
• I ! <; »!} y . 
! ' KK.'U.'Y ::: : :1N:.!,'! 

'•"• '• ! R ! i ' - ' i : , - . . • • 

"J R! ftl n DSVIS I DN 

NEWSPAPER - P O N O T D E L A Y - Pate Maited 12/14/98 

UŽSIENIO LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

PERIODICALS 
December15,1998 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
VoLLXXXVTI Kaina 50 c. A N T R A D I E N I S - T U E S D A Y , G R U O D Ž I O - D E C K M B E R 15, 1998 Nr. 242 

Deklaracija atribojo Lietuvą nuo 
komunizmo atstatymo 

Vilnius , gruodžio 14 d. 
(Elta) — Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio nuo
mone, Seimo priimta deklara
cija „Dėl komunizmo ir buvu
sių komunistinio okupacinio 
režimo s t ruktūrų vertinimo" 
yra Lietuvos atsiribojimas nuo 
sovietinio komunizmo ir jo res
tauracijos grėsmės. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje jis sakė, kad šio do
kumento ta rp tau t inė politinė 
reikšmė yra politinė takosky
ra. „Lietuva yra ta rp tų val
stybių, kurios kategoriškai at
siriboja nuo tokio pobūdžio 
dalykų, režimų, praeities ir 
galimos ateities. Žinoma, t as 
atsiribojimas vyksta Vidurio 
Europoje, bet mes čia kaip t ik 
ir pasisakėme kaip Vidurio 
Europos valstybė ir tai jau yra 

politinė takoskyra", sakė Lie
tuvos Seimo vadovas. 

J is apgailestavo, kad Seime 
taip pat išryškėjo vidinė poli
tinė takoskyra. Trys parla
mento partijos nepajėgė per
žengti užtvaros, siejančios su 
prasta praeitimi, o gal jos ne
suvokia, su kuo save sutapati
na. 

J o nuomone, tarptautine 
prasme taip pat yra svarbus 
dalykas, kad Lietuvos Seimas 
ir vėl kaip kadaise suteikė 
paramą Rusijos demokratijai. 
„T»n klausimas vėl ryškėja 
'arba-arba' ir Lietuvos Seimas 
pasisako, kieno pusėje jis yra. 
Jeigu ta politinė parama Rusi
jos demokratams gali ką nors 
reikšti, kuo nors padėti, tai 
mes ją suteikėme šituo aktu", 
sakė V. Landsbergis. 

Opozicija nebus tik 
„avinu banda" 

Vilnius , gruodžio 14 d. 
(BNS) — LDDP vadovas 
Česlovas Ju r šėnas Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
pasiūlytą deklaraciją dėl ko
munizmo ideologijos pasmer
kimo vertina kaip „raganų 
medžioklės sezono atidarymą" 
ir siekimą susidoroti su opozi
cija. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį Č. Ju r šėnas stebėjosi, 
kodėl tokia deklaracija nebuvo 
priimta, 1990 metais atgavus 
nepriklausomybę, nes „tiek 
Seimo pirmininkui, tiek jo 
kolegoms — tuometinės AT 
deputa tams ir vadovams — 
buvo žinoma, kas yra komu
nizmas". 

LDDP vadas mano, kad 
1990 m. V. Landsbergis ir jo 
kolegos to nedrįso daryti, nes 
„buvo nelabai patogu ir nela
bai naudinga", nes tuomet 
buvę „žymūs" kompartijos 
centro komiteto veikėjai buvo 
reikalingi, kad Lietuvos ne
priklausomybė ir nauja san
tvarka būtų įtvirtinta kuo 
mažesniais nuostoliais. 

Č. Juršėnas teigė, kad 

praėjusią savaitę Seime dau
gumos balsais priimta dekla
racija dėl komunizmo ir buvu
sių komunistinio okupacinio 
režimo struktūrų vertinimo 
siekiama susidoroti su opozici
ja ir „svarbia opozicijos dalimi 
— LDDP". Jis žadėjo „tikrai 
netylėti ir nebūti avinų banda, 
su kuriais daroma tas, kas 
norima vardan savo siauro po
litinio tikslo". 

V. Landsbergio parengtoje 
deklaracijoje reiškiamas pa
siryžimas „teisiškai ir politiš
kai" svarstyti buvusių okupa
cinio režimo Lietuvoje aktyvių 
politinių bendradarbių tinka
mumą aukštoms valstybės pa
reigoms, o vyriausybė ragina
ma savo rengiamuose įstaty
muose ir kituose teisės ak
tuose atsižvelgti į šios dekla
racijos nuostatas. 

LKP CK daugiau kaip prieš 
dešimtmetį dirbo dabartiniai 
parlamentarai LDDP frakcijos 
nariai Česlovas Juršėnas, Juo
zas Bernatonis, Gediminas 
Kirkilas, Vytautas Einoris ir 
konservatorius Liudvikas Sa
butis. 

Nuotr.: 'Iš kaires) Lietuvos prezidente Vald 
likoną Ohuch Hagel ir demokrata .Jack Ri-ed 

Valdančiosios koalicijos sutartis 
sustiprins krikščioniu 
demokratų pozicijas 

Vilnius , gruodžio 14 d. 
(BNS) — Naujoji koalicijos su
tar t i s su konservatoriais 
įtvirtins Krikščionių demo
kratų partijos (KDP) pozicijas. 
teigia parlamentaras KDP 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas Vytautas Bogušis. 

„Koalicijos sutartyje api
brėžta, kad mes tampame ly
giateisiais partneriais. Ne ša
lia konservatorių, ne jų po
dukra", sakė V. Bogušis. 

Jo nuomone, naujoji sutartis 
yra ypač palanki KDP, nes 

* Centro sąjunga perga
l ingai į s i t v i r t i n o pirmoje po
puliariausių partijų sąrašo 
vietoje, aplenkusi konservato
rius net 10.6 proc. Visuome
nės nuomonės ir rinkos tyrimo 
centro „Vilmorus" atliktos ap
klausos duomenimis, jei rinki
mai į Seimą vyktų kitą sekma
dienį, už Centro sąjungą bal
suotų 19.3 proc. Lietuvos gy
ventojų. Nors buvo tikimasi, 
kad lapkričio pabaigoje vykęs 
Konservatorių partijos suva
žiavimas padidins žmonių pa
sitikėjimą partija, konservato
rių populiarumas smuko, už 
juos dabar balsuotų tik 8.7 
proc. apklaustųjų. IBNSI 

Adamkų.- prieme Vilniuje viešinčius .JAV senatorius — respub-
(Elta) 

Lietuva nebus pakviesta i NATO 
kitų metų balandį 

Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu ir parlamenta
rais, Krašto apsaugos ir Už
sienio reikalų ministerijų va
dovybe bei Lietuvoje dir
bančiais amerikiečių versli
ninkais, pranešė Amerikos 

Izraelio ambasadorius įžvelgia 
naujojo holokausto pradžią 

Vilnius , gruodžio 14 d. mandagumo vizitą visiškai ne 

užpildo 1996 metų lapkričio 
20 d. pasirašyto koalicijos su
darymo protokolo spragas. 

„1996 metais buvo 17 mini
sterijų. Šiandien sąlygos dik
tuoja kitką, nes yra 14 mini
sterijų. Galiojanti koalicijos 
sutart is gana lakoniška, joje 
daug neapibrėžtumų ir palie
kama didelė interpretacijų 
galimybė", sakė K Bogušis. 

J o nuomone, senosios koali
cijos dokumento interpretaci
jos „buvo daugiau palankios 
konservatoriams". 

V. Bogušio teigimu, naujoji 
sutart is įtvirtins proporcingą 
įgaliojimų skaičiui Seime „mi
nisterijų priklausomybę" krikš
čionims demokratams. Jo nuo
mone, ši formulė įteisins KDP 
kontrolę trijose ministerijose. 

Pasak V. Bogušio, pagal ga
liojantį koalicijos susitarimą 
krikščionys demokratai „galė
jo teikti" pareigūnus į val
stybės valdymo institucijas. 
Dabar aiškiai numatyta, kad 
ministrai ar viceministrai tu
rės būti skiriami abipusiu su
tarimu, „ko anksčiau nebuvo". 

V. Bogušio teigimu, pasi
rašius sutartį su konservato
riais, nebeliks galimybės, kad 
į ministro postą bus paskirtas 

Vilnius, gruodžio 12 d. 
(BNS) — „Neatrodo, kad pa
dėtis pasikeis taip, kad mus 
balandžio mėnesį pakvies ir 
mes tapsime NATO nariais", 
sakė prezidentas Valdas Adam
kus šeštadienį po susitikimo 
su JAV Senato nariais — 
respublikonu Chuck Hagel ir 
demokratu Jack Reed. 

Kartu V. Adamkus pažy
mėjo, kad po Vašingtono susi
tikimo Lietuva priartės prie 
sąjungos. „JAV parama mūsų 
siekiams beveik yra užti
krinta", pridūrė jis. 

Paklaustas, ar vyks į NATO 
viršūnių susitikimą Vašing
tone, Lietuvos vadovas atsakė, 
kad „mes būsime ten ir pri
statysime Lietuvos siekius". 

JAV senatorių nuomone, 
NATO plėtra priklauso nuo 
daugelio aplinkybių, iš kurių 
jie išskyrė sąjungoje vykstan
čias vidines reformas bei tai, 
kaip į NATO „įsilies" naujos 
narės. 

Jau žinoma, kad balandį 
Vašingtone į sąjungą bus pri
imtos Lenkija, Vengrija ir 
Čekija. 

Pasak Ch. Hagel ir J. Reed, 
susitikime su prezidentu jie 
taip pat kalbėjo apie ekono
mines Lietuvos reformas, ap
žvelgė padėtį Europoje bei Ru
sijoje. 

V. Adamkus džiaugėsi, kad 
šis ir prieš mėnesį vykęs JAV 
senatorių vizitai demonstruoja 
didelį domėjimąsi Lietuva. 

Dvi dienas Lietuvoje viešė
siantys senatoriai atvyko iš 
Rusijos, kur savaitę trukusio 
vizito metu aplankė kai kurias 
Sibiro sritis, Maskvą, Sankt 
Peterburgą. 

Senatoriai ir juos lydinti de
legacija savaitgalį susitiko su 

nepriimtinas KDP asmuo, 
„kaip tai atsitiko, kai į Sveika
tos apsaugos ministro postą 
buvo paskirtas Mindaugas 
Stankevičius". 

Pasak parlamentaro, į Sei
mo posėdžius darbotvarkę bus 
įtraukiami tie klausimai, dėl 
kurių sutarties bendrininkai 
per 5 dienas raštu nepareikš 
motyvuoto nesutikimo. 

Naujojo dokumento projekte 
esama visiškai naujos nuosta
tos — numatyta procedūra, 
dėl ko ši koalicijos sutartis 
gali būti nutraukiama. 

centras Vilniuje. 
C. Hagel yra JAV Senato 

Užsienio reikalų komiteto 
Tarptautinės ekonominės poli
tikos, eksporto ir prekybos 
pakomitečio pirmininkas ir 
priklauso NATO stebėtojų 
grupei. J . Reed yra Senato 
Bankininkystės ir būsto komi
teto narvs. 

(BNS) — Izraelio ambasado
rius Baltijos valstybėse Oded 
Ben-Hur pirmadienį Lietuvos 
žydų bendruomenės būstinėje 
įteikė ,.Yad Vashem" (Pasau
lio tautų teisuolių) medalius ir 
diplomus grupei lietuvių, na
cių okupacijos metais gelbėju
sių žydus. 

Apdovanojimai buvo įteikti 
Anelei Terapienei ir trims jos 
vaikams iš Raseinių. Onai 
Bielskytei Akuckienei iš Kur
šėnų, Jonui ir Aleksandrai 
Zelbams iš Šiaulių rajono ir 
Marijai Juocier.ei iš Kuršėnų. 

Dėl gausaus savaitgalį iškri
tusio sniego keli gelbėtojai į 
apdovanojimo ceremoniją ne
galėjo atvykti. 

„Izraelis, žydų tauta, bus 
amžiais dėkingi kilniems, drą
siems žmonėms, nacistinės 
okupacijos metais ištiesu
siems pagalbos ranką savo pa
smerktiesiems broliams", sakė 
Izraelio ambasadorius. „Jūs 
skleidėte šviesą holokausto 
tamsybėse. Deja, ir šiandien 
tenka klausyti- tokių cinizmo 
ribų nežinančiu, kalbų apie 
mūsų tautą, kurias galima pa
vadinti a n t r u o i holokaustu", 
pabrėžė ambasadorius. 

Apdovanotųjų vardu kalbė
jusi mokytoja Ona Bielskytė 
Akuckienė teigė, kad gūdžią 
valandą širdžiai paliepus dori 
Lietuvos žmones kitaip ir ne-

. galėjo pasielgt; „Piktindamie
si ir šlykštėdamiesi žydšau
džiais, darėme, ką tik galėjo
me, kad pagebėtumeme ne 
tik mūsų kaimynams, bet ir 
nepažįstamiem.- nelaimė
liams'", sakė ji. 

M i n i s t r a s p i r m i n i n k a s 
i š v e n g ė nepa tog iu t e m ų 

Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius ir Oded Ben-
Hur apsvarstė tradicines dvi
šalių santykiu gerinimo prie
mones. 

Per trumpa ambasadoriaus 

minėta nei Lietuvoje kilusi 
diskusija dėl genocido tyrimo 
vienpusiškumo, nei Europos 
Sąjungos raginimas daugiau 
dėmesio skirti visuomenės 
švietimui apie holokaustą. 

Premjeras su ambasadoriu
mi apsvarstė būtinybę keistis 
lietuvių ir žydų jaunimo gru
pėmis ir taip skatinti tautų 
tarpusavio draugiškumą, buvo 
kalbėta apie ekonominio ir so
cialinio bendradarbiavimo 
stiprinimo projektus. 

„Nemalonių" temų susiti
kime buvo išvengta, mat pra
ėjusią savaitę grupė Lietuvos 
visuomenės veikėjų, įskaitant 
du Seimo narius, viešai pa
smerkė, jų vertinimu, nehu
manišką teismo procesą prieš 
kaltinamuosius žydų genoci
du, drauge ignoruojant žydų, 
dalyvavusių genocide prieš lie
tuvius, kaltę. 

* Remiant is visuomenės 
nuomonės apklausa, gruo
džio mėnesį pasitikėjimas pre
zidento institucija, kurią ir 
ankstesnės apklausos įtvirtino 
pirmoje vietoje, dar padidėjo 
2.4 proc. ir dabar šis rodiklis 
siekia 76.4 proc. Antrąja pagal 
pasitikėjimą institucija pripa
žinta Bažnyčia vėl užleido vie
tą žiniasklaidai, kurios popu
liarumas pakilo 4.7 proc. 

* Užs ien ieč ių regis t ravi
mo c e n t r e (URC) Pabradėje 
bus keičiama apsaugos siste
ma. Nuo šiol URC saugos ste
bėjimo videokameros (iki tol 
centro saugumu rūpinosi Vi
daus tarnybos 2-ojo pulko ka
riai). Kameras, kainuojančias 
140,000 litų, centras įsigijo sa
vo lėšomis. Nors karių, sau
gančių pabėgėlių centrą, auto
matai užtaisyti ir netikrais šo
viniais, jis palikdavo slogų įs
pūdį apžiūrėti centrą atvyku
siems užsieniečiams, taip pat 
ir Lietuvos pareigūnams, ir jie 
smarkiai kritikuodavo tokią 
apsaugą. «BNSI 

JAV Atstovų Rūmai svarstys 
prezidento atstatydinimą 

Vašing tonas-Vi ln ius , 
gruodžio 12-14 d. iReuters-
BNS-LR) — Penktadienį Va
šingtone Jungtinių Valstijų 
Atstovų Rūmų Teisės komite
tas pritarė trims, o šeštadienį 
— ir ketvirtajam JAV prezi
dento Bill Clinton apkaltos 
straipsniams, tuo rekomen
duodamas Atstovų Rūmams 
pradėti prezidento atstatydini
mo svarstymą. 

Rūmams pritarus, lemiamą 
sprendimą turėtų priimti nau
jasis JAV Senatas, kuriame 
svarstymai turėtų prasidėti ne 
anksčiau kaip kitąmet sausio 
viduryje. 

Penktadienį, likus kelioli
kai minučių iki Teises komite
to balsavimo dėl pirmojo ap
kaltos straipsnio pradžios, 
prezidentas B. Clinton j a u 
ketvirtą kartą nuo Baltųjų 
Rūmų sekso skandalo pra
džios pareiškė viešą atgailą 
dėl savo veiksmų. Amerikos 
vadovo kalba, kruopščiai pa
rašyta bei teisiškai neprie
kaištinga, buvo skirta jo prie
šininkams Kongrese. 

Kreipdamasis į Amerikos 
žmones ir Kongresą preziden
tas teigė, jog „nuoširdžiai ap
gailestauja" dėl savo neteisin
gų žodžių ir poelgių. B. Clin
ton, nors ir atgailaudamas, 
neprisipažino melagingai liu
dijęs, nepaminėjo nė vieno 
konkretaus nusižengimo. 

Po balsavimų Teisės komi
tetas atmetė demokratų pa
siūlytą atsvarą apkaltos 
straipsniams — papeikimą. 

Pagal JAV konstituciją, bal
suojant dėl prezidento atstaty
dinimo Atstovų Rūmuose už
tenka paprastos daugumos 
(218 balsų), Senate — dviejų 
trečdalių (67 balsų). Iki naujo
jo Kongreso prisaikdinimo 

sausio pradžioje Atstovų Rū
muose respublikonai tur i 228, 
demokrata i — 207 narius. 

Tai — ketvirtas kar tas JAV 
istorijoje, kai rūmų Teises ko
mite tas Atstovų Rūmams re
komenduoja prezidento apkal
tą. Dukar t — 1867 m. lapkritį 
ir 1868 m. vasarį — Teisės ko
mite tas pritarė prezidento An-
drew Johnson, o trečiąjį kar tą 
— 1974 m. liepą — prezidento 
Richard Nixon apkaltos 
straipsniams. 

Pirmąjį kartą Atstovų Rū
mai balsavo prieš prezidento 
A. Johnson atstatydinimą, an
trąjį kartą — „už", tuo JAV 
Senatui perleisdami galutinio 
sprendimo priėmimą. Tada 
Senato vienas balsas lėmė, 
kad A. Johnson atstatydinimo 
buvo išvengta. 

1974 m. Teisės komitetui 
p r i ta rus trims prezidento R. 
Nixon apkaltos s t raipsniams, 
Atstovų Rūmuose ši komiteto 
rekomendacija svarstyti nebu
vo pradėta. Įsitikinęs, jog nei 
Atstovų Rūmuose, nei Senate 
netur i pakankamai pritarimo, 
1974 metų rugpjūčio 9 d. R. 
Nixon atsistatydino. 

J e r u z a l ė , gruodžio 13 d. 
JAV prezidentas Bill Clinton, 
šiuo metu viešintis Vidurio 
Rytuose, sekmadienį sakė ne
tur įs , jokių ketinimų atsista
tydinti". „Tokia mintis man 
niekuomet nešovė į galvą", 
bendroje spaudos konferenci
joje su Izraelio ministru pirmi
ninku Benjamin Netanyahu 
sakė B. Clinton. 

Prezidentas teigė, kad jo ne
nustebino Teisės komiteto 
sprendimas nusiųsti keturis 
apkaltos straipsnius Atstovų 
Rūmams. 

ES viršūnių susi t ikimas suteikė 
neblogu perspektyvu 

Vilnius , gruodžio 14 d. 
(BNS) — Europos Sąjungos 
viršūnių susitikimo Vienoje 
rezultatai suteikia Lietuvai 
„erdvės veiklai" ir vilties ki
tais metais kartu su Latvija 
pradėti aktyvias derybas su 
ES, teigia Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 

„Mes puikiai žinome, kad 
kai kuriais atvejais mes ge
riau atitinkame kriterijus, 
negu kai kurie pakviestieji", 
pirmadienį spaudos konferen
cijoje sakė V. Landsbergis. 

Pasak jo, viršūnių susitiki
mo išvakarėse įvykusiame E S 
Bendrųjų reikalų tarybos pa-

* S e i m a s p r i ė m ė B a u 
dž iamojo proceso kodekso 
papildymą, kuriuo numato
mos didelės baudos be svar
bios priežasties į teismą neat
vykusiems gynėjams, ku
riems, teisėjo nutarimu a r 
teismo nutartimi, bus skiria
ma bauda nuo 3,000 iki 10.000 
litų. Be to, gynėjas privalės 
sumokėti išlaidas, kurias tu
rėjo teismas, jei dėl jo neatvy
kimo posėdis buvo at idėtas. 

* P a s i e n i o policijos d e 
p a r t a m e n t a s p r anešė , kad 
per pirmąsias dvi gruodžio sa
vaites pasieniečiai sulaikė 104 
piliečius, kurie žvejojo ant Ne
muno upės ledo Šilutės rajone, 
nes Nemunu eina Lietuvos 
valstybinė siena su Karaliau
čiaus sritimi, todėl, norint ten 
žvejoti, būtina turėti pasienie
čių leidimą. BNS' 

,-itarime ES valstybių užsienio 
reikalų ministrai pažymėjo, 
kad „visų — ir j au pakviestų, 
ir d a r besiderančių dėl pakvie
t imo deryboms šalių — pro
gresas yra įvairus". 

Pasak V. Landsbergio, ES 
UR ministrai išskyrė keturis 
valstybių kandidačių lygme
nis: „ypatingą pažangą", kurią 
padarė Latvija ir Lietuva, 
„naują padėtį" Slovakijoje, „pa
žangą" Bulgarijoje ir „reformų 
pas tangas" Rumunijoje. 

„Ypatinga pažanga — Lietu
va ir Latvija. Mes ten esame 
pirmoje eilėje, geriausiame 
lygmenyje", sakė V. Landsber
gis. 

Jo nuomone, šis ES vertini
mas „tegu šiek tiek paskatina 
visus mus Seime, vyriau
sybėje, diplomatijoje". 

..Nors daugelis pabrėžia, 
kad. daugelio požiūriu, tai 
buvo nesėkmingas susitiki
mas , tačiau tai nėra žingsnis 
atgal , o lėtas judėjimas pir
myn. Europa juda pirmyn, ir 
mes judame pirmyn", sakė 
Seimo pirmininkas. 

Anksčiau Europos Komisijos 
suformuluotose išvadose, ku
rioms pritarė ES vadovai. Lie
tuvai buvo siūloma imtis 
„papildomų pastangų", ruošian
tis intensyvioms deryboms dėl 
narystes ES. 

KALENDORIUS* 
Gruodžio 15 d Justas. Kristi

joną i Nina1. Kovotas, Gaudenė. 
Gruodžio 16 d Adas. Albina. 

Audrone. Adele. 
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JAU DVIDEŠIMT PENKTĄ 
KARTĄ 

Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos dvideš imt 
penktasis se imas St. Pe
tersburg Beach, Floridoje, 
1998 m. lapkričio 5, 6 ir 7 d. 

Šio lapkričio pradžioje Ame
rikos lietuviai tautininkai su
skrido ir suvažiavo į St. Pe-
tersburg Beach. FL. į dvide
šimt penktąjį sąjungos seimą. 
Toje gražioje kurortinėje vie
toje seimas vyko jau ne pirmą 
kaitą. Rengė energingas St. 
Petersburg skyriaus pirminin
kas Juozas Šulaitis. kuriam 
tokį didelį įvykį suorganizuoti 
talkininkavo skyriaus valdyba 
ir, be abejonės, prisidėjo dau
guma skyriaus narių. Dolphin 
viešbutis, kuriame daug atva
žiavusių buvome apsistoję, pa
togus ir visai prie jūros, todėl 
kai kurie suvažiavimo daly
viai, suradę valandėlę laiko, 
pasimaudė šiltame Floridos 
vandenyje, arba bent paguli-
nėjo saulėje. 

Jau ketvirtadienį puošnūs 
vietiniai Lietuvių namai-klu-
bas dūzgė susipažinimo va
kare, kuris, nors taip vadina
mas, bet užkandžiaujant čia 
eina paruošiamosios derybos, 
susitariama dėl būsimų pa
reigų ir pasitariama aktua
liais reikalais, papasakojamos 
ir atkartojamos paskutinės 
naujienos. Susipažinti tikrai 
nereikia, nes per penkias de
šimtis metų jau dvidešimt 
penktą kartą suvažiuoja veik 
tie patys žmonės. Žinoma, pri
sideda naujų, kiti nebepasiro
do, bet tas pirmas seimo va
karas visad būna šeimos — 
pasiilgtu, ilgai nematytų jos 
narių, lauktas ir džiugus susi
tikimas. 

Iš registracijos penktadienį 
rytą sužinota, kad susirinko 
33 delegatai ir per 40 svečių. 
Seimo rengimo pirmininkas 
Juozas Šulaitis tarė trumpą 
atidaromąjį žodį. seimą sveiki
no sąjungos pirmininkas Pet
ras Ruchas. Po himnų ir in-
vokacijos perskaitytas skau
džiai ilgas pereitais dvejais 
metais mirusių narių sąrašas. 
Nuskambėjo sveikinimai žo
džiu: iš Vilniaus į seimą atvy
kęs Lietuvių tautininkų są
jungos pirmininkas dr. Alvy
das Baležentis. Šaulių sąjun

gos pirmininkas Mykolas Aba
rius, Korp! N'eo-Lith. vardu 
Vaclovas Mažeika. „Dinos" 
redaktorius dr. Jonas Jasaitis, 
Algirdas Matulionis, Vilties 
draugijos pirmininkas. Buvo 
ir sąrašas sveikinimų raštu. 
Laikui sutaupyti, tekstai ne
buvo skaitomi, bet sudėti į sei
mo leidinį, kuris prie registra
cijos stalo buvo visiems išda
lintas. 

Už nuopelnus Amerikos Lie
tuvių tautinei sąjungai Irena 
Kriaučeliūniene buvo apdova
nota ypatingu padėkos žyme
niu, o inž. Eugenijus Bartkus 
ir Rūta Šakienė pakelti į są
jungos garbės nar ius . Į Tarybą 
įėjo Eleonora Valiukėnienė. Po 
to buvo inž. Eugenijaus Bart
kaus, naujojo sąjungos garbės 
nario ir buvusio sąjungos pir
mininko paskaita „Amerikos 
Lietuvių tautinė sąjunga 50 
metų laikotarpyje". 

Po pietų pertraukos — pir
masis darbo posėdis. Pasis
kirsčius pareigomis, svečias iš 
Lietuvos dr. Alvydas Baležen
tis skaitė paskaitą tema Rie
tuvių tautinės sąjungos atsi
kūrimo kelias Lietuvoje". Vy
ko pranešimai: sąjungos pir
mininko Petro Bucho. iždinin
ko Oskaro Kremerio, kontro
lės komisijos J. Žvynio ir 
garbes teismo inž. Antano Ma
žeikos, kuris pasidžiaugė, kad 

. nuo pat garbės teismo įkūrimo 
nereikėjo svarstyti nei vienos 
bylos. Petras Buchas, nesant 
dr. J. Račkausko, informavo 
apie Amerikos Lietuvių tary
bos veiklą. Oskaras Kremeris 
— apie žurnalo ..Naujoji viltis" 
gerą būklę. Po paskaitų ir pra
nešimų visad buvo gyvos dis
kusijos. 

Penktadienio vakare, pasi
puošė ir šventiškai nusiteikę. 
vėl paslaugių vietinių tauti
ninkų surinkti ir į Lietuvių 
klubą nuvežti, seimo dalyviai 
ir šimtas ar daugiau vietinių 
svečių linksminosi, vaišinosi 
ir klausėsi gražaus vietinio 
vyrų ansamblio dainavimo. 
Įsismaginę, daugiau ar ma
žiau balsingai, dainavo ir pa
tys svečiai. O kai užgrojo šo
kiams, pakilo veik visa salė 
nuotaikingai pasisukinėti ir 
prisiminti „anas jaunas die-

ALT s-gos seime, St. Petersburg, FL, išrinktoji valdyba. Iš kairės: Oskaras Kremeris, Vanda Mažeikienė, Petras 
Buchas (pirmininkas i, Eugenijus Bartkus ir Stasys Briedis. 

nas". Ir ne vieną ar du šokius, 
bet iki paties vidurnakčio. Kai 
kurie, žinoma, namų arba 
viešbučio link patraukė anks
čiau. Gal susirūpinę, kad rytoj 
laukia antrasis, dar ilgesnis ir 
svarbesnis darbo posėdis. 

Šeštadienio rytas irgi išaušo 
skaidrus, saulėtas. Antrajam 
darbo posėdžiui susirinko visi. 
Dėkui rengėjams, kad šį rytą 
leido pamiegoti valandą il
giau. 

Šiam. antrajam darbo posė
džiui pirmininkavo Romas 
Vaitas. Veiklos pranešimus 
padarė šeši skyriai: Čikagos, 
Los Angeles, Detroito, Bosto
no. Cleveland ir St. Peters
burg. Labai sklandžiai praėjo 
ir paskutine, pati svarbiausia 
seimo paskirtis — ateinan
tiems dvejiems metams iš
rinkti sąjungos pirmininką. 
Rinkimų komisijos pristaty
tas, entuziastingais plojimais 
buvo išrinktas Petras Buchas 
— iš profesijos pedagogas, 
daugelį metų stovėjęs greta 
a.a. dr. Leono Kriaučeliūno 
sąjungos vicepirmininko pa
reigose ir, pirmininkui mirus, 
sėkmingai vadovavęs sąjun
gai iki šio seimo, kuris, paro
dęs savo pasitikėjimą ir 
padėką, linkėjo naujam pirmi
ninkui sėkmės ir geriausios 
kloties. Naujasis pirmininkas 
pristatė savo pasirinktą kabi
netą: Stasys Briedis, Oskaras 
Kremeris. Vanda Mažeikienė 
ir Eugenijus Bartkus. Jiems 
sutikus, pareigoms perrinkti 
sąjungos tarybos, garbės teis

mo bei Kontrolės komisijos na
riai. Priimti nutarimų komisi
jos pirmininko inž. Antano 
Mažeikos pateikti nutarimai. 
Seimas užbaigtas, visiems su
giedojus „Lietuva brangi". 

Po pietų pertraukos vyko 
ALT s-gos prieš dešimtį metų, 
Lietuvai tik atgavus nepri
klausomybę, įkurto Lietuvių 
tautinio kultūros fondo suva
žiavimas. Pirmininkavo inž. 
Antanas Mažeika. Fondo pir
mininkas Stasys Briedis pa
darė išsamų pranešimą, kuris 
parodė, kiek daug per tą de
šimtmetį buvo atlikta ir kaip 
labai tas fondas reikalingas. 
Išleisti keli istorijai svarbūs 
veikalai apie Lietuvos gyven
tojų genocidą, dar bus leidžia
mos antros laidos ir kai kurių 
veikalų antri tomai, spaudai 
rengiamos kitos knygos. Fon
das skiria stipendijas Lietuvos 
studentams. Šiuo metu sąraše 
yra net šešiolika. Remia ir ki
tokią kultūrinę veiklą Lietu
voje. Didysis šio fondo variklis 
yra vienas jo įkūrėjų, buvęs 
pirmininkas Jonas Jurkūnas, 
kuris nenuilstamai rūpinasi 
fondo reikalais. Po pranešimų 
ir diskusijų perrinkta ta pati 
valdyba ir direktorių taryba, 
įeinant inž. Eugenijui Bartkui 

ALT sąjungos seimo pokylyje iiš kairės i: Aldona ir Juozas Šulaičiai. Irena Kriaučeliūniene ir Petras Buchas 

ir suteikiant tarybai teisę pri
rinkti dar keletą narių, nes 
darbo yra daug. 

Tuoj po Kultūros fondo su
važiavimo vyko kitas ir jau 
paskutinis — Vilties draugi
jos, kuris leidžia ir globoja 
„Dirvos" laikraštį, suvažiavi
mas. Ta paskutinioji seimo 
suvažiavusių pareiga niekuo
met neužimdavo daug laiko ir 
nesukeldavo ilgai aptariamų, 
sunkiai išsprendžiamų klau
simų, todėl ir būdavo nukelia
ma į pačią pabaigą. Šį kartą 
būtų buvę pravartu, jei suva
žiavimo dalyviai nebūtų po 
ilgų seimo posėdžių pavargę ir 
išsisėmę. Laikai ir žmonės 
keičiasi, pasikeičia ir užma
čios. Bet vis tiek suvažiavimas 
išklausė pranešimų, apie juos 
diskutavo, perrinko valdybą. 

Užsklandai visi seimo ir su
važiavimų dalyviai naujo ALT 
s-gos pirmininko Petro Bucho 
pavaišinti, išsiskirstė iki sek
madienio ryto, kur dauguma 
susirinko Holy Name of Jesus 
bažnyčioje padėkoti Kūrėjui 
už gražiai pasisekusį seimą. O 
pasimeldę — vėl į Lietuvių 
klubą paskutinį kartą bendrai 
papietauti ir dar kartą pa
sidžiaugti bendraminčių tar-

**• R.S. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
PROTINIS DARBAS - NUO 

IŠPROTĖJIMO UŽTIKRINIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, MJ) . 

Oik;<so:< ALTs-gos nariai, susitikę >u be>ila 
S«M!I trečias iš kaires — Wiliowbrook salėje. 

čiu Lietuvos Tautines sąjungos pirm dr Ar.vlu li.iU-zenčiu 

Kaip kūno darbas — jo 
mankšta — tolina per anksty
vą pasenimą kūnu, jo sustin
gimą, taip proto darbas — jo 
lavinimas, o ne vien liežuviu 
malimas, išsaugo išmintį ir at
mintį, mums senstant. Atsi
minkime, kad tik smegenų 
veikla lemia mūsų amžiaus 
kokybę ir ilgybę. Smegenys 
reguliuoja kūno pastovumą, 
išmokimą ir atmintį. Kiekvie
na kūno dalis — kiekvienas jo 
organas, yra sujungtas su 
smegenimis ir daugiau genų 
pasireiškia smegenyse, negu 
bet kurioje kitoje kūno dalyje. 

Smegenų ląstelių veikla nor
maliai pamažu menkėja sens
tant, bet tokį normalų senė
jimą greitina neigiama aplin
ka ir liga. Taip ir yra, kad mū
sų smegenys nėra apsaugoti 
nuo išorinių kenkėjų, kaip al
koholis, kai kurie smegenims 
skirti vaistai ir barbitūratai 
— tas žaloja protavimą, at
mintį ir smegenų ląstelių 
veiklą. Panašiai smegenys nė
ra apsaugoti nuo vidinės ža
los, kaip Alzheimerio ligos ir 
smegeninio paralyžiaus — 
insulto. 

Neurologas Carl Cotman 
nustatė, kad Alzheimerio liga 
nėra staigi smegenų suirutė, 
bet ilgos smegenų ląstelių iri
mo ir jų atsistatymo veiklos 
pasekmė. Gera žinia dabar jau 
paskelbta kad nuo Alzheime-
rinio smegenų sunykimo sau-

_ g<> kasdieninis gorimas vitami
no E daugiau negu 400 vie-
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netų tabletėmis ir gausus val
gymas daug to vitamino E tu
rinčio maisto, kas yra šaltu 
būdu išspausti daržovių alie
jai, kaip sojos pupelių, saulė
grąžų, safflovver. To vitamino 
E dar yra kviečių daiguose, 
riešutuose, javuose, molase, 
saldžiose bulvėse, visų kviečių 
grūdų duonoje, obuoliuose, 
brokoliuose, špinatuose, že
mės riešutuose, gervuogėse ir 
mango vaisiuose. 

Svarbu, kad smegenys gau
tų pakankamai kraujo per ne
užkimštas' kraujagysles. Da
bar medicina jau žino, kad 
nuo širdies atakų ir smegeni
nio suirimo saugo sojos pupe
lių maistas, bet tik tada ta ap
sauga esti galima, kai naudo
jame mažai riebalų. Tam tin
ka bet koks iš sojos pupelių 
gaminys, įskaitant ir iš jų pa
gamintą varškę — Tofu. 

Nuo smegenų veja kraują 
šalin dar ir nikotinas, kofei
nas ir nutukimas bei nuolati
nė tinginystė. Dar daug mūsų 
tarpe yra išmintingų asmenų. 
Visi, kuriems tai rūpi, 
šią naudingą žinią panaudos 
savo ir vaikų smegenų apsau
gai. Sėkmės. 

DANIJOS KARIŠKIŲ 
DOVANA 

Danijos gynybos ministerija 
nutarė paremti be tėvų liku
sius Lietuvos vaikus, kurie 

dabar gyvena SOS vaikų kai
me Vilniuje. 

Kaip pranešė Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerija, 
spalio 14 d. SOS vaikų kaimų 
Lietuvoje draugijai perduotos 
837 vilnonės antklodės, 60 
miegmaišių, per du šimtus 
megztinių, daugiau kaip 700 
apatinių baltinių ir kelios de
šimtys šiltų apatinių kelnių. 

Danijos kariuomenei iki šiol 
priklausiusių daiktų labdaros 
perdavimo ceremonija vyko 
nevalstybiniuose vaikų globos 
namuose „Vilniaus SOS vaikų 
kaimas". Joje dalyvavo Dani
jos ambasadorius Per Carlsen, 
gynybos atašė pulkininkas lei
tenantas Steen Bornhold An-
dersen ir Lietuvos Krašto ap
saugos viceministras Povilas 
Malakauskas. 

Už ryšius su visuomene ir 
fondo lėšų kaupimą SOS vai
kų kaime atsakingas Virgili
jus Matula sakė, kad tokios 
didelės labdaros siuntos už
teks ne tik šiems vaikų na
mams, todėl dovanomis bus 
pasidalyta su kitomis giminin
gomis įstaigomis. 

Sumanymas kreiptis pagal
bos į karines struktūras SOS 
vaikų kaimo vadovams kilo 
tuomet, kai buvo nutarta su
rengti vaikų vasaros stovyklą 
prie Baltijos jūros. Todėl pir
miausia Lietuvos Krašto ap
saugos ministerijos paprašyta 
skirti kariuomenei nereika
lingų palapinių, kilnojamųjų \ 
virtuvių, antklodžių ir apran
gos detalių. Ministerija tokios 
pagalbos suteikti negalėjo ir šį 
prašymą perdavė Danijai. 

Tačiau, kaip sakė V. Matu
la, vaikų stovyklai tinkamų 
palapinių ir lauko virtuvių 
Danijos kariuomenė taip pat 
negalėjo skirti, todėl jų ie
škoma kitur. Beje, SOS vaikų 
kaimas jau turi penkias di
deles palapines, kuriose šią 
vasarą stovyklavo vaikai. Sto
vykla surengta draugijai pri
klausančiame žemės plote 
Karklėje, netoli Klaipėdos. 

Gavus labdaros siuntą iš 
Danijos, kitą vasarą ten pat 
bus galima surengti daug di
desnę vaikų stovyklą, į kurią 
bus pakviesti vaikai ne tik iš 
Vilniuje įsikūrusio SOS vaikų 
kaimo. 

Nuo 1995 metų kovo Vil
niuje, Ozo gatvėje, veikiantis 
SOS vaikų kaimas — pirmieji 
ir kol kas vieninteliai, globos 
namai, kuriuos atidarė SOS 
vaikų kaimų Lietuvoje draugi
ja, atstovaujanti tarptautinei 
organizacijai «SOS Kinderdorf 
International". 

Dabar čia yra 73 našlaičiai 
ir pamestinukai, kurių amžius 
— nuo pirmųjų gyvenimo 
mėnesių iki 14-15 metų. Jie po 
5 ar 7 gyvena dvylikoje dailiai 
įrengtų namelių. Biologinių 
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tėvų netekusius vaikus pri
žiūri čia gyvenančios ir dir
bančios moterys, visų vadina
mos tiesiog mamomis. 

SOS vaikų kaime įrengtas 
vaikų darželis, kurį lanko ir 
tėvus turintys vilniečiai. Tuo 
tarpu savo mokyklos globos 
namų gyventojai neturi, todėl 
lanko už kaimo ribų esančias 
švietimo įstaigas, būrelius. 

http://4149W.63rd.St
http://103St.Oak.Lawn
http://Westrnont.IL


KAI SEIMĄ SVEIKINANTIS 
NARYS YRA LIETUVOS 

PREZIDENTAS 
Iš SLA 66-ojo Se imo St. Pete Beach, FL 

SALOMĖJA NARKĖUŪNAITĖ 

Dar nė vienos lietuviškos or
ganizacijos istorijoje nėra at
sitikę, kad jos seimą sveiki
nantis narys būtų buvęs Lie
tuvos prezidentas. O Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje 
savo seime gavo Valdo Adam
kaus sveikinimo laišką. Tai 
buvo SLA seime šiemet, lapk
ričio 4-ąją Dolphin Beach Re-
sort Floridoje. 

Todėl ir seimo dalyviai nuta
rimuose pasidžiaugė savo il
gamečiu nariu Valdu Adam
kum ir palinkėjo jam sėkmės 
bei ištvermės darbe. Seimas 
jautėsi pagerbtas, turėdamas 
savo narių eilėse nepriklauso
mos Lietuvos prezidentą ir pa
skelbė jį Garbės nariu. Tad 
SLA garbės narių organizacija 
dabar turės ne tik visuome
nės veikėjų, diplomatų, bet ir 
valstybės vadovą. 

Už pasiaukojimą organizaci
jai seimas Garbes nare pas
kelbė SLA centro sekretorę 
Genovaitę Meiliūnienę, Susi
vienijime besidarbuojančią 
per 50 metų, o sekretoriau
jančią nuo 1974 metų. 

Ši seniausia pasaulyje lietu
viška organizacija per tris die
nas ne tik savo veiklą apžvel
gė, bet ir išreiškė susirūpini
mą Lietuvos, lietuviškojo švie-

- timo reikalais Vilniaus krašte 
ir Karaliaučiaus srityje. Tai ir 
yra būdinga šiai organizacijai, 
įsikūrusiai prieš 112 metų, 
kuriai rūpi ne tik jos nariai, 

bet ir jų tėvynės Lietuvos pro
blemos. 

Savo nutarimuose Seimas 
įpareigojo Vykdomąją valdybą 
paremti lietuviškos mokyklos 
statybą Lavoriškėse ir švieti
mą Karaliaučiaus srity. Dėl 
Karaliaučiaus srities seimas 
dar ir taip pasisakė: JDabar, 
kai politikai ir spauda vėl ima 
kelti Karaliaučiaus srities pri
klausomybės galutinio spren
dimo klausimą, juo turėtų su
sidomėti ir Lietuva. Esama 
siūlymų, kad ši sritis visam 
laikui priklausytų arba Rusi
jai, arba Vokietijai, arba joje 
būtų įkurta atskira suvereni 
valstybė, o SLA seimas mano, 
kad ir Lietuva turėtų pa
reikšti pretenzijas į lietuviš
kąsias sritis toje teritorijoje". 

Atidarymas ir 
sveikinimai 

SLA pirmininko Vytauto 
Kasniūno pakviestas, seimą 
atidarė ir pasveikino jo rengi
mo komiteto pirmininkas An
tanas Jonaitis iš 136 kuopos. 
Po JAV ir Lietuvos himnų 
kun. dr. Eugenijus Gerulis 
perskaitė invokaciją. Tada 
Vyt. Kasniūnas pranešė, kad 
Lietuvos prezidento seimui at
siųstasis sveikinimas išspaus
dintas ką tik išleistajame „Tė
vynės" numeryje. Jis pabrėžė. 

SLA vykdomoji valdyba prisaikdinimo metu. Iš kairės prezidentas Vytautas Kasniūnas, viceprez. adv. John La
pinski, sekretorė Genovaitė Meiliūnienę, iždininkė Loreta Stukiene, iždo globėjai Lionginas Kapeckas ir Nellie 
Bayoras-Ramonas (trūksta daktarės kvotėjos A. Skripkus). 

kad Valdas Adamkus nuo 
1964 metų yra 322 kuopos VLIKo veikėja 

(Chicago, IL) narys. Dar prieš 
prezidento rinkimus j is susi
mokėjo nario mokestį, ne t į 
priekį. Savo laiške daba r pre
zidentas ragino seimą darbuo
tis SLA ir Lietuvos labui. Vyt. 
Kasniūnas perskaitė Garbės 
nario ambasadoriaus Aniceto 
Simučio sveikinimą ir iš Vil
niaus gautą i lgametės SLA 
narės buvusios klevelandietės 
Onos Mikulskienės laišką. 

Tarp sveikintojų žodžiu bu
vo pirmininkai ar ats tovai šių 
organizacijų iš St. Petersbur-
go: ALTO skyriaus, BALFo, 
Lietuvių Bendruomenės, Ro
mo Kalantos šaulių kuopos, 
Lietuvos Vyčių, Amerikos Lie
tuvių klubo. Lietuvių taut inės 
sąjungos. Ypač j au t r iu žodžiu 
sveikino vietos kuopos nare 
Alena Vileišytė-Devenienė-
Grigaitienė, garbingo amžiaus 
sulaukusi ALTo. BALFo ir 

Juozas ir Bronė Taorai prie savo parodos, kurią surengė seimo dalyviams. 
N'uotr Salomėjos Narkel iūnai tės 

Nauja SLA vadovybė 

Seimui visas dienas pirmi
ninkavo Vytautas Kasniūnas. 
J is pristatė dabartinę Vykdo
mąją valdyby Taip pat prane
šė, kad, SLA pirm. dr. Vytau
tui Dargiui dėl ligos atsistaty
dinus, šiemet rugsėjo 26-27 d. 
New Yorite centro įstaigoje vy
kusiame SLA specialiame me
tiniame suvažiavime jis, kaip 
buvęs vicepirmininkas, išrink
tas SLA prezidentu. Vicepir
mininku išrinktas buvęs iždo 
globėjas teisinis patarėjas 
adv. John Lapinski. Nauju iž
do globėju išrinktas Lionginas 
Kapeckas. Visi kiti SLA Vyk
domosios valdybos nariai buvo 
išrinkti SLA rinkimuose šie
met kovo men. Tai: sekretorė 
Genovaitė Meiliūnienę. iždi
ninkė Loreta Stukiene. iždo 
globėja Nellie Bayoras-Roma-
nas ir daktarė-kvotėja Aldona 
Skripkus. Tad tokios sudėties 
visi čia ir dalyvavo, išskyrus 
daktarę kvotėją, kuri dėl pro
fesinio užimtumo negalėjo at
vykti. 

Seimas patvirtino Vykdo
mąją valdybą, o ją prisaikdi
no ilgametis SLA 104 kuopos 
veikėjas iš Pittsburgh Jurgis 
Žilinskas. Daktarą-kvoteją 
anksčiau buvo prisaikdinęs 
pats pirm. V. Kasniūnas. 

Veiklos pranešimai ir 
diskusijos 

Po Vyt. Kasniūno praneši
mus skaitė vicepirm. adv. 
John Lapir.ski, sekretorė Ge
novaitė Meiliūnienę. iždininkė 
Loreta Stukiene ir iždo glo
bėjų vardu — Nellie Bayoras-
Romanas. Apie savo veiklą 
pranešė ir nuolatines komisi
jos: švietimo, kultūros, labda
ros, SLA būklės, skundų ir 
apeliacijų b< i kontrolės. 

Daugiausia laiko teko pas-

Danutė Bindokienr 

Kas yra tiesa ? 

Nuotr Salomėjos Narkeliūnaitės 

kirti, diskutuojant klausimą, 
kaip didinti organizacijos na
rių skaičių. Sekretorė G. Mei
liūnienę pranešė, kad SLA 
aštuonių apskričių ribose vei
kia 135 kuopos su 3,119 narių. 
J i pabrėžė, kad narių skaičius 
nuolatos mažėja. Vien per pas
taruosius trejus metus netek
ta 535 narių. Naujų narių, 
įskaitant ir senuosius, kurie 
atnaujino narystę, įstojo tik 
171. 

Magiškos lazdelės per disku
sijas taip ir nesurasta. Nors 
padėtis dar nekritiška, bet ji 
visus vertė susirūpinti organi
zacijos ateitimi. 

Susijungimo klausimas 

Seimas svarstė ir kitos bro
liškos organizacijos — Lietu
vių Katalikų susivienijimo jau 
senokai keliamą susijungimo 
klausimą. Tas Susivienijimas 
atsirado, bendram Lietuvių su
sivienijimui suskilus, ir 1901 
metais pradėjo veikti atski
rai. Jis gyvuoja ir dabar, bet jo 
gretos smarkiai praretėjusios. 
Savo seime LKS nariai pavedė 
pirmininkui adv. Thomas 
Mack tartis su SLA dėl susi
jungimo. Jo pirmininkas daly
vavo ir SLA specialiame me
tiniame suvažiavime rugsėjo 
mėn. 

Dabar seime apie tų pasita
rimų eigą pranešė adv. John 
Lapinski. Kadangi pati viena 
Vykdomoji valdyba neturėjo 
teisės padaryti sprendimo, tai 
klausimą pateikė seimui. Pri
taręs susijungimui, seimas pa
vedė tartis toliau, pirma išty
rus teisinius reikalus. 

Kur vyks 67-asis se imas 

Po trejų metų vėl teks susi
rinkti, bet klausimas: kur? 
New Yorkas ir Čikaga atkrito 

(Nukelta į 5 psl.) 

„Kas yra tiesa?" — klausė 
Pilotas prieš nuteisdamas Jė
zų Kristų mirt i ant kryžiaus. 
„Kas yra tiesa*'" tūkstančius 
metų diskutuoja atsakymo iki 
šiol nesuradę moralistai, teo
logai, filosofai ir eiliniai žmo
nes. 

Dievo žmonijai duotųjų 
Dešimt įsakymų sąraše svar
bią vietą užima tvirtas pri
minimas: ,,Nekalbėk netie
sos!" Tačiau žmogus, norė
damas pateisinti savo veiks
mus bei žodžius, nuolat klau
sia: kas yra tiesa? 

Ant melo ir tiesos svarstyk
lių — kaip pastaruoju metu 
daug kartų Amerikos gyvento
jams buvo tvirtinama — 
sudėtas šio krašto prezidento 
likimas. Kuri svarstyklių 
lėkštė pakyla, kuri nusvyra 
žemyn, daug priklauso, kas 
teisina, kas kaltina. Tuos kal
tinimus ir teisinimus gir
dėjome jau labai daug kartų ir 
galbūt šiandien daugelis net 
liovėsi klausytis. Praėjusį sa
vaitgalį prezidento nusikalti
mus tyrinėjęs Juridinis komi
tetas baigė darbą ir nu
sprendė: Bill Clinton kaltas 
visais keturiais kaltinamai
siais punktais. Būtų galima 
su tuo sprendimu lengviau 
sutikti, jeigu balsavimas ne
būtų taip ryškiai apibrėžtas 
partijų ribomis. Net labiausiai 
norintiems tikėti, kad tyrimai 
buvo atlikti teisingai — iki 
paskutinės įstatymo raides — 
ir sprendimas padarytas tik 
pagal įrodymus, nesiremiant 
jokiais kitais motyvais, įkyri 
abejonė vis tiek tebeknibžda 
pasąmonėje: kokie būtų bal
savimo rezultatai, jeigu komi
teto sąstatas nebūtų toks vie
našališkas, jame nevyrautų 
viena partija? 

Atrodo, kad labiausiai atsa
kymo — kas yra tiesa? — rei
kia šio krašto prezidentui. 
Prieš pat balsavimo procesą 
jis da r kartą atsistojo prieš 
tautą, pakartodamas tą patį 
priedaini: aš nusidėjau, gai
liuosi... Ar jis po priesaika 
melavęs? Žinoma, ne! Nėra 
kalbos, mūsų dabartinis prezi
dentas moka įtaigoti savo 
krašto gyventojus: jo apatinė 
lūpa suvirpa pagal reikalą, 
akys sudrėksta, veidas apsi
niaukia. Be reikalo Bill Clin
ton metėsi į politiką — jis ne 
vieną „oskarą" Hollyvvoode 
būtų pasiglemžęs už savo vai
dybą. Nepaisant, kad visi su
laikę kvėpavimą laukė to le
miamojo žodžio, prezidentas 
jo neištarė — melavimu, ypač 

po priesaika — jo apka ' t " t 
nedera, nes tokio dalyko ne
buvo. 

Bill Clinton norėjo išsiskirt: 
iš kitų JAV prezidentų eilės. 
Jo noras, atrodo, bus išpil
dytas, ne dėl to, kad Atstovų 
rūmų Juridinis komitetas ra
do jį kaltu (nors tai tik antras 
kartas Amerikos istorijoje — 
pirmasis buvęs prieš daugiau 
kaip 100 metų. 1868 m., kai 
prezidentas Andrevv Johnson 
buvo teisiamas Senate), bet 
dėl to, kad neatpažįstamai 
iškreipė tiesos veidą. Kaip 
motina, tėvas galės ateityje 
paaiškinti savo vaikui, kad 
negalima meluoti, kad tiesa 
yra šventa, jeigu prezidentas, 
savo krašto piliečių balsais 
išrinktas aukščiausiom val
stybės pareigoms, prašo tikėti 
jo melu? 

Iki šios savaitės galo turėtų 
būti nuspręsta, ar Bill Clinton 
bylai bus duota tolimesnė 
eiga. Visų pirma ji turi būti 
patvirtinta Atstovų rūmų na
rių balsų dauguma, tuomet 
pateikta Senatui, kuriame 
vyktų prezidento teismas, pir
mininkaujant aukščiausiajam 
valstybes teisėjui. Teismui 
pasibaigus, Senatas balsuotų, 
ar prezidentą išteisinti, ar nu
teisti. Jeigu neigiamai pasisa
kytų du trečdaliai senatorių, 
Bill Clinton būtų pašalintas iš 
pareigų. 

Šiuo metu jis tas pareigas 
mėgina atlikti Izrelyje ir Pa
lestinoje, kur neseniai Mary-
land valstijoje vargais nega
lais sumegztas taikos procesas 
tarp Izraelio ir palestiniečių 
visiškai suiręs. Nors Izraelio 
ministras pirmininkas JAV 
prezidentą sutiko su derama 
pagarba, o palestiniečiai jo 
laukė su džiaugsmu, tikė
damiesi pagaliau atradę už
tarėją prieš Izraelį, tamsus 
šešėlis vis tik sekioja iš pas
kos ir apskritai kyla klausi
mas, kaip užsienis gali šiuo 
metu tikėti Amerikos prezi
dento pažadais ar žodžiais, 
kai jo paties tauta netiki... 

Antra vertus, nereikia tau
tos per daug gailėtis. Ji 
žinojo, ką renka antrai kaden
cijai — Bill Clinton konrover-
sija lydėjo nuo pat jo politinės 
karjeros pradžiom ir nelabai 
kas į tai kreipė dėmesį. Net 
šiandien nemaža dalis ameri
kiečių vis tik pasisako už 
prezidentą, nors ir sutinka, 
kad jis neturi nei mažiausio 
supratimo — arba nenori su
prasti — kas yra tiesa. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 
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JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 

— Tai jis paskambino, kad judu išvažiavot be pus-
* ryčio. Ką kitą reikėjo man daryti. Reikėjo palaukti, kol 

tą gerai pažįstamą jo aitvarą pamatysiu. Bet žinok, 
kai pagausiu... Bet kur tu pagausi, kad jis išsiveža Al
doną. Ko jam čia bevažinėti? 

— Randy! — nustebo Aldona. — Iš kur jis galėjo 
žinoti, kad išvažiavom nevalgę. Ar jau ir čia be polici
jos žinios nebegalim nė žingsnio žengti. 

Policininkas nusikvatojo. 
— Taip tik atsitiko. Jis užlėkė jums pranešti svar

bią žinią, o jūsų nebebuvo, bet rado Robertą. Tas ir pa
sakė, kad judu išvažiavot, o Kristina pridėjo, kad nė 
kavos neišgėrėt. 

— Svarbią žinią0 — Aldona įspyrė akis į Dolici-
ninką. 

— Norėjo pasakyti, kad nesiworitumėt. Frenko 
nebėra. 

— Tą ir mudu žinom. Nusišovė. — labai paprastai 
atsakė Aldona. 

Policininkas nustebo, gal net nusivylė, kad valan
dą rengta staigmena taip pasibaigė. 

— Kas pasakė? — paklausė. 
— Man jis, — akimis parode į mane. 
Policininkas greitai pasisuko į mane. Akyse ir pa

sisukime pajautau klausimą, kas toks aš galėčiau 
būti, kad sužinojau anksčiau už policiją. Kai pa

aiškinau, kad restorane, į kurį Aldona po laidotuvių 
visus dalyvavusius pasikvietė užkąsti, laidotuvių di
rektorius peštelėjo mane į šalį ir pasakė, kad Jono 
žudikas policijos pagautas nusišovė ir kad jis buvo 
Frenk Tarabini. Nuo to paaiškinimo policininko veidas 
vėl pašviesėjo. Pats nepasisakė, bet sumečiau, kad ke
letą akimirksnių mane buvo palaikęs kriminalines 
policijos pareigūnu, kuriam jo pokštai su manimi gali 
ko gera ir ne kaip atsirūgti. Dabar lengvai atsikvėpęs 
jis vėl atsivėrė ir papasakojo, kad policija, beveik iš 
karto F.renką įtarė, kai rado tr is iššautas tūteles ir kai 
Randy pasakė girdėjęs, kad Robertas Joną vadinęs lie
tuviška utėle. Gal iš kar to ' ū tų paėmę, bet nerado. 
Manė, kad pabėgęs. FBI j au buvo per savo tinklą pa
skleidusi žinią apie tokį pabėgėlį, bet vakar rytą Fren
ko nuomininkas pranešė, kad jau grįžo, kad veidas pa
mėlynavęs ir kad dedasi daiktus , turbūt rengiasi 
išvažiuoti. Policija negaišo. Kai atlėkė, rado duris atvi
ras, tik tos su vieliniu t inkl iuku buvusios uždarytos. 
Kambarys buvo tuščias. Vyrai pagalvojo, kad bus pa
sivėlinę. Vis tiek pabeldė kartą, kitą. Iš kito kambar.c 
vyriškas balsas paklausė; „Kas ten?" J a m pasakė, kad 
policija ir kad nori pasikalbėti. „Kas čia jus atvedė? 
Jono merga?" sušuko. „Nieko čia nėra. Ir jokia mer^a 
mūsų nevedė. Mes buvom anksčiau, bet nebuvai na
mie", ramiai aiškino policija. „Nuo kalno paslydau r 
kažin kiek be sąmones išgulėjau. Kokia dabar dien. " 
Kai pasakė, kad šeštadienio rytas , tai nusikeikė ir pa
prašė palikti vieną, nes tur įs eiti atsigulti. Tie pasakų, 
kad galįs ir gulti, tik tegu meta pistoletą, o jie pa-> 
kalbėti galį ir su gulinčiu. Tuo tarpu kiti du policinin
kai jau buvo įsiinkę per užpakalines duris. Kai vienu 
tarpu lyg mėgino ranką su pistoletu kelti, anie sušuk), 
kad mestų ginklą, tada Frenkas pažiūrėjo per pot; į 

anuos. į tuos prieky už durų staktų prigludusius, pa
sakė: „Vadinasi that's it. O.K. Aldoną galit turėti!" Nė 
vienas nespėjo net mirktelėti, kai jis vienu krus
telėjimu įsikišo pistoleto vamzdį į burną ir su trenks
mu nuvirto aukštielninkas. 

— Vargšas Frenk. — įterpė Aldona. 
— Gal net geriau, kad taip pasibaigė. Forty fiveT 

kaip armota. Su kokiu kitu. kad ir į gerklę, galėjo tik 
susižeisti, o forty five iš karto. Ir nuvirtęs nebežinojo, 
kad jau nuvirto. O, vargšas,tai jau buvo seniai. Karas 
sugadino. Daug kas buvom to karo vaikai, bet ne visus 
sugadino. Taip atsitiko, kad ir aš, ir Randy. ir Robert 
buvom kartu. Visi trys išėjom į peklą, grįžom padras
kyti, bet sveiki. Mudu su Randy išėjom į policiją, o 
Robert pabaigė savo mokslus. Randy sake. kad jis Al
donos tur tus pardavinėja. Tiesus kaip cviekas, nenu
suks ne cento. Frenk kitoks. Jis irgi buvo ing Britany, 
bet ne kartu. Ir Vokietijoj iš pat pradžių buvom ne 
kartu. Mes nuėjom į šiaurę, jis į pietus, netyčia susiti
kom, kai ir mus nuvarė i Švaben. Tada jis jau buvo 
nebe toks. Maža kas. tuoj šoko muštis. Kai kiti su vo-
kietukėmis bendravo per šokoladą ir kitokius gardu
mus, jis pyko. Sakydavo: „Traitonai. jūs! Su jom reikia 
taip — išprievartauk, nušauk ir palik, kad daugiau 
naciu nebeveistų. Ir grįžęs nebepasitaisė. Kol tėvas 
buvo, tėvas ūkį ir žiūrėjo. Frenkas laipiojo po kalnus, 
sako, net po nedėlią ir po daugiau nebūdavo namie. 
Maža kas. tuoj už pistolet<, griebėsi. Tėvas bijojo, kad 
kokiam užėjus nepapjautų. Kai tėvas numirė, sugrįžo 
namo. bet nepasitaise. Ūkį išnuomavo, o kaip pats gy
veno, niekam ir nerūpėjo. J i s niekam nekliuvo, o kai 
daugiausiai buvo vienas, tai atrodė, kad ir kiti nebe
galėjo jam kliūti. O dabar. O dabar0 

Tylėjom. Policininko paskutinis žodis pakibo ore. 

Šeimininkė su garuojančia ..pautiene" atėjo prie .--talo. 
Policininkas ragino ragauti ir saugotis, kad kartu su 
kiaušiniene liežuvio nenurytumėm, bet man Frenko 
istorija kažin kodėl stojo gale gerkles. Lindo galvon 
mintis, kas kaltas, kad didžiųjų sukvailejimo naštą 
turi nešti mažas žmogus. Kad jis nebesaugus net ir ki
tame pasaulio krašte Pažiūrėjau į Aldoną. Ji irgi ne
siskubino kibti į kiaušinienę, o akių kampučiuose jau 
telkėsi ašarų lašeliai. 

Ir aš, ir Aldona, ir valgėme tik iš mandagumo, gė
rėme kavą, užsikąsdami pyragaičiais ir gyrėme, bet 
abiem gerklėse stovėjo Frenkas, o su juo kartu ir Jo-
nas. 

Kai išėjome į kiemą. Aldonai pasakiau: 
— Atsiprašau, kad sulaikiau nuo atsisveikinimo 

su Frenku. Tik dabar tesupratau, kad reikėjo. Abiem 
reikėjo. 

Aldona nieko nesakė, bet žiūrėjo taip. lyg <. isa bu
tų virtusi klausimu. 

— Supratau, — tęsiau. — kad jis irgi tokia pat au
ka, kaip ir mes. Kažin kur kažin kas pats nežino
damas ko užsigeidė, jo užgaida pataikė j kažin koki 
vėją. o tas mus, mažiuku-;, susuko, sudarkė, išmėtė 
kur kuris kliuvo. Ar mes kalti, kad kai kurie tapom 
taip susukioti. kad ne patys savęs nebep;izįntumem. 
Teisybe pasakei, kad Frenkas vargšai bet ar iš savo 
kaltes0 Ar jis pats save susuko0 

Tuo tarpu priėjo policininkas su užeigos Seiminin
ke atsisveikinti, ir Aldonai nebebuvo,kada ka pasaky
ti. Juodu tebešnekino ją ir jau i sunkvežimi įlipusią, o 
man grasino, kad nelėkčiau kaip su sparnais. Sakė, 
pranešiąs visiems, kad žiūrėtu, ar aš nelekiu kaip be
protis. 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

TEATEINIE TAVO KARALYSTE 
DALIA S T A N I Š K I E N Ė 

Motinos Teresės rytine mal
da: „Aš ateinu pas Tave — 
paliesk mane, kol mano diena 
neprasidėjo... Tegul Tavo akys 
atneša ramybę mano akims 
bent valandėlei... Leisk man 
pradėti savo darbą Tavo 
draugystėje. Užpildyk mano 
mintis, kad ten nebūtų vietos 
triukšmo tyrams... Leisk Tavo 
palaimos spinduliams kara
liauti mano mintyse... ir,Vieš-
patie, duok man stiprybės pa
dėti tiems, kuriems šiandien 
būsiu reikalinga. Amen". 

Su šia Motinos Teresės mal
da pradedu savo dienas, ger
dama kavą nuošaliam jud
raus McDonald kamputy, 
anksti ryte pakely \ darbovie
tę. Kartais tos dienos būna 
pilnos nuostabių momentų ir 
džiaugsmo valandėlių, o kar
tais labai sunkios, varginan
čios ir iš darbo grįžtu namo, 
vos bepavilkdama kojas. Bet 
jei ryte. tik pabudus, prisime
nu ištiesti į dangų, nors ir 
skaudamas rankas ir ta r t : 
Štai aš. Viešpatie, siųsk ma
ne..." — ta diena jau nėra be
prasmė, nes aš ją paaukojau 
Tam, kuris kasdien man siun
čia tiek nuostabių valandėlių 
ir dar nuostabesnių žmonių; 
jei tik pajėgiu atpažinti juose 
Kristaus veidą. Kartais tą 
veidą atpažįstu priekabioj 
bendradarbėj, persitempusioj 
viršininkėj, susinervinusio vy
ro žody ar sergančio kūdikio 
išvargintos dukros balse. Be 
to rytinio atsivėrimo J a m 
vargiai pavyktų tą Kristaus 
Veidą kituose matyti ir į jų 
skausmą, nerimą ar džiaugs
mą atsiliepti... 

Kiekviena diena turėtų bū
ti padėkos giesme J a m žy
mėta, tad noriu pasidalinti 
keliomis mintimis apie maldą 
ir maldos įtaką savo gyve
nime, tikėdama, kad gal tai 
padės ir kitiems artėti prie 
Dievo. 

Kas yra malda? Kažkur 
skaičiau šį klausimą: ar mal
da pakeičia padėtį, aplinky
bes9 Nebūtinai: Malda pakei-
čiai žmogų, o žmogus — aplin
kybes. 

Plačiausia prasme, malda 
yra pokalbis su Dievu, kai ne 
tik J a m išsakom savo mintis, 
jausmus, nusiskundimus, pra
šymus, bet ir Jo klausom. Kar
tais užmirštam, kad dalis 
Kristaus misijos buvo išmo
kyti žmones melstis. J u k J i s 
pats paliko mums „Tėve mū
sų"7 maldą. Bet Kristus mums 
paliko daugiau negu tik mal
dos žodžius. Jis paliko mums 
savo paties pavyzdį, visiškai 
atsiduodamas Tėvo valiai. Tad 
giliausia ir tobuliausia malda 
ir yra — Tebūnie Tavo valia!. 

Tikroji malda prasideda ne 
maldaknygės žodžiais, bet 
mūsų širdyse. Mūsų pokalbis 
su Dievu nereikalauja ypatin
gų žodžių: Dievas žino. kas 
mūsų širdy ir Jis visada mus 
girdi, išklauso ir atsiliepia. 
..Jums dar neprašius, jūsų 
Tėvas žino. ko jums reikia" 
Šiuos Mato evangelijos žo
džius neseniai vaizdžiai išgy
venau savo kasdienybėje. 

Vieną rytą. skubėdama į 
darboviete, nors jau vėlavau, 
kažkodėl sugrįžau į virtuve, 
atsidariau stalčių, pasigrie
biau ten buvusį raktą ir įme
čiau į rankinuką. Pietų per
traukos metu atlikus reikalus 
pašte, grįžus prie automobilio 
pamačiau, kad raktai užra
kinti viduje... Namai toli (už 
20 mylių1, į darbovietę irgi 
pėsčiom nepareisi, ką daryt i 0 

Staiga prisiminiau raktą, ku
rį ryte pasigriebiau. Bet ar jis 
šio automobilio? Raktas tiko! 
Keletą minučių tik sėdėjau ir 
dėkojau Dievui, kuris manim 
taip rūpinasi net tokiuose 
menkuose dalykuose. Skepti
kai sakys: sutapimas! O aš ti
kiu, kad Dievas man padėjo 
ne tik dėl to, kad išgelbėtų iš 
nemalonios situacijos, bet 
ypač dėl to, kad dalinčiausi 
su ki ta is nuostabiu jo veikimu 
savo gyvenime... 

Skai tydami Šv. Raštą, pa
matysime, kiek daug ir kaip 
dažnai Kristus meldėsi. Net 
40 dienų ir naktų J is praleido 
maldoje, atsiskyręs nuo visų. 
O Jo malda ant kryžiaus — 
„Tėve, jei nori, atimk šitą tau
rę nuo manęs, tačiau tebūna 
ne mano, bet Tavo valia!" — 
tai mums gražiausias pasive
dimo Dievo valiai pavyzdys. 

„Žodis tarp mūsų" žurna-
liuky(1998 rugsėjo/spalio nr.) 
a iškinama, kad „maldingai 
apmąstydami Šv. Raštą, ga
lime geriau suvokti , koks tur
tas yra mūsų Dievas. Būkime 
tikri — laikas, praleistas su 
Dievu, niekada nepraeina vel
tui . Šis laikas visada neša gy
venimą keičiančius vaisius." 

Luko 23-čiam skyriuje skai
tome: „Ir jis tarė: 'Jėzau, pri
simink mane, kai ateisi į savo 
karalystę! ' Jėzus jam atsakė: 
'Aš t au pažadu: dar šiandien 
su manim būsi rojuj'." Koks 
nuostabus Kristaus pažadas 
su juo nukryžiuotam nusi
kaltėl iui , kuris pasivedė Jo 
gailestingumui! Koks nuosta
bus pažadas mums visiems, 
Jo nežemiškos Karalystės sie
kiantiems! 

Šv. Paulius savo 2-rame 
laiške korintiečiams rašo: 
„Tai J i s mus išgelbėjo iš aki
vaizdaus mirties pavojaus ir 
tebegelbsti. J ame mūsų vil
tys, jog J i s ir toliau gelbės, 
padedant taipogi jums mal
domis už mus, kad už dauge
lio mums išmelstą malonę už 
mus ir dėkotų." 

Šiais šv. Rašto žodžiais Die
vas kalba jums ir man. Kai 
gulėjau ligoninėj po pirmos 
vėžio operacijos ir nežinojau 
— gyvensiu, a r mirsiu — 
nuostabiai jaučiau visų mal
das ir išgyvenau nepaprastą 
ramybę. Gyventi dar labai no
rėjau — ir tebenoriu — bet at
rodė — ir atrodo — svarbiau 
ne tai , gyvensiu, ar mirsiu, o 
kaip kiekvieną naują dieną 
išgyvensiu; svarbiau, kad tos 
Jo Ramybės neprarasčiau ir 
pajėgčiau ja dalintis su kitais. 

Laiške filipiniečiams (4,4) 
radau nuostabius, ramybę 
nešančius, žodžius: ..Visuomet 
džiaukitės Viešpatyje' Ir vėl 
kartoju: džiaukitės! Jūsų mei
lumas tebūnie žinomas vi
siems. Viešpats yra arti! Per 
daug nesirūpinkite, bet visuo
se reikaluose malda ir prašy
mu su padėka jūsų troškimai 
tesidaro žinomi Dievui. Ir Die
vo ramybė, pranokstanti viso
kią išmintį, sergės jūsų širdis 
ir mintis Kristuje Jėzuje". 

Sakoma, kad maldai reikia 
skirti laiko, surast vietą, kur 
galėtum susikaupti. Tačiau 
visa mūsų diena ir kiekvienas, 
nors ir mažiausias darbas gali 
tapti garbinimo ir padėkos 
malda J a m . jei mes apie tai 
tik pagalvosim. 

Tačiau Dievas nereikalauja 
tobulos maldos. Juk yra mo
mentų, kai visai negalim su
sikaupti , tiesiog negalim mels
tis. Paaukojus tuos sausros 
momentus Dievui ir bus tikra, 

CLASSIFIED GUIDE 

Medinis barokas — Palūšės Šv. Juozapo parapijos bažnyčia ir varpinė. 

nuoširdi malda, kurios Jis ne
atmes. 

Kartais girdime: Kam mels
tis?! Juk Dievas j au žino, ko 
mums reikia! Atsakymą vėl 
randame Šv. Rašte. Pirma
jame laiške tesalonikiečiams 
(5,16) Paulius ragina: „Visuo
met džiaukitės, be paliovos 

liūs, kaip tik yra su mumis 
tais sunkiais momentais. J i s 
mus stiprina ir neša. Mes nuo
lat meldžiame, kad kentėji
mus ir sunkumus J i s mums 
atimtų. Tai žmogiška ir su
prantama; tačiau reikėtų mel
sti malonės tuos kentėjimus 
pakelti ir paaukoti Jam, su

neš to Dievas nori iš jūsų 
Kristuje Jėzuje". O filipinie
čiams (4:6-7) Paulius kalba: 
Per daug nesirūpinkite, bet 
visuose reikaluose malda ir 
prašymu su padėka jūsų troš
kimai tesidaro žinomi Dievui. 
Ir Dievo ramybė, pranokstan
ti visokią išmintį, sergės jūsų 
širdis ir mintis Kristuje Jėzų-
je". 

melskitės! Už viską dėkokite, jungiant su Jo kančia ant kry
žiaus. Taip suprasta ir priim
ta, kančia mus stiprins, kil
nius. 

Malda, apie kurią tėvas Sta
nislovas kalba, yra pats galin
giausias ginklas prieš visus 
gyvenimo sunkumus. „Tebū
nie Tavo valia..." 106-tos psal
mės žodžiais: „Dėkokite Die
vui, nes jisai geras, jis malo
ningas per amžius.". Tik dė
kingumo pilna širdis tegali to
bulai pajusti gyvenimo džiau
gsmą. Vienoj kovai prieš vėžį 
meditacijų juostelėj yra šie 
žodžiai: aš žinau, kad aš pas
veiksiu ne todėl, kad bijau 
mirti, bet todėl, kad noriu 
džiaugtis gyvenimu. To mums 
ir trokšta Dievas, nuolatos 
mus stiprindamas. 

Kartais kyla klausimas: tai 
kaip Dievą pažinti, kaip per 
maldą į Jį artėti? Dievą gali
ma pažinti, geriau sakant, 
apie Jį žinot iš knygų, pas
kaitų, diskusijų... Pavyzdžiui, 
enciklopedijoj galima paskai
tyti apie vaivorykštę, kaip ji 
atsiranda, bet tai bus tik fak
tai. Tik, patys ją matydami, 
tegalime išgyvent tos vaivo
rykštės nuostabų grožį. Taip 
ir su Dievu: galime daug apie 
Jį žinoti, bet nepažinti Jo , 
kaip savo asmeniško Dievo, 
negyventi su Juo. Tik kas
dien vis daugiau Jam atsiver
dami per maldą, tik klausyda
mi Jo balso savo širdyje, tik
rai Jį pažinsime. Esame kvie
čiami atiliepti Jam iš meilės, 
nes ir Jis iš meilės mums mi
rė ant kryžiaus. Kad tą tikrą 
Kristaus pažinimą pasiektu
me, reikia nuolatinių pastan-

gu-
Nors ir kaip netobula mūsų 

malda. Dievas mus visada gir
di. Tačiau dažniausiai mes Jo 
ko nors prašom, o atsiprašyti 
kartais ir užmirštame. Nere
tai galvojam: atsiprašyti ? Už 
ką? Juk tikrai nieko blogo aš 
šiandien nepadariau: neapvo
giau, neužmušiau, net neap
kalbėjau nieko... 

Vienoj senoj maldaknygėj 
radau šių maldą ir prisitai
kiau ją sau: 

„Amžinasis Dieve, atleisk 
už viską, ko šiandien nepada
riau. Atleisk už kiekvieną 
užuojautos, padrąsinimo ar 
padėkos žodį. kurį galėjau 
pasakyti, bet nepasakiau. At
leisk už praleistą progą kam 
nors suteikti pagalbos. At
leisk, jei šiandien kam nors 
kokiu būdu nepalengvinau gy
venimo. Atleisk, kad per ne
apgalvotą žod). elgesį užga
vau širdį tų, kuriuos turėčiau 
branginti..." 

„Draugo" dienrašty nese
niai buvo aprašytas tėvas 
Stanislovas, kuris kai kurių 
vadinamas Lietuvos „Motina 
Terese". Ten cituojami jo žo
džiai, išspausdinti Lietuvos 
katalikų laikrašty „XXI am
žius". Štai kaip kalba Dotnu
vos ir Paberžės klebonas, 80 
metų sulaukęs buvęs Sibiro 
tremtinys, nuolat persekiotas 
( ir kai kurių dar tebeperse-
kiojamas) kapucinų vienuolis 
tėvas Stanislovas: „Mes lietu
viai, turime du žodžius tylėji
mas ir tyla. Tylėjimas yra lie
žuvio sutvarkymas, tiesiog, 
kad jis nemaltų bet ką. Jo-
būbo laiške liežuvį aiškiai 
pasakyta, kad liežuvis gali 
būti pragaro padegtas: jis kei
kiasi, meluoja, apkalba, įžei
dinėja. Jeigu aš nesuvaldau 
savo liežuvio, lieku vienišas. 
Tyla — atskiras žodis. Kai 
ateina vidinė tyla — tuomet 
išnyksta vienatvė. Tylai atė
jus, ateina Dievas... Jis praby
la..." 

Tylai atėjus, kai Viešpats į 
mus prabyla, mes trokštame 
daryti dvasinius darbus, veik
ti. Tačiau svarbu ne kiek pa
darai, bet kiek dvasingumo 
yra kiekviename mūsų darbe 
ir visame mūsų gyvenime. 
Dievas nėra tik viena maža 
mūsų gyvenimo dalis, Jis ne
nori būti tik „sekmadienio 
Dievas". Jis turi persunkti 
visą mano gyvenimą, visą 
kasdienybę. 

„Tylai atėjus, J i s pranyk
sta... " Mes išgirstam Jo balsą 
ne žodžiais, bet tiesiog visa 
savo būtim pajuntam Jį savo 
gyvenime. 

Žmogus yra silpna būtybė ir 
todėl, nelaimei užgriuvus, li
gai atėjus ar aplinkoj tiek bai
sių dalykų matant, pirmoji re
akcija yra: kur yra Dievas? 
Kodėl Jis mus apleido? Kodėl 
Jis siunčia man šią ligą. ne
laimę, sunkumą? 

Nelaimes, tragedijos, ligos 
— tai neišvengiama mūsų 
žemiško gyvenimo dalis, nes 
čia žeme, ne Dangus, nes Ro
jaus čia Jis mums ir nežadėjo. 

Bet Dievas, tas gerasis Tė
vas, tas mūsų širdžių Karą-

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Nuotr. Onos Rušėnienės 

PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ 
GIMĖ MOTINA 

AUGUSTINA 

Kauno apskrities viešojoje 
bibliotekoje gruodžio 7 dieną 
paminėtos seserų pranciš
konių kongregacijos Motinos 
Augustinos — Vynmedžio ša
kelės — 100-osios gimimo me
tinės. 

Motina Augustina (Ona Gal
dikaitė) gimė 1898 m. Giršinų 
vienkiemyje, Kretingos apsk
rityje. Miunsterio universitete 
Vokietijoje studijavo teologiją 
bei filosofiją, o 1922 metais įs
tojo į Atgailos ir krikščioniš
kosios meilės seserų vienuoliją 
Nonenverte. 1928 metais se
suo Augustina vyskupo Pran
ciškaus Karevičiaus prašymu 
grįžo į Lietuvą ir Padvarių 
kaime, netoli Kretingos, įkūrė 
seserų bendruomenę. Seserys 
globojo senelius, katekizavo 
vaikus, laikė bažnytinių dra
bužių siuvyklą, vadovavo Val-
teriškės vaikų prieglaudai. 

1948 metais motina Augus
tina buvo areštuota ir nuteista 
dešimčiai metų kalėjimo. 1956 
metais po amnestijos motina 
Augustina rūpinosi bendruo
menės seserų gyvenimu ir sa
višvieta. Turėdamas tvirtus 
tikėjimo pagrindus ir mokslinį 
pasiregimą, ji iš kitų kalbų 
vertė teologų bei mistikų vei
kalus, kūrė religinę poeziją, 
bendradarbiavo „Moters", 
Žvaigždės", „Naujosios Vaidi
lutės", „Rūpintojėlio" leidi
niuose. Mirė 1990 metais 
(Elta) 

DIEVO DVASIA VEIKIA 
IR UŽ BAŽNYČIOS 

Popiežius Jonas Paulius II 
pabrėžė, kad išganymo kelių 
gali būti ir už Bažnyčios ribų. 
Per rugpjūčio 12-osios dienos 
visuotinę audienciją jis tvirti
no, jog Šventoji Dvasia veikia 
ir už „regimų Bažnyčios ribų". 
Pasak popiežiaus, „leistina" 
manyti, kad visur, kur yra tie
sos, gerumo bei išminties ele
mentų ir pastangų kurti 
žmoniškesnę visuomenę pagal 
Dievo planą, kelias į išga
nymą yra atviras. Toliau Jo
nas Paulius II sakė, jog Šven
toji Dvasia dovanota Bažny
čiai ir visai žmonijai. Ji veikia 
visur, kur žmonės atsiveria 
dieviškajam Apreiškimui. Fi
losofijos, vaizduojamojo meno 
ir muzikos kūriniuose kartais 
taip pat galima įžvelgti „švy
tintį Dievo Dvasios atspindį". 

„Bažnyčios žinios", 19^8, 
Nr. i6 

SEKMADIENIS — 
SOLIDARUMO DIENA 

Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, sekmadienis turėtų 
būti solidarumo ir džiaugsmo 
diena. Krikščionys turėtų da
lytis sekmadienio džiaugsmu 
su kitais, galėtų pakviesti 
pietų vienišus žmones, padėti 

ALTOMOaUO. NAMŲ, SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentą* Frank Zapofis ir Ofl. Mgr AiAsė 
S Kan« kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 Wsat 95th StTMt 

Tai. (706) 4244654 
C773)S81-86S4 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REM.T0RS 

(773)5lt5SSS 
(708)425-7160 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

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

Home Healtfa Care IntL Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo kirtimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į diena. Skambinti 

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

ni&&B3P93m 

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. 

Love children? Child care posi-
tion availabk Monday - Friday 
in my Oak Lawn area home. Mušt 
speak English. 

CalI Stacy at (773) 445-0168 
to schedule a time to meet! 

BrfkaBml daribtaialnd 
statybos darbams — 

„siding". 
TeL 708-728-0208 

TRA NSPA K Siuntiniui i I ivlu\;i. 
Pinigai per 2 - 5 dienas <statė iicensed; 
Padedame persikraustyti i Lietuva 
Kalėdiniai maisto siuntimai $08. $45 

Mūsų įstaiga yra laikraščio .Draugas" pastate. 
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL 
Tel. (773) 838-1050. 
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Kalėdų šventė atsiveria mums 
naujam džiaugsmui ir tyram gėriui, 
nes gimė pasaulio IŠGANYTOJAS! 

Linkime Dievo palaimos 
„Margučio IF radijo laidų rėmėjams 

ir klausytojams 
per ateinančius 1999 metus. 

Su nuoširdžiu dėkingumu, 
„ M a r g u č i o I I " 

V a l d y b a i r T a r y b a 

: J % 

C 
^ 

Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato Niujorke 

darbuotojų vardu sveikinu visus 
Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančius lietuvius 

su artėjančiomis Šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais Metais. 

1 

L: 
Dr. P e t r a s A n u i a s 

LR Genera l in i s konsu las Niujorke 

(f Mieli tautiečiai, 
Kalėdinių švenčių bei Naujųjų — 1999-ųjų Metų proga 
Lietuvos Generalinis konsulatas Čikagoje linki Jums 

sveikatos, laimės, pilnatvės šeimyniniame gyvenime. Didelis 
sėkmės lietuviškoms mokykloms, parapijoms, spaudai ir 

televizijai, organizacijoms, Lietuvių bendruomenės tautinei 
veiklai. Ta proga norėtume širdingai padėkoti už paramą 

Lietuvos Valstybės užsienio politikai, kuri siekia, kad 
nepriklausoma Lietuva 

visiškai įsilietų į Vakarų demokratinių valstybių tarpą. 
Linksmų Šv. Kalėdų! 

LR General inis konsulatas Čikagoje 

J 

J 
stokojančioms šeimoms. Rug
pjūčio 16 dieną popiežiškoje 
vasaros rezidencijoje Castel-
gandolfo jis taip pat sakė, jog 
sekmadienis, be to, yra proga 
aplankyti ligonius arba kali
nius, skirti laiko sunkumus 
išgyvenantiems žmonėms. 

BŽ,l998,Nr.l6 

• Anykščiai . Spalio 31 d. 
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje 
buvo paminėta poeto Adomo 
Mickevičiaus 200 metų gimi
mo sukaktis. Giedojo koplyčios 
jaunimo choras, vadovauja
mas G. Pileckienės, eiles skai
tė aktorius, poetas Povilas 
Kulvinskas. 



AUŠROS VARTŲ MARIJA 
AMERIKOJE? 

1963 metais vasario mėnesio 
šaltą sekmadieni stovėjau 
k a r t u su Dalia Bulgaryte di
džiulėje eilėje prie New York 
Metropolitan muziejaus, kad 
galėčiau 20 sekundžių pažiū
rėti į Mona Lisos paveikslą, 
atvežtą iš Paryžiaus. Tai gar
s iausias pasaulio paveikslas ir 
buvo ver ta laukti eilėje. 

Gars iausias Lietuvos pa
veikslas yra Aušros Vartų Ma
rija, kurios vardu pavadinta 
M a n h a t t a n lietuvių parapija. 

Kodėl Aušros Vartų Marija 
neapsi lanko Amerikoje? Gal 
tik gera kopija, kaip kad „Ti-
me-Life" pas ta te išstatyta Sis-
tinos koplyčia fotografiniu bū
du? Susir inktų minios. 

S a u l i u s Š imol iūnas 
Detroit,MI 

APIE STILIŲ IR ŠVARĄ 

Pirmadienio vakarą „Margu
čio II" programoje girdime iš 
Vilniaus gaunamą Simono Ša-
tūno pranešimą apie preziden
to veiklą praėjusią savaitę. 
Praneš imas būna gerai pa
ruoštas , suglaustas, pranešėjo 
balsas ir ta rsena maloni. Tik 
kodėl t a s pats asmuo, kartais 
net t ame pat sakinyje, vadina
mas — tituluojamas ekscelen
cija, Lietuvos prezidentu, vals
tybės vadovu, Valdu Adam
kum, Lietuvos vadovu, Res-
publikos prezidentu? 

— ¥ w t įprasta „ekscelenciją" 
naudoti su juo susit inkant ir 
tik toliau su juo kalbantis ofi
cialia proga, o šiaip pasiten
k inama „ponu prezidentu". 

Peršokant prie kalbos šva-
snka pripažinti, kad Lie-

" tuvos žiniasklaidos kalba, 
skaitoma — girdima užjūryje, 

SLA SEIMAS.. . 
ST. PETE BEACH, F L 

(Atkelta iš 3 psl.) 

dėl savo viešbučių pernelyg 
aukš tų kainų. Apsistota ties 
Pernsylvani ja — SLA gimtine 
valstija. VVilkesbarre miestas 
žada priimti ir globoti. 

Tad, iki pasimatymo 2001 
metais! Tada SLA jau minės 
savo 115 metų sukaktį, ir pa
saulis j au bus įžengęs į trečiąjį 
tūks tantmet į . O gal ir Lietu
vių Katalikų susivienijimas, 
šimtelį metų pagyvenęs atsis
kyrėliu, vėl sugrįš į bendrą 
šeimą. 

S e i m o p r a m o g o s 

Visos seimo dienos buvo dar
bais perkrautos. Nebuvo kada 
net saulėje „pasiganyti", o ji, 
kaip tyčia, net dvi dienas buvo 
pasislėpusi. Tai tau ir „saulė
toji" Florida! 

Pirmosios dienos vakare 
viešbutyje įvyko susipažinimo 
pobūvis, o seimas užbaigtas 
bendru pokyliu su Lietuvių 
taut inės sąjungos metinio 25-
ojo seimo svečiais, kurie, beje, 
tarėsi tame pačiame Dolphin 
viešbutyje, kaip ir SLA. 

Pirmąją posėdžių dieną sesi
jos metu buvo Kęstučio K. 
Miklo pranešimas apie padėtį 
Lietuvoje. Šis žurnalistas ir 
visuomenininkas, dažnai besi
lankant is Lietuvoje, papasa
kojo apie tenykštį gyvenimą iš 
teigiamų ir neigiamų pusių. 

Prie savotiškos pramogos 
reikia priskirti ir SLA narių, 
Bronės bei Juozo Taorų, su
rengtą lietuviškosios praeities 
vaizdų parodą, kuri puošė po
sėdžių salę visas seimo dienas. 

Seimas užbaigtas tylos ir su
sikaupimo minute, prisiminus 
organizacijos mirusius narius 
ir bendra giesme „Lietuva 
brangi". 

yra gerokai apsivaliusi nuo so
vietinio režimo šiukšlių, bet 
dar ne tiek, kiek buvo galima 
laukti po 8 nepriklausomybės 
metų. Čia įtarimas krinta į ži
nių agentūras: Elta, BNS. Jų 
pranešimuose vis dar painioja
si svetimybės, kurias skaito
me net ir mūsų užsieninėje 
spaudoje, girdime radijo ir te
levizijos programose. Šių sri
čių darbuotojai, jų paklausus, 
teisinasi, kad jie neturi pa
kankamai laiko taisyti gau
namų pranešimų kalbos. 

Tokį tebesitęsiantį kalbos 
taršos srautą galima, jei ne vi
sai, tai bent gerokai, suma
žinti, susirūpinant žiniasklai
dos šaltinių darbuotojų kalba, 
net jeigu reikėtų jų personalą 
„išsijoti". 

Kalba yra tautos kultūros 
vienas svarbiausių ramsčių ir 
net pagrindų.kuriuo visų pir
ma turėtų rūpintis Kultūros 
ministerija. 

Vy ten i s S ta tkus 
North Riverside, IL 

PASTABOS IŠ 
BEDFORDO MIESTELIO 

Galvoju, — redaktorė Da
nutė Bindokienė nesupyks, jei 
prisipažinsiu, kad, kartais, jos 
įžanginius siunčiu Lietuvon. 
Savo giminėms, su kuriais pa
laikydamas tamprius ryšius, 
pasidalinu nuomonėmis apie 
mūsų gyvenimus abiejose At
lanto pusėse. 

Lapkričio 13-tos vedamaja
me „Ne tokio grįžimo tėvynė 
tikėjosi" skaitome, kad „Lietu
vos rytas priekaištauja, kodėl 
išeivijos lietuviai nesukrovė į 
Lietuvos bankus savo santau
pas? O gal ir gerai, kad nek
rovė? Vėliau sužinojome, kaip 
vietinių taupytojų santaupos 
„išgaravo" iš bankų. Toliau 
„Lietuvos rytas" jaudinasi, ko
dėl „dabar Lietuvoje nevykdo
mas nė vienas didelis verslo 
projektas, kurį finansuotų 
išeivija". Pakalbėjus su smul
kesniais verslininkais, išgirsti 
tą patį skundą: ne kapitalo 
stoka stabdo mus, — biuro
kratizmas užsilikęs iš sovieti
nių laikų, siuntinėjimas nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių su pa
tepimais, pagreitinančiais le
galizavimo procesus. 

Lapkričio 19-tos vedamaja
me redaktorė klausia: „Kiek 
Lietuvoje prezidentų?" Šią te
mą Danutė Bindokienė įdo
miai dėsto, nevengdama humo
ro. Amerikoje prezidento titu
lu gali puoštis bet kurios įmo
nės, draugijos, klubo, susivie
nijimo, darbininkų unijų virši
ninkai. Kodėl lietuviams ne
pasekus amerikiečius ir, užuot 
seno prieškarinio titulo „pir

mininku", nepasikrikštyti 
„prezidentu", kurio saugumu 
rūpinasi „(draugas) komisa
ras". Na, ir pridygo Lietuvoje 
(redaktorės žodžiais) „daugiau 
prezidentų, kaip Dzūkijos miš
kuose baravykų praėjusį ru
denį". 

Tame pačiame įžanginiame 
redaktorė skundžiasi, kad „lie
tuviai patys savo rankomis 
kasa savo senai garbingai kal
bai duobę", naudodami sve
timžodžiais ten, kur turime tik
slius lietuviškus atitikmenis. 

Išsiunčiau Lietuvon tų dvie
jų įžanginių iškarpas su mažu 
prierašu: „Štai, kokie mūsų 
Jablonskio mokyklos 'senlietu-
vių' rūpesčiai!" 

Kazys Daugė l a 
Bedford, NH 

GERA ŽINIA IŠ 
ŠV. KLAROS 

PALAIKOMOJO GYDYMO 
IR SLAUGOS LIGONINĖS 

Siunčiame Jums gerą žinią 
iš Lietuvos ir norėtume, kad 
pagarsintumėte visiems tau
tiečiams: Barbara ir Ričardas 
Bladis iš New Jersey paaukojo 
mūsų ligoninei 3,500 dolerių, 
už kuriuos įsigijome naują 
skalbinių džiovinimo mašiną 
„Elektrolux Wascator", kuri 
vienu metu išdžiovina 15 kg 
skalbinių. Barbara ir Ričardas 
šių metų liepą atvyko į Uteną 
aplankyti savo geros pažįsta
mos seselės vienuolės Dolori-
tos Butkus, ir, sužinoję, kad 
mums labai reikalinga tokia 
mašina, nutarė jai skirti lėšų. 
Užsisakėme Vilniuje, o šią 
švedišką mašiną atgabeno iš 
Danijos. Iki šiol džiovin
davome skalbinius lauke, rū
syje. Apie mūsų ligoninę 
„Draugas" rašė 1998 m. vasa
rio a r kovo mėn., o štai dabar 
sulaukėme ir tokios stambios 
paramos. 

Kartu norime padėkoti ir 
„Aid to Lithuania" fondo prezi
dentui Bob Boris, „Lietuvos 
Vyčiams", Catholic Medical 
Mission direktoriui Mr. Terry 
Kirch (N.Y. City) ir kt. ge
riems žmonėms, kurie pare
mia medikamentais, slaugos 
priemonėmis ir kt. dalykais. 
Savo lėšomis niekaip nebūtu
me įstengę nusipirkti taip rei
kalingos šios džiovyklos. Per 
maždaug metus įsigijome 
elektrokardiografą, raumenų 
stimuliacijos aparatą, kompiu
terį, o ateity — nauji planai ir 
užmojai. 

Projektuojame krovininio lif
to statybą, nes ligonius į antrą 
aukštą medicinos seserys ne
šioja neštuvais, lifto nuo ligo
ninės gyvavimo čia niekuomet 
ir nebuvo, bet gyvenimas juda 
pirmyn, reikia galvoti ir apie 
pažangą, seselių darbo sąlygų 
ir slaugos pagerinimą. Lifto 

statybai reikės daug lėšų, ti
kimės pagalbos ir iš svetur. 

Dirbame daug ir sunkiai, 
stengiamės gerai prižiūrėti li
gonius, o čia juk slaugomi la
biausiai kenčiantys, vėžiu, 
Altzhaimerio liga sergantys, 
nuolat esti eilės, norinčių pa
tekti į mūsų ligoninę. 

Dėkojame Dievui ir visiems 
geriems žmonėms, padedan
tiems mums vykdyti savo pa
šaukimą ir pareigą. 

Auksė Strolienė, M.D. 
Ligonių ir administracijos 

vardu 
Utena 

AČIŪ! 
„Labai nuoširdžiai dėkoju 

už pinigus. Mes gyvename la
bai sunkiai, ypač žiemą ir ru
denį. Vaikai jau silpsta neval
gę. Valgo arbatą ir duoną. 
Kaip aš galiu nupirkti ką nors 
daugiau, kai mums penkiems 
turiu tik 15 ar 20 lt. per dieną, o 
kur dar į mokyklą. Man tik 
gaila, kad artėja šv. Kalėdos ir 
Naujieji metai ir yra labai 
skaudu, kad ant stalo per 
šventes vaikai nieko naujo 
nemato. Vaikai auga, nori 
daugiau valgyti. Atsikeliu, ei
nu į darbą ir verkiu, nes nėra 
ko vaikams palikti pusryčių..." 
Taip rašo motina, auginanti 2 
dukreles ir 2 sūnus, vaikai 
tarp 10 ir 15 metų. 

Berniuko globėja, dėkodama 
už vaiko metinę paramą, rė
mėjui rašo: „Šias santaupas 
laikome banke ir norime pa
naudoti ateityje mokslui. Vai
kas yra geras, paklusnus ir 
gana neblogai sekasi moks
las." 

Daugeliui nelengvas gyveni
mas. Todėl „Saulutė", Lietu
vos vaikų globos būrelis ir ki
tos vaikų šalpos organizacijos 
sukasi, kad kaip nors vargin
gai gyvenantiems vaikams su
darytų progą skaidresniai atei
čiai, palengvinant šiandienos 
kliūtis. 

Mokytis sunku, kai nuo ba
do alpsti. Per sniego pusnis, 
žvarbų vėją ar ledinę tempe
ratūrą be tinkamų rūbų sun
ku keliauti į mokyklą. Vargas 
ruošti pamokas, jei namuose 
nėra elektros, šilumos ar šil
tos sriubos šaukštelio. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja supran
tantiems, kad Lietuvos ateitis 
yra per jos vaikus ir aukojan-
tiems daiktus, pinigus ir dar
bą palengvinti sąlygas skurde 
augantiems. 

Ačiū atsilankiusiems ir 
prisidėjusiems prie rudens 
koncertų pasisekimo. Dė
kojame aail. Rasai Sutkutei, 
Vytui Lauraičiui, Ramintai — 
SAIB, Racine ir Baltic kepyk
loms. Ačiū .JOraugui", „Mar
gučiui i r , „Studijai R" bei 
Amerikos lietuvių televizijai " 
už skelbimus, „Seklyčiai" bei 
PLC krautuvėlei už bilietų 
pardavimą. Ačiū sol. Audro
nei Gaižiūnienei už honoraro 
paaukojimą „Saulutei". 

Ypatinga padėka visiems 
Lemonto „Maironio" mokyk
los mokiniams, tėveliams bei 
mokytojams, kurie prisideda 
prie metinio vajaus „Saulu
tei" Padėkos dienos proga. 
Dėkojame „Mercy Lift" už 
siuntinių persiuntimą. Jūsų 
auka — alkanų vaikų para
ma! 

Indrė T i jūnėl ienė 
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A.tA. 
j BRITT BIELIAUSKAS 

ANDERSEN 
netikėtai mirus, su širdgėla užjaučiame jos vyrą dr. 
LINĄ, dukrą NINĄ, sūnų ANTON, prof. VYTAUTĄ 
ir dr. DANUTE BIELIAUSKUS bei visus artimuo
sius. 

Aldona ir Horstas Žibąs su dukromis 

A-tA. 
BRITT BIELIAUSKAS 

ANDERSEN 
staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vy
rui dr. LINUI su šeima, prof. VYTAUTUI ir dr. DA
NUTEI BIELIAUSKAMS i r visiems artimiesiems. 

Cincinnati Lietuvių Bendruomenė 

A.tA. 
JASINEVIČIUI 

Lietuvoje mi rus , jo seseriai GENUTEI ir broliui VY
TAUTUI bei visai JASINEVIČIŲ giminei reiškiame 
giliausią užuojautą. 

Bronius ir Antanina Pranckevičiai 
Juozas ir Teresė Kasperavičiai 
Bernardas ir Birutė Vindašiai 
Vytautas ir Zofija Ripskiai 

Skalbėja lA-okadija l.asiet.r 
prio dovanotos m;i ;miiv 

kairėje: ir admini.st.ra Aukse Stroliene 

A.TA. 
STEPUI LEVECKIUI 

mirus jo žmonai, mūsų klubo narei, PELAGIJAI, 
dukrai DANUTEI, sūnui ALGIUI, jų šeimų nariams, 
visiems giminaičiams ir ar t imiesiems reiškiame šir
dingiausią užuojautą ir visi drauge išgyvename 
skausmingą liūdesį. 

Daytona Beach Lietuvių Klubas 

A t A 
STASIUI ASTRUI 

mūsų mylimam Dėdei mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
jo žmoną URŠULĘ, dukter is MARYTĘ ir ALBERTĄ, 
sūnus DONATĄ ir ANTANĄ, kitus ar t imuosius ir 
liūdime kartu. 

Birutė ir Alfonsas Eidintai 

A.tA. 
EMILIJAI GAŠKIENEI 

mirus, sūnus REMIGIJŲ, ALEKSANDRĄ, KĘS
TUTĮ, dukter is VIDĄ ir DALIĄ su šeimomis bei ki
tus gimines ir ar t imuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Čikagos Lietuvių Agronomų sąjunga 

Mylimam Sūnui 

Af A. ALGIUI 
mirus, mūsų jaunys tės d raugams ALGIUI ir J Ū 
RATEI AVIŽIENIAMS bei visiems art imiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Danutė ir Rimantas Dirvoniai 
Nijolė ir Tomas Remeikiai 
Danutė ir Raimundas Korzonai 

Filosofijos profesoriui emeritus, a tei t ininkui , Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademijos ir American 
Catholic Philosophical Association nariui 

A.tA. 
JUOZUI NAVICKUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ALDONAI, 
sūnui LEONUI su žmona SOPHIA, dukra i ARISTAI 
ir sūnums, MARIJUI ir JONUI, seseriai ELENAI, 
broliui JONUI ir jų šeimoms bei visiems ar t imie
siems. 

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 

A.tA. 
Inž. STEPUI LEVECKIUI 

mirus, brangią draugę, dr. PELAGIJĄ LEVECKIE-
NĘ BRASIŪNAITĘ, dukrelę DANUTĘ, sūnų AL
GIRDĄ ir jų ar t imuosius nuoširdžiai užjaučiame. 
Mes liūdime kar tu su J u m i s . 

Elena Damijonaitienė 
Stasys Giedrikis 
Vytas ir Vanda Majauskai 
Vladas ir Ona Vaitkai 
Rimgailė Zotovienė 

A t A 
Inž. STEPUI LEVECKIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną PELAGIJĄ, dukrą 
dr. DANUTĘ, sūnų ALGĮ ir jų šeimas bei art imuo
sius nuoširdžiai užjaučiame. 

Justinas ir Regina Pikūnai 
Stasys ir Regina Pikūnai 

Skaudžios netekties valandoje reiškiame gilią užuo
jau tą kolegai ALEKSUI LAURAIČIUI, va ikams VY
TUI ir VILYTEI ir jų šeimoms. 

A t A 
VENAI LAURAITIENEI 

išėjus Namo. 

G.T. INTERNATIONAL. 
Rūta Domarkaite-Pauperienė 
Algis Grigas 

http://admini.st.ra
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Ar reikia Kūčių vakarie
nei kalėdaičių („pk>tkelių")? 
Jų galima gauti „Draugo" ad
ministracijoje darbo valando
mis. Pasinaudokite proga. 

Juozas Gataveckas, To
ronto, Ont., Canada, už kalė
dines „Draugo" korteles at
siuntė 100 dol. auką. Esame 
nuoširdžiai dėkingi! 

East Chicago Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, 
per pirm. Birutę Vilutienę, 
dėkoja „Draugui" už lietu
viškos tos apylinkės veiklos 
paskelbimus ir atsiuntė 100 
dol. auką. Su padėka už pa
ramą, kuri tikrai nuoširdžiai 
įvertinama, ypač gauta iš ne
gausios narių skaičiumi, bet 
tikrai, veiklios apylinkės, lin
kime ir tolimesnio sėkmingo 
darbo. „Draugas" visuomet 
pasiruošęs tokią prasmingą 
veiklą skelbti savo pusla
piuose. 

Palm Beach, FL, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
iždininkas Vytautas Kulpa 
atsiuntė „Draugui" 100 dol. 
šios apylinkės skirtą paramą. 
Širdingai dėkojame ir linkime 
visiems Palm Beach LB apy
linkės nariams džiaugsmingų 
Kalėdų, sveikų, darbingų 
Naujųjų metų! 

Dr. A. Laucis, Mount 
Olive, IL, už kalėdines „Drau
go" korteles atsiuntė dosnią 
100 dol. auką. Ačiū! 

Dail. Ada Sutkuvienė, 
Beverly Shores, IN, teigiamai 
įvertino iš „Draugo" gautas 
kalėdinių sveikinimų korteles 
ir atsiuntė 90 auką. Linkime 
jai linksmų Kalėdų ir kū
rybingų Naujųjų metų, tarda
mi 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. 

Norime priminti švenčių 
proga, kad „Draugas", jūsų 
laikraštis, turi daug knygų, 
kurios puikiai tiktų Kalėdų 
dovanoms. 

Turime taip pat ir krautu
vėlę, kurioje šiais metais yra 
daug gintaro ir audinių iš Lie
tuvos; turime muzikinių dis
kų ir juostelių. 

Taip pat būtų mums labai 
malonu, kad žmonės užsakytų 
JDraugą" savo vaikams ir stu
dentams, kurie toliau nuo 
namų dirba ar mokosi. 

Reikšmingą dovaną, kuri 
primena, kas mes esame, ma
lonu duoti ir malonu gauti. 

Valentinas Krumplis 
^Draugo"' administratorius 

Dr. ir Mrs. Augustinas 
Laucis, Mt. Olive, IL, už 
kalėdines „Draugo" korteles 
atsiuntė 90 dol. auką. Tai ne
be pirmas kartas, kai šie mū
sų skaitytojai dosniai paremia 
savo dienraštį. Linkime jiems 
linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų, kartu 
nuoširdžiai dėkodami už pa
ramą. 

Petrė Maskolaitis, Chica
go, IL, ne tik atsiuntė „Drau
go" prenumeratos mokestį, bet 
mūsų dienraščio leidybą pa
rėmė gausia 155 dol. auka. Su 
nuoširdžiais sveikinimais atei
nančių didžiųjų metų švenčių 
proga, reiškiame padėką už 
auką. 

Juozas Kazlauskas, Wa-
terbury, CT, kartu su „Drau
go" prenumerata atsiuntė dos
nią 105 dol. auką. Su dė
kingumu už paramą dien
raščio leidybai, siunčiame 
šiam savo skaitytojui gra
žiausius linkėjimus ir sveiki
nimus švenčių proga. 

Martha Račkauskas, Cice
ro, IL, su „Draugo" prenume
rata atsiuntė dosnią 105 dol. 
auką. Dėkojame už paramą ir 
linkime mūsų skaitytojai Cice-
roje džiaugsmingos Kristaus 
Gimimo šventės, laimingų 
Naujų metų! 

Lietuvių operos choras 
ruošia Naujų metų pokylį 
ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Tai, be abejonės, šau
niausias Naujų metų sutiki
mas Čikagoje ir apylinkėse, 
tad verta užsitikrinti vietą, 
skambinant Vaclovui Momkui 
tel. 773-925-6193. 

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, tel. (630) 420 -
8218. 

ATEITININKŲ 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! 

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ, LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 
Sveikiname visus Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos na

rius, jų šeimas bei draugus, linkėdami kuo geriausios kloties, 
sveikatos ir vilčių išsipildymo Jūsų gyvenime. 

Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos 
Valdyba 

Irena Garunkštienė svei- Panevėžiečių klubas šv. 
kiną visus savo draugus bei Kalėdų ir Naujų metų proga 
pažįstamus švenčių proga ir sveikina narius, linkėdamas 
linki daug sveikatos bei Dievo viso geriausio ir Dievo palai-
palaimos. mos. 

Mindaugas ir Aldona Kly-
giai sveikina mielus draugus 
ir pažįstamus, linkėdami nuo
taikingų šv. Kalėdų ir sveikų, 
džiaugsmingų 1999 metų! 

Sveikiname gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir linkime laimingų 
Naujųjų metų! 

Marytė ir Antanas Vyčai 

Sveikinu gimines, draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų pro
ga ir su Naujais — 1999 — 
metais. Linkiu visiems geriau
sios sveikatos, sėkmės dar
buose ir gyvenime, ir Dievo 
palaimos. 

Simas Jokūbait is 

Felicija ir Lionginas 
Pliūrai, Racine, WI, sveikina 
savo gimines, draugus, kaimy
nus bei pažįstamus — čia ir 
tėvynėje Lietuvoje. Linki vi
siems daug laimės, sveikatos 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga. Teatneša Kūdikėlis Jė
zus visiems daug trokštamos 
laimės. Vietoj kalėdinių svei
kinimo kortelių skiria auką 
„Draugui". 

Ligia ir Julius Bardaus-
kai sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdami 
linksmų šv. Kalėdų ir ypatin
gai laimingų 1999 metų. Vie
toj kortelių skiriame auką 
„Draugui". 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga sveikiname visus 
savo gimines, draugus, pa
žįstamus ir bendradarbius, 
linkime linksmų švenčių ir 
laimingų Naujų metų. Tepa
deda Jums Dievas visuose Jū
sų troškimuose bei darbuose! 

Elena ir Vytautas 
Vidugiriai 

Sveikinu visus savo gi
mines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir atei
nančiais Naujais metais. Lin
kiu visiems geros sveikatos. 

Petras Jadviršis 

Sofija ir Vytenis Statkai 
sveikina gimines ir bičiulius, 
linkėdami palaimos šventose 
Kalėdose ir sveikatos bei sėk
mės per visus ateinančius 
1999 metus. 

Anglijos Lietuvių klubas 
sveikina narius ir „Draugo" 
leidėjus šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga. 

Tauragės Lietuvių klu
bas sveikina narius šv. Ka
lėdų ir Naujų metų proga, 
linkėdamas geros sveikatos! 

Gražių šv. Kalėdų ir lai
mingų, sveikų Naujųjų metų 
savo giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki Halina 
Bagdonienė. 

Sveikiname šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga draugus 
ir pažįstamus. Su nuoširdžiais 
linkėjimais — 

Juozas ir Irena Rasiai, 
Cambridge, MA 

Irena ir Algirdas Kudir
kos nuoširdžiai sveikina visus 
draugus ir pažįstamus su 
šventomis Kalėdomis ir vi
siems linki sėkmingų bei lai
mingų Naujųjų metų! 

„LIETUVOS AIDAS" 
BUS LEIDŽIAMAS 

TOLIAU 

Spaudoje pasirodę žinios, 
kad Viniuje leidžiamą dien
raštį „Lietuvos aidą" slegia di
delės skolos, jo skaitytojams 
sukėlė rūpestį ir klausimą ar 
leidėjai bus pajėgūs jį leisti to
liau? Ar jo leidyba tęsis 1999 
metais? Atsakymas buvo gau
tas gruodžio 11 d. iš „Lietuvos 
aido" administracijos, kad sko
los bus apmokėtos, kad dien
raščio leidyba bus tęsiama to
liau. Buvęs bendrovės finansų 
direktorius R. Galminas at
leistas iš pareigų, jas peri
mant anksčiau buvusiai direk
torei Linai Belevičienei. 

„Lietuvos aidas" tautinės, 
krikščioniškos, demokratinės 
minties dienraštis, duodantis 
realų Lietuvos gyvenimo vaiz
dą, įsteigtas 1917 metais, yra 
plačiai skaitomas Jungtinėse 
Amerikos valstijose, Kanadoje 
ir kitur už Lietuvos ribų ir tu
ri įgaliotinius, kurie skaityto
jams padeda prenumeravimo 
bei finansinio atsiskaitymo 
reikaluose. Mielai prašome jų 
paslaugomis pasinaudoti. 

Paskutinė „Lietuvos aido" 
numerių siunta buvo pašte su
laikyta, tik gruodžio 9 d. iš
siųsta ir pavėluotai pasieks 
skaitytojus. 

Bronius Juodelis 
„Lietuvos aido" įgaliotinis 

JAV 

Čikagos meškeriotojų klubas sėkmingos meškeriojimo iSvykos Michigan ežere metu. Priekyje iš kairės: Edvar
das Andriušis, Algis Luneckas, Edvardas Leipus, Arvydas Končius; II eil.: Vytenis Lietuvninkas, Jonas Nakas, 
Terry \Veber, Jerry George. 

GEROJI NAUJIENA 

Naujiena — penktokų paro
da! Tokia žinia pasklido po 
Čikagos lituanistinę mokyklą 
praėjusį šeštadienį. Išvydome 
iškabą, kviečiančią į parodą, ir 
visur pasklidusius penktokus, 
dalinančius specialiai parodė
lei išleistas programėles. 

Visi suskubome į parodą. Vi
si mokiniai, mokytojai ir tė
veliai. Negalėjome patikėti sa
vo akimis. Ant penktokų stalų 
išvydome ištisus Lietuvos kai
mo sodybų pastatus. Tikrų 
tikrutėliai, tik miniatiūriniai. 
Mergaitės ir berniukai išsijuo
sę pasakoja lankytojams: „štai 
čia klėtis, čia daržinė, čia gy
venamasis namas, o čia tvar
tas gyvulėliams". Viską tie 
penktokai žinojo. Paaiškino 
net ir tai, kokio dydžio daržo 

Gediminas Biflskus Cikados litua
nistinėje mokykloje kviečia į paro
dėle „Lietuvos sodybos". 

reikėjo keturių asmenų ūki
ninko šeimai. Vaikų emocijos 
liejosi per kraštus. 

Pakalbinta mokytoja Zita 
Dubauskai te tik šypsojosi ir, 
mačiau, negalėjo atsidžiaugti 
savo penktokėliais. Paklausta, 
kaip gimė ši idėja pastatyti 
Lietuvos kaimo sodybą, ji pa
pasakojo, kad studijos moky
tojų suvažiavime subrandino 
šią idėją. Ten ir buvo kalbama 
apie tai, kad vaikai geriau iš
moksta, darydami savo ranko
mis, ne tik skaitydami. Da
rant rankomis, mokytojos nuo
mone, pats rezultatas tampa 
prasmingesnis. 

Gimus šiam sumanymui, 
vaikai susipažino ir išstudija
vo viską apie Lietuvos sody
bas. Sužinojo, kas tas ūkis, 
kam reikalingas klojimas, kur 
stovi klėtis, kodėl pirtis turi 
stovėti prie vandens telkinio. 
Daugybe svarbių dalykų moki
niai sužinojo. Jiems prireikė ir 
matematikos žinių. Skaičiuoti 
teko ir šeimai reikalingo dvaro 
dydį, ir gyvulėlių skaičių. Jie 
mokėsi ir išmoko puikiai apie 
viską paaiškinti, tuo sužavė
dami visus parodos lankyto
jus. 

Puiki idėja, mokytojos ir vai
kų darbštumas daug svarbių 
žinių suteikė ir savo tėveliams 
— jiems teko daug ką prisi
minti, net ir naujai sužinoti, 
vaikams ruošiant namų dar
belius. 

Puikus sumanymas šviesio
mis spalvomis papuošė mo
kyklos kasdienybę. Geros klo
ties, Jums, mokytoja ir šaunieji 
penktokėliai! 

Dalia Badarienė 

Čikagos lit. mokyklos 
Kalėdų eglutė vyks gruodžio 
19 d., 11 vai. r. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Kviečiami 
ne tik mokinių tėvai ir arti
mieji, bet ir lietuviškoji visuo
menė — parodykime savo vai
kams, kad vertiname jų 
pastangas mokytis lietuviškai. 

Iraugo krauti diiug kalėdinių ir kitoms pro<;ums ilnvamj 

Marija Laučienė, Mt. 
Olive, IL, teigiamai įvertino 
„Draugo" išleistus kalėdinius 
sveikinimus ir savo pritarimą 
sutvirtino 90 dol. auka. Lin
kėdami jai Kristaus palaimos 
šv. Kalėdose ir Naujuose me
tuose, tariame — dėkui! 

Victor Lapatinskas, Seat-
tle, WA, su „Draugo" prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 
100 dol. paramą dienraščio lei
dybai. Nuoširdžiausiai dėkoja
me! 

Dr. V. i r M Nemickas, 
Riverside, IL, ne tik atnaujino 
„Draugo" prenumeratą ki
tiems metams, bet pridėjo dos
nią 100 dol. auką. Širdingai 
dėkojame. 

SKELBIMAI 
• 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.) 
• Jaunimo Centras 

Čiurlionio galerijoje gruodžio 
18 d. 7 JO v.v. rengia antrąją 
tradicinę šventinių kompozicijų 
parodą. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti! Parodiniai darbai 
bus įvertinti ir apdovanoti. 
Eksponatus - puokštes, kompo
zicijas ir kitus, vaizduotės 
sukurtus rodinius, į Jaunimo 
centrą pristatyti trečiadienį ir 
ketvirtadienį, gruodžio 16-17 d., 
nuo 5 iki 8 v.v. Pasiteiravimui 
tel. (773) 247-2452 vakarais 
nuo 6 vai. 

(sk.) 
• Puiki dovana kitiems ar 

sau ir parama Lietuvos 
vaikams videografo A. Plėnio 
vaizdajuostės „Saulutės", 
Lietuvos vaikų globos būrelio, 
ruoštų koncertų: „Už aukštųjų 
kalnelių" (baritonas Vytautas 
Juozapaitis, pianistė Nijolė 
Ralytė), bei „Aukso gija" 
(tenoras Virgilijus Noreika, 
sopranas Audronė Gaižiūnienė, 
pianistas Povilas Jaraminas). 
Auka $25 už vieną vaizda
juostę. Čekius rašyti: „Saulutė". 
Užsakymus priima ir pildo 
Aleksandras Plėnys, 3701W. 
65th Place , Chicago, IL 
60629, tel. (773) 585-6581. 
Aukos „Saulutei" nurašomos 
nuo mokesčių. TAX ID # 36-
3003339. 

(sk.) 
• Talman Delicatessen pri
ima užsakymus Kūčių-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.) 
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