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Konservatorių nuostata dėl 
antikomunistinių įstatymų — 

neaiški 
Vilnius , gruodžio 11 d. 

(BNS) - - Spaudai tvir t inant , 
jog konservatorių partijos val
dyba neremia Vytauto Lands
bergio siūlymo įstatymu apri
boti buvusių komunistų par
tijos veikėjų galimybes užimti 
tam tikras pareigas, oficiaii 
partijos vadovybės nuomonė 
dar nežinoma. 

Seimo konservatorių frakci
jos seniūnas, partijos valdybos 
narys Arvydas Vidžiūnas at
sisakė išsamiau komentuoti 
dienraštyje „Lietuvos lytas" 
paskelbtą informaciją, kad 
V. Landsbergio antikomunist i
niai pasiūlymai skaldo konser
vatorius. 

Pasak A. Vidžiūno, ši „tema 
sunki". „Šnekėjomės apie tuos 
dalykus, mes manėme, kad šie 
dalykai turi būti išsamiau iš
diskutuoti, paremti. Žinoma, 
mes palaikėme tą poziciją, 
kuri yra atspindėta Seimo re
zoliucijoje, tačiau daugiau 
man šnekėti būtų sunkoka šia 
tema", sake A. Vidžiūnas. 

Kitų valdybos narių komen
taro BNS gauti nepavyko. 

Seimas ketvirtadienį ypatin
gos skubos tvarka priėmė Sei
mo pirmininko V. Landsbergio 
parengtą deklaraciją dėl ko
munizmo ir buvusių komunis

tinio okupacinio režimo struk
tūrų vertinimo, kuri iššaukė 
prieštaringą Seimo narių re
akciją. 

V. Landsbergis savaitės pra
džioje įregistravo ir įstatymo 
„Dėl komunizmo vertinimo ir 
buvusių okupacinio režimo 
aukštųjų pareigūnų dabart i
nių valstybinių pareigų sferos 
apibrėžimo" projektą. 

Je i toks įs ta tymas būtų pri
imtas, buvę SSKP-LKP centro 
komiteto darbuotojai — nuo 
sekretorių iki instruktorių — 
5 metus negalėtų dirbti Sei
me, prezidentūroje, vyriau
sybėje, teismų, diplomatinės 
tarnybos, kariuomenės ir švie
timo institucijose. 

„Lietuvos ryto" žiniomis, 
partijos valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius įsiti
kinęs, kad toks įs ta tymas pa
kenktų partijos autori tetui , 
nes radikali politika Lietuvoje 
nepopuliari. 

Prezidentas Valdas Adam
kus jau yra pareiškęs savo 
neigiamą požiūrį į V. Lands
bergio iniciatyvą, ' nurodęs, 
kad pirma Konstitucinis teis
mas turi nuspręst i dėl priim
to, bet da r neįsigaliojusio 
įstatymo riboti buvusių KGB 
darbuotojų darbinę veiklą. 

Nuotr.: Baltijos valstybių krašto up^aunos ;r gynybo:- ::..metrai t U kaires; Estijos •-• Andrus Oovel, Lietuvos — 
Česlovas Stankevičius ir Latvijos — Girtas Knstovsk:? po bendro pareiškimo pasirašymo. (Elta) 

Baltijos valstybių gynybos 
ministrai — už NATO plėtrą 

gynybinį 

Seimo pirmininko deklaracija — 
„veržimasis pro atvirus vartus 

Vilnius, gruodžio 11 d 
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(Elta) — Opozicinės LDDP 
frakcijos narys Gediminas Kir
kilas penktadienio spaudos 
konferencijoje kritiškai atsi
liepė apie Seime priimtą anti
komunistinę deklaraciją. Jo 
nuomone, tiek pri imta dekla
racija, tiek Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio pareng
tas ir įregisti uotas įstatymo 
projektas dėl komunizmo ver
tinimo ir buvusių komunisti
nio režimo aukštų pareigūnų 
dabartinių valstybinių parei
gų sferos apibrėžimo yra nu
kreipti prieš ryškiausius opo
zicijos veikėjus, norint juos 
pagąsdinti ir nukreipti vi
suomenės dėmesį nuo opių 
problemų. 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos) 
konservatorių) personalinė su
dėtis pagal buvusių TSKP 
narių skaičių artėja prie 
LDDP, teigė G. Kirkilas. To
kiu atveju, pasak jo, kyla 

klausimas, kas ir kiek atsa
kingas už komunistinę praeitį. 

LDDP frakcijos nario nuo
mone, pa t s ketvirtadienį pri
imtos komunizmą smerkian
čios deklaracijos tekstas yra 
„labai silpnas". J i s remiasi 
Europos Tarybos priimta de
klaracija. „Tačiau Europos Ta
rybos pr i imtame dokumente, 
smerkiančiame komunizmą 
kaip sistemą, nėra kalbama, 
kad reikia persekioti žmones", 
sakė G. Kirkilas. 

Komunistinė praeitis, LKP 
veikla j au buvo įvertinta. Tai 
buvo padaryta savarankiškos 
LKP suvažiavime 1990 metais 
rezoliucijoje „Dėl LKP praei
ties politinio įvertinimo", teigė 
spaudos konferencijoje G. Kir
kilas. 

Todėl, jo nuomone, ket
virtadienį Seime pri imtas 
komunizmą smerkiantis nu
tar imas yra „veržimasis pro 
atvirus vartus" . 

Teismas įpareigojo „Lietuvos 
aidą" registruoti akcijas 

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(BNS) — Vilniaus 1-asis apy
linkės teismas penktadienį 
įpareigojo dienraščio „Lietu
vos aidas" vadovus įregistruo
ti dalį Algirdo Pilvelio akcijų. 

A. Pilvelis sakė tur įs apie 
20 proc. dienraščio akcijų, ta
čiau iki šiol jos nebuvo regist
ruotos akcininkų knygoje. 

Teismas nutarė , kad liku
sios akcijos turės būti įregist
ruotos tuomet, kai A. Pilvelis 
visiškai už jas sumokės anks
tesniems savininkams. 

Teismui pateiktame ieški
niniame pareiškime A. Pilve
lis prašė įpareigoti „Lietuvos 
aido" vadovus sušaukti neeili
nį akcininkų susirinkimą. 
Teismas nusprendė, kad susi
rinkimą A. Pilvelis galės su
šaukti, įregistravus visas jo 
akcijas. 

Gruodžio pradžioje Vilniaus 
1-asis apylinkės teismas A. 
Pilvelio prašymu uždraudė 

„Lietuvos aido" stebėtojų tary
bai parduoti , dovanoti ar kito
kiu būdu perleisti dienraščio 
pastatą Maironio gatvėje Vil
niuje. 

Pareiškime teismui A. Pil
velis teigė turįs žinių, kad 
Aleksejaus Bočiarovo vado
vaujama „Lietuvos aido" ste
bėtojų taryba ieško būdų par
duoti bendrovei priklausantį 
tur tą ir pastatą. 

A. Pilvelio nuomone, šią sa
vaitę, pasikeitus bendrovės 
vadovams, reikalai „Lietuvos 
aide" gerės. 

Ankstesnį direktorių Rai
mundą Galminą pakeitė iki 
tol Reklamos skyriui vadova
vusi Lina Belevičienė. 

Šį rudenį A. Pilvelis įsigijo 
apie 20 proc. dienraščio ak
cijų. Neoficialiomis žiniomis, 
apie 40 proc. tur i kultūros 
ministras Saulius Šaltenis, 4 
proc. — konservatoriai, liku
sias — privatūs asmenys. I i 

Kaunas, gruodžio 11 d. 
(BNS) — Kaune penktadienį 
susitikę Baltijos valstybių gy
nybos ministrai — Lietuvos 
Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius, Latvi
jos gynybos ministras Girtas 
Kristovskis ir Estijos gynybos 
ministras Andrus Oovel — pa
sirašytame susitikimo oficia
liame pareiškime patvirtino 
savo valstybių siekius tapti 
NATO narėmis ir pabrėžė, 
kad jų pakvietimas į sąjungą 
prisidėtų prie saugumo užtik
rinimo regione. 

Ministrų nuomone, Vašing
tone balandį vyksiantis NATO 
viršūnių susitikimas suteikia 
galimybę išplėsti saugumo ir 
pastovumo zoną į Baltijos re
gioną, pradedant derybas dėl 
stojimo į sąjungą su to sie
kiančiomis valstybėmis. 

Lietuvos KAM Tarptautinių 
ryšių departamento direkto
rius Andrius Krivas sakė, kad 
dokumente kalbama ir apie 

* Special i komisija nu
statė , kad įmonei „Lietuvos 
avialinijos" priklausantis lėk
tuvas „JetStar-731" yra nuos
tolingas. Nuo 1994 m. 9 vietų 
lėktuvas naudojamas Lietuvos 
vadovų ir kitų pareigūnų 
skrydžiams į užsienio valsty
bes arba nuomojamas komer
ciniams skrydžiams. Per 5 me
tus išlaidos buvo didesnės nei 
pajamos. „Tai geras lėktuvas, 
t inkamas reprezentacijai, pa
tikimas, saugus", sakė susisie
kimo viceministras, pats ap
žiūrėjęs „JetStar". Vienų vals
tybių vadovai į ki tas valstybes 
vyksta eiliniais skrydžiais, 
kiti turi savo nuosavus lėktu
vus. Tačiau paprastai val
stybės vadovų lėktuvą prižiūri 
karinės oro pajėgos, o ne vals
tybinė oro bendrovė, kaip tai 
yra Lietuvoje. (Eitai 

* AB „Vakarų la ivu re
monte" pirmą kartą per tris
dešimt gyvavimo metų Norve
gijos užsakymu statomas žve
jybos laivas. Iki šiol bendro
vėje laivai buvo tik remontuo
jami. Užsakymo vertė — 3 
mln. JAV dolerių. 24 valandas 
per parą laivą stato per šimtą 
įvairių specialybių darbinin
kų. (Elta) 

viso „Lietuvos aide" dabar yra 
21 akcininkas. 

Dabar dienraščio skolos sie
kia apie 6.1 mln. litų. 

Baltijos valstybių 
bendradarbiavimą. 

Ministerijų pareigūnams ir 
kariuomenių vadams pavesta 
parengti veiklos planus jau 
veikiantiems daliniams — 
BALTBAT ir laivų eskadrai 
BALTRON, vystymo planus 
kuriamai oro erdvės stebėjimo 

sistemai BALTNET. 
Susitikime ministrai taip 

pat pasirašė memorandumą 
dėl Baltijos gynybos kolegijos 
BALTDEFCOL organizavimo, 
darbo ir finansavimo bei pa
tvirtino Baltijos bataliono va
do, jo pavaduotojo, Baltijos pa
ramos grupės viršininko darbo 
nuostatus bei trišalio bendra
darbiavimo planą kitiems me
tams. 

Parlamentarai ragina Europos 
Tarybą išklausyti čečėnus 

V i l n i u s , gruodžio 11 d. 
(BNS) — Seimo parlamentinių 
ryšių su Čečėnija grupe para
gino Europos Tarybą (ET) 
„kuo skubiau pakviesti" šios 
Šiaurės Kaukazo respublikos 
valdžios atstovus ir juos iš
klausyti apie žmogaus teisių 
pažeidimus Čečėnijoje 1994-
1998 metais. 

Pasak Parlamentinių ryšių 
su Čečėnijos Respublika Ičke-
rija grupės pirmininko. Seimo 
nario Ryto Kupčinsko, ET ge
neraliniam sekretoriui Daniei 
Tarchys penktadienį išsiųstas 
pareiškimas, kuriame reika
laujama „panaikinti Rusijos 
karo Čečėnijoje priežastis ir 
pasekmes". 

Penktadienį sukako 4 metai 
nuo Rusijos kariuomenės gin
kluoto įsiveržimo į Čečėnijos 
teritoriją. 

Pasak pareiškimo, per 1994-
1996 metais vykusį karą „Če
čėnijoje buvo nužudyta maž
daug 100,000 gyventojų, su
griauti miestai ir gyvenvietės. 
40 proc. žmonių neturi būsto. 

Rusija perspėja užsieniečius 
nevykti \ Čečėniją 

Prezidentūros sprendimus 
vyriausybė derins su pačiu 

prezidentu 
Vilnius, gruodžio 11 d. 

(Elta) — Po nesėkmingos nau
jo automobilio prezidentui pir
kimo istorijos vyriausybė žada 
iš prezidentūros gaunamus 
sprendimų projektus svarstyti 
tik tuomet, kai bus įsitikinta, 
kad jie suderinti su valstybės 
vadovu. 

Prezidentas Valdas Adam
kus nesutiko su trečiadienį 
priimtu vyriausybės sprendi
mu leisti prezidentūrai iš vie
nintelio šaltinio pirkti naują 
limuziną valstybės vadovui. 
Vietoj jau daugiau kaip 5 me
tus naudojamo, avariją paty
rusio ir nuoiat gendančio auto
mobilio _Audi V8 Lang" buvo 
siūloma pirkti „Mercedes— 
Benz" limuziną iš firmos 
JDraudos autocentras". 

Prezidente nuomone, kelis 
šimtus tūkstančių litų kainuo
jantį naują limuziną galima 
pirkti tik po viešojo konkurso. 

Vyriausybes spaudos tarny
bos pranešime teigiama, kad 
ministrų kabinetas sprendimą 
dėl sutikimo vykdyti viešąjį 

pirkimą iš vienintelio šaltinio 
priėmė atsižvelgdamas į prezi
dentūros prašymą, kuris pa
prastai netikrinamas. 

Pranešime pabrėžiama, kad 
priimtasis nutarimas leisti 
pirkti naują automobilį ne 
konkurso tvarka neatima iš 
prezidentūros galimybės orga
nizuoti ir vykdyti konkursą. 
„Tačiau, atsižvelgiant į šalies 
vadovo spaudoje išsakytą nuo
monę, kuri prieštarauja oficia
liam prezidentūros prašymui, 
vyriausybės sekretorius Ole
gas Romančikas įpareigojo vy
riausybės kanceliarijos pata
rėjus, skyrių vadovus iš pre
zidentūros gautus panašaus 
pobūdžio prašymus teikti 
svarstymui tik įsitikinus, kad 
jie suderinti su prezidentu", 
tvirtinama spaudos tarnybos 
pranešime. 

Beje, šiemet premjeras Gedi
minas Vagnorius ir Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis pakeitė savo limuzinus 
naujais — persėdo į 7-ojo mo
delio „BMW". 

Žemdirbiai reikalauja nušalinti 
kaimo reikalų vadovą 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos valstiečių 
partija pareikalavo atstaty
dinti Seimo Kaimo reikalų ko
miteto p.nnininką Vaclovą 
Lapę, kuris, partijos teigimu, 
prarado ka.mo žmonių pasi
tikėjimą. 

Lietuvos valstiečių partijos 
valdyba šį sprendimą priėmė 
praėjusį penktadienį vyku
sioje Ūkininkų sąjungos bei 
Žemės ūkio bendrovių asocia
cijos sueigoje. Pastarosios or
ganizacijos taip pat reiškė ne
pasitenkinamą V. Lapės dar
bu. 

„Seimo Kaimo reikalų komi
tetas dėl V. Lapės atsistaty
dinimo balsuos kitą savaitę", 

visuotinis nedarbas, maždaug 
1,500 čečėnų, suimtų karo 
metais, dar laikomi Rusijos 
kalėjimuose, neišminuotos gy
venvietės ir žemės ūkio naud
menos". 

R. Kupčinsko vadovaujamos 
grupes nuomone, Čečėnijos val
stybė „de facto" egzistuoja nuo 
1991 metų, iš respublikos iš
vesta Rusijos kariuomenė, ten 
neveikia Rusijos įstatymai. 

Anot pareiškimo Europos 
Tarybai, kurį pasirašė 18 Sei
mo narių, .,karo pasekmės Če
čėnijoje nepašalintos, lygiai 
kaip ir priežastys naujam nai
kinamajam karui atsinaujinti". 

Spaudos konferencijoje daly
vavusio Tarptautines parla
mentarų grupės Čečėnijos pro
blemoms generalinio sekre
toriaus Algirdo Endriukaičio 
nuomone, „karo priežastis bu
vo Čečėnijos nepriklausomy
bės nepripažinimas". Jo teigi
mu, nepašalinus šios prie
žasties, „įmanomas naujas ka
ras". 

Vilnius , gruodžio 11 d. 
(BNS) — Rusijos ambasada 
Vilniuje perdavė Užsienio rei
kalų ministerijos (URM) per
spėjimą nevykti į Čečėniją, 
kur „nenustoja siautėję nusi
kaltėlių grupuotės". 

Tokį perspėjimą Rusijos 
URM prezidento Boris Jelcin 
nurodymu išsiuntinėjo užsie
nio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų vadovams. 

„Ministerija griežtai reko
menduoja visiems užsienio 
valstybių piliečiams ir tarp
tautinių organizacijų atsto
vams nevykti į Čečėniją", tei
gia URM. 

Rusijos kreipimąsi paskati
no keturių pokarinę Čečėniją 
padėjusių atstatyti vakariečių 
nužudymas. 

Britų Rudolf Petsch, Darren 
Hickey, Peter Kennedy bei 
Naujosios Zelandijos piliečio 
Stanley Shaw nukirstos gal
vos buvo rastos paliktos ant 
vieno Čečėnijos plento. 

„Eilinis užsieniečių, padėju
sių atkurti normalų gyve
nimą šiame Rusijos Federaci
jos subjekte, nužudymas, su
kėlė visuotinį pasipiktinimą", 
pažymi Rusijos URM. 

Informuojama, kad B. Jelcin 
perdavė užuojautą nužudytųjų 
šeimoms ir įsakė Rusijos Vi
daus reikalų ministerijai, drau
ge su teisėtos Čečėnijos vy
riausybes teisėsaugos struktū
romis panaudoti visas prie
mones surasti ir nubausti nu
sikaltėlius. 

Rusų naikintuvai Lietuvos 
pašonėje vaikėsi oro balioną 

pareiškė naujasis Lietu
vos valstiečių partijos pirmi
ninkas, parlamentaras Ramū
nas Karbauskis spaudos kon
ferencijoje antradienį. „Šian
dien, kaip komitetas, esame 
bankrutavę. Mes neformuo
jame žemės ūkio politikos", 
teigė jis. 

R. Karbauskis nemano, kad, 
pakeitus konservatorių V. La
pę, pasikeis konservatorių že
mės ūkio politika, tačiaus tiki
si, kad komiteto darbas tikrai 
pagerės. 

Geriausiais kandidatais į 
komiteto pirmininkus R. Kar
bauskis laiko komiteto narius 
Vladą Vilimą bei Vytautą 
Knašį — abu konservatorius. 

Karaliaučius-Vilnius, gruo
džio 11 d. (BNS) - Kara
liaučiuje dislokuoto Rusijos 
Baltijos laivyno priešlėktuvinė 
gynyba pranešė užregistra
vusi „eilinį" srities oro erdvės 
pažeidimą, šįkart — Kuršių 
nerijos rajone. 

Pasak kariškių, radiolokaci
nių prietaisu duomenimis, ne
atpažintas objektas buvo iš 
pradžių palaikytas sraigta
sparniu, todėl į orą buvo pa
kelti du naikintuvai „SU-27" 
ir sraigtasparnis, tačiau jie 
taikinio nesugebėjo aptikti. 

Pasak rusų kariškių, balionas 
gruodžio 9 d. popietę įskrido Į 
Rusijos oro erdvę nuo Kuršių 
nerijos pusės ir. praskridęs 
virš Karaliaučiaus srities te
ritorijos maždaug 1.5 kilome
tro aukštyje, nusklendė į Len
kiją. Skrydis Rusijos oro 
erdvėje t ruko apie valandą. 
Rusų teigimu, tai jau trečias 
jų oro erdvės pažeidimas šie
met Karaliaučiaus srities ra
jone. Su pirmaisiais dviem 
Lietuva nesusijusi. 

Lietuvos Karinių oro pajėgų 
vado pavaduotojas Stasys Mur
za sakė, kad negavo jokių 
pranešimų iš Karaliaučiaus 
nei dėl pastarojo skraidymo. 
nei apskri tai šiemet. 

Rusijos Baltijos laivyno avia
cijos vado pavaduotojas gen. 
mjr. Fiodor Krisanov pareiškė, 
kad „Rusijos oro erdvę pa

žeidęs oro balionas tikrino 
Baltijos laivyno budinčias da
lis". Jis užsiminė, kad balioną 
galėjo paleisti neįvardintos 
valstybės laivas iš Lietuvos te
ritorinių vandenų, „kad patik
rintų, ar nepasikeitė laivyno 
dislokacijos vietos". 

Lietuvos karinių jūrų oro 
pajėgų vado pavaduotojas ko
mandoras Vytautas Urbas 
sakė. kad dabar Lietuvos teri
toriniuose vandenyse užsienio 
karo laivų nėra ir pastarąją 
savaite nebuvo. V. Urbas sa
kė, kad balionus per šaudymo 
pratybas į orą leidžia ir Lietu
vos karo laivai, tačiau jis, 
remdamasis tarnybinėmis in
strukcijomis, atsisakė nurody
ti, ar pastarosiomis dienomis 
tokios pratybos buvo rengia
mos. 

Be to. sakė V. Urbas, patys 
rusai šiomis dienomis prie 
Karaliaučiaus krantų rengė 
pratybas ir, jo nuomone, balio
nas galėjo būti paleistas iš Ru
sijos laivo. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 12 d Šv Marija Gua-

dalupeje; Joana, Gilmintas, Vamė, 
Gaiva. 

Gruodžio 13 d Liucija, Odili-
jn. Kastytis, Sviesis. 

Gruodžio 14 d. Jonas. Fortū
natas. Ona-Marija, foangutč 

Gruodžio 15 d. Justas, Kristi
joną (Nina), Kovotas. Gaudenė 

mailto:DRAUGAS@EARTHL.INK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

MIELI MOKSLEIVIAI ATEITININKAI! 
„Statykime ateitį" projektas 

sėkmingai juda į priekį. Jau 
30 statybininkų iš Čikagos, 
Detroito, Clevelando, Toronto, 
Bostono ir Los Angeles už
siregistravo stoti į Ateities 
statybos statymo projektą, ku
ris prasidės gruodžio 16 dieną 
po pietų ir baigsis gruodžio 31 
dienos rytą. Norintieji daly
vauti šiame svarbiame, neeili
niame darbe — turi nedelsda
mi skambinti Monikai Vygan-
taitei, tel. (708) 366-3808! iki 
gruodžio 16 d. Mokestis 180 
dol. Atvykusiems bus įteikta 
ideologinė įrankių dėžė, kad 
galėtumėte drąsiai kibti į dar-
bą! 

Kad statyba sklandžiai vyk
tų, atvyksta eilė talentingų ir 

darbščių projekto vykdytojų, 
vadovauti jūsų darbams tai 
Vija Bublytė iš Čikagos; Mil
dutė Bublytė iš Italijos; Ele-
nutė Tijūnelytė, Kristina Žvi-
nakytė, Liudas Landsbergis, 
Kovas Lapšys, ir Marius Ti
jūnėlis iš Čikagos. 

Vakarais, po sunkaus darbo, 
vyks įdomios vakarinės prog
ramos — žaidimai, šokiai, dai
nos, susikaupimai ir talentų 
vakaras . 

Atsivežkite savo jaunatviš
kas jėgas ir entuziazmą, gerą 
nuotaiką, gražią šypseną ir 
pasiryžimą „Statyti ateitį" lie
tuviškoje ir ateitininkiškoje 
dvasioje. 

Birutė Bub l i enė 

„JAUNYSTĖ GRAŽI" BOSTONE 
Antroji metinė Ateitininkų 

ruošiama „Jaunystė graži" 
programa Bostone vyko lapk
ričio 15 d. Programoje moks
leiviams duodama proga ben
druomenei parodyti savo ta
lentus ir sugebėjimus. 

Meninėje programoje Aistė 
Narkevičiūtė ir Nomeda Gir-
niūtė paskaitė Mačernio eilė
raščių. Nomeda paskaitė ir 
savo parašytą eilėraštį. Kristi
na Lingertaitytė paskambino 
„The dovy-n" ir Bach „Solfeg-
gieto". Nomeda Girniūtė atli
ko Seitz alto koncertą. 

Akademiniame konkurse 
„Koks prots" dalyvavo trys ko
mandos: Petras Gavelis, Mar
tynas Limantas ir Laura Ga-
velytė; Gintas Adomkaitis, 
Aliukas Wolosenko ir Alvydas 
Knašas; pernykščių metų čem
pionės Daina Žiaugraitė. Aistė 
Narkevičiūtė ir Nomeda Gir
niūtė. Varžybas laimėjo Pet
ras Gavelis. Martynas Liman
tas ir Laura Gavelytė. Jiems 

buvo įteikta piniginė premija. 
Po oficialių varžybų, savano

riai iš žiūrovų galėjo varžytis 
su naujaisiais čempionais. Ne
oficialiąsias varžybas laimėjo 
komanda, kurioje buvo And
rius Limantas, Jonas Liman
tas, Rima Girniuvienė ir Auri
mas Jakutavičius. 

Štai kas padėjo renginį įgy
vendinti. „Koks prots" varžy
boms vadovavo Daiva Navic
kiene, o jai talkino Lionė Kaz
lauskienė, Zita Krukonienė, 
Danguolė Senutienė, Mirga 
Girniuvienė, Gitą Kupčinskie
nė, Dainora Kupčinskaitė ir 
Liuda Senutienė. Technine da
limi rūpinosi Aidas Kupčins
kas , vyr., ir Aidas Kupčinskas, 
jaun. Salę papuošė ir vaišėmis 
rūpinosi Danutė Keturakytė. 
Ja i talkininkavo Stasė Cibie-
nė, Valerija Girniuvienė, Bi
rutė Žiaugrienė, Reda Liman-
tienė, Ona Girniuvienė ir Mir
ga Girniuvienė. 

M.G. 

IŠLEIDOME 
DR. MARIJĄ JANKAUSKIENE 

Taip jau būna, kad gyveni
mo rudenėlį daugelis nori pra
leisti arčiau savo vaikų. Taip 
ir dr. Marija Jankauskienė, 
net pusšimtį metų išgyvenusi 
tame pačiame name. nutarė 
keltis į Floridą arčiau savo 
sūnų. Lapkričio 1 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos svetainėje 1 
vai. p.p. išleistuvių pietus ben
drai suruošė Marijos draugės 
ir Detroito ateitininkų sen
draugių skyriaus valdyba. 

Išleistuvės buvo jaukios ir 
žmonių pabendravimu ir as
mens veikios įvertinimu. Tiek 
iš Irenos Alantienes skaitytos 
Marijos biografijos, tiek iš 
sveikinusių, o ir iš pačios Ma
rijos žodelio, jautėme, kad ji 
siekė aukštesnių vertybių. 30 
metų nebijojo dirbti mokykloje 
ir su ateitininkišku jaunimu; 
mylėjo mokinius, mėgo Daina
vos stovyklą, rėmė mokyklas 
Lietuvėje. Trumpais žodeliais 
atsisveikino: LB vardu Nijole 
Zelwinder „Žiburio" mokyklos 
vedėja Regina Puškoriene, 
studentų ateitininkų vardu 
Nida Lapšytė. Dievo Apvaiz
dos parapijos tarybos pirmi
ninke Janina L'drienė priminė 
Marijos per dešimt metų va
dovavimą parapijos švietimo 
komitetui, jos rengtas jaunų 
šeimų rekolekcijas Dainavoje. 
Kristaus karaliaus minėjimu-
ir kitus renginius. 

Pranas Zaranka, šių išleis
tuvių v'cri.int\"-ii.~ ;i!,-isvoikin'i 

Detroito ateitininkų vardu, 
į teikdamas albumą „Malda 
Lietuvai". Visų dalyvių vardu 
buvo įteikta graži angelo sar
go statulėle. Gėlėmis ir vita
minais apdovanojo Lietuvos 
Dukterų atstoves. Danutė 
Jankienė , Marijos kaimynė ir 
šių išleistuvių pradininkė, ei
liuotu žodžiu linksmai pertei
kė kaimyniškus nutikimėlius. 
Taura Underiene baigė pro
gramą Bernardo Brazdžionio 
eilėraščiu, kurį palydėjo „Lie
tuva brangi" dainos posmai. 

Detroito ateitininkams iški
lo rūpestis, kas dabar judins 
s tudentus ateitininkus? Ir ki
ta mintis — vertiname tik ta
da, kai netenkame... 

P r . Zaranka 

Dalis šių metų Čikagos ateitininkų Seimus dalyvių. 

SUSIRINKIME DAUG IŠMOKOME 
Detroito jaunųjų ateitininkų 

antras susirinkimas š.m. lap
kričio 7 d. vyko Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre . Dalyvavo 
11 narių. Susirinkimą pravedė 
Taura Underiene ir Birutė 
Bublienė. 

Susirinkimą pradėjome mal
da. Sėdėjome prie gražiai lie
tuviška staltiese užtiesto stalo, 
ant kurio stovėjo koplytstulpis 
ir 5 degančios žvakutės. Po 
maldos Taura mums papasa
kojo kaip ir kodėl įsikūrę atei
tininkai. Įdomu buvo išgirsti 
ateitininkų istoriją. 

Paskui mokėmės rašyti pro
tokolus ir kaip pravesti valdy
bos rinkimus. Vyko labai įdo
mios diskusijos, kai kiekvie
nas kandidatas turėjo atsisto
jęs pasisakyti ar nori toms pa
reigoms kandidatuoti . Turime 
sąrašą kandidatų, kurie atei
nančiame susirinkime turės 
pasisakyti kodėl jie t inka kan
didatuojamoms pareigoms. 

Kandidatų sąrašas: trys 
kandidatai į pirmininkus — 
Gytis Mikulionis, Laura Sir-
gėdaitė ir Vija Underytė . Dvi 
— sekretorės pareigoms; Lina 
Bublytė ir Svaja Mikulionytė. 
Dvi iždininkės pareigoms — 
Laura Karvelytė ir Ingrida 
Miškinytė. Du kandidatai į 
kuopos fotografus — Andrius 
Miliūnas ir Laura Karvelytė. 
Bus įdomu išgirsti visų kandi
datų kalbas ir pažiūrėti kas 
laimės rinkimus. 

Šio susirinkimo gerasis dar
belis — parašyti kalėdinius 
sveikinimus į našlaitynus Lie
tuvoje ir pasveikinti našlai
čius su artėjančiomis Kalėdo
mis. Birutė Bublienė padalino 
visiems susirinkimo daly
viams po lapą su našlaičio fo
tografija ir to jaunuolio-jau-
nuolės aprašymu. Padalino ir 
kalėdines atvirutes. Kol galvo
jome ką rašyti, Birutė Bub
lienė paskaitė mums laišką 

kažkada jaunuolio iš Kanados 
rašytą vienam jaunuoliui Si
bire. Tas jaunuolis buvo da
bartinis kun. Jul ius Sasnaus
kas, su kuriuo mes pernai 
Dainavoje susipažinome. Buvo 
labai įdomu išgirsti kaip jis 
džiaugėsi tuo kalėdiniu laišku 
iš Kanados ir kokį didelį įspū
dį tas laiškas j a m paliko. Tai 
mus nuteikė parašyti našlai
čiams prasmingus laiškelius, 

Ateitininkų Mim-kurso Putname narys Gintas Stirbys skaito savo nuo
mone, o N'omeda Girniute ir Laura Gavelytė pasiruošusios jam „atkirs
ti". 

kad ir j iems būtų įspūdinga ir 
suteiktų džiaugsmo. Pritrūko 
laiko parašyti laiškus. Paža
dėjom baigti rašyti namuose ir 
ateinančią savaitę įteikti juos 
kuopos globėjai, kad ji 
pasiųstų juos į Lietuvą. 

Susirinkimą baigėme malda. 
Garbė Kristui! 

Linutė Bublytė 

P I L N A V E R T I Š K U M A S 

Ateitininkai vadovaujasi 
penkiais principais siekdami 
pilnavertiško gyvenimo. 

Katalikiškumas reikalauja 
žmogų gyventi pagal Jėzaus 
Kristaus mokymus. Katalikas 
yra žmogus, kuris gyvena Die
vo akivaizdoje. Stengiasi eiti į 
bažnyčią ir melstis už savo 
šeimą ir savo tėvynę. Tau
t iškumas yra patriotizmas 
Lietuvai. Kalbėdami lietuviš
kai išlaikome šį principą. Mū
sų tautiškumą* reikalauja, 
kad domėtumės Lietuva. Inte
ligentiškumas yra ne tik me
tai praleisti mokyklose. Pa
siekti aukščiausią inteligen
tiškumo laipsnį reikia dirbti 
visą gyvenimą. Reikia galvoti 
ne tik mokykloje, bet ir kiek
vieną gyvenimo dieną. Visuo
meniškumas yra ne tik kūnas, 
bet mintis ir siela. Turi galvoti 
ne tik apie save, bet ir apie ar
timą, apie kitus. Jei visi šitaip 
gyventų, mūsų pasaulis būtų 
idealus. Šeimyniškumas yra 
labai lietuviškas gyvenimas. 
Šeimai pati pirmiausia mūsų 
pareiga, ne tik asmeniška šei
ma, bet ir ateitininkų šeima. 
Mūsų pirmosios pareigos atei
na iš mūsų šeimos. 

Karolina Lieponytė 

RYŠIAI SU LIETUVOS 
ATEITININKAIS 

Studentai ateitininkai Lie
tuvoje organizuoja Vilniaus 
ateitininkų puslapį Internete. 
Šiam projektui vadovauja An
drius Kurtinaitis. J is kviečia 
visus prisidėti įvairiomis atei
tininkuos studentams naudin
gomis žiniomis. Andriaus elek. 
pašto adresas yra 
andrius,kurtinaitis@maf. vu.lt 

Pageidaujantiems tiesiogi
nio ryšio su SAS pirmininku 
Darium Mickevičium, čia jo 
elek. pašto adresas: 

Darius.Mickevicius@tf.vu.lt 

ATEITININKU KŪČIOS 

Čikagos studentai ateitinin
kai kviečia visus dalyvauti 
Ateitininkų Kūčiose, sekma
dienį, gruodžio 20 d., 1 v. p.p. 
ruošiamuose Jaunimo centro 
didž. salėje. Šventę pradėsime 
šv. Mišiomis, aukojamomis 
kun. Rimo Gudelio. Tradicinę 
Kūčių vakarienę paruoš savo 
gerais gaminiais pagarsėjusi 
Ona Norvilienė ir jos talki
ninkės. Kviečiame visus kartu 
švęsti Kristaus gimimo šven
tę. Dėl dalyvavimo prašoma iš 
anksto skambinti Valerijai Ža-
deikienei. tel. 708-424-4150. 
Lauksime visų' 

ATEITININKŲ JAUNIMO 
ŽIEMOS KURSAI 

Tradiciniai „kalakursai" ir 
Žiemos kursai Dainavoje 
vyks gruodžio 26-31 d. Bus 
atskiros programos 8-10 ix 11-
13 klasių jaunimui. Šįmet il
gamečiai kursų programos 
rengėjai pasiges a.a. Vytauto 
Vyganto vadovaujančių min
čių kursų programos ruošoje. 
Patys baigę šiuos kursus ir 
daug metų kartu dirbę su a.a. 
dr. V. Vygantu — Birutė Bub
lienė, Mirga Girniuvienė, dr. 
Vėjas Liulevičius, dr. Audrius 
Polikaitis ir Monika Vygan-
taitė ruošia Šių metų kursų 
ideologinę programą. Dalyva
vimas kursuose 180 JAV dole
rių, asmeniui užsiregistra
vusiems iki gruodžio 16 d. Re
gistraciją priima Monika Vy-
gantaitė, tel. 708-366-3808. 
Registracijos lapai gaunami 
pas kuopų globėjus ir regis
tratorę. 

DR. V J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Famrjy Derrtal Care 
6317Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fenow. American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.eistAve. 
Hobart. M46342 Fax 

(219)947-5278 
(219) 947-8236 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Road 
HfckoiyHito 

Ta). 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1 3v p p. 
panktad. ir seštad. 9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, MD., &C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-565-7756 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4847 W. 103 S t , Oak. Lawn, 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. 
Chteago, IL 80652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Ave. 
OrtandPark 

706-3494100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 
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DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

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

DR. LŠONAŠ ššlšimš 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132S.KedzteAve. 

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

Kabineto tai. 773-778-2880 
Natnųiel. 708 « 6 8646 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St, Chicago, IL 
TeL 773-736-6556 

4707 S. GJbert. La Otange. B. 
Tai 708-352-4487 

DR. VILIUS MIKATnS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEOtCAL CUMC 
15505-127 St. Lemont IL 80439 
Priklauso Palos Community Hoapttal 

Sitvaf Croes*! fc'tspHsl 
Valandos pagal susitarimą 

Tat 708-287-2266 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 6C652 

Kab. tel. 773-471-3300 

CmnMtc Djaptoeia, LTD. 
6132 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 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

773-7788989 arba 773-480-4441 

UDUA BALČIŪNAITĖ, 0.0. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilrOughby Hilte, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. PtIHAS V.KJSIEUUS 
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal ajatarimą 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTLJ GYDYTOJAS 

21470 S. Meln SL 
Matteaeon.IL 60443 
Tel. 708-746-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave , Surte 310 

NapervHle. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. 
Towar 1, Surta 3 C 

Downars Grove. IL 60515 
Tai. (630)436-0120 

DR. VILIJA KERELYJE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mityboe prttaikymas ir akupunktOra 
7271 8. Harlam, Prfcfcjertae. n. 60466 

Tat 708 694 0400 

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

7916 W. 171 S t 
TlraeyPark.IL 60477 

708-614-8871 
Valandoa pagal susitarimą 

DR. DALIA JODV/AUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Ava., Ste. 201 
(sawialQslvesnuoQood^a«i»«ąanlgur*iai) 

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

DR. EUGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192We*erSt , Lemont IL 60439 
TeL 815-723-1864 

7800W.ColegeDr. 
Palos Hekjhts. IL 60463 

TeL 708-361-0010 

DR. E DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-738-4477 

Rez. 706-2464087 arba 708-248-6661 
6448S. PiiaatdRoad 

Valandos pagal auskartmą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825S.MennheimRd. 
Westctieetsr.IL 60154 

TeL 708-344-1684 
Valandos pagal susitarimą 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Juridinė komisija baigė 
diskusijas ir pasiruošė 'bal
suoti „impeachment" reikalu. 
Daugumos patarėjas David 
Schippers, kuris yra demokra
tas ir buvęs prezidento šali
ninkas, susumavo Clinton nu
sikaltimus ir ragino balsuoti 
už „impeachment"; jis pridū
rė, kad ,,yra kitų (Clinton) nu
sikaltimų įrodymų bet jų dar 
negalima komitetui atskleisti, 
nes tyrinėjimai nebaigti"; ma
žumos patarėjas Lowell teisi
no prezidentą. Tuo tarpu Bal
tieji rūmai daro politinį spau
dimą Atstovų rūmų nariams 
paremti prezidentą. Balsavi
mas Atstovų rūmuose vyks 
kitą savaitę. Šiuo metu pakan
ka balsų del „impeachment", 
bet nuomones gali pasikeisti. 
(Fox news). 

• P r e z . Clinton išvyksta i 
Izrael į , paremti svyruojančią 
Wye sutartį, kuriai vadovavo. 
J is pakvietė drauge keliauti • 
du Atstovų rūmų narius, ku
rie pasisakę už „impeach
ment". Izraelis buvo prašęs 
prez. Clinton atidėti kelionę, 
kuri atrodo daugeliui kaip pa
rama palestiniečių valstybei. 
Tuo tarpu smurtas tarp pales
tiniečių ir žydų vėl pasireiškė 
šią savaitę Ramallah, Nablus 
ir Betliejaus miestuose. 
(CS.YI). 

•Vyr. p roku ro rė Reno 
p r a n e š ė , kad nepaskirs ne
priklausomo prokuroro tyrinė
ti 1996 m. Clinton kampani
jos finansinius nelegalumus. 
Skandalo centre yra preziden
to. James Riady ir John 
•JĮusHig susiįikimas, po kurio 
Huang buvo"perkeitas iš Com-
merce Dept. į lėšų kėlimo pos
tą demokratų partijoje ir su
rinko milijonus dolerių nelega
lių aukų iš Riady ir kt. Reno 
dar nėra tardžiusi Huang, ku
ris Kongreso tyrinėjimuose ci
tavo privilegiją savęs neinkri
minuoti. (WSJ). 

• ^Pentagonas praneša, 
kad Hughes Electronics 
Corp. perleido JAV saugumą 
pažeidančią informaciją Kini
jai. 1995 m., kada Hughes sa
telitą nešanti kiniečių raketa 
nukrito. Hughes įstaiga Kini
jai pateikė duomenis apie 
sėkmingą raketų iššovimą. 
Tačiau tuos duomenis galima 
pritaikyti kariškiem reikalam. 
Pentagonas tiek pat kaltina ir 
Commerce Dept., kuris davė 
leidimą kontaktui tarp Kinijos 
ir Hughes Corp. Tokie leidi
mai būdavo Apsaugos dept. 
nuožiūroje; prez. Clinton tą 
pakeitė 1992 m. Tuo tarpu 
Teises- dept. tyrinėja ar CIA 
trugdė Senato tyrimui apie 

Hughes - Kinijos reikalą. 
(WSJ). 

•Detroito advokatas 
James P. Hoffa išrinktas 
Teamsters unijos pirmininku, 
41 m. po to kai jo tėvas buvo 
išrinktas į tą pačią vietą. Vy
resnio Jimmy Hoffa nuožiū
roje unija buvo tapusi labai 
didelė, galinga ir pasižymėjusi 
ryšiais su mafija. (WSJ). 

•Legalių abortų skaičius 
JAV-ėse 1996 m. pakilo 1% iki 
1,221,585 - praneša Centers 
for Disease Control. Nuo 1990 
m. iki 1996 m. kasmet abortų 
skaičius buvo kritęs. (WSJ). 

•Heroino naudojimas 
JAV moksleivių tarpe yra 
žymiai pakilęs iki 1.8% tarp 
aštuoniolikmečių. Pasiturin
tys jaunuoliai klaidingai gal
voja, kad heroino uostymas 
užuot įleidimo ne taip lengvai 
išvystys įprotį. (NYT). 

•JAV-ėse gyvenimo truk
mė prailgėjo pereitais me
tais iki 76.5 metų ir kūdikių 
mirimų skaičius procentiniai 
nukrito. Gimdymai moterims 
per 40 m. amžiaus pagausėjo 
ir šešerius metus iš eilės 
sumažėjo moksleivėms. 
(NYT). 

•Irakas pakartotinai ne
įsileidžia ginklų inspekto
rių į valdžios rūmus Baghdad 
mieste. Jungtinių Tautų ir 
JAV pareigūnai sako, kad tai 
yra „labai rimtas" reikalas ir 
Clinton valdžia praneša, jog to 
netoleruos. (CSM). 

•Kremlius nesut inka 
perleisti JAV valdžiai slaptą 
KGB dokumentą, kuris liudi
ja, jog Amerikos karo belais
viai buvo išvežti į. Sovietų 
Sąjungą „žinių rinkimo tiks
lams" 1965 -1970 m. laikotar
pyje. Ministras pirm. Prima-
kov, kuris anksčiau buvo KGB 
viršininkas, sakė, jog doku
mentas yra surastas, bet nėra 
apie belaisvius. Pentagono 
POW tyrinėtojai tikėjosi iš 
dokumento sužinoti daugiau 
apie 8,000 amerikiečių, kurie 
dingo po Korėjos, Vietnamo 
karo ir kitų konfliktų. Amba
sadorė Albright susilaukė kri
tikos, nes apie dokumentą 
sužinojo praeitą pavasarį bet 
jo nepareikalavo iki rudens. 
(Wash. Times). 

•Boris Je lc inas iš ligoni
nės nuvyko į savo namus 
Maskvos užmiestyje, laikinai 
perleisdamas savo pareigas 
ministrui pirm. Primakov. 
(AP). 

•Nekreipdamas dėmesio 
i JAV ir Izraelio pareikštus 
protestus, Rusijos Atominės 
energijos ministras Adamov 
patvirtino, kad Maskva žada 
statyti Irane branduolinį reak-

Danutė Bindokienė 

Maironio lituanistines mokyklos mokiniai, „Padėkos dienos" proga sunešę visokiausių daiktų, kad per 
„Saulutę", Lietuvos Vaikų globos būrelį, ir per „Vaiko vartus į mokslą" padėtų Lietuvos vaikams, klausosi pa
sakojimų apie Lietuvos vaikučius. Kasmetinį vajų organizuoja mok. Silvija Radvilienė. 

Nuotr. I n d r ė s T i jūnė l ienės 

LAIKAS GALVOTI APIE 
MOKINIUS 

EGLĖ PAULIKIENĖ 

J a u gruodžio vidurys. Moks
lo metai įsibėgėję ir mokiniai 
nekantr iai laukia Kalėdų 
atostogų. Vieni tuo metu 
pailsės, lankys draugus; kiti, 
ypač vyresnieji gimnazistai, 
suks galvas apie universitetus 

vietų tarp pasaulio kraštų ma
tematikos ir griežtųjų mokslų 
žinių srityse. Tuo tarpu jie 
pasižymi pirma vieta teigiamo 
savęs įvertinimo apklausose. 
Matematikoje pasižymėję, ki
tų tautų mokiniai save žymiai 

arba ruošis SAT ir ACT stoja- prasčiau vertina. Taigi, JAV-
miems egzaminams. Ir jie la- ėse turime moksleivius, kurie 
bai nevienodai tuos egzami
nus išlaikys - tačiau ne vien 
todėl, kad nevienodai gabūs; 
jų paruošimas yra labai skir
t ingas. 

Yra ne paslaptis, kad JAV-

mažai išmano, bet gerai jau
čiasi. 

Tuo tarpu Vašingtone vyks
ta drama ( ne, čia nekalbu 
apie Clinton ir jo išsivirtą 
košę); vyr. prokurorė Reno ve-

ėse vyksta dviejų rūšių moks- da bylą prieš Microsoft mono-
leivių švietimas: vieni lanko polį kompiuterių srityje. Būtų 
užmiesčių valdiškas mokyklas žymiai daugiau naudos vi-
arba tėvai, jomis nepatenkin- šiems, jeigu ji tą pačią ener-
ti, siunčia į privačias arba giją nukreiptų prieš kitą mo-
moko vaikus namuose. Kiti nopolį-būtent, valdiškų moky-
lanko valdiškas mokyklas did- klų. Verta prisiminti, kad val-
miesčių neturtinguose rajo- diškos mokyklos neturi jokios 
nuose. Dažnai tėvai nepajėgia konkurencijos. I geras ir į 
sumokėti privačių mokyklų prastas valdiškas mokyklas 
mokslapinigių ir kito pasirin- pinigai vienodai plaukia, rū-
kimo neturi . Mokyklos būna pestingai valdžios parūpinti iš 
prastos, dažnai pasitaiko m ū s ų kišenių. Prastų moky-
smurtas , vaikai mažai išmoks- tojų beveik neįmanoma pasa
tą. Yra atsitikimų, kad baigę l įn t i . Vienas vedėjas apskai-
tokias mokyklas gerais pažy- čiavo, kad mokyklai kai-
miais, mokiniai nesugeba savo nuotų 100,000 dol. pašalinti 
diplomų perskaityti. Nepai- vieną prastą mokytoją, jeigu ji 
sant , kur jie mokyklas lanko, prieštarautų. J i s tiek pinigų 
JAV moksleiviai pakartoti- negali parūpinti. 

Dvi galingos unijos išrūpina 
valdiškų mokyklų mokytojams 
pakėlimus, atostogas, parūpi
na advokatus pašalinimo atve
ju, priešinasi mokytojų žinių 
patikrinimui. Todėl ne visos 
valstijos reikalauja egzaminus 
patikrinti naujai baigusių pe
dagogų žinias. Tačiau pereitą 
vasarą Massachusetts valsti
ja nutarė taip padaryti. Visi 
naujai baigę pradžios mokyk
los mokytojai turėjo laikyti eg
zaminus, kurie patikrino maž
daug 10-to skyriaus lygio 
žinias. Rezultatas buvo ne
koks: 60% mokytojų neišlaikė 
egzaminų ir tuomet buvo nu
tar ta visiems pažymius pakel
ti! Kai reikalas iškilo spau
doje, Massachusetts pareigū
nams pasidarė labai nemalo-

nai užima vieną žemiausių 

torių. Pereitą mėnesį Iranas 
prašė Maskvos parūpinti 
mokslinį tyrinėjimą, ar įma
noma pastatyti dar tris bran
duolinius reaktorius toj pačioj 
vietoj. Tuo tarpu Iranas yra 
jau pasamdęs penkis rusus 
mokslininkus, kurie dirbo Ru
sijos bakteriologinių ginklų 
srityje ir stengiasi daugiau 
pritraukti iš Rusijos i Kazak-
stano. (AP, NYT). 

•Ketvirtadieni , g ruodž io 
10 d., Pa ryž iu j e , buvo iškil
mingai atšvęstas Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių dienos 
50 metų jubiliejus. Tačiau 
įvairiuose Azijos kraštuose, 
tūkstančiai protestavo ir rei
kalavo politinių reformų. 
(WSJ). 

nu ir nutarė pažymių nekelti 
ir naujus egzaminus paruošti . 

Čia tik vienas pavyzdys 
nesąmonių, kurios pasireiškia, 
kai yra galingas, niekam neat
sakingas monopolis. Neuž
mirškime ir visų švietimo 
madų: pirma buvo „atviros 
klasės" - nebuvo sienų t a rp 
klasių; paskui reikėjo samdyti 
stalius pristatyti sienas su
mažinti triukšmą. Po to ištisi 
mokyklų rajonai nusprendė 
nebemokyti skaitymo garsiniu 
„phonics" metodu ir labiau 
pabrėžti supratimą; ir ištisos 
kartos vaikų skaityti neišmo
ko. Buvo nuspręsta statyti 
milžiniškas gimnazijas: dabar 
priėjo prie išvados, kad 
mažose mokyklose jaukiau ir 
lengviau išlaikyti disciplinų. 
Buvo mokoma „moderni" ma
tematika - dabar neaišku, kuo 
ji pasižymėjo, ir 1.1. 

Kada tur ime monopolį, ku
ris paremtas valdžios pinigais. 
tėvai turi mažai įtakos spren
dimams. Mokslo kokybė 
smunka, o valdiškų mokyklų 
šalininkai reikalauja vis dau
giau pinigo. Įdomu, kad Va
šingtono mokyklos, prieš kelis 
metus nustatytos prasčiausios 
Amerikoje, išleido daugiausia 
pinigų - 10,000 dol. mokiniui. 
Tuo tarpu tyrinėjimai parodo. 
kad didmiesčių katalikiškos 
mokyklos, kurias lanko t a s 
pat procentas etninių mažu
mų ir mokinių su negalia, 
kaip valdiškas, žymiai geriau 
vaikus paruošia už mažesnę 
kainą. 

Nors daug kalbėta, yra ir 
rimtas pasiūlymas kaip val
diškas mokyklas pager int i -
būtent įvesti konkurenciją. 
Būtų mokiniams parūpinti 
kvitai lankyti mokyklas pagal 
savo nuožiūrą. Geros moky
klos pri t rauktų daugiau moki
nių ir augtų: prastos mokyklos 
užsidarytų. Aukščiausias Teis
mas jau yra leidęs tokiam 
bandymui vykti VVisconsir. 
valstyjoje ir kitur. Nors prez. 
Clinton yra patvirtinęs, kad 
pareikš veto įstatymui, kuris 
įvestų kvitus, tikėkimės, kad 
Kongresas neišsigąs. Laikas 
galvoti apie mokinius. 

Nelengva atsispirti, 
bet nebūtina pasiduoti 
Bent Čikagoje ir apylinkėse 

(tikime, kad ir kituose lietu
vių telkiniuose; lietuviškosios 
mokyklos ruošia savo moki
niams kalėdinius renginius, 
populiariai vadinamus „Kalė
dų eglutėmis", ir kviečia vi
suomenę gausiai dalyvauti. 
Ar tie. kurių vaikai jau nebe
lanko Iit. mokyklų, pakausys. 
ateis, pasidžiaugs? 

O džiaugtis yra kuo. Atrodo, 
kad pagaliau persiropšta per 
krizes slenkstį ir lit. mokyk
lose mokinių skaičius vėl 
pradėjo didėti. Ypač džiugu, 
kad neseniai iš Lietuvos atvy
kę tautiečiai pakeitė nuomonę 
apie lietuviškojo švietimo 
svarbą ir savo vaikus leidžia į 
šeštadienines. Paskutinėmis 
žiniomis, Čikagos lit. mokyk
los du trečdalius mokinių su
daro Lietuvoje gimę vaikai, o 
tai j au tikrai gera naujiena! 

Labai pozityvus reiškinys 
yra Čikagos priemiestyje su
siorganizavusi „pipirų rate
lio" mokyklėlė, kuri įsteigta 
vien jaunų motinų (daugiau
sia ištekėjusių už kitataučių; 
pastangomis. Jos, neragintos 
ir neįtaigotos, nori, kad jų 
„pipiriukai" iš pat mažens 
pratintųsi lietuviškai kalbėti, 
dainuoti, žaisti, bendraut i su 
tokio pat amžiaus draugais . Iš 
nedidelio kelių draugių bū
relio dabar ..pipirų ratel is" iš
augo į gražų būrį — net pasi
samdė mokytoją. 

Tos jaunos motinos yra pui
kiausias mūsų visuomenei pa
vyzdys, vertas dėmesio ir pa
garbos! Tai tarytum skaistūs 
žiburėliai, apšviečiantys daž
nai pastaruoju metu pasi
reiškiančią pesimistinę Uetu-

! vių nuotaiką. Vis tik tokių 
šviesių prošvaisčių galima 
rasti labai daug, jeigu neisime 
per gyvenimą užmerktomis 

i akimis ir užsispyrimo apšal-
dytomis širdimis. Atkreipki
me dėmesį, kad dabar iš tė
vynes atvykstančių tautiečių 
pažiūros į kultūrines verty
bes, į lietuviškumą jau gero-

: kai kitokios, kaip pirmųjų po 
nepriklausomybės paskelbimo 
emigrantų. Dėl to ir lietu
viškose mokyklose daugėja 
mokinių, įsijungia jaunų , ge
rai lietuviškai kalbančių, mo
kytojų. Chorai pasipildo nau
jais nariais, parapijose ku
riasi lietuviai parapijiečiai. 
Būkime jiems nuoširdūs ir at
laidūs, tai ir artimesnis ben
dravimas, ir bendradarbiavi
mas ilgainiui sustiprės. 

Sparčiai artėja Kalėdos. 
Sunku atsispirti vis intensy
vesnėms reklamoms, kalėdi
niam dovanų pirkimo įkarš
čiui, kuris, lyg išsiliejusi upė. 

Į norom nenorom pradeda su 

savimi nešti ir labiausiai ne
norinčius. Kaipgi nesiųsi svei
kinimų (arba nepasveikinsi 
savo artimųjų per „Draugą"), 
jeigu tave sveikina, jeigu visi 
taip daro... Kaipgi nenupirksi 
vaikam, vaikaičiam, tėtei, ma
mai, giminėm, draugam ka
lėdinių dovanų, jeigu j ie tau 
nupirks ir tikėsis bent kokio 
,,meiies ženklo". Kaipgi nepa-
puoši savo namo, lemputėmis 
ir kitokiomis kalėdinėmis 
puošmenomis, jeigu visi kai
mynai puošia — visur tik bliz
ga, žiba, skamba... 

Jeigu j a u negalime atsispir
ti , tai bent nepasiduokime ko
mercinėm vilionėm ir pasi
stenkime, kad po Kalėdų 
eglute atsirastų viena kita do
vana, turint i išliekamesnę 
vertę negu greitai sugendan-
tis , susidėvintis, nusibostan-
tis daiktas. Lietuviams tokių 
vertingų dovanų pasirinkti 
galbūt lengviau, kaip kaimy
nams amerikiečiams, tačiau 
t a s mūsų lietuviškumas už
deda ir tam tikrą įsiparei
gojimą. 

Prasminga dovana yra lietu
viška knyga. Ypač vaikui. Jei
gu pastaruoju metu Amerikoje 
a r kitame už Lietuvos gyve
nančių lietuvių telkinyje iš
leidžiama nauja knygutė vai
kui yra visiškai retas svečias, 
tai tėvynėje jų išleidžiama la
bai daug. Visos gražiai ilius
truotos, pritaikytos įvairaus 
amžiaus vaikams — lengva 
skaityti, malonu pavartyti. 

Tokių knygučių gali pa
rūpinti ir gimines Lietuvoje, 
bet jų nesunku gauti JAV LB 
Švietimo taryboje, „Draugo" 
knygyne ir kitur, kur parduo
dami lietuviški leidiniai. Te
gul vaikas pratinasi mylėti 
lietuvišką spausdintą žodį, o 
jį pamils tada. jeigu tėvai taip 
pat parodys tam žodžiui mei
lę. Tad lietuviška knyga ir 
suaugusiems labai gera dova
n a (daug ir labai vertingų, 
,.dovaninių" knygų taip pat 
tur i „Draugo" knygvnas, net 
tiems, kuriems sunkiau lietu
viškai skaityti;. 

O kaip su lietuvišku laik
raščiu? Ačiū Dievui, dar jų tu
rime savo tarpe. Kodėl vaikai 
, kurių labui tėvai visą gyve
nimą tiek daug paaukojo, ne
galėtų Kalėdom užprenume
ruoti lietuvišką laikraštį arba 
apmokėti besibaigiantį prenu
meratos mokestį? o vaikai, ku
riems metų metais tėvai pre
numeruoja „Draugą'' ar kurį 
kitą laikraštį, staiga negalėtų 
pradžiuginti savo tėvus ir pa
tys jį užsisakyti0 Keli šimtai 
naujų skaitytojų būtų geriau
sia dovana lietuvvbė- ateičiai. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 
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JURGIS JANKUS 

ROMANAS 
(Tęsinys) 

Kristina su Robertu padėjo viską susikamšyti į Al
donos sunkvežim) ir į mano automobilį. Rytą pakilom 
anksti, nes nei aš, nei ji negalėjom sudėti bluosto. J i 
jautė sąžines priekaištą, kad nepasistengėm sužinoti, 
kur Frenkas laidojamas ir nenuvykom su juo atsisvei
kinti. Neradau žodžių, kaip nuraminti, tai pasakiau: 

— Aldona, ne tik vengei, bet dar ir bijojai jo gyvo, 
tai kam beieškoti mirusio? 

— Bet ir jis buvo žmogus. Gal net ir nelaimingas. 
Ir ne iš savo valios. — patylėjusi pridėjo. 

Daugiau nebesakiau nieko. Nebesakė nė ji. Kai iš
ėjom į kiemą, kalno šone driekėsi rūkas, iš rūko kilo 
Jono kalnas, o pati jo viršūnė švytėjo anapus kalnyno 
tebeslypinčios saulės nuplieksta. Valandėlę stovėdami 
grožėjomės nepaprasto grožio reginiu ir stebėjome, 
kaip saules šviesa leidžiasi žemyn ir vis didesnė kalno 
viršūnė suspindi rytmečio džiaugsmu. 

— Dieve, koks gražumas, — pasakė Aldona, — ir 
kodėl žmogus jį taip nebenuvalomai suteršia? 

Tada man atklydo kažin kada ir kažin kur girdėta 
ar skaityta mintis. 

— O žinai, Aldonėle, gal ir ne taip. Man dingtelėjo, 
ne mano, bet kažin kieno kito mintis, kad meilės pas
laptis yra didesnė negu paslaptis mirties. Jeigu taip 
yra, ar toji paslaptis gali teršti? 

Išvažiuodami sutarėm neskubėti. Siūliau jai va
žiuoti pirma, bet ji rinkosi sekti. Sakė, sekti lengviau, 
negu vesti. Vedančiam reikią dvejų akių: vienomis 
važiuoti, o kitomis žiūrėti kaip sekasi sekančiam. Pus
ryčio nevalgėm, tai sutarėm po geros valandos, o jeigu 
gerai jausimės tai ir po poros, sustoti. Aš turėjau gal
voje tą pačią vietą, kur atvažiuodamas susitikau pau
tienę mėgstantį policininką. Ko gera gal ir vėl užsuks 
pusryčių, bet jeigu ji pasijustų alkana ar pavargusi, 
tris kartus pyptelėtų, tada sustotumėm ir susitar-
tumėm. 

Buvo nebetoli toji vieta, maniau į ją pasukti ir be 
pasitarimo, žvilgtelėjęs į veidrodį pamačiau už Aldo
nos sunkvežimio mirksiančias policijos šviesas. Tuoj 
išgirdau ir sireną. Aldona pradėjo stabdyti. Stabdžiau 
ir aš. Policijos mašina pralėkė pro Aldoną, bet prie ma
nęs sustojo. Pamačiau tą patį. kur mane atvažiuojantį 
gaudė. 

Pasilenkė nuo vairo į mane ir sušuko: 
— Follovv me! 
I jo anglišką ir aš angliškai: 
— Something vvrong, officer? 

Jis susijuokė: 
— Nieko bloga. Tik šekit iš paskos. Abudu. — dar 

pridėjo ir nuvažiavo. 

Maniau, kad suks į tą pačią sunkvežimiu sustoji
mo vietą, bet jis pralėkė pro ją ir t raukė tolyn. Deši
nėje plento pusėje buvo matyti smailus bažnyčios 
bokštas ir pastatų. Pagalvojau, kad veda į policijos 
būstinę. Ko gera turėsime grįžti atgal padėti sumez-
gioti Jono nužudymo galus. Porą ar trejetą mylių 
palėkęs pasuko į miestelį, paskum į mažos, užkandinės 
kiemą. Įsukom ir mudu. Policininkas padėjo iš sunk
vežimio išlipti Aldonai, paskum pasisveikino su ma
nim. 

— Žinau, kad šiandien dar nevalgę. Prašom pus
ryčių. Šiapus Atlanto tik čia galite gauti tikros lietu
viškos pautienės. Aš pats išmokiau kaip daryti . 

Užėjom. Švari nedidukė užeiga buvo švarutėlė, bet 
tuščia. Pasiūlė sėsti už kampin.) staliuko. Už lango 
buvo daržai, o toliau anapus medžių į mėlyną dangų 
lipo baltas smailus bažnyčios bokštas. Net nepa
mačiau pro kur atsirado ir šeimininkė. 

— Va, atvedžiau du alkanus lietuvius. Apie tą po
ną nedaug ką težinau. Tik tiek. kad jis mūsų ramiais 
keliais laksto kaip aitvaras. Bet kada nors pagausiu. 
tada atpetuos už viską. Ar gerai pasakiau — atpetuo-
ti? — atsisuko į mane. 

Kai pasakiau, kad gerai, jis vėl: 

— Mano mamė. taip sakydavo, tai turi būti gerai. 
O čia Rosalie. Jos mamė irgi buvo lietuve, užtat ir ge
rą pautienę moka padaryti. Ir lietuviškai dar moka. 
Mudu visada lietuviškai pasišnekam. Kai mudu lietu
viškai sutariam: visi žiūri akis išvertę kaip avinai. 
Rosalie' Visiem pautienės ir visko prie pautienės. Juo
du išalkę, o aš visada gatavas. 

Rosalie išėjo tepasakiusi: „Gerai". Policininkas irgi 
prisėdo. 

— Išgąsdinai, — pirmoji pasakė Aidona. — Neži
nau, kaip jam, — akinius parodė į mane. — bet man ir 
dabar širdis tebedreba. 

— Kodėl? Ar kad pašvilpinau0 

— Policija be reikalo nešvilpina. Visada turi būti 
kas negerai. 

— Reikėjo. Jeigu būčiau nešvilpinęs, jis būtų nusu
kęs į aną lauzy vietą, kur nežino kaip pautienę pada
ryti. Tokią, kad būtų galima valgyti. 

— Bet kaip mus pamatei0 Nemačiau iš kur išdy-
gai. Tik žiūriu, policininkas šviesom žybčiodamas veja
si. 

— O mes ne tokie durni, kaip atrodom. Žinom, kur 
ir kas. Beveik prieš valandą Randy paskambino. Juk 
pažįsti Randy Stovall.jūsų policininką? 

— Kaip nepažinsiu. — šyptelėjo Aldona. 

(Bus daugiau: 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

VDU GARBĖS PROFESORIUS 
Iškilmingoji šių mokslo me

tų atidarymo dalis buvo skirta 
buvusio VDU rektoriaus, da
bartinio Teatrologijos kated
ros vedėjo ir Lietuvių litera
tūros katedros profesoriaus 
Broniaus Vaškelio pagerbi
mui: 1998 m. gegužės 13 dieną 
VDU Senato posėdyje buvo 
priimtas nutarimas suteikti 
jam VDU Garbės profesoriaus 
vardą, o šių iškilmių metu 
prof. B. Vaškeliui įteiktos 
Garbės profesoriaus regalijos. 

Profesorius aktyviai dalyva
vo, atkuriant Vytauto Didžio
jo universitetą. Lietuvos ir iš
eivijos mokslininkų konferen
cijoje ..Tautinė aukštosios 
mokyklos koncepcija ir Kauno 
unversitetas". kurioje 1989 m. 
balandžio 28 d. buvo paskelb
tas universiteto atkūrimas, jis 
buvo išrinktas Pasaulio lietu
vių mokslo iri kultūros centro 
valdybos nariu. 1989 m. lapk
ričio men. išrenkamas VDU 
Atkuriamojo senato nariu ir 
paskiriamas senato narių iš
eivijoje koordinatoriumi, 1990 
m. Čikagoje organizuoja sena
to narių išeivijoje suvažiavi
mą. 

1992 m. vasarą Bronius 
Vaškelis paskiriamas univer
siteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto dekanu, rugsėjo 
men.— prorektoriumi pagrin
dinėms studijoms. 1993 m. 
sausio 27 d. profesorius išren
kamas VDU rektoriumi. 

Kaip pastebėjo savo kalboje 
VDU rektorius prof. V. Ka
minskas, Garbės profesoriaus 
vardas, skirtingai nuo Garbės 
daktaro, suteikiamas asme
nims, kurie savo iškiliais dar
bais prisideda prie VDU veik
los. Taigi atkurtajame VDU 
tai tik trečiasis garbės profe
sorius (pirmieji — VDU Atku
riamojo senato pirmininkas J. 
Vilemas ir buvęs VDU rekto
rius A. Avižienis). 

Ypatingą dėmesį ir globą 
profesoriaus rektoriavimo lai
kais jautė humanitarai. Ste
bėtinai energingai profesorius 
rėmė jaunuosius mokslinin
kus, drįstančius ieškoti origi
nalių kelių ir sprendimų, pa
rėmė ir skatino inovacijas 
specialybinėse programose. 
J a m vadovaujant, išleistos pir
mosios VDU bakalaurų (1993 
m.) ir magistrų (1995 m.) lai
dos, stiprinama studijų ir 
mokslo materialinė bazė, su
kuriama universiteto ir val
stybinių mokslo institutų 
mokslo ir studijų asociacija 
(1993). prie universiteto pri
jungtas Šv. Antano religijos 
studijų institutas Kretingoje 
(1995.), atidaromos teisės stu
dijos. 

Didžiulis profesoriaus nuo

pelnas — išeivijos akademinių 
mokslininkų pritraukimas ir 
jų integracija į humanitarinių 
specialybių studiją. O išskir
tinio dėmesio išeivijoje Vytau
to Didžiojo universitetas susi
laukė profesoriaus ir jo žmo
nos S. Vaškelienės dėka. Išei
vijoje renkamos lėšos sunkiai 
besiverčiančių studentų maiti
nimui universiteto valgykloje 
ir vardinėms stipendijoms. 
Išeivijos ir JAV universitetų 
parama VDU mokslinei biblio
tekai — taip pat profesoriaus 
nuopelnas. 

Pristatydamas profesoriaus 
veiklą, Lietuvių literatūros 
katedros vedėjas prof. L. Gu
daitis pažymėjo, kad prof. B. 
Vaškelis vadovavo universite
tui 1993-1997 m., kurie atkur
tajam universitetui buvo su
dėtingų visuomeninių, moksli
nių, pedagoginių perversmų 
laikas. O ir dabartiniu metu jo 
pedagogine ir mokslinę para
mą jaučia ne tik teatrologijos, 
bet ir lietuvių literatūros spe
cialybę studijuojantys magis
trantai bei doktorantai. Kaip 
vieną ryškiausių asmens bruo
žų prelegentas nurodė profe
soriaus talentą nuolat orien
tuotis į dabartį ir ateities da
lykus, žengti sykiu su kintan
čiu akademiniu laiku. 

Tardamas padėkos žodį susi
rinkusiems šia iškilminga pro
ga, prof. B. Vaškelis prisimi
nė 1989 m. VDU atkuriamąją 
konferenciją ir pasidžiaugė 
tuo, kad „tuometinis iššūkis, 
mestas sovietų valdžiai, pasi
teisino ir po dešimtmečio ga
lime džiaugtis realiais akade
miniais laimėjimais". J is ypač 
akcentavo tai, kad darbas uni
versitete, nuolatinis kontak
tas su žingeidžiais studentais 
įgalina išlikti atviru pasaulio 
kaitai. „Tai lyg kelionė srau
nia upe, kai nuolat keičiasi 
krantų peizažai", — pastebėjo 
prof. B. Vaškelis. 

Prisimindamas savo išeiviš-
kąją lemtį, 48-rių metų kla
jones po svetimus kraštus, 
įvairius JAV miestus ir uni
versitetus, profesorius prisipa
žino: „Dabar VDU yra mano 
dvasiniai namai". 

Garbės profesoriaus vardo 
suteikimo proga prof. B. Vaš
kelį sveikino arkivyskupas 
metropolitas S. Tamkevičius, 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė I. Degutienė, Kauno 
vicemeras A. Balutis, KTU 
prorektorius A. Targamadzė, 
Lietuvos Mokslo tarybos var
du — I. Kamuntavičienė ir J . 
Puodžius, VDU Senatas ir kiti 
oficialūs asmenys, universite
to darbuotojai bei studijuojan
tys. 

I n g r i d a M a t u s e v i č i ū t ė 

Dr. Giedra Matienė 

DR. GIEDRA MATIENE — 
TARPTAUTINĖS DANTŲ GYDYTOJŲ 

KOLEGIJOS NARĖ 

Prieš 70 metų įkurtoji Tarp
t au t ine dantų gydytojų kolegi
ja (Internat ional College of 
Dentists) , savo š.m. spalio 23 
d. suvažiavime San Francisco, 
CA., mieste, su iškilmingomis 
apeigomis į šią profesionalų 
organizaciją buvo pr i imta dr. 
Giedra Matienė. Šios organi
zacijos nariu, kaip sakoma 
Kolegijos s ta tu te , gali būt i as
muo, tur int is reikšmingą pa
tirtį šio pašaukimo karje
roje"... ir ... „toks pr iėmimas 
pabrėžia, kad pasišventusios 
tarnybos ir aukšti etikos stan
dar ta i šiai organizacijai teikia 
garbę, tuo pačiu j is a r ji yra 
pagerbiami". 

Dr. Giedra Matienė su savo 
vyru metalurgijos daktaru 
Stepu, dukra dr. Daina, dantų 
gydytoja ir sūnumi Ričardu, 
baigusiu teisės mokslus, advo
katu gyvena Independence, 
Ohio. Motina ir duktė turi 
savo dantų kabinetą Breck-
sville. Ohio. 

Dr. Matai y ra veiklūs lietu
vių skautų organizacijoje. Dr. 
Giedra ilgametė Dievo Moti
nos parapijos choro „Exul-
tate" narė. J i taip pat yra reli
gijos mokytoja-katechetė Šv. 
Baziliaus parapijos religi
niuose kursuose. Sveikinimai 
ir linkėjimai Matų šeimai! 

V. Roc iūnas 

Irena Veblaitiene už šią lovatiesę laimėjo pirmą pemiją Martinsville, New 
Jersey. š.m. lapkričio 14-15 d vykusioje Garden State Quilters parodoje. 

J . MYKOLAITYTĖ 
ATSISVEIKINA SU 

UŽUPIU 

J a u šešias personalines pa
rodas įvairiose salėse surengu
si dailininkė Jūratė Mykolai
tytė pirmą kartą savo kūri
nius eksponuoja „Lietuvos ai
do" galerijoje. Spalio 30 dieną 
čia atidarytoje parodoje daili
ninkė žiūrovams pateikė pa
starųjų dvejų metų derlių: 23 
tapybos drobes ir 11 eskizų. 

Pasak parodos rengėjų, J . 
Mykolaitytę galima laikyti 40-
mečių dailininkų kartos feno
menu. Gimusi ir užaugusi 
mieste, intelektualų šeimoje, 
J . Mykolaitytė — intelektua
liai mąstanti dailininkė. Jos 
meninis pasaulis yra daugiau 
išmąstytas, negu išjaustas. 
Bet paveiksluose yra daug ir 
jausmingumo, sentimentalu
mo, intymumo, sąlyčio su 
gamta. Tarp naujų darbų pa
rodos lankytojai pamatys ir 
anksčiau autorei nebūdingų na
tiurmortų. 

J . Mykolaitytės paroda „Lie
tuvos aido" galerijoje veikė iki 
lapkričio 19 dienos. Po šios pa
rodos dailininkė žadėjo daly
vaut i kolektyvinėje kalėdinėje 
parodoje, kurioje parodys žais
mingus kitų žanrų eksperi
mentus — meniškus daiktus, 
baldus, kompozicijas. (Elta) 

P I R M Ą J A P R E M I J A 
A P D O V A N O T A 

I R E N A V E B L A I T I E N E 

Irenos Veblaitienės sukur ta 
didžiulė lovatiesė, didele balsų 
persvara lankytojų buvo įver
t inta kaip geriausias kūrinys 
Garden State (New Jersey) 
Quilters Guild parodoje, vyku
sioje lapkričio 14-15 d. Paroda 
vyko naujoje Pingry mokyklos 
sporto salėje, Martinsville, 
New Jersey. Daugiau nei 200 
darbų buvo išstatyta ant tam 
tikslui paruoštų rėmų. 

Šiame krašte, amerikie
čiams yra būdingas menas, 
vadinamas „ąuilting". Tai dau
giaspalvis iš audinio gabalų 
susiūtas įvairių figūrų, vaizdų 
ar raštų kūrinys. Kiekviena 
detalė jungiama ir siuvama į 
bendrą kūrinio derinį. Man-
hat tane , netoli nuo Lincoln 
centro New Yorke, yra ir tokio 
liaudies meno muziejus. Šis 
menas populiarus visoje ame-
rikoje ir skleidžiasi po kitus 
kraš tus , net ir Lietuvoje šis 
menas populiarėja ir auga. 
„Quilting" apjungia daug siu
vimo ir siuvinėjimo būdų, kaip 
aplikacija, smulkių ir stambių 
skiaučių susiuvimas ir kt. 
Naudojant šią techniką reikia 
įdėti labai daug ryžto, laiko, 
darbo ir, svarbiausia, kan
trybės. 

Ir anksčiau, Irena Veblai
tiene yra laimėjusi įvairių 
įvertinimų už savo įvairius 
rankdarbius. 

Rūta S. Cove t 

Leokadijos ir Mečio Balių 50 metų vedybų sukaktį švenčiant. Iš k.: duktė 
Rita, sukaktuvininkai Leokadija ir Mečys, ir sūnus Leonas. 

ĮSPŪDINGA ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Š.m. lapkričio 22 dieną Cle-
velando Dievo Motinos šven
tovėje sekmadieninių Mišių 
metu klebonas kun. Gedimi
nas Kijauskas palaimino inž. 
Leoną ir menininkę Leokadiją 
Balius, švenčiančius penkių 
dešimtmečių. vedybinio gyve
nimo jubiliejų. Po vedybinės 
ceremonijos pakartojimo, kle
bonui paskatinus, visi maldi
ninkai jubiliatus pasveikino 
audringais plojimais. Vakare 
Clevelando Lietuvių namų 
„Gintaro" restorane susirinko 
didokas būrys svečių pasvei
kinti Balius jų auksinio jubi
liejaus proga. Jiedu susituokė 
Vokietijoje 1948 m. lapkričio 
23 dieną. Mečislovas Balys 
Lietuvoje įsigijo inžinieriaus 
diplomą ir vėliau studijas gili
no Stuttgarto universitete. At
vykęs į Clevelandą, sėkmin
gai įsikūrė savo profesijoje ir 
su Leokadija užaugino dvi 
dukras ir sūnų. Deja, prieš 15 
metų jauniausioji dukrelė Ro
ma, pakirsta nepagydomos li
gos, iškeliavo į amžinybę. 

Mečislovas, kaip specialistas 
inžinierius-mechanikas, Ohio 
geležinkelių tyrimų centre pa
sižymėjo išradingumu, sukon
stravęs naują ir labai patobu
lintą prekių perkrovimo sis
temą, palengvinant prekių 
perkrovimą iš prekinių va
gonų į sunkvežimius, šalia to, 
Mečislovas buvo aktyvus vi
suomeninėje veikloje ir prieš 
daugelį metų buvo Clevelando 
LB apylinkės valdybos pirmi
ninku. Leokadija visą gyve
nimą yra aktyvi ateitininkė. 
Abu Baliai dalyvauja visuome
niniame gyvenime, remia lie
tuvišką veiklą, lanko rengi
nius. 

Leokadija, nuo mažų dienų 
linkusi į meną, ketverius metus 
studijavo Vilniaus Meno Aka
demijoje, vėliau, atsidūrus Vo
kietijoje, lankė Stuttgarto me
no mokyklą ir dar po to kurį 
laiką studijavo Mancheste-
ryje. J i tapo portretus ir pei
zažus ir ne kartą su savo tapy
ba dalyvavo parodose. 

„Gintaro" restoranas buvo 
gražiai dekoruotas, išdėstyta 
daugybė užkandžių ir gėlėmis 
papuoštais stalais. Susėdus 
apie stalus, solenizantų sūnus 
Leonas Balys labai jausmingai 
pasveikino tėvus. Po jo prabi
lo Rita Balytė, daugiausia kal
bėdama angliškai, su tikslu 
pagerbti lietuviškai nesupran
tančius tėvų kaimynus ir kole
gas. Po jos kalbos visi svečiai 
griausmingai sudainavo „D-
giausių metų". Kun. Gedimi
nui Kijauskui pasveikinus so-
lenizantus ir palaiminus sta
lus, prasidėjo vaišės. 

Po vakarienės Rita Balytė 
pakvietė Aureliją Balaišaitie-
nę tar t i „žodelį". Paaiškinusi, 
kad pas mus „žodis" reiškia 
labai ilgą kalbą, ji prisiderino 
prie Ritos pasiūlyto „žodelio", 
tai kalbėjo labai trumpai ir į 
pabaigą perskaitė solenizantų 
garbei sukurtą odę. 

Po oficialios dalies svečiai 
nesiskirstė, vaišinosi puikiais 
tortais ir pyragaičiais, buvo 
juokaujama ir džiaugiamasi 
tokia ilgamete Balių šeimos 
laime. Tą gražų vakarą savo 
tėvelių garbei suplanavo so
lenizantų dukra Rita ir sūnus 
Leonas. Sunku buvo atsigėrėti 
solenizantų švytinčiais vei
dais, džiaugsmas spindėjo jų 
akyse ir lūpas puošė šypsena. 

Aure l i ja M. B a l a š a i t i e n ė 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 

ŽEMIAUSIOS KAINOS Į VILNIŲ 

Chicago $399.00 
Newark $350.00 

Specialios kainos skrydžiams į Vilnių 
iš įvairių JAV miestų. 

Baltimore $480.00 
Cleveland $540.00 
Denver $564.00 
Detroit $504.00 
Los Angeles $594.00 
Minneapolis $504.00 
Omaha $582.00 
Orlando $504.00 
San Francisco $594.00 
Tampa $504.00 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

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

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



ŠVENČIŲ LAUKIMO NUOTAIKA 
DR. LIBERTAS KLIMKA 

Gruodis senovėje vadintas 
siekiu arba Kalėdų mėnesiu. 
Gal todėl, kad Mėnulio pilna
tis jau „pasiekia" savo žiemos 
taką, astronomų kalba ta
riant, kulminuoja, o Advento 
metą nuspalvina šv. Kalėdų 
laukimo nuotaika. Pagal se
nąjį Julijaus kalendorių Ka
lėdas atitikdavo gruodžio 13-
sios data. Dabar tai šv. Liuci
jos vardadienis, tradiciškai va
dinamas Šviesos diena. Bet 
pasiruošimas svarbiausiai žie
mos šventei prasidėdavo prieš 
savaitę. Tik tos savaitės ilgu
mas senovėje būdavęs devyne
rių dienų, kaip savo raštuose 
tvirtina S. Daukantas. To
dėl taip įdomiai išsidėsčiusios 
gruodžio mėnesio pagrindinės 
šventės: devynių ir dvylikos 
dienų tarpais. 

Gruodžio 4-ji yra šv. Barbo
ros vardadienis. Apie šią die
ną kaime pasakys: „Šventa 
Barbora naktį pravaro". Ir iš
ties: dirvą jau sukaustęs gruo
das, sniegas nebenutirpsta, 
nuo jo ir naktys šviesesnės. 
Šv. Barbora — avelių globėja; 
tądien moterims šiukštu ką 
nors daryti su avies vilna. Glo
boja ji ir meilės pasiilgusias: 
merginos gali pamatyti likimo 
skirtąjį, jeigu šį vakarą su
valgys bandelę, iškeptą iš vie
no šaukšto miltų, šaukšto 
druskos ir šaukšto vandens. 
Būsimasis vyras sapne atneš 
vandens troškuliui numal
šinti. Istorinės atminties pras
me ši diena reikšminga, kaip 
primenanti Barborą Radvilai
tę, Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Žygimanto Augusto 
didžiąją meilę ir žmoną, kurią 
dabar numatyta pristatyti pa
sauliui kaip vieną iškiliausių 
visų laikų Lietuvos moterų. 

Nuo šv. Liucijos dienos va
karai nebeilgėja — saulė lei
džiasi beveik savaitę vis tuo 
pačiu laiku. Diena dar kiek 
trumpėja iki saulėgrįžos 
(XII.22), bet todėl, kad ryte 
saulutė vis „pramiega", pateka 
vėliau. Dau iau pailsėti gali ir 
žmogus; valstiečių buityje — 
atokvėpis po sunkių darbų. 
Kūlimas ir linamynis užbaigti, 
tad vakarojama namuose, dir
bant kokius lengvesnius dar
belius. Senovėje — prie bala
nos, žvakės, aliejaus lempu
tės. Gal todėl šv. Liucijos sim
bolis — šviesos spingsulė. 

Šventoji Liucija — III-rV 
amžių sandūroje Sirakūzuose 
gyvenusi mergelė. Ji neišsiža
dėjo krikščionybės nei grasi
nama atiduoti į gėdos namus, 
nei gąsdinama kalaviju, kan

kinama ugnimi. Iš šios legen
dos buvo sureikšminta tyrumo 
ir ugnies simbolika, tai reika
linga žiemos meto gamtos ny
kimo slegiamam žmogui. To
dėl graudžiai gražiai skamba 
prosenoviška malda namų ži
dinio globėjai dievaitei Gabi
jai: „Švinta Gabieta, užkaupta 
gulėta, užkurta žibėta! Kaip 
numirsma, uždek mums žva
kelę, pasiremti lazdele ir eiti 
namučio..." Taip kalbėdavo 
namų šeimininkės Žemai
tijoje, užžarstydamos vakare 
pelenais žėruojančias žarijas. 

Gruodžio 13-ji taip būdavo 
švenčiama: viduramžiais bal
tais rūbais aprengta mergelė 
tarsi kokia šviesos dievaitė 
įnešdavo į namus uždegtą žva
kę. Vokietijoje mergelės vai
niką puošdavo uždegtos žva
kutės. Ypač šv. Liucijos dieną 
gražiai pažymi Skandinavijos 
šalys. Nuo šios datos iki pat 
šv. Kalėdų languose šviečia 
daugybė tikrų ir dirbtinių 
švieselių, sukurdamos švenčių 
laukimo nuotaiką. Vakarų 
Lietuvoje buvo paprotys va
karojant kas trys dienos vis 
uždegti po vieną žvakę papil
domai. Pagal dvylika laukimo 
dienų būdavo spėjamas atei
nančių metų oras. Kokia gruo
džio 13-oji diena, toks bus sau
sis; gruodžio 14-ji atitinkanti 
vasarį, 15-oji — kovą ir t.t. 
Svarbu įsidėmėti, kiek kurią 
dieną šviečia saulė, ar šalta, 
kada darganąja, ir pan. Seno
lių prognozavimo metodas ne
blogai veikia ir šiandien, — 
tai patvirtina šio straipsnio 
autoriaus stebėjimai. Taigi 
pramoninio gamybos būdo po
veikis Žemės klimatui dar 
nėra toks esminis. Kaime bur
davo dar ir taip: paberdavo 
dvylika žiupsnelių druskos, 
atitinkančių dvylika mėnesių, 
ir po kurio laiko žiūrėdavo, 
kuris labiau sudrėks: tas mė
nuo ir bus lietingiausias. 

Nuo Šv. Liucijos prasi
dėdavo tikrasis kalėdinis pre
kymetis. Iš eilės turgūs turėjo 
tokius tradicinius pavadini
mus: šeškaturgis, skaistatur-
gis, saldaturgis. Pirmajam 
pusberniai, atostogaudami na
muose, prigaudydavo šeškų ir 
kiaunių, jų kailiukus pa
ruošdavo parduoti, — vis kokį 
skatiką šventėms uždirbs. An
trajame turguje jaunimas 
pirkdavosi gražesnių parėdų, 
trečiajame — šeimininkės ap
sirūpindavo medumi, cukru
mi, uogomis, prieskoniais — 
visa tai Kūčių stalui. 
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CHORAS, VARGONAI IR VARPAI 

P. PALYS 

Šerkšnotas Advento sekmadienio rytas Lietuvos kaime. 

pildomus patiekalus ir parū
pinti pietums vyną. Taip pat 
juokinga buvo, kai Chuck 
Hoffman, energingas varžy
tinių vedantysis, išrinko atsi
tiktinai žmogų iš žiūrovų ir 

minutes buvo surinkta 8,210 
dol. Tokią pačią sumą paau
kos Lietuvių fondas. 

Smagumas tik prasidėjo. Ke
lionės į Karibų salas loterijos 
laimėtoju tapo vienas sun-

paklausė, koks bus pradinis kiaušiai dirbusių varžytinių 
pasiūlymas lietuviškiems pie- komiteto narių latvis Andris 
tums aštuoniems žmonėms. 
Jis visai nežinojo, kad patai
kė ant tų pačių pietų virėjos, 
Dalios Lapatinskaitės—Ha-
gan. Dalia greitai pasiūlė 500 
dol., kad jai nereikėtų virti, 
bet tuoj buvo nurungta drau
gų, žinančių jos puikų kuli
narinį talentą. Pietus aštuo
niems laimėjo Dalios tėvas, 
kuris, sklinda gandas, žada 
atsiimti savo prizą, neskai
čiuodamas svečių skaičiaus. 

Prof. Tomo DuBois iš medžio 
išpjaustyti šachmatai apvaini
kavo varžytinių pabaigą. To
mas vienas Baltistikos studijų 
programos pradininkų, yra ta-

Rogainis. Kaip gerai išėjo: tai 
gal kitais metais turėsime 
daugiau savanorių varžytinių 
ruošos komitetui! Lietuviai 
talkininkai, kreipkitės į Jū
ratę Mažeikaitę—Harrison 
(425-742-1575). Vakaro pabai
goje vyko durų prizų loterija, 
kurią sudarė trys dovanų 
krepšiai. Juose buvo įvairūs 
dalykai iš Lietuvos, Estijos, 
Latvijos. 

Neužtenka padėkos žodžių 
visiems savanoriams, kurie 
pašventė šimtus valandų, kad 
įvyktų šis įspūdingas rengi
nys. Sveikiname varžytinių 
ruošos komiteto pirmininkę, 

lentingas medžio drožėjas, ga- Amandą Floan, tiek daug pa
ves įkvėpimą iš savo tėvo, taip siekusią. 

TIESIAME BALTISTIKOS 
KELIĄ Į ATEITI 

Z. PETKIENĖ IR I. GAURIENE 
Seattle baltiečiai vėl save triguojančių daiktų varžyti-

nustebino bendrų jėgų pasie- nėms. 
kimais. Apsiginklavę patirtimi Per tylias varžytines buvo 
ir pasitikėjimu po pirmų „Sek dėl daug ko varžytis: dėl au-
gintaro keliu" varžytinių, vy- tentiško meno, iki teatro ar 
kusių 1997 m. balandžio mėn., operos bilietų; dėl kompiuterio 
organizacinis komitetas po „software", slidinėjimo lentų 
antrų kasmetinių varžytinių („snowboard"), kelionės bai-
spalio 17 d. pasiekė dar vieną darėmis, virtuvinių įrankių ir 
laimėjimą. t.t. 

Iš viso buvo surinkta 40,000 Gyvųjų varžytinių metu 
dol. gryno pelno, be 10,000 buvo surinkta daug pinigų, 
dol., kuriuos prižadėjo duoti Varžytinėse buvo siūloma: ke-
Lietuvių fondas, jei bus su- lionė į Meksiką, Whistler kal-
rinkta 10,000 dol. aukų. Įp- ną, Utah, Oregon atostogos 
laukos skiriamos Baltistikos Dauphin saloje, bilietai Ame-
studijų programos fondui, vei- rikos oro linįjoms bet kur į Eu-
kiančiam prie University of ropą; Seattle SeaHaks ložės 
Washington Skandinavų moks- bilietai; 25 svarai sniego vė-

pat medžio drožėjo. Šachma
tų figūros išpjaustytos iš lie
pos ir vyšnios medžio vaizduo
ja baltų motyvus, paimtus iš 
XIII amžiaus iliustracijų. Juos 
laimėjęs žmogus yra unika
laus meno ir meilės kūrinio 
savininkas. O tiems, kurie 
klausė apie antikinį, nors ir be 
datos, Lietuvos žemėlapį, štai 
atsakymas: jis jau buvo paro
dytas University of VVashing-
ton žinovams: jų išvada, kad 
tai yra tikra seniena, grei
čiausiai 17 šimtmečio. 

Varžytinės buvo pertrauktos 
svarbiu pranešimu. Profeso
rius James West, kuris yra 
pirmininkas Rusų, Rytų Euro
pos ir Centrinės Azijos Studijų 
University of Washington pa
sakė, kad Lietuvių fondas gali 
dovanoti 10,000 dol., jei iš au
kotojų būtų surinkta tiek pat 
pinigų. Profesorius asmeniš
kai davė 100 dol. aukų. Pasi
rodė vėl baltų širdies dosnu
mas, kai iš žiūrovų per kelias 

LB ryšininkė Jūratė Ma
žeikaitė - Harrison vadovavo 
varžytinėms, o aukas rinko 
Laurie Raišienė, Rasa Raišy-
tė ir Marytė Oksaitė; pakvie
timų kūrėjos — Genutė (Gy
lytė ir Paul Orrico; reklamos 
pirmininkė — Annie Totorai
tis, visų varžytinių konsul
tantė Irena Blekytė. 

Ieškojimas tęsiasi. Reikia 
dar surinkti 300,000 dol. iki 
2002 metų, kad būtų pasiek
tas pastovus Baltistikos stu
dijų programos statusas. Jū
sų aukos, kuklios ar didelės, 
reikalingos ir labai laukiamos. 
Jei nedalyvavote varžytinėse, 
galite paaukoti ir dabar. Au
kos nurašomos nuo mokesčių. 
Atsiminkite, Lietuvių fondas 
dovanos tokią pačią sumą, 
kokią mes surinkome iš auko
tojų (8,210 dol). 

Čekius rašyti: University of 
Washington Foundation, Bal-
tic Studies Program ir siųsti: 
Scandinavian Department. 

Ši programa 
lygių Siaurės 

lų skyriaus, 
neturės sau 
Amerikoje. 

Varžytinės vyko Mountlake 
Terrace miesto Nile golfo klu
be. Daugiau kaip 250 žmonių 
dalyvavo šauniame vakare: 

žiukų; pasiplaukiojimas Kalė
diniu laivu; vyno ragavimo 
puota 30-čiai žmonių vietinėje 
vyninėje ir dar dar daugiau. 

Įspūdingas momentas buvo, 
kai dosnus aukotojas, profe
sionalus virėjas, kuris ir taip 

ištaiginga aplinka, gražios de- jau sutiko pagaminti prancū-
koracijos, stalai nukloti gėlė- ziskus pietus aštuoniems žmo-
mis ir seilę varvinančiais ska- nėms, pertraukė vartytines, 
neštais, taip pat buvo 400 in- norėdamas dar pridėti du pa-

Seattle, WA, po spalio 17 d. sėkmingai pravestų antrųjų „Sek gintaro ke
liu" varžytinių remti University of Washington Baiastikoe studijų pro
gramą, džiaugiasi organizacinio komiteto narės Irena Blekytė ir Amanda 
Floan. 

Box 353420, Seattle WA 
98195-3420. Apie Baltistikos 
studijų programą galima gauti 
daugiau informacijos kompiu
terių tinkle, adresu: http:// 
weber.u.washington.edu/-
smidchen/baltic/index.html. 
Taip pat galima skambinti 
Skandinavų skyriui, tel. 206-
543-0645. 

ATSISVEIKINA SU 
SCENA 

Paskutinį kartą scenoje 
gruodžio 9 d. žiūrovai išvydo 
vieną ryškiausių šio dešimt
mečio lietuvių baleto žvaigž
džių Loretą Bartusevičiūtę-
Noreikienę. Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre prima 
balerina atliko atsisveikinin-
mo šokį Eduardo Balsio balete 
„Eglė žalčių karalienė". 

Prieš 22 metus baigusi Vil
niaus baleto mokyklą (tuome
tinį M. K. Čiurlionio mokyklos 
choreografijos skyrių), L. Bar
tusevičiūtė atkreipė balet
meisterių dėmesį didžiule 
meile šokiui, artistiniu talen
tu ir anuometiniams baleto 
idealams netipiška išvaizda. 
Tai užtikrino balerinai lyriš
kąjį repertuarą - Snieguolės. 
Anos „Žydrajame Dunojuje" ir 
Žizel vaidmenis. Pastarasis, 
parengtas dar 1977 metais ir 
tobulintas bene dvidešimt me
tų, anot baleto žinovų, yra di
džiausia L. Bartusevičiūtės ta
lento mįslė, harmoningas šo
kio technikos bei romantiško 
dramatizmo derinys. 

Į Lietuvos baleto istoriją įėjo 
L.Bartusevičiūtės Gatvės šo
kėja „Don Kichote". Jurga 
„Baltaragio malūne". Kopeli-
ja, Silfidė, Aurora „Miegančio
joje gražuolėje". Marija Mag-
daliete balete „A Proba", tra
giškos herojės Fedrą, Medėja. 
Eglė. 

Balerina šoko Maskvos Di
džiajame teatre, dabartiniame 
Marijos teatre Sankt Peter
burge, taip pat Olandijos, Os
lo, Stokholmo. Li%-erpool. 
Edinburgo, Manchester, Lon
dono. Cambridge. Brighton 
teatruose. 

Atsisveikinimo spektaklis 
gruodžio 9 d. buvo ne tik L. 
Bartusevičiūtės - balerinos at
sisveikinimas su scena, bet ir 
jos kaip pedagogės debiutas. 
Eglės vaidmenį šoko jauna 
balerina, L. Bartusevičiūtės 
mokinė Olga Konošenko. 

'Elta' 

• Anykščiai. Prieš pat Vė
lines } Anykščių Šv. Mato baž
nyčią iš Didžiosios Britanijos. 
Southeimptono. atkeliavo 
brangus krovinys — didžiuliai 
vargonai, galingumu prilygs
tantys Vilniaus arkikatedros 
vargonams. Tikimasi, kad iki 
kitų metų gegužės pradžios 
vargonų montavimo darbai 
bus baigti. 

„BREV1S" CHORAS 
Mane sudomino tėvynėje 

veikiantis choras „Brevis", ku
ris praėjusią vasarą dainų 
šventes metu Vilniuje chorų 
konkurse gavo aukščiausią 
pripažinimą. Konkurse daly
vaujantis choras turėjo atlikti 
tris, ne ilgesnius kaip 15 mi
nučių, kūrinius: vieną rene
sanso arba baroko laikotarpio, 
antrą — romantinio ir treCią 
lietuvių kompozitoriaus kūri
nį, parašytą po 1980 metų. 
Chorai buvo suskirstyti į miš
rius ir kamerinius. Geriausiu 
Lietuvos choru pripažintas ir 
1,000 dolerių apdovanotas bu
vo kamerinis choras „Brevis". 
Salia to, chorui atiteko laimė
jimas už geriausią dirigentą 
(dir. Gintautas Venislovas). 
gražiausiai išreikštą „piani
ssimo" ir geriausiai atliktą 
komp. Jono Tamulionio kūri
nį „Narcizas". 

Chorą ..Brevis" 1990 m. su
organizavo muz. Rolandas 
Muleika. Po trijų metų, jam 
išvykus į užsienį, choro va
dovybę perėmė Gintautas Ve
nislovas. Chorą, kuriame dai
nuoja apie 30 dainininkų, 
daugiausia sudaro Lietuvos 
muzikos akademijos chorve
dybą studijuojantieji bei kitų 
muzikos specialybių studentai 
ir buvę „ąžuoliukai". Pirmą 
kartą choras savo pajėgumą 
išbandė ir Didįjį prizą 
laimėjo 1996 m., Maiiboro 
konkurse, Slovenjoje. Vėliau 
pirmąsias ir antrąsias vietas 
iškovojo Belgijoje. Ispanijoje ir 
Bavarijoje. Bet labiausiai cho
rą džiugina laimėjimas Pasau
lio lietuvių dainų šventės cho
rų konkurse. 

„Brevis" choras yra paruo
šęs ir tikisi artimiausioje atei
tyje išleisti kompaktinę plo
kštelę. 

Choras savo repertuare turi 
lietuvių (J. Tamulionio, M. 
Urbaičio, J. Bačinsko, F. Bajo
ro) bei kitų, nuo renesanso iki 
šių dienų (G.Gabrielli, VV'.A. 
Mozart. F. Puoleno, M. Duru-
fie, G. Borst). kompozitorių 
kūrinius. 

VARGONŲ STATYTOJU 
KONGRESAS 

Užsienyje apie Baltijos val

stybėse besirandančius senuo
sius vargonus nedaug težino
ma. Tačiau specialistus tie 
vargonai itin domina. Todėl 
jau dabar pradedama ruoštis 
Pasaulinės vargonų statytojų 
sąjungos (ISO) kongresui, ku
ris, po kelias dienas paeiliui, 
vyks Vilniuje, Rygoje ir Ta
line. 

Lietuvoje yra „Vilniaus var
gonų dirbtuvė", kuriai vado
vauja Rimantas Gučas. Dirb
tuvė yra minėtos sąjungos 
nare. 

Pagal R. Gučą, kongreso tik
slas esąs nuodugniai susipa
žinti su senaisias istoriniais 
vargonais. Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje senųjų vargonų dar 
esą nemažai. Vien Lietuvoje, 
R. Gučo teigimu, jų randama 
apie 450, kai tuo tarpu Euro
pa beveik visus tuos senuosius 
instrumentus yra sunaikinusi, 
o dabar gailisi. 

Dedamos pastangos iki kon
greso atnaujinti Domininkonų 
bažnyčios vargonus, kurie esą, 
Europos mastu imant, istori
nis instrumentas. 

SKAMBA KARILIJONAS 

Praėjusią vasarą Belgijoje 
dvi savaites vyko karilijoni-
ninkų kongresas. Ten dalyva
vo ir Lietuvos karilijonininkų 
sąjungos pirmininkas Julius 
Vilnonis. Ne visiems žinoma ir 
nedaug kas bus girdėję apie 
karilijono muziką. Karilijono 
muzikos instrumentas yra su
darytas iš įvairaus dydžio 
varpų. Lietuvoje randami tik 
du karilijonai. Vienas, turintis 
35 varpus, yra Kaune, o kitas 
su 48 varpais — Klaipėdoje. 
Klaipėdoje esantis karilijonas 
gerokai susidėvėjęs: prasta 
klavitūra, o varpai išsiderinę. 
Vedamos derybos dėl jo atnau
jinimo. 

J. Vilnonis kongreso metu 
du koncertus atliko Belgijoje 
ir Prancūzijoje. Koncertus 
pradėdavęs Lietuvos himnu ir 
tęsė grodamas J. Naujalio 
„Svajonė", J. Gruodžio „Visur 
tyla", bei svetimųjų kompozi
torių (Bach, Handel, Mozart) 
ir specialiai varpų instrumen
tui rašančio olandų kom. Al-
bert de Klerck kūrinius. 

Lietuviq baloto žvaigžde Loreta Bartusevičiūtė-Noreikiene. 
Nuotr. Eltos 

http://
http://washington.edu/-
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AMT A 
AMERICAJV Tj^E7 NfcROAD, INC. 

MAIN OFFICE 
(CLOSFT) ON SUNDAYS) 

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

'JaXDHHSXA3*SQS 
ten ir atgal i vieną pusę 

$515 $390 

$415 

$415 
Minskas 

Vilnius 

Maskva 

St Peterburgas 

cinu 
$496 
$478 
$498 
$515 

$390 
$380 
$420 
$400 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

Namų valymui reikalingos 
C- moterys, turinčios 

transportacijos priemones. 
Kreiptis tel. 816-464-7146 

arba 815-464-0261 

Parduodamas 
automobilis Nissan 86 

metų. Kaina $1500. 
Skambinti vakarais 

708-423-7126 

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

TEL. 773-467-0700. 

3000NMTLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL.773-489^» 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONTAVE., 

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. 

NILES 
9509 N.MILWAUKEE 

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

RjrffcaH»i|g{ HoThJTiitilrai 
statybos darbams 

„siding". 
Tel. 708-728-0208 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Mano nuomone, 
šauniausi, gražiausi, skaniausi, 

linksmiausi 

NAUJIEJI METAI 
bus Wi l lowbrook Bal lroom 

„Flamingo" ir „Arbor" 
salėse 

Gruodžio 31d. 
9 vai. vakaro 

Informacija ir užsakymai tel: 
6 3 0 632 4 4 0 3 

• 

„KALĖDŲ 
NAKTIS" 

Su 
Žilvinu Žvaguliu ir 

Irena Starošaite! 
Taip pat ir 

Kalėdų Seneliu! 
Gruodžio 26 d. 

8 vai. vakaro 
Willowbrook 

Grand 
Ballroom 

8900 S. Archer Av. 

I* ^eal av^aV H B 

Bilietai parduodami: 
Atlantic Exp. Corp. 

2 719W71 St. Street 
Tel.: 773 434 9330 

Willowbrook Grand 
Ballroom 

8900 S. Archer Ave. 
WiUow Springs, IL 
Tel.: 708 839 1000 

Telefonas 
informacijai: 

630 632 4403 

alls to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates to ttie ręst of the wortd - arty day, arty time. 
We also offer prepaid Calling Cards: calls to Lithuania 31 c/min. 

For information call AOF International 

€Lva 1-800-449-0445 
KALĖDINE DOVANA 

„INDUSTRINĖS P A R A M O S SĄJUNGA AMERIKOJE'' 
D7SA INTERNATIONAL 

siūlo Jum* giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkini. 

1. Jautienos išpjova 

2. Kiaulienos kumpis 

3. Kiaulienos šoninė 

4. Kiaulienos išpjova 

5. Lašiniai „Naminiai" 

6. Dešros: Šalto rūkymo 

7. Dešrelės: Karšto rūkymo 

$98.00 $85.00 
12A-12kg lOA-lOkg 

2 kg 

2kg 

I k g 

I k g 

I k g 

3 kg 

2kg 

12 kg 
26.4 Ibs 

2kg 

Ikg 

I k g 

l*g 
I k g 
2kg 

2kg 

10 kg 
22 Ibs 

$70.00 

8A-8kg 

Ikg 
I k g 

I k g 

2 k g 

2 k g 

8 k g 
17.6 Ibs 

.VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina ii 
aukščiausios 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. 

Opena Roth IRAby 
December 31. 

Or \Yilihibk> benoriN 
\vill distippt'iir. 

Discover vvhy you should convert your traditional IRA now. 
The Roth IRA 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 eone. 

Call 
Gytis Kavaliauskas, Financial Consultant, 

for your free copy of our 
"Hoiv The Nezv Roth IRA Really Works" brochure. 

(312) 441-3431 

SAIXM)N SMITO RAjiNEY 
Saiomon Smrtti Barr*y do« ra* otfrr tax of legal advkrt. 
PVa*r consuH your tax/lefcal adviaor for suctt guidancc. 
Satomon Smith 8am*y is a s<rv»cc tr.ark o* SaJomon Smrth Barney Inc. 
© 1998Sak>mow Smith Bam«y ITK. McmberSIPC A membero* atmmft 

AŠ jau žinau, kad 
geriausia reklamuotis 

„Drauge", n e s tada 
apie tave sužinos visi 

užsienio lietuviai.-;|ll | l | t » -

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

Tel. 630-257.2034 
Fax. 630-257-5852 

Parduodu mažai naudotą 
mobilaus ryšio telefoną. 

Skambinti 773-471-2390 

Sam Painting Co: 
Lauko ir vidaus dažymas, 

pusrūsių įrengimas, 
plytelių dėjimas, stogų kalimas ir 
kiti darbai. Licenzija, draudimai 

Skambinti: 1-815 243-2939 

Jankus kambarys, šviežias 
maistas, rūpestinga priežiūra ir 

šeimyniška bei draugiška aplinka. 
Visa ui jūs rasite Apolonijos 

Steponavičienės namuose. 
TeL7«J-387-2067 

Unuomojamaa 
api i ldomaa 4 kamb. 

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

Tel. 773-778-1451 

Išnuomojamas 
2 mieg. butas. 

Sav. apmoka elektrą ir dujas. 

TeL 773-776-3949 

Jūsų namuose atlieku įvairius 
vidaus ir išorės darbus, 

taip pat elektros ir kanalizacijos 
pataisymus; 

remontuojame auto savo namuose. 
TeL 708-839-8447 

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

Home Health Care IntL 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. 

Parduodami i$ Lietuvos gražiausi ginta
riniai dirbiniai: dideli karoliai, „peadints" 
su įšalusiais vabzdžiais, gintariniai 
paveikslai. Aušros vaitų Marijos paveikslai, 
inkrustuoti paveikslai, taip pat įvairus lino 
audiniai. Pristatome arba pasiunčiame 

Tel. 708-65MI599. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti ir slaugyti senelius bei 
vaikus ir padėti namų ruošoje. 

Turi rekomendacijas. 
Skambinti tel. 773-778-2877. 

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

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9385 

Parduodamąjį mėlynių ūkis 
arti New Buffalo, MI. Neša gerą 
pelną. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, sezoninis darbas; idealu 
mokytojui. Kreiptis teL616-469-
2509. Kalbėti angliškai. 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS 
E L E K T R O S F 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOM0G«X>.NAMU.SVEKAil5^ 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapois ir Ott. Mgr. Auksė 
S. Karte kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCJION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sicJings", 

•softits-, •decks', "gutten.*, plokiti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Benetis, teL 630-241-1912.% 

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

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, (uranootuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę (hutą 
į Lietuva. Reikalingas skardininkas. 

Tet.76a-m.tSae. ~" 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. .. 

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. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2348W69thStrwt 
Te).: 773-776-1486 

«»• tttsockiMori to* Ihe < 

Užtikrinkime Baltistikos stadijų ateitį užsienyje ir Pabaltijy, 
skirdami dosnią auką ir įrašydami į testamentą 

Association for the Advancement of Baltic studies 
BALTIC STUDIES FUND. 

Ypatingam tikslui galima įsteigti vardinį fondą. 
Aukos ir palikimai atleidžiami nuo federalinių mokesčių. 

Kviečiame kreiptis į AABS, 3465 East Burnside Street, Portland, 
Oregon 97214-2050, U.S.A aabs9teleporf.com 

Jūs sulaukėte garbingo amžiaus, 
kuriame iškyla daug problemų. 
Jums reikalinga slauga ir globa. Tai 
lengvai išspręsite, paskambinę 
Apolonijai Steponavičienei. 

TeL 708-387-2067 

NEKILNOJAMO TURTO 

^k ^% gL per minute 
^ T Mm %į* Anytime 

to LITHUANIA 
ClA GALĖJO BOTI JOSI] 

REKLAMA AR SKELBIMAS 

Low Rates (Cotitl.USA): 
• Such as, IL 7c, MI 8.4, Wi 9.9, 

CA 5.9 & to other statės 8.9C 
• To o'her countnes 
• Prom most countries to 

ANYWHERE 
6 s»cond billing 
Friendly service 

VISO GERO 

MARKETEL 
Toll-Free 

1 888 734-1910 
3">395-5578 • Fax 3:0-395^449 

8?8-ii»h St.. #3 
Santa Momca. CA 90403 
marke<e'®ix neteom com 

, " • . 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO Seimą Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: šoriai 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 fZ*\ ORUI / ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 "**"" " 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com 

Michigan Farm Chsese Dairy. Inc. 
4295 Millerton. fountain. MI 49410 

vnmk 
Veikia nuo 

1921 m. 

8900 SOL-H ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokvlių sales - tinka įvairioms progoms 

35 iki 40 svečių 

BoratsaocJtoam 

40 iki 60 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

k t i o i lOOM 
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 

«1 
iv»f«įtfai 

125 iki 175 svečių 

maiviuR 
225 iki 550 svečių 

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

ALLCARE 
E-mployrTient JKgtncf 
Td. 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)S8H95S 
(708)425-7160 

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

Į " * - —, K»*1ECJK REALTORS 
V £ n M » * | 7922 S.Putaski Rd. 

—"""-E-^l- 4365 SArcher Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

R e a l m a r t fr i t ^ 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

B A L Y S BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bot. 773-5S5-«I00 Pager 312-3084307 
F«x773-5a5-3»7 

Ortun 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, IHnois 60453 
tkaaneeefroe) 423-8111 
VoiceMel (708)2333374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rea. 706-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profeetonaflai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nucjsavybių pirkime ir paroavima 
mieste k priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
RGAMT HOME CENTER 

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

* perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

* .Jbreclosure" ir, Jiandyman-spe-
cial" nuosavybės; 

* nekilnojamo turto įvertinimas. 

MARQUFTTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAJCEFmMcJ. 

KAVINĖ 
3S0 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

file:///vill
http://Tet.76a-m.tSae
http://aabs9teleporf.com
http://www.andrulischeese.com


J A V LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71st StreeCChicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fa* (773) 436-6909 

PERSPĖJIMAS 
VYRESNIESIEMS 

Viskas pasaulyje modernėja, 
modernėja ir apgavimo — ap
vogimo būdai. Anksčiau žmo
gui ištraukdavo piniginę iš 
rankinuko ar kišenės, api-
plėšdavo namus, pavogdavo 
mašiną ar kitus vertingus 
daiktus. Šiandieną modernios 
elektronikos ir kompiuterių 
laikai, tuo pačiu ir žmonių ap
gaudinėtojai — vagys naudoja 
naujus metodus ir būdus pa-' 
sisavinti kitų pinigus, kitų 
turtą. Šiandieną nedoriems 
žmonėms, kurie nori pasinau
doti kitų turtu — apvogti ki
tus, nereikia išeiti net iš na
mų tai padaryti. Vyresnieji 
žmonės paprastai daugiau ki
tais pasitiki, nes jie taip buvo 
išauklėti ir dažnai yra vieniši. 
Šitą vyresniųjų pasitikėjimą 
negeri žmonės išnaudoja savo 
naudai ir visokiais būdais juos 
apgaudinėja. 

Vyresnio amžiaus žmonės 
turėtų būti labai atsargūs, 
duodami savo „Sočiai Securi-
ty" numerį bet kam, nes daž
nai tai yra piktnaudojama. 

Neseniai vienas toks gudrus 
„pasipelnytojas" buvo suimtas. 
Jis siuntinėjo laiškus vyresnio 
amžiaus žmonėms, siūlyda
mas pasiusti priedinį pensijos 
čekį tiems, kurie atsiųs jam 
savo banko sąskaitos ir „Soc. 
Sec." numerius. To asmens 
siunčiami laiškai buvo labai 
panašūs į „Soc. Sec." įstaigos 
siunčiamus laiškus. Be to, jis 
ne tik laiškus siųsdavo, bet 
dar ' ir paskambindavo numa
tytai aukai. Kai kurie buvo 
prašomi atsiųsti „mokestį" 
(kai kurios sumos buvo 23 do
leriai) arba pridėti savo „Soc. 
See." ir banko sąskaitos nu
merius, taip, kad tas mokestis 
galėtų būti automatiškai išim
tas iš asmens banko sąskaitos, 
nieko blogo nenujaučiančiam 
vyresniam žmogui. 

„Soc. Sec." čekių gavėjai pa
prastai gauna laiškus iš „Soc. 
Sec." įstaigos, kai jų mėnesi
niai mokėjimai yra pakeliami. 
Kiti teisėti pranešimai iš „Soc. 
Sec." įstaigos yra pranešimai 
apie įmokėtus mokesčius, ar
ba kada ir kiek bus pakelti 
mėnesiniai mokėjimai. Prane
šimus iš „Soc. Sec." įstaigos iki 
kitų metų galo gaus kiekvie
nas JAV-ėse gyvenąs dirban
tysis, sulaukęs daugiau negu 
25 m. amžiaus. Federalinė 
valdžia, kuriai „Soc. Sec." 
įstaiga priklauso, paprastai 
neprašo jūsų „Soc. Sec." nu
merio, nes ji žino. Kada jūs 
gaunate laišką iš „Soc. Sec." 
įstaigos, ten jūsų numeris jau 
yra išspausdintas. 

Amerikos žmonių „Soc. Sec." 
numeris yra labiausiai nau
dojama asmeninė ID forma 
privačiame sektoriuje, prašo
mas įrašyti, pildant įvairias 
formas, pradedant registracija 
įstojimui į įvairias mokyklas 
ir baigiant banko sąskaitos 
atidarymu. Tai pat žmonės 
turėtų žinoti, kad įvairios 
verslo įstaigos negali reikalau
ti iš žmogaus pasakyti savo 
„Soc. Sec." numerį, nors to nu
merio neduodant, jie gali jums 
atmesti prašymą paskolai ar 
kredito kortelei. 

Niekada nepasitikėkite tais, 
kurie jums siūlo ką nors ne
mokamai. Pasaulyje, o ypač 
Amerikoje, niekas nieko ne
gauna neužtarnautai. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 1998.10.24. 

VANDUO IR ŽIEMA 

Artėjant žiemai ir šalčiams 
pravartu žinoti: 

1. vandens vamzdžiai prie 
jūsų namo ir viduje namo 
esantis vamzdynas yra nuosa
vybės savininko atsakomybė. 
Jei reikia ką nors pataisyti, 
padarykite dabar, o ne tada, 
kai bus labai šalta; 

2. rūsio duris ir langus už
taisykite taip, kad jie nepra
leistų šalto oro, kad ant sienų 
esantys vandens vamzdžiai 
neužšaltų ir nesusprogtų; 

3. jei gatvėje veržiasi van
duo, neveikia hidrantai, ar iš 
jų nuolat teka vanduo pra
neškite apie tai kaip galima 
greičiau vandens įstaigai — 
Water Department — jų tele
fonas yra jūsų vandens są
skaitoje; 

4. jeigu užšalo vandentekio 
vanduo, skambinkite Water 
Department. Kada jie atšildys 
jūsų vandentekio vamzdžius, 
vykdykite vVater Department 
tarnautojų paliktas instrukci
jas, kad užšalimas nepasikar
totų. 

DUOMENYS APIE JŪSŲ 
SVEIKATĄ 

Visiems, ne tik vyresnio am
žiaus žmonėms, yra svarbu tu
rėti pagrindinius sveikatos 

duomenis po ranka. Staigiai 
nelaimei ištikus, kada šau
kiama greitoji pagalba, žmo
nės susijaudina, pasimeta. At
vykę paramedikai nori žinoti, 
ne tik kas atsitiko, bet ir apie 
žmogaus sveikatos būklę, pvz.: 
ar turi epilepsiją, širdies ligą 
ir panašiai. Jie taip pat nori 
žinoti, kokius vaistus ir kokio
mis dozėmis ligonis naudoja, 
nes yra vaistų, kurie gali veik
ti vienas prieš kitą, yra vaistų, 
kurių kiekį kraujyje reikia pa
tikrinti, pvz., „cou-madin" ir 
kt. Todėl patartina surašyti 
trumpai savo sveikatos isto
riją ir imamus vaistus dvie
juose lapuose. Vieną visada 
turėti su savim, o kitą padėti 
matomoje vietoje miegama
jam, virtuvėje, ar pan. Tu
rėkite po ranka ir apdraudų 
informaciją bei artimą žmogų, 
į kurį ligoninė gali kreiptis ne
laimės metu dėl tolimesnės in
formacijos. Visa ši informaci
ja: sveikatos istorija ir vaistai 
labai svarbu, kai nelaimės 
ištiktas žmogus pakliūva į 
greitosios pagalbos skyrių li
goninėje ir pats jis negali savo 
ligų ir vaistų paaiškinti. Infor
macija padeda suteikti ligo
niui pagalbą greičiau, tinka
miau, išvengti galimų nerei
kalingų komplikacijų. 

ŽINOKITE SAVO 
KREDITO KORTELĖS 

RIBĄ 
Daugumas kredito kortelių 

davėjų reikalauja 25 dolerių 

„Tavo ir mano gyvenimo tikslas yra tobulėt kelio
nėje į Kristų". 

A.a. Vytautas Vygantas, Dainavoje 
1996.VIII.31 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Brolis, Dėdė 

A.tA. 
Dr. VYTAUTAS VYGANTAS 

mirė 1998 m. spalio 13 d. ir buvo palaidotas Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolyno Dangaus Vartų ka
pinėse, Putnam, CT, 1998 m. spalio 17 d. 

Šeima dėkinga onkologui Michael Savin, M.D., ku
rio priežiūra įgalino Vytautą gyventi su vėžiu devyne
rius metus. Neužmiršim Vytauto ryžto, išpildant savo 
norą dalyvauti profesiniuose ir lietuviškuose darbuose 
iki pat savo paskutinių dienų. 

Šeima dėkoja draugams ir bendradarbiams, kurie 
Vytautui susilpnėjusiam ligos pabaigoje, palaikė Jį ir 
mus maldomis, konkrečia pagalba, skambinimais ir ap
silankymais. Teikia mums ramybės, kad dauguma 
šeimos narių turėjo progos atkeliaut į Dalias atsisvei
kint su Vytautu... galėjom prie Jo budėt naktį ir dieną 
ir Jam palengvinti. Jutom, kad daug kas meldėsi už Vy
tautą paskutinėse Jo gyvenimo dienose. Esam dėkingi 
už šią dvasinę paramą mirties valandoje. 

Dėkojame Dalias, TX, Šv. Ritos kun. Bahi už šv. 
Mišių atlaikymą ir kun. Deeves už šermenų pravedimą. 
Dėkojam Putnamo seselėms, įvykdžiusioms Vytauto no
rą būti palaidotam jų vienuolyno kapinaitėse. Dėkojam 
kun. Diškevičiui už pravestas laidotuvių apeigas. 
Įvertiname draugų suvažiavimą iš tolimų vietovių: Bos
tono, Čikagos, Dalias, Detroit, Cleveland, Kalifornijoa, 
New York, Puerto Rico ir Washington atsisveikinti su 
Vytautu. Dėkojam jaunimui, kuriuo Vytautas taip rūpi
nosi, už dalyvavimą: už karsto nešimą — L. ir D. Kudž-
mams, L. Landsbergiui, A. Polikaičiui, D. ir V. Sužie-
dėliams, už muzikinį lietuviškos dvasios įnašą Dalias 
— Vidui Neverauskui. Labai dėkojam p.p. Rygeliams, 
taip šiltai globojusiems šeimą laidotuvių metu. 

Dėkojam Elonai Vaišnienei, pravedusiai prisimini
mo valandėlę seselių svetainėje, ir joje dalyvavusiems 
A. Barzdukui, J. Gailai, E. Kaminskui, A. ir J. Poli-
kaičiams, A. Sužiedėlui, G. Simon. Taip pat įvertiname 
Ateities Savaitgalio rengėjus Čikagoje, J. Pabedinską ir 
J. ir V. Narbučius, kurie suorganizavo a.a. Vytauto pri
siminimą. Dėkojame A. Polikaičiui už prisiminimo 
pravedimą ir J. Baužiui, B. Bublienei, S. Čyvui, A. Liu-
levičiui, A. Sabaliui už jame dalyvavimą. 

Reiškiame dėkingumą A. Dundzilai, A. Sabaliui, J. 
Kriaučiūnui, J. Gailai, A. Barzdukui, kurie savo inicia
tyva aprašė Vytauto gyvenimą spaudoje. Dėkojame 
Ateitininkų Federacijos pirm. Vygandui Malinauskui, 
pirmam atsiuntusiam Vytauto dvasinio įnašo įverti
nimą. Skv Chefs bendrovei dėkojame už jų suredaguotą 
ir išspausdintą lankstinuką Vytauto atminimui. 

Mus visus giliai paveikė visų bičiulių, giminių ir or
ganizacijų išreikšta paguoda, žodžiais, laiškais ir spau
doje. Dėkojam visiems aukojusiems a.a. Vytauto fondui, 
kuris skatins krikščioniško jaunimo darbus. Dėkojame 
už maldas ir begales šv. Mišių už Vytauto sielą, kurios 
artins Jį prie Viešpaties. 

Viltingai laukdami susitikimo amžinybėje, 
Mara, Monika, Kristina Vygantai, dr. Mindau

gas Vygantas su šeima, Regina Kudžmienė su 
šeima. 

baudos kiekvieną mėnesį, ka
da jūs peržengiate kredito kor
teles nustatytą jums galimą 
išleisti pinigų sumą. 

Anksčiau, peržengus šią 
ribą krautuvėje ar restorane, 
kredito kortelės savininko pir
kiniai buvo atmetami. Kad 
kredito kortelės savininkas iš
vengtų nemalonumo, dabar 
kredito kortelių įstaigos lei
džia padaryti pirkinį, nors ir 
peržengus nustatytą pinigų 
ribą, jei tas peržengimas yra 
nedidelis, bet už tai jums rei
kia mokėti 25 dolerių pa
baudą. Kiekvieną mėnesį se
kite, kiek pirkote kredito kor
tele ir venkite per arti pri
artėti prie nustatytos ribos. 
Jei nuolat perkate tiek, kad 
priartėjate prie nustatytos ri
bos, kreipkitės į kredito kor
telės įstaigą, kad tą ribą padi
dintų. 

RENGIATĖS IŠEITI Į 
PENSIJĄ? 

Yra žmonių, kuriems gal yra 
neaišku, koks gi yra tas pensi
jon išėjimo amžius? Kadangi 

dabar žmonės gyvena ilgiau, 
tai ir įstatymai keitėsi ir da
bar palaipsniui pensijon išė
jimo amžius yra didinamas, 
kol jis pasieks 67 metus žmo
nėms gimusiems 1960 metais 
ar vėliau. Jei norite gauti dau
giau ir smulkesnių informa
cijų apie pensijos išėjimo de
tales, įsigykite knygelę „Reti-
rement." Ją galite gauti nemo
kamai, paskambinę į „Soc. Se-
curity" įstaigą telefonu; 800-
772-1213. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 1998/10/7. 

• Panevėžys. Spalio 26 d. 
Švč. Trejybės bažnyčios rekto
rius, kanauninkas Bronius 
Antanaitis šventė garbingą 50 
metų kunigystės jubiliejų. Ta 
proga prieš šv. Mišias vysk. J. 
Preikšas prie tako, vedančio iš 
senųjų vysk. K. Paltaroko na
mų į bažnyčią, pašventino ko
plytstulpį. Šv. Mišias aukojo 
arkivysk. S. Tamkevičius. 
vysk. J. Preikšas, mons. J. 
Juodelis, daug jubiliato svečių 
kunigų. 
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A.tA. 
ALGIS ANTANAS AVIŽIENIS 

Mūsų mylimas Vyras, Sūnus, Brolis ir Anūkas mirė 
1998 metų lapkričio 24 dieną, sulaukęs 35-erių metų. 
Algis su dideliu kantrumu ir ištverme pusantrų metų 
priešinosi smegenų vėžio ligai. Buvo gimęs ir gyveno 
Santa Monica, California. 

Algis buvo baigęs istoriją ir politologiją UCLA (Uni-
versity of California, Los Angeles) ir teisę VVest Los An
geles University. Nuo vaikystės buvo veiklus Lietuvių 
Skautų Sąjungos narys, priklausė Los Angeles „Kal
niškių" tunto „Margirio" skautų vyčių būreliui. 

Po gedulingų šv. Mišių Los Angeles Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, velionis 1998 lapkričio 28 dieną buvo palai
dotas Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Califor
nia. I 

Nuoširdžiai dėkojame visiems bičiuliams už gausias 
užuojautą^ ir už draugišką paramą Algio ligos metu ir 
jį į Amžiaybę palydint. Ypač dėkui visiems a.a. Algio 
atminčiai skyrusiems aukas „Lietuvos Vaikų vilčiai". 

Žmona Teresė Avižienienė, 
tėvas Algirdas ir žmona Jūra tė , broliai Rimas 
ir Audrius Avižieniai, 
senelis Antanas ir dėdė Kęstutis Bulotos, 
teta Aldona Venckūnienė 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
FELICIJA POŽELAITĖ 

KRUMPLIENĖ 
1997 metais gruodžio 15 d. 

mirė mūsų brangi ir mylima 
Motina ir Močiutė. 

Velionės brangiam prisiminimui 
Šv. Mišios už Jos sielą bus atnašaujamos 

gruodžio 15 d., 7 vai. ryto 
Tėvų Marijonų koplyčioje ir 
gruodžio 15 d., 9 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Gimines ir draugus kviečiame dalyvauti 
Šv. Mišių aukoje ir drauge su mumis 

pasimelsti už a.a. Feliciją. 
Nuliūdę: sūnus su šeima ir giminės. 

AJUL 
MAGDALENAI 

KRIAUČIŪNIENEI 
po ilgos ir sunkios ligos atsiskyrus su šiuo pasauliu, vyrui, 
mielam dr. JUOZUI, sanui RIMTAUTUI su šeima ir visiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia 

Aldona Drukteinienė 
Albertas ir Jūratė Drukteiniai 

Edmundas A. Drukteinis ! 
Algirdas ir Dana Gudaičiai 

A.tA. 
ALDONA UMBRASIENĖ 

Dubauskaitė 
Gyveno Chicago Ridge, IL. Mirė 1998 m. gruodžio 

10 d. 5:40 vai. vakaro, sulaukusi 85 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: dukterys Dalia Žuraitiene, žentas 

Charles, Violeta KrišCiūnienė, žentas Vytas; sūnus Jo
nas, marti Liudvika, dvylika anūkų ir septyni pro-
anūkai bei kiti gimines. 

Velionė buvo žmona a.a. Vlado. 
Velionė pašarvota sekmadienį, gruodžio 13 d. nuo 3 

iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. 12401 S. 
Archer Ave. 'arti Derby Rd.). 

Laidotuvės gruodžio 14 d., pirmadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: dukterys , žentai, sūnus, marti, anū
kai, p roanūka i . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-
7600. 

Mūsų mielą draugę BRONĘ VENCKIENĘ, 
netekusią mylimo Sūnaus 

A.tA. 
ROMO, 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime 

Veronika Andrašūnienė 
Aldona Audroniene 
Stefa Juškaitienė 
Valerija Kazlauskienė 
Lucija Stadalnikienė 

Ona Sumantienė 
Birutė Tampauskiene 
•Janina Raduenienė 
Janina Rukšenienė 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos mtesto 
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. Herrr.itage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 524S 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

MENO MOKYKLĖLĖS DAILĖS SKYRIAUS 
VEIKLA 

ne žodžiais, o paveiks Jau trečią mėnesį veikia 
Meno mokyklėlė Lemonte. 
Mūsų Dailės skyrius renkasi 
Maironio mokykloje, rūsyje. 
Pasaulio lietuvių centre. La
bai džiaugiuosi vis didėjančia 
mokinių grupe. 

Mokymo tikslas vyresniųjų 
vaikų grupėje (amžiaus 7-14 
m.) yra supažindinti vaikus su 
meno pagrindais ir padėti 
jiems palaipsniui savaip vys
tyti savo individualią kūrybą. 
Jie renkasi 6:40 - 7:40 v. p.p. 
ketvirtadieniais. Jaunesniųjų 
vaikų grupe .amžius 4-7 m.) 
renkasi nuo 5:45 - 6:35 v. p.p., 
taip pat ketvirtadieniais. Šiai 
grupei yra svarbiausia išlaiky
ti ir plėsti savo natūralų kū
rybinį žaismingumą, susipa
žinti su meno pagrindais. „Kū
rybinis procesas ugdo įžval
gumą ir duoda kūrėjui naują 
informaciją, kaip toliau veik
ti", rašo V. Lovvenfeld (1975 
m., „Creative and Mental 
Grovvth"). Tai yra labai svarbu 
vaikų raidos ugdymui ir cha
rakterio formavimui bei stipri
nimui. 

Abejose grupėse studijuo
jame linijas, formas, tonus, 
faktūrą, atspalvius, šešėlius 
ir perspektyvą. Nagrinėjame 
kompozicijas: paveiksluose pa
kartotinas formas, judesio 
kryptį. Vaikai su didžiausiu 
malonumu pasakoja, ką jie 
nupiešė, kaip toliau pieš, pa
veikslų reikšmę. Taip pradeda 
suprasti, kad tai yra tematika, 
kad tai yra svarbu. Kartais 
sukuriam pasakėles, tada jas 
paišo, arba kuria pasaką to-

Ruta Staniuliene. LF valdybos pir
mininkė 

Lietuvių fondo t a ryba 
gruodžio 10 d. posėdyje 1999 
metams valdybos pirmininke 
išrinko Rūtą Staniulienę. Adv. 
Algirdas Ostis buvo perrink
tas tarybos pirmininku, Alė 
Razmienė perrinkta tarybos 
sekretore. Povilas Kilius, pas
taruosius trejus metus buvęs 
valdybos pirmininku, baigė 
savo kadenciją. LF įstatai ne
leidžia valdybos ir tarybos pir
mininkams eiti ilgiau, kaip 
trejus metus iš eilės. 

liau, 
lais. 

Kol kas vaikai kuria spalvo
tais ir juodais pieštukais, fla-
masteriais, pastele, kreida. 
Žadame pereiti į grafiką, vė
liau į tapybą. Mokyklėlei labai 
reikia molbertų, ir ieškome 
savanorių mums padėti juos 
pastatyti. Mokiniai paišo lais
vai, o taip pat iš sustatytų na-
turmortų. Ateinančią savaitę 
bus užduota statyti mažus mo
linius modelius ir juos paišyti, 
kad vaikai suprastų masės są
voką. Bandau suprasti ir prisi
taikyti prie kiekvieno vaiko 
individualių kūrybinių reika
lavimų, spontaniškumo pamo
kose netrūksta. Pamokos ve
damos lietuvių kalba. Reikalui 
esant, vartojame anglų kalbą. 
Kai kurie vaikai per pamoką 
prabyla dar kitomis kalbomis. 

Surinkau nemažai įdomių, 
mokinių sukurtų paveikslų 
Kai kurie geresnieji kūrinėliai 
kabo tėvų namuose ant sienų. 
Bandau juos skolintis, nes jau 
planuojame parodą, kuri vyks 
gruodžio 17 d., ketvirtadienį, 
prasidės 5:45 vai. p.p. Vyks 
visų meno mokyklėlės skyrių 
„atvira pamoka". 6 vai. vak. 
vyks jaunesniųjų dailės pamo
ka, 6:30 vai. vak. vyresniųjų 
dailės, gitaros, kanklių ir pra
moginių šokių pamoka. Pama
tysite baleto grupę 7 vai. vak. 
Susidomėję būsimieji moki
niai, tėvai ir visuomenė bei ki
tataučiai draugai kviečiami 
maloniai praleisti laiką gruo
džio 17 d., ketvirtadienį, 7:35 
— 8 vai. vak. Bus ir vaišės. 

Daiva Karužaitė 

B. Paprockienė, Flushing, 
NY, parodė savo dosnią širdį, 
pasirūpindama, kad lietuviška 
spauda sėkmingai ir toliau gy
vuotų, atsiųsdama „Draugui" 
100 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame! 

Dr. V. Dubinskas, Chica-
go, IL, siųsdamas dienraščio 
prenumeratos mokestį, parė
mė „Draugo" leidybą 100 dol. 
auka. Dėkojame! 

Dr. Birutė Kasakaitis, 
Oak Lawn, IL, kartu su pre
numeratos mokesčiu atsiuntė 
„Draugui" dosnią dovaną — 
105 dol. Su nuoširdžiais 
švenčių sveikinimais tariame 
jai ačiū! 

„Saulutės", Lietuvos Vaikų 
globos būrelio susirinkimas 
vyks ketvirtadienį, gruodžio 
17 d., 7 val.v., Lemonto Pasau
lio lietuvių centro konferenci
jų kambaryje. Girdėsite nese
niai grįžusių iš Lietuvos narių 
pranešimus. Narės ir kiti, be
sidominantys Lietuvos vaikų 
gerove, kviečiami į susirinki
mą. 

Vytautas ir Stasė Paulio-
niai sveikina savo mielus gi
minaičius ir prietelius su šv. 
Kalėdomis ir Naujais — 1999 
— metais, linki jiems geros 
sveikatos ir visokeriopo pasi
sekimo jų užsimojimuose bei 
nuoširdžiai atsiprašo, kad li
gos ir negalios sutrukdė 
mums juos sveikinti gyvu 
žodžiu ar gražiomis kalėdi
nėmis atvirutėmis. 

Juoze ir Jonas Daugėlai 
širdingiausiai sveikina visus 
savo giminaičius, draugus ir 
bičiulius Didžiųjų metinių 
švenčių proga. Taip pat lin
kime visiems šaunioje nuotai
koje pasitikti Naujuosius me
tus ir geroje sveikatoje juos 
išgyventi. 

Regina ir Vincas Vaitkai, 
Nevv Buffalo, MI, švenčių pro
ga sveikina savo draugus bei 
pažįstamus, visiems linkėda
mi Dievo palaimos. Vietoj 
kortelių siunčia auką „Drau
gui" paremti. 

Juozas Vainiekis, Romas 
ir Irena Žuliai, švenčių pro
ga sveikina savo gimines bei 
draugus, linkėdami pras
mingų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų metų, pilnų Dievo pa
laimos. 

Elena ir Karolis Milko-
vaičiai šiemet šiuo būdu svei
kina artimuosius, draugus ir 
pažįstamus, ir linki džiaugs
mingų šv. Kalėdų bei Naujųjų 
metų. Linksmų švenčių! 

Sveikinu visus savo gi
mines, draugus ir pažįstamus 
šventų Kalėdų ir Naujų — 
1999 — metų, proga. 

Petras Dromantas 

Švenčių proga savo gi
mines, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina Vanda 
ir Liuba Bichnevičiai. 

Milda ir Zenonas Vierai-
čiai sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus švenčių 
proga. Vietoj kalėdinių korte
lių skiria auką „Draugui". 

Džiugių šv. Kalėdų ir Vieš
paties palaimintų Naujųjų 
metų nuoširdžiai linkiu Jums, 
mielieji giminės, ištikimieji 
draugai ir kalbūs pažįsta
mieji! 

Adomas P. Jasas 

Juozas ir Pranė Masilio-
niai, Chicago, IL, sveikina 
savo gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami links
mų Kalėdų ir laimingų 1999 
metų. Užuot sveikinimo korte
lių siuntinėjimo papildo 
Draugo fondo įnašą 475 dole
riais. 

Vytautas ir Aldona Če
pėnai, Darien, IL, sveikina 
mielus gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami nuo
taikingų šv. Kalėdų ir geros 
sveikatos Naujuose metuose. 
To paties linkim ir „Draugo" 
redakcijai bei administracijai. 
Vietoj sveikinimo kortelių 
siuntinėjimo, aukoja „Drau
gui". 

Marija ir Engelbertas An-
driušiai sveikina draugus ir 
pažįstamus, linkėdami palai
mos ir sveikatos šventose Ka
lėdose ir Naujuose metuose. 

Kalėdų švenčių proga svei
kinu gimines, draugus, kovo
tojus už Lietuvos laisvę ir ge
resnę jos ateitį, lietuvybės 
išlaikymo darbuotojus, litua
nistinių mokyklų mokytojus, 
spaudos ir radijo laidų redak
torius bei bendradarbius ir vi
sus geros valios lietuvius, 
linkėdamas Aukščiausiojo pa
laimos, sveikatos ir ištvermės 
visuose jų darbuose. Te atei
nantieji, Naujieji — 1999 — 
metai sujungia bendrame lie
tuvybės išlaikymo ir Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimo 

Antanas Juodvalkis 

Jadvyga Poškienė, Oak 
Lawn, IL, sveikina gimines, 
draugus bei pažįstamus su 
šventomis Kalėdomis ir Nau
jais — 1999 — metais. Linki 
visiems sveikatos ir sėkmės, o 
vietoj sveikinimo kortelių ski
ria 50 dol. „Draugui". 

Alfonsas Gudauskas svei
kina šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga gimines, draugus 
ir pažįstamus. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba sveikina 
„Draugo" vyriausiąją redakto
rę Danutę Bindokienę ir kitas 
„Draugo" redaktores, bendra
darbius, administraciją, t. ma
rijonus, bei visus „Draugo" 
skaitytojus, ypač brightonpar-
kiečius LB narius, su šv. 
Kalėdomis. Linkime visiems 
laimingų ir sveikatingų Nau
jųjų — 1999— metų. Pride
dame 100 dol. auką „Drau
gui". 

Birutė Vindašienė sveiki
na visus savo gimines, bi
čiulius ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų — 1999 — 
metų proga, linkėdama viso 
ko geriausio ir Dievo palai
mos. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje", gruodžio 16 
d. trečiadienį, 2 vai. popiet 
tradiciškai puošime Kalėdų 
eglutę, dalyvaujant ir muz. 
Faustui Stroliai. Kiekvienas 
pakabinsime kalėdinį orna
mentą, giedosime kalėdines 
giesmes ir jausimės lyg vienos 
šeimos nariai, susirinkę į savo 
namus. Atvyks ir Kalėdų se
nelis. Jūsų lauks bendri pie
tus, šventiška nuotaika, nuo
širdi draugystė. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te! 

Lemonto pasaulio lietu* 
vių centro Naujų metų su
tikimas ruošiamas sutelkti 
lėšas apatinės salės įrengi
mui. Praleiskit smagų vakarą 
draugų tarpe ir tuo pat prisi
dėkit prie gero darbo. Bilietų 
kainos padengia užkandžius, 
gėrimus ir vakarienę. Dėl re
zervacijų ir tolimesnės infor
macijos prašome kreiptis į 
Liną Žliobienę, tai. (630) 420 -
8218. 

Teodora Zailskienė, Cice
ro, IL, atnaujindama dienraš
čio prenumeratą, pridėjo dar 
95 dol. auką. Labai ačiū! 

I Čikagos lit. mokyklos 
Kalėdų eglutė vyks gruodžio 
19 d., 11 vai. r. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Kviečiami 

į ne tik mokinių tėvai ir arti-
: mieji, bet ir lietuviškoji visuo
menė — parodykime savo vai
kams, kad vertiname jų 
pastangas mokytis lietuviškai. 

Čikagos ateitininkų Kū
čios sekmadienį, gruodžio 20 
d., 1 vai. p.p. vyks Jaunimo 
centre. Visi kviečiami. Regis
truotis pas Valeriją Žadeikie-
nę, tel. 708-424-4150. 

Džiaugsmingų šv. Kalėdų, 
turtingų Naujų — 1999 — 
metų linkime vyr. „Draugo" 
redaktorei ir visam štabui. 
Sveikina Čikagos Šakiečių 
klubas, pridėdamas 100 dol. 
auką. 

ALMOS FONDAS 

OH. R. Gineitis, Dayton, 
paaukojo 150 dol. 

A-a. Reginos Vaidotaitės-
Valickienės, mirusios Kana
doje š.m. gruodžio 1 d., atmi
nimą pagerbdami. J.J. Račai 
ir Irutė Čikagoje aukoja 50 
dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu tariame ačiū! 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Tax I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui, siųsti 
..Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas", 2711 VV'est 71st 
Str . Chicago. IL 60629 

Birutė Jasaitienė Vm;i-. Sukfnav populiaru-, ..< ountry" muzikom atlikėjas ikairejoi. sį Aeitadienį 8 vai. vak. koncertuos Jaunimo centre 

• 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 60805-2326. Tel. 706-422-
34M. (8k.) 

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (sk.) 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvieti
mus. Smulkesnė informacija 
tel. 773-434-7919, 630-257-
6822, 1-888-615-2147 Atlan
tic Erpress Corp. 

, (sk) 
• Ieškome ankstyvesnių 

„METMENŲ" žurnalo nu
merių ar net pilnų komplektų. 
Persiuntimo išlaidos bus su
mokėtos. Rašyti ar tiesiog 
siųsti šuo adresu: METME
NYS 306 55th Place, Dow-
ners Grove, IL 60516-1537. 

(sk) 
• BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.) 
• Virginia ir Vytas Kupci-

kevičiai, Oak Lawn IL. Šven
čių proga sveikina visus savo 
gimines, draugus ir pažįsta
mus, linkėdami jiems linksmų 
ir sveikų Šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų. Vietoje 
šventinių kortelių — pasveiki
nimų, jie aukoja $100 Lietu
vos Vaikų Vilties komite-
tuL (sk) 
• Pr ieš užsisakydami 
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 jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai. TeL 773-233-6335. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams bei daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: dr. Meilutė Biskienė 
$100 a.a. Vytauto Dargio 
atm., anoniminiai S. $50, Al
dona Jesmantienė $700, Clau-
dia ir Dan Cravvford $240 tę
sia mergaitės metinę paramą, 
Julia Liutikienė $25 a.a. Ve
nos Lauraitienės atm., Aušra 
ir Algirdas Šauliai $240 tęsia 
berniuko metinę paramą, ano
niminiai S $200, dr. Irena Ma-
čionienė $150 a.a. Antano Ma-
čionio vienerių metų mirties 
atminimui. Labai ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089, 
tel. (847) 5370-7949. TAX ID 
•36-3003339. 

(sk) 

* Dr. Jonas ir dr. Terri 
Prunskiai, Barrington Hills, 
IL, pagerbdami dr. George ir 
Lydia Stankyevich, aukoja 
Lietuvos našlaičiams $300. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629. 

• Baltic Bakery praneša, 
kad Šakočius (Baumkuchen) 
galima užsakyti tel. 773-523-
1510 ir atsiimti iš kepyklos, 
4627 S. Hermitage Ave. 
Galime pristatyti į Čikagos 
pietvakarių priemiesčius. 

(sk.) 

• Dėmesio! Legaliai išrūpinu 
vairavimo teises (Drivers Lic), 
Illinois I.D., vizų pratesimą -
pirmą, antrą, trečią kartą. 
EdJumanas, teL 1-708-720-
2651. (sk.) 

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

(sk.) 
• Tik 42 centai u i minute 
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.) 
• Talman Delicatessen pri
ima užsakymus Kočių-Kalėdų 
stalui: mėsos patiekalai -
ruliadai, kiaulienos, veršienos, 
antienos; dešros; įvairios silkės, 
žuvis; tortai, napoleonas, 
šližikai, sausainiai ir kiti 
skanumynai. Iki malonaus 
pasimatymo! 2624 W 69 St, 
Chicago IL 60629, teL 773-
434-9766. (sk.) 

• A*. Prano Šapalo atmi
nimui, jo duktė Aldona Šoliu-
nienė įteikė „Saulutei", Lietu
vos vaikų globos būreliui, 
$500, kuriuos suaukojo šeima 
bei R. Kartavičius. F. B. Ma
taičiai, R. Povilaitis, R. J. Ma-
tulioniai, A. L Draugeliai, V. 
G. Kamantai, AA. Lieponiai, 
L. A. Ramanauskai, A A Ka
raliūnai, S. A Jelioniai, M. 
Milašienė, D. A Misiuliai, Mr. 
& Mrs. L. Burner, P. N. Stel
mokai, D. Dundzilienė, V. A 
Čepėnai, J. G. Končiai, A A 
Minelgai. „Saulutė" dėkoja už 
auką padėti vargingai gyve
nantiems vaikučiams Lietu
voje ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą a.a. Prano Šapalo 
žmonai, šeimai bei kitiems ar
timiesiems, (sk) 

• „Kultūros barų" mėne
sinio kultūros žurnalo redakci
ja ir administracija maloniai 
kviečia užsienio lietuvius užsi
prenumeruoti ar atnaujinti šio 
žurnalo prenumeratą 1999 
metams. Nepaprastai gera do
vana sau ir kitiems visomis 
progomis. Metinė prenume
rata oro paštu tik 32 JAV 
doleriai. Žurnalą galima už
sisakyti bet kuriuo metu ir 
galima gauti visus tų metų 
numerius. Prenumeratą siųsti 
„Kultūros barų" įgaliotinei 
JAV Marijai Paškevičienei, 
306—SSth Place, Downers 
Grove, IL 60516-1537. 

(sk) 

• Michael Vogt ir Joyce 
Conlon iš Germantown, Ma-
ryland, prisimindami a.a. 
Emiliją Railą, paskyrė $50 Li-
thuanian Mercy Lift. Lithua-
nian Mercy Lift nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams už 
jų dosnumą. (sk) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. (sk.) 

• Nemokama konsultaci
ja telefonu. Patarsime kaip 
sutaupyti ir sumažinti tele
fonų sąskaitas kiekvieną mė
nesį. Atlantic Express Corp. 
teL 630-257-8652, nemoka
mas 1-888-615-2148. (sk) 

• Salomenaja ir Augusti
nas Idzeliai, Cleveland OH, 
Stasys Kiršinąs, East Chica
go, IN., Oscara8 ir Bronė 
Kremeriai, LaGrange Park, 
IL, Bronius ir Petrė And
riukaičiai, Chicago, IL, Juo
zas ir Elena Janiūnai, 
Stratford Ct., Donald ir Do-
lores Starr, Reading PA 
Viktoras ir Kristina Nakai, 
Falls Church VA Danutė 
Geldienė, Whitmore Lake 
MI, Linas Stonys, Troy MI, 
Vaclovas ir Ona Mikuckiai, 
Montrose CA Visi remia po 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
našlaičiui paramą kitiems me
tams, visi atsiuntė po $150. Iš 
viso $1,600. Dėkojame gerie
siems Lietuvos našlaičių glo
bėjams! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago TL 
60629. (sk) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONU 
BAŽNYČIA 

6641 8. Troy 8*„ 
Chicago, EL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykis 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269 

ADVOKATAS 
GMTAJIAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPulMURd.>ChicsgD,IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Crfflmės ir kriminalinės bylos 

•147 MfasMi Arame 
Chicago, IL 60619 
TeL 773-776-6700 

Toli ft¥M 24 hr. 666-7764742 
Darbo vai. ano 9 v j . Od 7 v.v. 

9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4686 W. 63 Street 
Chicago, DL. 60629 

tSkarsai galt e* nuo „Draugo") 
TeL 77S-M4-O100. 

TeL 690-167-0900,1, — i r t , I L 
Valandine pagal susitarimą 

ADVOKATAI 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt bylose 

.T«L847-*tl'7«M 
(kalbame lietuviškai). Mes jūsy 
paslaugoms 7 dienas per savaite. 


