jiems laikyti. 
Kailiniai buvo parduoti inži
nieriui Kaziui Krikščiukaičiui 
už 700 Lt. Gyvenimo audros 
sujaukė ramų gyvenimą. 
1941 metais uždarius Vytau
to Didžiojo i :iiversitetą Kau
ne, rašytojo muziejus išskirs
tytas. Beveik visa biblioteka, 
kai kurios nuotraukos, taip 
pat senojo muziejaus inven
torinės knygos pasiliko naujai 
įsteigto Kauno Politechnikos 
instituto bibliotekoje Retų 
spaudinių skyriuje. Maironio 
muziejui atiteko baldai, pa
veikslai, smulkūs daiktai, kai 

kurie rankraščiai ir nuotrau
kos. Dalis archyvo iškeliavo į 
Vilnių — į Mokslų akademi
ją, į universitetą. O Krikščiu
kaičių šeimą gyvenimo audra 
nubloškė užjūrin, į Bostoną. 
Kaip turtą, jie pasiėmė su sa
vimi ir Vaižganto kailinius. 
Šie kailiniai buvo jiems 
didžiausia relikvija. Krikščiu
kaičiai galvojo, kaip išsau
goti šiuos brangius (ne mate
rialine prasme) kailinius. At
siradus galimybei, jie perdavė 
juos į Putnamą, į Lietuvių 
kultūros archyve esantį mu
ziejų. Čia jiems buvo paga
mintas specialus permatomas 
celofaninis maišas. Lankyto
jai galėjo pasidžiaugti tokiu 
eksponatu. O ir Bronė Krikš-
čiukaitienė rašė: „Esu laimin
ga, kad atsirado vieta, kur ši 
brangi relikvija bus saugoma 
ir nebus pavojaus pražūti...". 

Lankydamasi Putname 
1989 metais, pirmą kartą pa
mačiau „garsiuosius kaili
nius". Jau tuo metu mūsų 
muziejininkų galvose buvo 
Vaižganto muziejaus įkūrimo 
vizija. Tada nedrąsiai užsimi
niau ALKos direktoriui dr. J. 
Kriaučiūnui apie norą par
vežti kailinius į Lietuvą. De
ja, tada ir liko tik svajone. 
Sakoma — jei labai nori, tai 
svajonės išsipildo. Istorijos 
ratas pasisuko gan greitai. Ir 
štai 1997 metais liepos 8 die

ną Juozo Tumo — Vaižganto 
muziejus atvėrė duris savo 
lankytojams. Keturi kamba
riai, apstatyti autentiškais 
baldais, paveikslais, tik bib
lioteką muziejui padovanojo 
kun. R. Mikutavičius. O šiais 
metais lankantis JAV, ALKos 
archyve jau drąsiai galėjau 
išreikšti savo pageidavimą — 
parvežti kailinius į Lietuvą. 
Buvau suprasta malonios 
valdžios ir, gavusi direkto
riaus dr. Kriaučiūno oficialų 
leidimą, paėmiau kailinius. 
Siųsti jų nedrįsau — baimė, 
kad gali dingti, tiek metų 
išlaikytas, išsaugotas turtas, 
paskatino mane juos vežti su 
savim. Matilda Kurapkienė, 
paskolino šiam reikalui laga
miną. 

Savo testamente J. Tumas 
rašė: „Aš niekam nesu skal
nas, o man daug kas. Duoda
mas, kvitų neimdavau nei di
desnei sumai. Jei skolininkai 
garbingi, patys tegu susineša 
Vaižganto namams: jei užsi
gins, tai jų ir buvo grobuo
niška intencija. Ir kitaip ma
ne apvogdavo. Prašau nesiby-
linėti...". 

Po truputėlį pradedamos 
grąžinti Vaižgantui skolos... 
Praėjus daugiau nei 60 me
tų, rašytojo testamentinis 
noras bent iš dalies įgyven
dintas — įkurtas jo vardo 
memorialinis butas — mu
ziejus. Aišku, surinkti „iš
barstytą" visą rašytojo turtą į 
vieną vietą mums, muzieji
ninkams, tikrai nepavyko, nes 
biblioteka ir dabar naudojasi 
Kauno Technologijos univer
siteto studentai (kaip ir pa
geidavo savininkas), kitos 
įstaigos taip pat nelinkusios 
atiduoti jo nuosavybės, nes 
per tiek gyvenimo metų ta 
medžiaga įaugo į vienus ar 
kitus fondus. Bet po trupi
nėlį, aš manau, sugebėsime 
viską sugrąžinti mūsų Švie
suliui Vaižgantui. 

Nuoširdžiai dėkojame Ame
rikos Lietuvių kultūros archy
vo vadovybei ir ypač dr. J. 
Kriaučiūnui už kilnią dovaną. 
Taigi savo pirmajam gimta
dieniui muziejus gavo neįkai
nuojamą turtą. Nuo šiol kiek
vienas, atvykęs į muziejų, 
gali pasigrožėti šiuo turtu, 
priklausančiu visai Lietuvai 
ir visiems lietuviams. 

Virginija Paplauskienė 
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BALTASIS MARTYNO OŽELIS 
DR. LIBERTAS KLIMKA 

Kauno rajono delegacija sveikina ir tautine juosta apjuosia Alfredą Tamoševieienę 
kultūros reikalams. 

Telšių mero patarėją 

SVETINGAS TELŠIŲ KRAŠTAS 
Liaudies patarlė sako: kiek

viena pušis savo šilui ošia. 
Darnų Telšių krašto kultūros 
darbuotojų ošimą savo kraš
tui, protėvių tradicijomis pa
jutome, keliaudami Žemaitijos 
keliais. Jais rudens popietę, 
Telšių kultūros darbuotojų 
kvietimu, ir pasuko Kauno ra
jono kultūros centrų, biblio
tekų darbuotojai. 

Svetingai duris atvėrė dai
liai remontuotas Viešvėnų 
kultūros centras. Centro di
rektorius papasakojo apie gar
bingą Viešvėnų 745-metį. Sa
vo globa ir rūpesčiu mus ap
gaubė Alfreda Tamoševičienė 
— Telšių savivaldybės mero 
patarėja kultūrai. Gražia že
maičių tarme ji papasakojo 
apie kiekvieną miesto gatvę, 
statinį. Visą kelią mus lydėjo 
tvirto, atkaklaus, darbštaus 
žemaičio vaizdas. 

Pakilus ant kalvelės, ji di
džiavosi, kad Telšiai — tai Ro
ma ant septynių, legendomis 
apipintų kalvų. Pasijutome 
Žemaitijos kultūros ir katali
kybės centro lopšyje. Sužino
jome, kad tą lopšį supa ne tik 
rūpestingi, bet ir atkaklūs už
sispyrę žemaičiai. Iš kultūros 
darbuotojų išgirdome apie 
Telšių mero J. Butkevičiaus 
nenuilstamą rūpestį savo 
krašto kultūrai. Darbuotojų 
žodžius papildydavo įspūdingi 
skaičiai. Kad ir šis — kultūrai 
skirtos lėšos 1998 m. (palygin
ti su 1997m.) išaugo 200 nuo
šimčių. 

J. Tumo Vaiiganto kailiniai jo vardo muziejuje. 
Nuotr Zenono Baltruiio 

Didžiulį susidomėjimą sukė
lė, savitą Žemaitijos kultūros 
paveldą saugantis, 1932 m. 
krašto šviesuolių įsteigtas 
muziejus „Alka". 

Pro naują šviesa ir švara 
švytintį muziejaus priestato 
langą atsivėrė savita Žemai
tijos panorama, kvapą gniaužė 
mėlynieji Masčio ežero kran
tai. 

Muziejaus direktorius S. 
Kasperavičius, lydėdamas 
mus į Rainių koplyčią, jautriai 
prisilietė prie nepamirštamų 
krašto žaizdų. 

Ant aukštos Insulos kalvos 
stovi Telšių katedra. Vietos 
kultūros darbuotojai papasa
kojo, kokią dvasinę jėgą neša 
čia sakomi Telšių vyskupo 
A. Vaičiaus, prelato J. Kau-
necko pamokslai pedagogams, 
jaunimui. 

Kultūros cenjre mus sutiko 
centro direktorė D. Mikienė ir 
gausus kultūros darbuotojų 
būrys. Jie papasakojo apie 
gražias, ilgametes krašto tra
dicijas. Viena jų — žemaičių 
sambūriai Telšiuose. Mūsų de
legacijai įteiktoje knygelėje — 
įspūdinga emblema — Žemai
čių lokys, laikantis letenoje 
teptuką, moja rinktis viso pa
saulio žemaičius dailininkus. 
Tai kvietimas į kitąmet, 1999-
aisiais, įvyksiančią tradicinę 
III pasaulio žemaičių dailės 
parodą. 

Mūsų rajono bibliotekinin
kus maloniai pakvietė K. Pra-
niauskaitės viešosios bibliote
kos vedėja V. Černiauskienė. 
Kauno rajono renginių organi
zatoriai buvo maloniai nuste
binti Žemaitės teatro jaunimo 
spektakliu (rež. L. Adomaitie
nė). Apie teatro buities ir kū
rybos rūpesčius maloniai pa
pasakojo teatro direktorius K. 
Šliogeris. 

Vilniaus Dailės akademijos 
Telšių taikomosios dailės sky
riaus direktorius A. Remeika 
pakvietė į studentų darbų pa
rodą. Iš juvelyrikos, kalvystės, 
modeliavimo darbų dvelkė 
jaunystės drąsa, kūryba, že
maitiškas atkaklumas. 

Parodų salės direktorė G. 
Lukanskytė ne tik maloniai 
pristatė čia vykstančias paro
das, bet ir papasakojo, kokio 
plataus diapazono darbai čia 
eksponuojami. Nuo mokslei
vių tradicinio konkurso „Ne 
veltui bočiai tave taip gynė" 
ligi pasaulio dailininkų ek
spozicijų. Direktorė pakvietė 
Kauno rajono tautodailinin
kus surengti savo darbų pa
rodą, j 

Grįžome sušildyti svetingo 
Telšių krašto kultūros žmonių 
nuoširdumu. Šią užsimezgu
sią draugystės popietę tarp 
Kauno rajono ir Telšių kul
tūros darbuotojų ilgai primins 
mums įteiktas Telšių miesto 
medalis su priesaku „Kon da-
raa, veiziek galą". Mūsų rajo-

PAMINKLAI IR 
DISIDENTAMS IR 

PARTIZANUI 
Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centre 
kuriami paminklai, kurie pa
puoš dviejų disidentų ir vieno 
partizano kapus. 

Vyriausybė nutarė iš rezer
vo fondo skirti 10,000 litų, už 
kuriuos bus sukurti ir pasta
tyti antkapiniai paminklai 
šiemet mirusiam partizaninio 
judėjimo dalyviui Benediktui 
Trakimui ir disidentui Stanis
lovui Jakui. Pastarojo ben
dražygio Vaclovo Sevruko at
minimui įamžinti Vyriausybė 
jau anksčiau yra skyrusi lėšų. 

Aktyvus disidentinio judė
jimo dalyvis Vaclovas Sevru-
kas buvo užmezgęs ryšius su 
Maskvos disidentais, kartu su 
kitais bendraminčiais jis rinko 
žinias apie žmogaus teisių pa
žeidimus bei kitus okupacinio 
režimo nusikalstamus veiks
mus Lietuvoje, taip pat at
veždavo į Vilnių įvairios po
grindinės literatūros. Disiden
tas buvo pasitraukęs į Vaka
rus, gyveno JAV ir 1994 me
tais žuvo avarijoje. Vykdant 
velionio valią, urna su jo pa
laikais šį pavasarį atvežta į 
Lietuvą. 

Kitam aktyviam disidenti
nio judėjimo dalyviui Stanislo
vui Jakui dar kovo mėnesį 
Prezidentas Valdas Adamkus 
įteikė Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 3-ojo laips
nio ordiną. Po kelių mėnesių 
S. Jakas mirė. 

Jis taip pat palaikydavo 
ryšius su Maskvos disidentais, 
platino nelegalią spaudą. 1970 
metais S. Jakas iš Maskvos 
atvežė Molotovo-Ribbentropo 
pakto ir slaptųjų protokolų ko
pijų komplektą. S. Jakas pa
dėjo organizuoti Sąjūdį, buvo 
aktyvus atgimimo judėjimo da
lyvis. 

Antkapinis paminklas rezis
tencijos judėjimo dalyviui par
tizanui Benediktui Trakimui 
iškils prie pat Elektrėnų esan
čiose kapinėse. Pagal vieną iš 
projektų, tai galėtų būti gana 
kuklus paminklas, kuriame 
būtų pavaizduota eglės šakelė 
ir Vyčio kryžius. 

Genelio slapyvardį turėjęs 
dimisijos pulkininkas leite
nantas B. Trakimas mirė ge
gužės pradžioje. 

| partizanų kovą už Lietuvos 
valstybę B. Trakimas įsijungė 
1944 metais. Savo gimtosiose 
Žaslių apylinkėse jis vadovavo 
keturiasdešimties partizanų 
būriui, dalyvavo daugelyje 
kautynių. 1946 metais buvo 
paskirtas Didžiosios kovos 
apygardos štabo viršininku, o 
po metų suimtas ir lageriuose 
bei tremtyje praleido 43 me
tus. ("Elta) 

no delegacija telšiečius pak
vietė atvykti į svečius.Nutarta 
surengti Telšių kultūros die
nas Kauno rajone. 

Lina Sinkevičienė 

Lapkričio vienuoliktoji — 
paskutinė rudens šventė, šv. 
Martynas. J krikščioniškąjį 
kalendorių ši diena įrašyta 
650 metais. Iškiliai ją pažymi 
protestantiškasis pasaulis: 
šios dienos išvakarėse prieš 515 
metus gimė Martynas Liuteris 
(1483-1546), bažnyčios refor
matorius. 

Lietuvių tradiciniame kalen
doriuje Šv. Martynas — gania
vos pabaiga. Per Jurgines gal
vijai išgenami į pievas, per 
Martyną suvaromi tvartuos-
na. Abu raiteliai kaimo žmo
nių laikomi arklių, o ir apskri
tai naminių galvijų globėjais. 
Jų vardais paženklintos die
nos yra prosenoviškos gyvulių 
augintojų šventės, svarbūs ka
lendoriaus atskaitos taškai. 
Šv. Martynu užbaigiamas vie
nas valstietiškų darbų metinis 
ciklas. Todėl net šios dienos 
orai reikšmingi ateičiai: „Jei 
per Martyną žąsis (antis) ant 
ledo, per Kalėdas — ant van
dens". Po Martyno žemė palie
kama žiemos poilsiui; jau nie
kam nevalia jos judinti. 

Feodalinėje sanklodoje gy
venant, Šv. Martyno diena — 
paskutinis įvairių prievolių 
atidavimo terminas. Dvarui ir 
valstybei — duoklės: samdi
niams ir kaimo amatininkams 
— jų metų uždarbis. XVI a. 
per Šv. Martyną būdavo mo
kamas karčiamų laikymo mo
kestis XVII a. dvarų nuomoto
jai sutardavo dėl žemės pa
naudos. Ir šeimyną — bernus 
ir mergas — samdydavo ūkio 
darbams, būtent, nuo šios da
tos. Ilgiausiai tokia tradicija 
gyvavo Klaipėdos krašte. Per 
Šv. Martyną kalviui, ker
džiui, malūnininkui valstiečiai 
už darbą atpildavo javais. Tą
dien renkami ir kaimo vyres
nieji, ginčių teisėjai. Tvarkos 
simbolis kaime yra gaidys, tad 
mediniuose kalendoriuose Šv. 
Martyną žymėdavo dviejų be-
sikapojančių gaidžių ženklu. 
Galima čia įžvelgti ir šaltojo 
bei šiltojo pusmečių 
priešpriešą. Pabaigus ganiavą 
bei laukų darbus, nebereikia 
keltis „su gaidžiais". Tad gaidį 
pjaudavo kaip auką dievybei, 
globojančiai gyvulius. Jo krau
ju aptaškydavo arkliams duo
damas avižas. Šią senovinę 
apeigą primena latviškos dai
nos ketureilis: „Martynui gai
dį kirtau devyniaskiauterį, — 
lai lekia mano žirgas devy
niais keliais". 

Ne kasmet iškart po Šv. 
Martyno laukus užkloja snie
go patalai. Tad kartais gania
va kiek ir prasitęsdavo. Ko tik 
neprasimanydavo piemenu
kai, likę vieni be kerdžiaus. 
Bet norisi greičiau į šiltą tro
bą, į mokyklą. Kad greičiau 
pasnigtų, apie baltą beržą 
pamiškėje triskart vesdavo 
baltą oželį ar ožką. Du pie
menys imdavo ją už ragų, o 
mažiausią užsodindavo raitą. 
Tas, kuris paskutinis užgrojo 

Sekminių rageliu, dabar turi 
įsikąsti ožkos uodegą. Kiti ei
davo vorele iš paskos ir dai
nuodavo: 

„Oi ožkela, tu baltoja. 
Kokia tu graži! 
Aisma aplink baltų beržų. 
Kad būtų greit žiema. 

Tris kartus apvedę, palei
džia. Tada piemenų vyresny
sis įsilipa į beržą ir sako 
„prakalbą": 

„Aš ožkela nabagėla, — hm, 
Pir, 

Man barzdela kaip šluotela, 
— hm, pir, 

O kojalos kaip piestelos, — 
hm, pir, 

Man rageliai kaip ylalos, — 
hm, pir, 

Kai aš šoksiu, subadysiu, — 
hm, pir, 

Ir jus visus sumaišysiu. — 
hm, pir." 

„Hm, pir" turi kartoti visi 
piemenys, o jei kuris nespėja, 
gauna nuo draugų botagu per 
blauzdas. 

Smagios piemenėlių išdai
gos. Ir įdomios: šiuose žai
dimuose slypi baltiškoji tautos 
praeitis. Baltasis Martyno 
oželis — tai padėkos auka 
(„atpirkimo ožys") gamtos die
vybėms už visas rudens gė
rybes, suruoštas atsargas sun
kiai žiemai. Apie rudeninį au
kojimą yra žinių iš Prūsijos is
toriografinių šaltinių. O pie
menų žaidimas su oželiu buvo 
paplitęs visoje rytinėje Lietu
vos dalyje. Tikrasis šventės 
pavadinimas išdilo iš tautos 
atminties. Po Lietuvos krikšto 
įvedus krikščioniškąjį kalen
dorių, šventė tapatinama- su 
švento Martyno, Turo vysku
po, gyvenusio apie 315-400 
metus Italijoje, mirties data. 
Kilęs iš Panonijos (dabar tai 
Vengrija), Martynas buvo Ro
mos legionierius. Garsėjo ne 
tik kaip šaunus karys, bet ir 
gera širdimi, užuojauta varg
šams. Sutikęs prie miesto 
vartų sušalusį pusnuogį el
getą, kardu perdalijo savo ka
reivišką apsiaustą ir pusę ati
davė vargšui. Naktį susap
navo Jėzų Kristų, apsigobusį 
tąja apsiausto dalimi. Scena 
su elgeta dažnai vaizduojama 
šv. Martyno ikonografijoje, 
taip pat ir lietuvių liaudies 
mene — skulptūroje bei me
džio raižiniuose. 

Lapkričio mėnesio (senovėje 
vadinto gruodiniu) antroje de
kadoje jau beveik visą dieną 
ilgų šešėlių paūksmėje išbūna 
pabalusi nuo šerkšno žolė. 
Dar kiek — ir pabirs pirmo
sios pūkuotos snaiges. Todėl 
Šv. Martynas — paskutinioji 
fenologinio rudens šventė. 

• Ne vienas žmogus nueina 
iš dangaus į pragarą vien dėl 
užsispyrimo. 

Žydų. patarlė 

Ernestukas su baltomis ožkytėmis. 
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KIEKVIENA DIENA PILNA 
VISA TAI RASITE DIENRAŠTYJE 

[D R AUGĄS 

N A U J I E N Ų . 

:£*«*-# 
P*J 

j 

alls to LITHUANIA 
$0.46 per/m i n 

Great rates to the ręst of the wortd - any day, any time. 
We also offer prepaid CaUing Cards: calls to Lithuarua 29 c/mm 

For information call AOF International 
*ui 1-800-M9-G445 

AMERICA^r^ \ 3 ^ 7 - ^fcROAD, INC. 

* > # > , 

MAIN OFFICE 
(GLOSED ON SUNDAYS) 

4801 W. PETERSON AVE., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

MJDBT^KAUMOS 

*7«a 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St Peterburgas 

ten ir atgal 
$890 
$580 
$580 
$580 
$560 
$620 
$600 

į viena, puse 
$890 
$415 
$415 
$390 
$380 
$420 
$400 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5316N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

3000N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237-1747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

N1LES 
9509RMILWAUKEE 

AVE., NILES.IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

Man reikia 
"Draugo" 

HAPPYTHANKSGIVING i 
TOALL 

FROM 
LAWNLANES 

7650 S. Pulaski 
Chfcago. IL 60629 

773-583-2525 

THANKSGIVING DAY GREETINGS 
TO AIX OUR CUSTOMERS 

FROM 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

2310S. Pulaski 
773-277-3095 

„Always fresh as a daisy" h 

Opcna Roth IRAbv 
December 31. 

C)r valuablo benori ts 
\vill disappear. 

Discover vvhy you should convert your traditional 1RA now. 
The Roth (RA offers tax-advantaged investing opportunities no 
conventional IRA or even 401 (K) plan can match. But unless you 
act by December 31, one of the most compelling benefits vvill 
be gone. 

Call 
Gytis Kavaliauskas, Financial Consultant, 

for your free copy of our 
"How The New Roth IRA Really Works" brochure. 

(312) 441-3431 
SAI^MONSMITHR\RNEY 

Salomon Smith Bamev don> no* ottrr Ux or lejęal advice 
Pleas* tortsult vour tax/l*gjl ativiNor ror such guidance 
Salomon Smith Bjrrtrv is a »*rvtce mark o* SaJomon Smith BartKV Inc. 
^ '.<*»$ Satomon Smtth Bamev Ine Mernbrr SIPC A member of a taya^T 

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS! 
Užsisakykite šventėms Jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - SI9.00 

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

'omoR 
& 

Veikia nuo 
1921 m. 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

8900 SOUTH ARCHER ROAO, WILLCW SPRINGS, IOI>OIS T E I 708.839.10O0 

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 

OkĮUtAMį, 
35 iki 40 svečių 

BordoaecReom 
w 

40 iki 60 svečių 

t m ~JkW 
k t f t O H 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

JUNKI fiOOM 

125 iki 175 svečių 

ima»iNi 
225 iki 550 sveč ių 

CHICAGO-VILNIUS-
CHICAGO 

$404 + mokesčiai 
• skrydžių pradžia lapkričio 15 d.; 
• paskutinė iš Čikagos išskridimo diena -

vasario 28 d.; 
• pridėtinis mokestis gruodžio 12-24 d.; 
• savaitgaliais - plius $25; 
• išbūti nuo 7 iki 30 dienų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847 
E-MAIL: V^TTOURS@EARTHLINKNET 

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

BALTIA 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu badu gamina sūrius. Turime jų 
(vairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite ^wM0RULf^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ 
arba per world wide web: 
www andrulischeese.com 

Michigan Farm Cneese Dairy. inc. 
4295 Millerton. Fountain. Ml 49410 

EXPRESS 
CO.LTD. 

PREZ. VIDMANTAS RAPSYS 

. MENEDi ALGIMANTAS BARNISKIS 

NAUJAMETINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Priimami iki lapkrič io 2 4 d . kasdien 
7269 S. H*riemAve^Bridgevtew,IL 60455 

TEL. 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 
1554Carmen Drive,Elk GroveViIUge,IL60007 

TEL.l-800-AMBER XP/1-800-262-3797 
JAUNIMO CENTRE šeštadieniais 

nuo 8 vaLr. iki 12 vaL dienos 

Moteris šešL ir sekm. gali 
prižiūrėti pagyvenusius 

Žmones, sutvarkyti namus. 
Tel. 773-376-9302 

Išnuomojama* 
aptildamas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

Tel. 773-778-1451 

iJnnniMOJamM 
viena* kambary* 

senesnio amžiaus žmogui. 
Galime suteikti pilną 

priežiūrą. Kreiptis nuo 8 vai. 
rvto, teL708-694-l 184 

l a i k o m e darbin inkų 
paruošt sunkvežimius 

dažymui. Kreiptis: Steve, 
teL706-396-1515 

^•Wfi i t i« vyra* pastoviam 
darbui automobilių plovykloje. 
Skambinti vakarais 7-9 vai. 
A l g i m a n t u i , t e l . 7 0 8 4 8 5 -
1676 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIR0S 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALfT0M0aUO.NAMK,SVE»<ATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

F R A N K Z A P O U S 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks*, "gutters ' , plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Benetis, tel. 630-241-1912.. 

Priimu gyventi vyr. am
žiaus žmogų prie šeimos. 
Taip pat galiu nuolat padėti 
namų ruošoje. 
Tel. 847-844-9246 

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, teL 202-
244-2373. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
teL 708-652-2110. 

Home Health Care Inu. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz. tel. 414-763-2615. 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti narni] remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinese. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siunta 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

T A m j j Į - į a a t , 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iŠ 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

Moteris ieško darbo. Vaikus gali 
mokyti lietuvių k., mergaites siuvinėti 
ir megzti, pagaminti pietus, prižiūrėti 

senelę. Skambinti Angelei 
1-708-636-0562 

Sekmadieni po 1 vai. p.p. 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
Tel. 630-435-9374 
Skambinti vakarais. 

no 

alls to LITHUANIA 
$ 0 - 4 6 per/min 

anytlm; pa* rato to the M M 9*mM 
For information call AOF International: 

1-800-M9-04A5 
r A per minute 

* ^ * Anytime 

to LITHUANIA 
Low Ratas alto: 
VVmSin m o s t statos, IL 8 . 9 , 

C A 6 . 9 & C o n t i n e n t a l U S 
' T o O t f i e r Count r i es 
1 F r o m m o s t countr ies t o 

A N Y W H E R E 

N o m o n f f i r y f— • Usuof fy 
6 feond b i l l tng 
Frimndly sorv ic * 
VISO G E R O 

MARKETEL 
M t a 1-888-734-1910 
310-39S-SS7S • rn310>3*S4449 

8 2 8 - 1 1 t h S t . , « 3 
Santa M o n k a , CA 9 0 4 0 3 
mark*t« IOix.n«tcom,com 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

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

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

At idary ta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

NEKILNOJAMO TURTO 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

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

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžin ingas patarnavimas 

• Nuosavybių į ka inav imas veltui 

• Perkame ir p a r d u o d a m e namus 

• Pensin inkams nuo la ida 

KMIECIK REALTORS 

a b i . 4365 S.Archer Ave 
\jrf™Qiyi 7922S.PUasta Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Realmart $ f^ 
Realty Group Inc 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associat* 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

Grtufc 21. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oafc Lawn. Illinois 60453 
8 u * w n (708) 4 2 M 1 1 1 
Vofce Mai (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
R«e. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
Rgftfir HOME CENTER 
Marketing Consultant 

Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turui; 

• ,/orcclosure" ir .Jiandyman-spe-
cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 W. 63 St. 

Tel. 773-776-8998 

P A R D A V I M A S IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tai.: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

file:///vill
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://andrulischeese.com


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalu Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkStienė 
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

M Ū S Ų K R E D I T O K O R T E L Ė 

Piniginėje kelios kreditinės 
kortelės. Žiniasklaidoje — 
spaudoje, radijo, televizijoje, 
didžiuosiuose iškabose pake
lėse ir kitur prekybininkai siū
lo visokius dalykus, visur pab
rėždami jų kokybę ir vertę, 
ypač „reikalingumą" jums . O, 
nuėjus į krautuves — akys 
raibsta nuo įvairaus pasirin
kimo prekių ir jų išstatymo. 
Juk yra ir net specialus moks
las — kaip pritraukti pirkėją 
ir jam parduoti prekę. Anks
čiau tom visom pagundom 
buvo lengviau atsispirti — ne
turėjai pinigų nepirkai, o da
bar — tos kredito kortelės, ku
rios leidžia pirkti be pinigų, 
kiek nori ir ką gali. Bet kiek
vienas turėtų būti atsargus, 
kad nepasidarytų kredito kor
telių vergas — valdykite kre
dito kortelę jūs; neleiskite kre
dito kortelei valdyti jus . 

Kredito kortelės yra labai 
patogios naudotis pirkiniams, 
nes nereikia nešiotis pinigų. 
Žinoma, jos naudingiausios 
jums tada, jei galite susida
riusį balansą kiekvieną mė
nesį užmokėti. Bet jei jūs prik
lausote tai 70 proc. kredito 
kortelių savininkų grupei, ku
rie viso mėnesio balanso ne
užsimoka ir moka kredito kor
telių išdavėjui procentus už 
skolą, pagalvokite, kad šiais 
įvairių investavimų laikais ge
riausias investavimas yra už
simokėti savo kredito kortelių 
balansą. 

Turėti porą kredito kortelių 
yra gerai, bet, kai jų tur ima la
bai daug, jau atsiranda bėdų. 
Kredito korteles šiandien viso
kiais būdais perša bankai, kre
dito kortelių bendrovės ir t t . 
Tik šįmet (iki dabar) JAV-ėse 
jau buvo išsiuntinėta 30 mili
jardų kredito kortelių pa
siūlų, maždaug po 30 kiekvie
nai šeimai. Kredito kortelių 
skola per paskutiniuosius 6 
metus JAV padvigubėjo, o pa
vienių asmenų bankrotai 

1997 metais pasiekė 35 mili
jonus dolerių. 

Dalis žmonių užsimoka kre
dito kortelių balansą kas mė
nesį ir jokių procentų už 
skolą nemoka, tačiau daugu
ma kr in ta vis gilyn ir gilyn į 
skolą. Bet nereikia nusivilti. 
J ū s galite žengti tų kredito 
kortelių skolų sutvarkymo 
link. Tai priklauso nuo jūsų. 

Kredito kortelių skolų tvar
kytojai specialiai duoda kele
tą patarimų. 

Užmokėti kredi to kortelių 
balansą yra ger iausias inves
tavimas, kurį gal i te padary
ti. Jeigu j u m s nereikia mo
kėti už kredito skolą 18 proc. 
a r 22 proc, t a i reiškia, kad 
tas 18 proc. a r 22 proc. yra 
jūsų uždarbis . Ir ta i be jokios 
rizikos ir be mokesčių! Pagal
vokite apie ta i . 

Taip pat pagalvokite, kad 
žmogui, tur inč iam kredito 
kortelės neužmokėtą balansą 
pragyvenimas y ra maždaug 
20 proc. brangesnis , negu tu
rėtų būti! I r jei jūs galė
tumėte a tmokėt i kredito kor
telės skolą, t a s maždaug 20 
proc. priedinis mokėjimas 
pranyktų. Tik j u m s reikia iš
sivaduoti iš įpročio pirkti ir 
pirkti kredito kortelėmis ir 
mokėti t ik nus ta ty tą ma
žiausių sumą. Pvz.„ jei nupir-
kote prekių už 1,000 dolerių 
ir mokate t ik nusta ty tą mini
malų mėnesinį mokestį už 
kredito korteles, jums gali 
užtrukti 20 metų atmokėti 
tuos 1,000 dolerių. Be to, 
būsite per tą laiką išmokėję 
2,000 dolerių vien tik pro
centų. 

Daugelis žmonių kaltina 
kredito kortelių davėjus, ku
rie kreditą padaro labai vilio
jančiu, bet tu r i t e žinoti, kad 
čia Amerika ir j ū s turite mo
kėti saugiai vairuoti tarp 
lengvo kredi to pasiūlų, jūsų 
darbo ir savo finansinės atei-

Trys mažieji Verki 
bos" komitetas. 

ties kontroliavimo. Jūs ta i ga
lite padaryti: 

1. pasiryžkite; 
2. sukarpykite savo kredito 

korteles, ar bent jų daugumą 
dabar (tai vargu, ar kas tai 
padarys, tai per sunku;; 

3. paimkite vieną kredito 
kortelę ir kiek galima greičiau 
(kiek jūsų sąlygos leis), užmo
kėkite visą skolą, tada imkite 
kitą ir t.t. ( o jei jūsų kori^ JS 
sukarpytos, tai jų jau nenau
dosite ir tik skolą mokėsit). 
Logiškiau tiktų pradėti išmo
kėti skolą tos kortelės, kuri 
tur i didžiausius procentus. 
Bet jei turite daug kortelių su 
mažomis skolomis, užmokė
kite jas pirmiausia. Jei įma
noma, pagalvokite apie dalies 
pinigų išėmimą iš taupomos 
sąskaitos, kad greičiau užmo
kėtumėte kredito kortelės 
skolą. 

Kitas kelias nusikratyti kre
dito kortelės skolomis, gal ir 
geras, bet rizikingas, tai „ho-
me-equity" paskola. Geras ke
lias ta prasme, kad tos pasko
los procentai žemesni ir nu
rašomi nuo mokesčių: rizikin
gas, nes mokėdami tą paskolą 
20 ar 30 metų, galite pas
tebėti, kad jūs savo skolų ne
sumokate, o jas padidinate. 
Tyrimai rodo, kad 2/3 žmonių, 
paėmę „home-equity" paskolą 
atsiduria tokioje padėtyje. O 
jei paskolos neišgalite mokėti. 
galite prarasti savo namą. Jei 
galite atsispirti ir tinkamai 
naudotis kredito kortele, gali
te jų turėti 2 ar 3. Kitu atveju 
naudokite „debit card".. Jos 
irgi patogios, perkant jūsų pi
nigai pervedami tiesiog iš 
banko ir taip neįbrendate į 
skolas, bet ir čia reikia būti 
atsargiems ir žinoti, kiek pi-

iuos globoja „Lietuvos Našlaičių glo-
N'uotr Teresės Landsbergienės 

nigų galite išleisti pirki
niams. 

4. kai gausite mažo procen
to kredito kortelės pasiūlą 
paštu, pvz., 4.9 proc, atmin
kite, kad tie žemi procentai 
paprastai galioja tik 6 mėne
sius. Perskaitykite smulkų 
raštą. 

Jei laikysitės šių keturių 
patarimų, neįkrisite į bevil
tiškas kortelių skolas. 

Štai viena brošiūra, kuri 
gali būti įdomi ir naudinga: 

„Plastic Made Simple", 
rašykite MasterCard Interna
tional, Attn: Fulfillmet Cen-
ter, 1970 Craigshire, St. 
Louis, MO 63146 

Jeigu jums reikia patarėjo 
skolų reikalu ^counseling ser-
vice), paskambinkite The Na
tional Foundation for Consu-
mer Credit (24 valandas 
paroje) 800-388-2227. 

Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne", 1998. 11. 
01. -r- -

GERAI ŽINOTI 
1. Norite atsikratyti nerei

kalingo pašto ir reklaminių 
telefono skambinimų? 

Mes visi gauname daugybę 
reklaminių laiškų paštu, vadi
namų Junk mail", o daugu
mas paskambinimų telefonu 
siūlo įvairius patarnavimus, 
prekes ir t.t., ko mums visai 
nereikia. Kad viso to atsikra-
tytume, reikia: 

jei nenorite gauti J u n k 
mail", nusiųskite savo pavar
dę ir adresą Mail Preference 
Service, Direct Marketing As-
sociation, P.O. Box 9008, Far-
mingdale, N Y. 11735; 

jei norite atsikratyti „tele-
marketers" skambučių, nu

siųskite savo pavardę, adresą 
ir telefono nr. Telephone Pre
ference Service, Direct Mar
keting Association, P.O. Box 
9014, Farmingdale N.Y. 
11735; j 

norint sumažinti ir J u n k 
mail", ir „telemarketing" 
skambinimus, galite paskam
binti Opt Out Reąuest Line 
888-567-8688. Po 2-3 mėnesių 
pastebėsite žymų nepageidau
jamo pašto ir telefoninių 
skambinimų sumažėjimą. 

D a r d ė l „Sočiai S e c u r i t y " 

Daug rašome apie „Sočiai 
Security" taisykles, bet vieną 
taisyklę norime pakartoti, nes 
žmonės joje pasikysta. Ypač ši 
taisyklė žinotina vyrams/žmo
noms, gaunantiems JSocial 
Sec." mokėjimus. 

Ar vyras/žmona turi būti ve
dęs/ištekėjusi 10 metų, kad 
galėtų gauti vyro/žmonos J3oc. 
Security" mokėjimus? Atsaky
mas yra — NE. Jums nereikia 
būti vedusiam, ar ištekėjusiai, 
10 metų. Ši taisyklė taikoma 
išsiskyrusiems (vyrui ar žmo
nai), kada jie nori gauti buvu
sio vyro/žmonos „Sočiai Secu
rity" mokėjimus. 

A r ga l ime n u r a š y t i n u o 
p a j a m ų mokesč ių — 401 (k) 
p l a n o — n u o s t o l i u s 
b i ržo je? 

Atsižvelgiant į biržos padėtį 
paskutiniais mėnesiais, kai 
kurie žmonės gali pagalvoti, 
ar negalėtų nusirašyti 40 K k) 
planų investavimuose patir tų 
nuostolių, pildant Jnc . tax" ki
tais metais. Atsakymas yra 
— NE, taip sako ekspertai. 
Jū s galite nusirašyti nuosto
lius patir tus dėl „stocks", „mu-
tual funds" ar pan. investavi
mų, jei j ie nėra pensijos pla
nuose. Bet 401(k) planas, va
dinamas „ąualified retirement 
plan", yra apsaugotas nuo mo
kesčių. Jums nereikia mokėti 
mokesčių už tais 401(k) inves
tavimais padarytą pelną ir už 
tai negalite nusirašyti nuosto
lių, pildant federalinius mo
kesčius. Atminkit, kad bet ku
ris nuostolis jūsų 401(k) plane 
yra tik popierinis nuostolis. 
Jū s nepatirsite nuostolio, kol 
neišimsite pinigų, ar nekeisite 
vieno plano kitu. 

Kompiu te ry j e WEB p u s 
l a p i u o s e gal i te k a s d i e n r a s 
t i p r o c e n t ų lygį. 

Šiandien kompiuteriai žino 
ir jums pasako viską. Jei no
rite sužinoti, kokie yra že
miausi procentai, tai galite 
padaryti, pasižvalgę kompiu
terio WEB puslapiuose: 

BanxQuote (www.banx.com) 
— procentai apie automobilių 
pirkimo finansavimą, namų 
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KALĖDINE DOVANA 
„ I N D U S T R I N Ė S PARAMOS SĄJUNGA A M E R I K O J E " 

I P S A INTERNATIONAL s iū lo J ū s ų g i m i n ė m s i r d r a u g a m s L i e t u v o j e 
r ū k y t o s k i a u l i e n o s m ė s o s p r o d u k t ų r i n k i n į . 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai „Naminiai" 
6. Dešros: Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: Karšto rūkymo 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja 
vokiškos gamybos m a š i n a s , produktus gamina iš aukšč i aus io s kokybės mėsos , 
patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos. 
Čekius rašyti: DS Engineering. Inc. Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 
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pirkimo paskolas ir visokias 
kitokias paskolas. 

RateNet (www.rate.net) — 
parodo procentus 11,000 įvai
rių finansinių institucijų. Pa
deda surasti geriausiai jums 
tinkančias namų ar automobi
lių paskolas ar kredito korte
lių procentus jūsų apylinkėje. 

Bank Rate Monitor 
(www.bankrate.com) — paro
do vėliausius pasiūlymus na
mų paskoloms, kredito korte
lėms, automobilių paskoloms, 
„home equity" ir smulkaus 
verslo paskoloms. 

Money-rates. 
com (www.money-rates.com) 

— teikia informaciją apie CD, 

Treasury Bonds ir bankų „Mo-
ney Markei" procentus. 

T u r i t e problemų su kai
m y n a i s ? 

„N'eighbor Law: Fences, 
Trees. Boundanes and Noise" 
(Nolo Press, 17.95 dol. minkš
tais viršeliais) yra plačios 
apimties vadovas, paaiškinan
tis įstatymus, kurie reguliuoja 
paprastus kaimynų ginčus. 
Jei tos knygos nerasite savo 
knygyne, galite ją užsisakyti, 
skambinant 800-992-6656. 
Prie knygos kainos dar reikės 
pridėti 6.50 dol. už persiun
timą. 

Naudotasi medžiaga „Chica
go Tribūne", 1998.10.28. 

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

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

A.tA. 
STASYS PRANSKEVIČIUS 

Gyveno Cicero, IL 34 metus. 
Mirė 1998 m. lapkričio 19 d. sulaukęs 81 metus. 
Nuliūdę liko sūnus Gediminas, marti Cathy, sūnus 

Edvardas, duktė Danutė, žentas William Brill ir vai
kaičiai: Jennifer ir Michael. 

Priklausė BALFui, ALTui, Cicero lietuvių jūros 
šaulių kuopai, JAV LB registruotai Illinois. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, lapkričio 22 d. nuo 
3 iki 9 v.v. J ean Vance laidojimo namuose, 1424 S. 50 
Ave., Cicero, IL. Atsisveikinimas 7:00 v.v. 

Laidotuvės bus pirmadienį, lapkričio 23 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Šv. Antano 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mi
šios už jo sielą. Po Mišių a.a. Stasys bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: s ū n ū s , d u k t ė i r j ų šeimos. 

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 708-652-5245. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių pata lpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES A VAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NAT!ONWlDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5245 

http://www.banx.com
http://www.rate.net
http://www.bankrate.com
http://www.money-rates.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Trečioji laida jau iš
spausdinta! Danutės Bindo-
kienės populiarioji knyga 
„Lietuvių papročiai ir tradici
jos išeivijoje/Lithuanian Cus-
toms and Traditions" pagaliau 
išspausdinta ir visi, jos nekan
triai laukusieji, gali dabar 
įsigyti. Gaunama PLB Švie
timo komisijoje, tel. 708-301-
6410, arba pas platintojus — 
„Draugo" knygyne, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centro krau
tuvėlėje. Ši trečioji laida (su 
papildytu įvadu) išėjo kaip tik 
prieš šventes, kad galėtume ją 
padovanoti savo vaikams, gi
minaičiams, amerikiečiams 
draugams, kurie nori daugiau 
sužinoti apie lietuvių tautą — 
kas jai svarbu, brangu, sava. 
Jeigu kas ir negali skaityti lie
tuviškai, knyga yra su tiksliu 
anglų kalbos vertimu, tad tin
ka ir kitataučiams. Išleista ne
labai didele laida, todėl pas
kubėkite įsigyti, kad vėl 
nepritrūktų. 

Algis ir Danguolė Ratke-
liai, Lagūna Beach, CA, už 
„Draugo" naująsias kalėdinių 
sveikinimų korteles atsiuntė 
100 dol. auką! Esame tikrai 
dėkingi savo skaitytojams iš 
saulėtosios Kalifornijos už 
dosnumą! 

Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas mirė 1997 m. lapkričio 25 
d. Kriaučeliūnų šeima pra
neša, kad, minint brangaus 
vyro ir tėvo mirties metines, 
šv. Mišios už jo sielą bus auko
jamos lapkričio 25 d., tre
čiadienį, 11 vai. ryte, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčioje, Lemonte. 
Prašomi visi, pažinojusieji a.a. 
Leoną, prisiminti j \ maldoje ar 
mintyse. 

Romantiškos, nostalgiš
kos, malonios dainos... Jas 
rytoj, sekmadienį, lapkričio 22 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje dainuos Nelė 
Paltinienė ir Nijolė Tallat-
Kelpšaitė. Nepraleiskite pro
gos pasiklausyti. 

Žemaičiai, aukštaičiai, 
visi lietuviai — nepamirš
kite, kad lapkričio 29 d. Jauni
mo centre gastroliuos Telšių 
teatro trupė ir pastatys Že
maitės (kieno gi daugiau!) 
„Piršlybas". 

Sol. Lijana Kopūstaitė-
Pauletti atliks solo giesmes ir 
giedos kartu su Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos cho
ru jo rengiamame koncerte 
gruodžio 13 d., 1:30 vai. p.p., 
misijos bažnyčioje. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", lapkričio 25 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
dainų ir poezijos popietė, daly
vaujant muz. Faustui Stroliai 
ir Irenai Šatienei. Veiks „lai
mės šulinys", bus bendri pie
tūs. Visi kviečiami ir laukia
mi. Atvykite1 

Angelos Leščinskienės 
straipsnelyje „Pagerbėme 
pasižymėjusią moterį" (lapk
ričio 19 d. laidoje) praleista, 
kad žymens įteikimo proga 
dar sveikino „Draugo" leidėjų 
vardu Marija Reinienė, o ,.Ra-
movėnų" — Juozas Mikulis ir 
Juozas Bagdžius. 

Šį vakarą (lapkričio 21 d.), 
7:30 vai.. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. atidaroma 
dail. Rasos Grigaliūnaitės pa
roda. Visi kviečiami atsilanky
ti. 

„Meilės vizijos" — Lietu
vos gobeleno paroda, atidaro
ma gruodžio i d.. 7 vai vak., 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Čikagoje. 

Čikagos studentų ateiti
ninkų susirinkime disku
tuosime Lietuvos dabartinę ir 
politinė padėtį; rinksime ir 
naują draugovės valdybą. Visi 
nariai ir norintieji būti nariais 
bei jų draugai kviečiami daly
vauti. Susirinkimas vyks š.m. 
gruodžio 4 d. 7:30 v.v. Vieta 
dar galutinai nenuspręsta. In
formacijai skambinkite Julijai 
Krumplytei, tel. 709-839-8144. 

Lietuviškų blynų pus
ryčiai ruošiami avč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
Marąuette Parke, sekmadienį, 
lapkričio 22 d., po 8, 9:15 ir 
10:30 vai. Mišių. Visi kvie
čiami į parapijos salę pasi
vaišinti, pabendrauti ir pa
remti šią lietuvišką parapiją. 

„Kompiuterinė fotografi
ja'' — 27-oji kasmetinė lietu
vių fotografijų paroda, atida
roma lapkričio 27 d., Čiur
lionio galerijoje, Čikagos Jau
nimo centre. 

Kitos savaitės ketvirta
dienį, lapkričio 27 d., yra 
Padėkos dienos šventė. 
Pranešame iš anksto, kad 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs ne 
tik ketvirtadienį, bet ir penk
tadienį, lapkričio 28 d. 
„Draugas" su šeštadieniniu 
priedu išleidžiamas trečiadie
nį. 

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 80 metų paminėjimą 
lapkričio 22 d. Šaulių namuo
se rengia LKVS „Ramovės" 
Čikagos skyrius, kuriam talki
na LDK Birutės draugija. Mi
nėjimas prasidės 9:45 vai. ry
to, pakeliant vėliavas prie 
Laisvės kovų paminklo Jauni
mo centro sodelyje. 10 vai. r. -
iškilmingos pamaldos tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Pagrindinę 
kalbą šiame minėjime pasakys 
Bronius Nainys, meninę pro
gramos dalį atliks Algimantas 
Barniškis. 

ALMOS FONDAS 

Bronius ir Akvilė Kark-
liai, Cleveland, OH, aukojo 
1,000 dol. 

A.a. Gustavo Galinaičio, 
mirusio spalio 15 d., atminimą 
pagerbdami, giminės ir drau
gai Almos fondui aukojo 200 
dol. 

Elena ir Vytautas Nami-
kai, Elmhurst, IL, aukojo 100 
dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių: Tax. I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skiriama Almos fondui, ir 
siųsti 2711 West 71st Str., 
Chicago, IL 60629. 

Birutė Jasaitienė 

Pasidarykime Kalėdų eg
lutės papuošalus! Kasmet 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejus rengia Kalėdų eglutės 
šiaudinukų gaminimo pamo
kas. Šįmer visi, norintys iš
mokti pasigaminti tradicinius 
kalėdinius šiaudinukus, pra
šomi ateiti į muziejų gruodžio 
5 d., šeštadienį, 10:30 vai. r., 
arba gruodžio 19 d., šeš
tadienį, 10:30 vai. r. Reikia at
sinešti savo liniuotę, pieštuką 
ir žirkles. Suinteresuotieji 
kviečiami registruotis muzie
jaus telefonu: 773-582-6500. 

Kauno negalių vaikučių 
namams — „Lopšeliui" — 
LB Michianos apylinkė iš
siuntė didelę siuntą vaikų 
drabužėlių. Didžioji dalis tų 
rūbelių buvo pasiūta New Buf-
falo, MI, gyvenančios dr. Ma
rijos Holecek, kuri per pas
taruosius kelis metus „Lop
šeliui" dovanojo apie tūkstantį 
pačios megztų bei siūtų dra
bužėlių. Tai yra įdėta daug 
pasišventimo ir darbo. „Lop
šelio" ir LB Michiana apy
linkės vardu valdyba dėkoja 
dr. Holecek. 

KAPŲ SKLYPŲ 
SAVININKŲ 
DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi

nių sklypų savininkų draugi
jos metinis narių susirinkimas 
š.m. spalio 25 d., 2 vai. p.p. 
vyko Gage Parko užsiėmimų 
patalpose. 

Susirinkimui vadovavo 
draugijos pirmininkė Birutė 
Matutienė. Buvo perskaitytas 
praėjusių metų metinio susi
rinkimo protokolas ir draugi
jos iždininkas Antanas Pau-
žuolis pranešė apie iždo stovį. 
Perskaitytas ir Revizijos komi
sijos tikrinimo protokolas, tei
giantis, kad iždas vedamas 
tvarkingai, yra visi išlaidų pa
teisinimo dokumentai. Tikri
nimą atliko LB Revizijos ko
misijos nariai Kęstutis Ječius 
ir Vladas Sinkus. 

Dr-jos pirmininkė pranešė 
apie bandymą kreiptis į Chica-
gos diecezijos kardinolą Franc-
es George. Jam buvo pasiųsti 
narių nusiskundimai, o taip 
pat ir prašymas kapinėms 
grąžinti Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių pavadinimą. Kar
dinolo raštinė visą tai pa
siuntė vyriausiam arkidiece-
zijos kapinių administratoriui 
p. Massero, kuris labai nepa
lankiai nusiteikęs tautybių 
minėjimui kapinių pavadini
muose. Pirmininkei buvo leis
ta žmonių nusiskundimus pa
reikšti vyriausiam diecezijos 
kapinių administratoriui, ku
ris teisėtiems pirmininkės pa
reiškimams neteikia tinkamo 
dėmesio. Patarė patiems žmo
nėms kreiptis į kapinių ad
ministraciją. Nemokantiems 
anglų kalbos patartina atsi
vesti vertėjus, o kad kapinėse 
lankytis pasidarė nebesaugu, 
patarė atsivesti savo sargy
bas. Tai parodo, kad diecezijos 

kapinių valdytojams nerūpi 
Vatikano išleisti nuostatai 
apie abipusį bendradarbia
vimą. 

Algis A. Regis apžvelgė 
Bendruomenės pasauliečių ko
miteto veiklą ir ragino, kad 
kapų sklypų savininkai labiau 
organizuotai reikštųsi savo 
draugijos veikloje. 

Adv. Saulius Kuprys, Lietu
vių katalikų federacijos pirmi
ninkas, kartu su kitais katali
kiškais vienetais rems teisė
tus lietuvių katalikų ir sklypų 
savininkų reikalavimus. 

JAV LB Vidurio apygardos 
v-bos pirm. Birutė Vindašienė 
dėkojo Kapų sklypų savininkų 
valdybai, ypač jos pirm. Biru
tei Matutienei už pastangas 
frąžinti lietuvių pavadinimą 

v. Kazimiero kapinėms. Dė
kojo ir Algiui Regiui už jo pas
tangas Šv. Kazimiero kapines, 
kuriose'ilsisi daug lietuvybei 
nusipelniusių žmonių, padary
ti Lietuvių panteonu. 

Susirinkimas įgaliojo val
dybą vykdyti savo pareigas iki 
ji bus papildyta naujais na
riais. Susirinkusieji kapų 
sklypų savininkai pateikė 
draugijos pirmininkei daug 
įvairių nusiskundimų, susiju
sių su Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėmis. Pirmininkė patarė 
rašyti skundus arkivyskupijai 
ir reikalauti problemų pašali
nimo. 

Baigiant susirinkimą, pir
mininkė ragino visus dalyvau
ti ir kitus pakviesti į Kapų 
sklypų savininkų ir Bendruo
menės pasauliečių komiteto 
rengiamas tradicines Vėlinių 
iškilmes Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Ant. Paužuolis 

KIŠKIŲ DARŽELIS 
Ar žinote, kur galima pama

tyti vienoj krūvoj net keturio
lika kiškių? Ogi Čikagos litua
nistinėje mokykloje, kiškių 
darželio klasėje, kuriai vado
vauja, pedagoginį išsilavinimą 
Lietuvoje įgijusios, šauniosios 
mokytojos — Silvija Eglynaitė 
ir Rasa Zakarauskienė. Kiškių 
darželiu ši klasė pavadinta 
todėl, kad tai patys mažiausi 
mokyklos mokinukai — jiems 
tik po trejus metus. 

Mokytojos nenuilsdamos pa
sakoja apie savo mažuosius 
auklėtinius. Kokie jie gabūs ir 
smalsūs! Joms atrodo, kad 
trejų metų vaikai labai imlūs 
ir įdomūs. Padirbėjus su jais, 
pavasarį jos viliasi matyti la
bai gražius rezultatus. Mo
kyklėlėje vaikučiai mokosi lie
tuviško rašto pradmenų, pa
sakoti, piešti, pažinti raides ir 
daug kitų labai svarbių da
lykų. Bendraudami su bendra
amžiais, mokytojų padedami, 
plečia savo lietuvių kalbos žo
dyną, sužino naujus žodžius ir 
labai greitai juos įsimena. 

Didžioji dalis šių vaikų — iš 
neseniai atvykusių iš Lietuvos 
šeimų. Yra ir išimčių. Mat-
thew Balzekas ir Eglė Tamu-
lynas-Mendoza yra mišrių šei
mų atstovai. Ypatingai džiu-

Čikagos lit. mokyklos, veikiančios Jaunimo centre, „kiškiukai" — Kiškių darželio mokinukai. Iš kairės: Erika 
Sinkevičiūtė, Dovydas Račkauskas, Gabrielė Trainytė, Matas Jankūnas, Julija Mockutė, Filipas Gaigalas, Juli
ja, Lukosevičiūtė, Kasparas Vitkūs, Aleksandras Zakarauskas,, Aleksas Sutrinavičius, Eglė Tamulynas-
Mendoza. Mokytojos: Sylvija Eglynaitė ir Rasa Zakarauskienė. Kiškių darželį dar lanko Jonas Aleksotas, Ma-
thew Balzekas ir Aleksas Valaitis. Nuotr. Vlado Žukausko 

gu, kad tėveliai atveda šiuos 
vaikučius į lietuvišką mokyk
lėlę ir, kaip mokytojos pastebi, 
nepaprastai džiaugiasi savo 
atžalėlių kiekvienu išmoktu 
lietuvišku žodeliu ar žaidimu. 

Lietuviai esame gamtos vai
kai. Mokytojų nuomone, net ir 
trimečiai vaikučiai, neseniai 
atvykę iš Lietuvos, lenkia 
amerikiečius bendraamžius 

gamtos pažinimo žiniomis. Jie 
žino vabalėlių, paukštelių pa
vadinimus, paklausti „kur 
auga obuolys", niekada neat
sakys — „parduotuvėje", kaip 
kad kartais atsitinka su ame
rikiečiais. Tikri lietuviukai 
jau nuo kūdikystės žino pa
čius paprasčiausius lietuviš
kus žaidimus, kaip „Katė ir 
pelė", kurį mes, visos lietuvių 

kartos, net nemokyti išmoko
me. 

O mokytojos vis pasakoja ir 
pasakoja apie savo mažuosius 
auklėtinius. Laimingi tėveliai, 
atidavę savo atžalėles į šių 
nuoširdžių mokytojų rankas. 
Gal todėl ši klasė sunkiai be
sutalpina visus norinčiuo
sius... 

Dalia Badarienė • • • • 

S<'k!y<*]o«" [Kipietes Nvcfi.ii IS k;nrcs B .J.is.nticnc. F. Valintinicne, dr. D. Radzevičius iš Vilniau*, G Liau-
tauri Toliau mato«i S f'lcnicnc. J Cukuncnc F. Juciene ir kiti Nuotr. A. Malinausko 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60605-2325. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3533 
S Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• 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.) 
• Legaliai dar galima 

išrūpinti „Sočiai Security". 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. 

(sk.) 
• Dėmesio! Legaliai išrūpi

nu vairavimo teises (Drivers 
Lic), Illinois I.D., vizų pratęsi
mą - pirmą, antrą, trečią kartą. 
Ed.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. 

(sk) 
• P r i e i užs i sakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo josų pageidauta. 
Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai. Tel. 773-233-6335. 

(sk.) 

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

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
paremti našlaičius, invalidus 
vaikus ir daugiavaikes šeimas 
Lietuvoje. Aukojo: Vytas Ma
ceika $1,200 metams paremti 
5 vaikučius ir $100 auka „Sau
lutei"; dr. Austė Vygantienė 
$50 a.a. dr. A. Prunskienės 
atm. ir $25 a.a. G. Drau-
gelienės atm.; Ona Šilėnienė 
(Cleveland, OH LB Soc. skyr.) 
$120 vaikučių paramai. Labai 
ačiū! „Saulutė*', 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. TeL (847) 537-7949. 
TAXID #36-3003332. 

(sk) 
• Ona Abromait ienė at
siuntė $300 auką „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būre
liui, prisidėti prie „Saulutės" 
sveikinimo, dovanos Kalėdų 
proga Almai Adamkienei, 
paremti jos šalpos darbus. 
„Saulutė" dėkoja ir kviečia 
norinčius prisidėti prie 
sveikinimo p. Adamkienei 
siųsti auką „Saulutei", 419 
Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. 

(sk) 
• Darius ir Aušra Semaškai, 
McLean VA, Lithuanian Music 
Hali Association, Philadelphija 
PA Genovaitė Masilionienė, 
Cleveland OH, Aldona Druk-
teinienė, S. Pasedena, FL, 
Veronika Ringutė, Chicago, IL, 
Rūta VVallash, Aldan PA, Dalia 
ir Rimvydas Jakai, Norristown 
PA, visi globoja po našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdami paramą 
— globą kitiems metams, visi 
prisiuntė po $150. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame gerie
siems rėmėjams — globėjams! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
•Lydia L. Fisher (Labanaus
kaitė), pagerbdama savo tėvą 
dr. Igną Labanauską, jo vardu 
atsiuntė $150 — vieno 
Lietuvos našlaičio paramos 
metinį mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komi-teUs, 2711 W. 71 8U 
Chicago, IL 60829. (sk) 

• Kalėdų dovana! Šv. Kalėdų 
proga „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis su kalėdiniu 
sveikinimu p. Almai Adam
kienei pridės ir piniginę auką 
paremti jos šalpos darbus. 
Norintys prisidėti prie 
„Saulutės" dovanos p. Adam
kienei, kviečiami siųsti savo 
aukas: „Saulutė",. 419 
Weidner Rd„ Buffalo Grove, 
IL 60089. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Sveikinimas ir 
aukos su aukotojų sąrašu bus 
perduotos p. Adamkienei 
gruodžio viduryje. 

(sk) 
• Mažosios Lietuvos Fondas 
dėkoja Ramutei Vyšniai už 
$50 a.a. Mykolo Jagučio at
minimui. 

(sk) 
• Tik 42 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą per RSL 
COM USA. Šaunu! Pigiausi 
įkainiai skambinant bet kur 
pasaulyje. Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Teiraukitės 
lietuviškai 708-386-0556. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 &Pulaaki Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibsitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 778-7768700 

Toli foee 24 hr. 888-77641742 
Darbo vai. nuo9v.r. ika7v.Y. 

Šs*tad.9vjr.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536W 63 8tra«t 
Chkafo, IL 60629 

(Skersai gatves ano .Draugo") 
Tci. 77S-S84-0100. 

TsA.są0-«57-01O0,lssaftnt,IL 
Valandos psgal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJUne «V LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų suteidimų ir kt. bylose. 
UIS S. Archer A M , CMSSSSJ 

IL S08SS. TeL S47-961-7S3S 
(kalbam* lieturiškai). Mes JSsa 
pealaufom* 7 dianas per savaite 


