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Estija parems Lietuvą derybose 
dėl narystės Europos Sąjungoje 

Vilnius, 'gruodžio 3 d. 
(BNS) — J Europos Sąjungą 
(ES) pradėjusi kelionę Estija 
suteiks praktinę pagalbą Lie
tuvai derantis dėl narystės 
ES, pažadėjo Estijos premje
ras MartLaar. 

Vilniuje viešintis Estijos mi
nistras pirmininkas penkta
dieni susitiko su premjeru An
driumi Kubiliumi. Bendroje 
spaudos konferencijoje po su
sitikimo abiejų valstybių 
premjerai kalbėjo apie stojimo 
1 NATO bei ES galimybes. 

Paklaustas, kaip reaguotų, 
jei į NATO Lietuva būtų pa
kviesta anksčiau nei Estija, 
M. Laar sakė, jog estai „būtų 
laimingi". .Botume dar lai
mingesni, jei visos trys Balti
jos valstybės botų kartu, 
tačiau reikia atsižvelgti i tai, 
kad NATO reikalingos patiki
mos bendrininkės, ir tai prik
lausys nuo to, ką mes pasiek
sime, plėtodami gynybinę 
struktūrą", sakė M. Laar. 

A. Kubilius pasidžiaugė, jog 
Ėstąja seka Lietuvos pavyz
džiu ir didina gynybos biu
džetą. Pasak M. Laar, kitais 
metais Estija gynybai ketina 
skirti L8 proc. bendro vidaus 

produkto (BVP), tuo tarpu Lie
tuva rengiasi skirti 1.7 proc. 
BVP. 

„Manome, kad būtų labai 
naudinga, jei Lietuvai ir Esti
jai pavyktų įtikinti Latviją di
dinti karinio biudžeto išlai
das", sakė A. Kubilius. 

Apibūdindamas skirtingą 
Lietuvos ir Estijos finansinę 
padėtį, Lietuvos premjeras 
sakė, kad Lietuva dabar daro 
tai, ką Estija padarė metų 
pradžioje — žymiai mažina 
valstybės išlaidas. 

Abiejų valstybių premjerai 
sakė, jog Estiją ir Lietuvą sie
ja planuojami Baltijos valsty
bių projektai energetikos sri
tyje. Susitikime buvo kalbama 
apie Baltijos valstybių dujų ir 
elektros žiedą, kuris turėtų 
prasidėti Skandinavijoje ir ap
jungti Baltijos valstybes. 

A. Kubilius Baltijos valsty
bių santykius apibūdino kaip 
„bendradarbiavimą lenkty
niaujant". 

Be kita ko, premjerai ap
svarstė šalių pasirengimus^ va
dinamajai 2000 metų kompiu
terių problemai ir buvo ben
dros nuomonės, kad ji didelių 
rūpesčių neturėtų sukelti. 

Bažnyčia kviečia Lietuvos 
žmones dvasiškai atsinaujinti 

Trečiadieni Vilniau* Rotušėje surengtame olimpiniame vaku- Lietuvos tautinis olimpinis komitetas LTOK) ir 
Australuos ambasada pakvietė sporto aukštuomenę pabendra_;i Sydney olimpinių žaidynių dvasia, kuriant Lie
tuvos olimpines rinktines įvaizd). Vakaro metu kalbėję — L-etuvos prezidentas Valdas Adamkus, Australijos 
ambasadorius Lietuvai Stephen Brady, LTOK prezidentas .-' - ..ras Poviliūną* — :?reiškė vikį, kad 40 Lietuvos 
sportininku, ketinančių dalyvauti olimpiadoje, namo parveš ne vieną medalį. 

Nuotr^ Lietuvai šlovę pelnę buvę olimpinių žaidynių nugalėtojai buvo apdovanoti būsimosios olimpiados 
marikineliais. S B M 

Vilnius , gruodžio 3 d. 
BXS.' — Šią savaitę Katalikų 

Bažnyčioje prasidėjo Adventas 
— keturios savaitės betarpiš
ko pasirengimo Kalėdų šven
tėms, kuriomis šiemet visas 
krikščioniškas pasaulis pradės 
švęsti Didįjį 2000 metų jubi
liejų. Katalikų Bažnyčioje pra
sidėjus adventui, Lietuvos ga
nytojai kviečia žmones dvasiš
kai atsinaujinti. 

Lietuvos ganytojai, atsiliep
dami j popiežiaus raginimą, 
kviečia Advento metu ypatin
gą dėmesį skirti Susitaikini
mo, arba Atgailos, sakramento 
šventimui. 

,Atsiliepdami į Dievo gai
lestingumą, pakrikštytieji turi 

gyventi kaip tie, kuriems at
leista ir kurie patys atleidžia", 
rašoma Kauno arkivyskupijos 
pranešime spaudai. 

Bažnyčia pažymi, kad ..nuo
dėmių atleidimas ir susitaiky
mas yra ne mūsų nuopelnas, 
bet Dievo dovana, kiekvienam 
krikščioniui teikianti tikrąjį 
džiaugsmą". 

Iškilmingas Susitaikinimo 
šventimas vyks visose Lietu
vos bažnyčiose. Pamaldų metu 
Susitaikymo sakramentas bus 
švenčiamas bendruomeniškai, 
tikintieji bendrai ir kunigų 
padedami pasirengs reikia
mam susitaikymui ir asmeni
nei išpažinčiai. 

Priimtas sovietų tarnų veiklą 
stabdantis įstatymas 

Konservatorius „vagnorininkas" 
rodo kelią prezidentui 

rs iH kaires) Lietuvo ministras pirmininkas Andrius Kubilius susi-
tikos m save kolega ii Estuos Mart Laar. (Bu) 

Susikomopromitavęs ministras 
nusprendė atsistatydinti 

Vilnius, gruodžio 3 d. (BNS-
Elta) — Nesulaukęs skandalų 
lydimo ministro Sigito Kakčio 
atsistatydinimo pareiškimo, 
presidentas Valdas Adamkus, 
penktadienį paskambinęs tele
fonu, kreipėsi į premjerą An
drių Kubilių, prašydamas vy
riausybės vadovo teikimo at
leisti šį ministrų kabineto 
nart 

Šio žingsnio Lietuvos vado
vą*, ėmėsi siekdamas, kad 
Seime pateiktas raštiškas 
paklausimas valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų mini
strui neužgožtų ypatingos 
svarbos reikalų, ypač tų, kurie 
susiję su svarstomu valstybės 
biudteto j>rojektu, sakė prezi
dento; atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė. 

Prezidentas dar lapkričio 
pabaigoje prašė ministrą S. 
Kaktį -atsistatydinti, bet šis 
nepanoro žengti tokio žings
nio. 

Pagal Konstituciją, prezi
dentas neturi teisės atleisti 
vyriausybės nario, jeigu nėra 
ptstjsrg teikimo. Bet prezi
dentes priima ministro atsi
statydinimą, jeigu ministras 
patą pateikia pareiškimą. 

Preaąjero atstovas spaudai 
yra paskelbęs pareiškimą, ku
riam tvirtina, kad A. Kubiliui 
didelį susirūpinimą kelia ilgas 
šios .istorijos" nagrinėjimas, 

j dėl kurio visuomenėje formuo

jasi vyriausybės veiklos „ne-
skaidrumo" įspūdis. 

Sigitas Kaktys 
atsistatydins, tačiau 
teigia esąs nekaltas 

43 metų valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų mini
stras, konservatorius Sigitas 
Kaktys, dirbęs ministru nuo 
šių metų birželio, nusprendė 
pirmadienį įteikti atsistatydi
nimo pareiškimą, nors ir nesi
jaučia prasikaltęs. 

Ministras kalbėjosi su žur
nalistais penktadienį po apsi
lankymo konservatorių parti
jos Priežiūros komitete. 

Komiteto pirmininkas Algir
das Katkus sakė žurnalis
tams, kad komitetas pritarė S. 
Kakčio apsisprendimui, nes 
užtrukęs aiškinimasis spau
doje ir tarp politikų, kokiomis 
aplinkybėmis ministras įsigijo 
žemės sklypą ir kaip deklara
vo savo turtą, ėmė trukdyti 
ministerijos darbui. 

Anot A. Katkaus, komitetas 
nesvarstė galimybės S. Kak
čiui atsistatydinti iš konserva
torių frakcįjos Seimo seniūno 
pavaduotojo pareigų. Lapkritį 
S. Kaktys sustabdė saMp, kaip 
konservatorių partijos pirmi
ninko pavaduotojo, įgalioji
mus. 

Žurnalistų paklaustas, ar 
nevertėjo atsistatydinti anks
čiau, S. Kaktys teigė, kad 
„anksčiau niekas manės ne-

VUnius, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus keičia požiūrį į 
anksčiau vykdytą konservato
rių programą ir „paksolibe-
raliąją* politiką, teigia Seimo 
konservatorius Alfonsas Bart
kus. 

Penktadienį spaudos konfe
rencijoje jis komentavo prezi
dento interviu dienraščiui 
„Respublika". Anot A. Bart
kaus, iš V. Adamkaus pasisa
kymo „galima susidaryti įspū
dį, kad prezidentas jau nebe
laiko Rolando Pakso ekonomi
nės ir finansinės padėties gel
bėtoju". 

Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto narys A. Bartkus yra 
vienas artimiausių buvusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus bendražygių ir jo ekono
minių idėjų šalininkų. G. Vag
noriui būnant konservatorių 
partijos valdybos pirmininku, 
tikroji valdybos vadžia buvo 
A. Bartkaus rankose. 

Prezidentas interviu „Res

publikai" teigė manąs, jog 
„jeigu premjeru esant Gedimi
nui Vagnoriui būtu pavykę iš
sikalbėti ir susitarti , gal ir ne
būtume atsidūrę tokioje eko
nominėje ir finansinėje krizė
je, nebereikėtų imtis #griež-
čiausių taupymo priemonių". 

Anot A. Bartkau, jis paste-
bįs „esminius mąstymo ir są
monės pasikeitimus, galbūt 
dėl to nebedirba prezidento 
patarėja Elena Leontjeva". Ji 
atsistatydino rudenį, pareiš
kusi nusivylimą tuo, kad vals
tybėje nukrypstama nuo lais
vos rinkos principų. 

„Prezidentas, pamatęs, kur 
atvedė anksčiau deklaruota 
superliberali politika, besąly
giškai vykdoma R. Pakso vy
riausybės nuo praėjusio pava
sario, dabar elgiasi gana gar
bingai", sakė A. Bartkus. Anot 
jo, tai sudarė sąlygas vė! grįžti 
prie „vakarietiškai griežtos, 
Lietuvoje kažkodėl vadinamos 
'žiauriomis akcijomis' politi
kos, kuri orientuota ne prieš 

Konservatorių drausmės 
saugotojai nesušvelnino 

bausmės savo narei 
Vilnius, gruodžio 3 d. 

(BNS) — Konservatorių parti
jos Priežiūros komitetas pali
ko galioti ankstesnįjį spren
dimą vieneriems metams su
stabdyti parlamentarės Ni
jolės Oželytės narystę parti
joje. 

Priežiūros komitetas, ku
riam vadovauja Seimo narys 
Algirdas Katkus, penktadienį 
apsvarstė ir paliko galioti Vil
niaus Naujamiesčio konserva
torių partįjos skyriaus spren
dimą įšaldyti N- Oželytės 
įgaliojimus partijoje. 

N. Oželytė žurnalistams 
sakė retoriškai paklaususi vi
sų Priežiūros komiteto narių, 
kas turėjo lemiamos įtakos re
kordiškam konservatorių par
tijos populiarumo kritimui. 
„Kas — ar skandalingi ir *ei-

siklausė, tik jūs manęs klau
sėtės ir analizavote". 

JSeniai esu* apsisprendęs. Aš 
nesilaikiau šitos kėdės, ne
turėjau rūpesčių dėl to, kad 
įsivaizduočiau save dirbant 
tik ministru. Sprendimą aš 
turėjau, tiktai laukiau, kada 
klausysis mano argumentų", 
sakė S. Kaktys. 

singi Oželytės pasisakymai, ar 
partijos pirmininko Landsber
gio ir ministro Kakčio veiks
mai?" klausė ji. 

Parlamentare taip pat kriti
kavo V. Landsbergį suklydus 
dėl buvusio premjero Rolando 
Pakso. Jis atsistatydino spalį, 
nepritardamas konservatorių 
nuostatai dėl ..Mažeikių naf
tos" susivienijimo dalies ak
cijų pardavimo JAV bendrovei 
„VVilliams International". 

N. Oželytė teigė supratusi. 
kad daugeliui Priežiūros ko
miteto narių buvę nepriimtini 
jos vieši pareirkimai, tačiau 
parlamentarė pabrėžė buvusi 
teisi. 

„Tik vaizdingas, spalvotas 
kalbėjimas paci^da žmonėms 
išgirsti ir surt^-uoti", sakė N*. 
Oželytė. 

Par lamentan pagarsėjo dėl 
savo prieštaringų pasisaky-
mų, pavadinu^ Seimą .dože" 
ir teigė j jį daigiau nekandi
datuosianti. Viliau ji viešai 
ragino V. Landsbergį atsista
tydinti iš konservatorių vado
vo pareigų. Be to, ji sustabdė 
savo narystę konservatorių 
frakcijoje, kol ous ištirta S. 
Kakčio turto i-v rija. 

eilinius piliečius, bet prieš ne
legalų verslą ir kontrabandą". 

Anot A. Bartkaus, dėl R. 
Pakso politikos rugsėjį mo
kesčių į biudžetą surinkta 120 
mln. litų mažiau negu kovą, 
kai da r dirbc buvusio premje
ro Gedimino Vagnoriaus vy
riausybė. A. Bartkus taip pat 
kritikavo buvusį ūkio ministrą 
Eugenijų Maldeikį, kuris „be 
didelių diskusijų priėmė įsi
pareigojimus dėl skuboto Ig
nalinos AE uždarymo". 

„Kažin ar prezidentas ne
turėtų grįžt: prie IAE užda
rymo arba kartu su naująja 
vyriausybe siekti išsiderėti iš 
Europos Sąjungos daugiau fi
nansinės paramos, kad IAE 
netaptų dar vienas akmuo po 
kaklu? r. klausė A. Bartkus. 

J is siūlo grįžti prie „vaka
rietiškai griežtos" finansų ir 
mokesčių politikos, stabdyti 
nelegalų verslą ir kontraban
dą bei grįžti prie „švarių ran
kų'" politikos. 

Žemdirbių protestai 
valstybei kainuos 
šimtus tūkstančių 

litų 
Vilnius, gruodžio 3 d. 

'BNS) — Aukštesnysis admi
nistracinis teismas penkta
dienį buvogav^s daugiau kaip 
200 žemdirbių skundų dėl 
Žemės ūkio ministerijos nesu
mokėtų pinigų už supirktą že
mes ūkio produkciją. 

Teisingumo ministerijos Teis
mų departamento atstovas 
spaudai perspėjo, kad teismo 
darbas gali būti paralyžiuotas, 
jei skundai nenustos plūdę. 
Jei Aukštesniajam adminis
traciniam teismui bus pateikti 
planuojami 50.000 skundų, 
teismas nepajėgs jų išna
grinėti. Vien dokumentų tvar
kymas dėl šiu veiksmu valsty
bei kainuos šimtus tūkstančių 
litų, teigiama pranešime. 

Teismų departamentas at
kreipia dėmesį į tai. kad ginčo 
tarp žemdirbių ir Žemės ūkio 
ministerijos sprendimui už
tektų pateikti vieną skundą 
Aukštesniajam administraci
niam teismui, nes visi skundai 
yra dėl to paties — juose pra
šoma įpareigoti Žemės ūkio 
ministeriją priimti Įsakymą 
del pinigu išmokėjimo. Taip 
būtų sutaupyta da i . e val
stybes lesu. kurių ir taip labai 
visiems trūksta", rašoma pra
nešime. 

Vi lnius , gruodžio 3 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadieni pasi
rašė įstatymą dėl asmenų, 
slapta bendradarbiavusių su 
buvusios Sovietų Sąjungos 
specialiosiomis tarnybomis, 
registracijos, prisipažinimo, 
įskaitos ir prisipažinusiųjų ap
saugos. 

Visuotinės liustracijos įsta
tymą Seimas priėmė lapkričio 
23 dieną. 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės, V. Adamkus griežtai rei
kalaus tiksliai i r sąžiningai 
vykdyti šio įstatymo nuosta
tas, užtikrinti konstitucinių 
teisių ir žmogiško orumo bei 
valstybės paslaptį sudarančių 
duomenų apsaugą. 

Liustracijos įstatymas api
brėžia asmenų, kurie 1940-

* Netekę darbo vyriau
sybėje pare igūnai gauna 
kompensacijas ir naujus pos
tus, rašo „Lietuvos rytas" (12. 
03). Pasak jo, t rumpa Vilniaus 
savivaldybės darbuotojų karje
ra Rolando Pakso vyriausybė
je valstybei kainavo keliasde
šimt tūkstančių litų. Tiek rei
kėjo sumokėti įvairioms kom
pensacijoms, kurias šie parei
gūnai mažiau nei per pusmetį 
gavo net po du kartus. Iš pra
džių — išeidami iš miesto sa
vivaldybės, vėliau — ir iš vy
riausybes. Dosniai sušelpti 
valdininkai jau grįžta į anks
tesnę darbovietę, kur jiems 
rastos laisvos vietos. Tai pa
piktino savivaldybės darbuoto

jus, kuriuos del prastos finan
sines padėties siūloma pusme
čiui išieisti nemokamų atosto
gų. Juos nustebino grįžtan
tiems valdininkams nustatytų 
atlyginimų dydis, kuris už vi
dutinį savivaldybės darbuoto
jo atlyginimą didesnis net ke
liskart. .Eitai 

* Oro spėj ikams numa
tant, kad L ie tuvą iki penk
tadienio vakaro pasieks ura
ganas. Civilinės saugos depar
tamentas paprašė gyventojų 
atidėti planuotas keliones ir 
imtis papildomų atsargumo 
priemonių: statybos aikštelėse 
pritvirtinti keltuvus ir mecha
nizmus, uždaryti gamybinių, 
administracinių, mokymo įs
taigų, gyvenamųjų namu du
ris, langus bei orlaidės. Taip 
pat įspėjama nepalikti auto
mobilių prie didelių medžių, o 
kaimo sodybose suvaryti gyvu
lius į tvartus bei saugotis vėjo 
nešamų daiktų. Spėjama, kad 
iki Šeštadienio ryto vėjo greitis 
pasieks iki 35 metrų per se
kundę. BNSi 

1990 metais slapta bendradar
biavo su Sovietų Sąjungos spe
cialiosiomis tarnybomis, regis
travimo, įrašymo į įskaitą ir 
apsaugos tvarką bei už tai at
sakingų valstybės institucijų ž 
veiklą. 

Dokumente taip pat numa
tyti apribojimai asmenims, 
slapta bendradarbiavusiems 
su specialiosiomis tarnybomis, 
tačiau neprisipažinusiems. 

Buvusiųjų slaptųjų bendra
darbių veiklai įvertinti ir 
sprendimams dėl asmenų įra
šymo \ įskaitą arba viešo duo
menų apie slaptą bendradar
biavimą paskelbimo priimti 
bus sudaroma 5 narių komisi
ja. Vieną narį teiks Genera
linė prokuratūra ir po du Val
stybės saugumo departamen
tas bei Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras. 

Savanoriškai prisipažinu-
sieji bus įrašomi į įslaptintą 
įskaitą. 

Viešai neskelbtina informa
cija nebus laikomi duomenys 
apie tai , kad su slaptomis tar
nybomis bendradarbiavo pre
zidentas, Seimo ir savivaldy
bių tarybų, vyriausybes na
riai, teisėjai ir prokurorai, 
taip pat į šias pareigas kan
didatuojantys asmenys. 

Įskaitos duomenys išslapti
nami, jei asmenys apkaltina
mi padarę nusikalt imus žmo
giškumui, karo ir genocido nu
sikaltimus bei vyksta jų tyri
mas. Išaiškėjus nuslėpto ben
dradarbiavimo faktams, nu
matoma galimybė dešimčiai 
metų taikyti darbinės veiklos 
apribojimus. Tokie asmenys 
negalės dirbti švietimo įstai
gose pedagogais ir vadovais. 
eiti pareigų, susijusių su gin
klo turėjimu, dirbti valstybės 
valdžios ir valdymo, savival
dos institucijose, krašto ap
saugos ir vidaus reikalų siste
mose, muitinėje, prokuratū
roje, teismuose, saugume, di
plomatinėje tarnyboje, Val
stybes kontrolėje, advokatais, 
notarais, bankuose ir kredito 
įstaigose, strateginiuose ir ry
šių objektuose, saugos tarny
bose. 

Šis teisės aktas įsigalios nuo 
2000 metų sausio 1 dienos. 

KALENDORIUS " 
Gruodžio 4 d.: Šv Jonas Damas

kietis. Barbora, Vainotas, Žvaigtdi 
kis. 

Gruodžio 5 d.: Advento II sekma
dienis Daina. Eimintas, Gratas, Gra
žute, Geisvilė, Sabas. 

Gruodžio 6 d j Šv Nikalojua; BU 
mantas. Daįisa. Mikalojus, Norvyd*. 
Tolutis. Vėtra 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

TALKOS SAVAITGALIS 
DAINAVOJE 

Lietuvių priežodis sako: 
„Vienas vyras — ne talka". 
Įrodydami to posakio teisybę, 
š.m. spalio 15 ir 16 d. Daina
voje susirinko ne vienas vy
ras, o arti 30 talkininkų — 
vyrų ir moterų, jaunų ir ne 
taip jaunų \ metinį talkos sa
vaitgalį. 

Nuoširdūs Dainavos mylėto
jai iš Clevelando, Detroito ir 
Čikagos, kupini energijos ir 
geros valios, suvažiavo i Dai
navą pasiryžę sutvarkyti sto
vyklavietę ir paruošti ją žie
mai. Gražų ir saulėtą šešta
dienį darbininkai dūzgė kaip 
bitės. Kol Damušio namų vir
tuvėje clevelandiškis Kazys 
Paškonis vadovavo remonto 
darbams, Clevelando moterys 
vikriai sukosi valydamos sie
nas ir grindis. Antrame aukš
te sienos klojosi šviesia gelto
na spalva, nes ten, gražiai su
tardami ir viens kito neištep
dami, dirbo ketvertas iš Čika
gos ir Clevelando pasiryžę iki 
vakaro perdažyti visą antrą 
aukštą. Lauke girdėjosi moto
rinių pjūklų dūzgimas, ore 
sklaidėsi dūmų kvapas. Vyrai 
pjaustė stirtas sudžiūvusių 
medžių ir šakas degino lauže. 
Kol Spyglio ežero pakrantėje 

^ieni talkininkai plovė ir dažė 
pikniko stalus, clevelandiškis 
Linas Vaitkus, baidare išplau
kęs ežeran, traukė plūdes ir 
jų virves. Vidudienį atvyko 
grupė jaunimo iš Detroito, ly
dima Vilijos Idzelytės. nieko 
nelaukdami jie stojo į darbą 
dažyti suolus. Tarp visų dar
buotojų sukosi Dainavos tary
bos nariai Kastytis Giedraitis 
ir Marius Laniauskas, prižiū
rėdami, kad netrūktų reikme
nų ir vadovaudami darbams. 

Bedirbant nei nepastebėjo, 
kad pietų laikas atkeliavo. Re
ginos Šilgalienės ir Nijolės 
Rukšėnienės dėka, salėje mus 
pasitiko turtingas stalas. Visi 
noriai ir gardžiai papietavo. 
Pavalgę visi skubėjo vėl dar
ban, nes dar reikėjo barakų 
pastoges perdažyti ir kitus 
įvairius darbus užbaigti. Sau
lei leidžiantis, visi susirinko 
kartu prie vakarienės stalo. 
Dalinomės dienos įspūdžiais, 
džiaugėmės atliktais darbais. 
Nors jautėsi nuovargis, bet 
saldus nuovargis, nes visus 
susirinkusius jungė bendras 
tikslas ir meilė Dainavai. 

šeštadienio vakare Daina
vos tarybos nariai susirinko 
posėdžiui. Iš 13 narių dalyva
vo 8. Naujai tarybos kadenci

jai prasidėjus, nariai pasis
kirstė pareigomis: Kastytis 
Giedraitis — pirmininkas, 
Marius Kasniūnas — vicepir
mininkas, dr. Marius La
niauskas — sekretorius, Vy
tas Petrulis — iždininkas, 
Bronius Polikaitis — kartote
kos vedėjas. Buvusiam tary-. 
bos pirmininkui Vytui Petru
liui priklauso didelė padėka 
už jo ilgametį vadovavimą. 

Šiuo metu, Michigano uni
versiteto teisės fakulteto pa
galba, vyksta Dainavos žemių 
ploto matavimas. Nuo tų me
tų, kai Dainavos sklypas buvo 
nupirktas, nėra buvęs pakar
totas ploto matavimas. Šiais 
laikais labai svarbu turėti 
tikslius ir teisiškai sutvarky
tus dokumentus, ką matavi
mui baigus, turėsime. Taip 
pat vyksta Dainavos draudi
mo bylų pagrindinis peržiūrė
jimas. 

Kitos įvairenybės iš posė
džio: buvo iškeltas sumany
mas pradėti archyvą, kuriame 
būtų sukaupta medžiaga susi
jusi su Dainavos istorija. Kai 
kurie Dainavos pastatų stogai 
reikalingi perdengimo, kas 
pareikalaus nemažai pinigų. 
Reikia apsodinti ir suprojek
tuoti sodelį, kuris apsuptų 
naujai pastatytą Rūpintojėlį 
Damušio vardo namų prie
kyje. Ieškome darbininkių, 
kurios gyventų Dainavoje va
saros metu ir atliktų valymo 
darbus pastatuose vasaros sto
vykloms vykstant. Nors atro
do, kad 2000 metų vasara dar 
toli, raginame jau dabar 
kreiptis į Kastytį Giedraitį su 
prašymais. Jei domitės dirbti 
ateinančią vasarą Dainavoje, 
ar pažįstate žmones, kurie 
norėtų dirbti, nedelsdami ra
šykite ar skambinkite tarybos 
pirmininkui Kastyčiui Gied
raičiui: 20129 Whitby Court, 
Livonia MI 48152. Tel. (248) 
478-8456. E-mail 

GUSG@perceptron.com 
Dainavos stovyklavietė jau 

40 su virš metų senumo. Są
rašas, kuriame surašyti dides
ni ir mažesni reikalingi dar
bai, visuomet pilnas, niekuo
met netrumpėja. Kviečiame 
visus savo darbu ar auka pa
remti mums visiems labai re-
kalingą ir brangią Dainavą. 
Aukas galima siųsti iždinin
kui Vytui Petruliui, 37668 
North Laurel Park Drive, Li
vonia, MI 48152. 

Dainavos taryba nuošir
džiai dėkoja visiems savano-

Po ilgos darbo dienos Dainavos talkos savaitgalį. Iš k : dr. M. Laniauskas, M Kasniūnas, A. Rukšėnas, J. Kaz
lauskas, dr. Ž. Vaitkienė, L. Laniauskas, dr. L. Vaitkus ir K Paškonis. 

Jaunieji Dninavc 

riams, kurie su entuziazmu 
atsiliepė į prašymą padėti ir 
taip gražiai dirbo talkos sa
vaitgalį. Su jūsų pagalba, 
daug darbų buvo atlikta. 

Živilė Vaitkienė 

SENDRAUGIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

VILNIUJE 

Šeštadienį, lapkričio 27 d., 
Vilniuje, Savivaldybės Balto
joje salėje vyko Sendraugių 
suvažiavimas. 

Suvažiavimas prasidėjo šv. 
Mišiomis Vilniaus arkikated
ros Šv. Kazimiero koplyčioje. 
Jas aukojo sendraugių dvasios 
vadas vysk. J. Boruta. Po šv. 
Mišių jis skaitė pranešimą 
apie šiandieninės Bažnyčios 
problemas ir ateitininkus. 
Trys sendraugiai davė įžodį. 
Po dalyvių registracijos ir 
karštos kavos, suvažiavimą 
atidarė ASS CV pirm. dr. Vin
cas Rastenis, kun. V. Aliulis, 
MIC, pradėjo malda. 

Pirmininkaujantis perskai
tė gautus sveikinimus, AF 
dvasios vado arkivysk. Sigito 
Tamkevičiaus, Amerikos Atei
tininkų sendraugių sąjungos 
CV ir. jos dvasios vado kun. 
Kęstučio Trimako, dr. Arvydo 
Žygo ir kt. 

AF pirmininkas Vygantas 
Malinauskas pasveikino visus 
susirinkusius, padėkojo sen
draugiams už organizacijos 
išlaikymą, buvimą kartu. Už 
organizacijos atkūrimą, vado
vavimą sendraugiams visus 
paskutiniuosius dešimt metų 
padėkojo ASS pirmininkui dr. 
Rasteniui. 

Pirmoji suvažiavimo dalis 
buvo skirta Ateitininkų fede
racijos atkūrimo dešimtme
čiui. Jos atkūrimą prisiminė 
dr. Rastenis. Nebuvo pamirš
tas nei vienas, kuris prisidėjo 
prie AF atkūrimo, vieni iš jų 
pasitraukė iš tolimesnės veik
los (V. Žukas, s. N. Sadūnaitė, 
J. Morkus, S. Galadauskas), 
kiti ir dabar aktyviai joje daly
vauja (dr. A. Žygas, s. D. Kuz
mickaitė, arkivysk. Tamkevi-
čius ir kt.). 

Buvo prisiminti pirmieji po
sėdžiai, Atkuriamasis suva
žiavimas, sąjungų atkūrimas, 
pirmųjų kuopų kūrimas, vys
kupų pagalba kuriant vysku
pijų valdybas... 

Vysk. M. Valančiaus blai-
vystės sąjungos pirm. J. Kan-
čys ASS pirmininkui įteikė 
padėkos raštą, pristatė idėjas 
apie „keliaujančias parapijas", 
pakvietė aktyviai įsijungti į jų 
organizuojamą veiklą. Rašyt. 
J. Mikelinskas kalbėjo apie 
Bažnyčios dabartinę padėtį, 
pasakojo apie ateitininkuos 
idealus mūsų tautoje, apie pri
mestus kaltinimus Bažnyčiai 
visuomenėje. 

Savo mintis išsakė mokyt 
Jakimavičienė, glob. K. Sipie-
ne, V. Zulonaitė. AF vicepirm. 
Vidas Abraitis kalbėjo apie 
vietovių valdybas ir sendrau-

ATEITININKŲ KŪČIOS 
Studentai ateitininkai kvie

čia lietuvių visuomenę daly
vauti Kūčių šventėje sekma
dienį, gruodžio 19 d., 1 v.p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Šv. Mišias aukos kun. Rimas 
Gudelis. Po Kūčių vakarienės, 
paruoštos Onos Norvilienės ir 
talkininkių, bus bendras gie
dojimas. Apie dalyvavimą iš 
anksto pranešama Valerijai 
Žadeikienei tel. 708-424-4150. 
Studentai ateitininkai kviečia 
visus kartu švęsti Kristaus gi
mimą ir tęsti šią gražią Či
kagos visuomenės tradiciją. 
Lauksime! 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 
1999 metų MAS — mok

sleivių ateitininkų Žiemos 
kursai vyks Dainavoje gruo
džio 26-30 d. Kursų programa, 
ruošiama Birutės Bublienės ir 
Vėjo Liulevičiaus, pavadinta 
„Kelionė per tiltus, kelius ir 
tunelius į jrečiąjį tūkstant
metį". Paskaitas skaitys dr. 
Audronė Skrupskelienė, dr. 
Audrius Polikaitis, dr. Vėjas 
Liulevičius ir kun. Edis Putri
mas. Vadovauti sutiko Paulius 
Gražulis, Liudas Landsbergis, 
Haris Subačius, Vija Bublytė, 
Audrė Budrytė. Kapelionas 
bus kun. Edis Putrimas. Daly
vių skaičius ribotas, todėl visi 
moksleiviai prašomi nedel
siant registruotis pas Birutę 
Bublienę, tel. 248-646-8588, 
arba paštu — 5190 Longmea-
dow Rd., Bloomfield Hills, MI 
48093. 

TRUMPAI IŠ 
LIETUVOS 

Aktorius pas ateitininkus 

Vilniuje, trečiadienį, gruo
džio 1 dieną, studentai ateiti
ninkai .Ateities pėdsakų" va
karonėje klausėsi aktoriaus 
Vlado Bagdono, kuris dalinosi 
savo patirtimi ir atsakinėjo į 
įvairius klausimus. .Ateities 

gių vaidmenį jose. Pirminin
kaujantis P. Plumpa apibend
rino ir pasakė savo nuomonę 
visais kalbėtais klausimais. 

Po buvusios ASS CV atas
kaitos, buvo pasiūlytos kandi
datūros į naują ASS CV. Iš
rinkta tokios sudėties: ASS 
CV dvasios vadas vysk. J. Bo
ruta, pirmininkas Petras 
Plumpa, vicepirmininkas Liu
tauras Serapinas, iždininkas 
prof. Leonas Maciūnas, sekre
torė Reda Sopranaitė, nariai: 
mokytojai Nijolė Butkuviene 
ir Petras Sidagis. Garbės 
pirm. dr. V. Raskms. Garbes 
teismo pirm. Paulius Vinkle-
ris. Pirm. Petras Plumpa su
pažindino su sąjungos veiklos 
gairėmis, pramatomais dar
bais. Suvažiavimą pabaigėme 
Ateitininkų himnu. Suvažia
vime dalyvavo 72 asmenys 
(nebūtinai sendraugiai) 36 vy
rai ir 36 moterys i tai Sauliaus 
Girniaus pastebėjimas). 

Rėdą Sopranaitė 

pėdsakai", tai paskaitų ir se
minarų ciklas skirtas aukš
tųjų ir aukštesniųjų mokyklų 
studentams bei vyresniųjų 
klasių moksleiviams. Kviečia
mi įvairių sričių paskaitinin
kai dalyvauti .šioje ateitinin
kų bendram išsilavinimui 
skirtoje programoje. 

Su Vytautu Dudėnu 

Korp. Kęstučio pirmininkas 
Lietuvoje, Ričardas Novosins-
kas, pranešė, kad kęstutiečiai 
turės susitikimą su Finansų 
ministru Vytautu Dudėnu 
penktadienį, gruodžio 10 d., 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune. V. Dudėnas kalbės te
ma „Studijų ir aukštojo moks
lo finansavimas Lietuvoje: 
perspektyvos ir galimybės". 

Tradicinis savaitgalis 

Gruodžio 4-5 d. Trakuose, 
vyks tradicinis ateitininkų sa
vaitgalis, sendraugiams, stu
dentams, globėjams, dvasios 
tėvams ir 12-tos klases moks
leiviams ateitininkams. Bus 
aptariama ateitininkų pasi
rengimas 2000 jubiliejiniams 
metams ir XIII Ateitininkų fe
deracijos kongresas, kuris 
vyks 2000 m. liepos 21-23 die
nomis, Kaune. Savaitgalio me
tu bus pasiūlytos ir aptartos 
Ateitininkų federacijos veiklos 
bei paramos globėjams progra
mos. 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.8. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tintoy Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 706-246-0067 arba 706-246-6581 
6449 8. rUafMRbad 

Valandos pagal susitarimą 

DR JANINA JAKSEVlClUS 
JOKŠA 

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

DR. DAUA JODWAUS 
DANTL) GYDYTOJA 

3800 Highland Ava., Ste. 201 
(rt«sai gatvės nuo Good S«m»«»n Igoninast 

Downer» Grova, IL 60615 
Tol. 630-960-3113 

Viiandos sus*ru» 

DR: K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SP6CIAUSTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 8. Kedzie Ava., Chicago 

773-778-6989 arba 773-498-4441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr P Kisieliaus 

praktiką. Vai. euaftarus, arba 
na:p*rmd. 11-7.antod.9-5. 

tračd. 108. penktd. t 0 4 . < « 
antrą esetd. 10-2.1443 8. 50 

Ava., Ctearo. IL 
Tai. 708-682-4159. 

M. VILUA tePtlim 
Amber Health Center 

Stuburu, sąninų ir raumenų gydymas, 
crtirooraktika.manuslinė terapija. 

akupunktūra. 
7271 S. Hartem, BrMfcvfe*, IL 

«©4S5. Tel. 706-594-0*60. Kalbame 
HeturMkai. Valandos susitarus 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Aurora Medfcal Center 

10400 75 St, Kenoah*. Wl 53142 
(414)697 6990 

Ramoną C. Manh,MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

639-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGUA 

1192 WaJtorSt, Larnont, IL 80439 
1301 Copperaeld Ava., Šuto 113, 

M a t , IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Roberts Road 
Hickory Ha» 

Tai 708-698-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKATTIS 
Š E I M O S DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAJHLY MEDtCAL CL*6C 
16606-127 8L, Lamom. IL 60430 
Prkkiuso Pato* ConvnurUty Hoapttal 

SDvarOoMHoapM 
Valandos pagal susitarimą 

Tat 630-257-2266 

dvrfac Daapmafe, LTD. 
6132S.KedziaAva. 
Chicago. IL 60629 
Tel. 773-438-7700 

RIMGAUDAS NEM1CKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S Kedzie CHICAGO, IL 60652 
Tai. 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSfOS. MD 

OREGORY SUELZLE, MD 
Itflnoto PaJn Trertment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhelm Rd. 
Waefcheeter. IL60154 

Ta(. 708-344-1894 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M D . 
Specialybė • vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbank, IL 
Tai. 708423-6114 

Valandos pagal sustanmą 

DR. KENNETR J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydyto* 
Penetnkikarne nuolaida 

4007W 56 8t,Ct*3ago,IL 
Tai. 773-7366596 

4707 S. rjfcart La Granas, H. 
Tai. 706^62-4467 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MsJn S t 
Matteeeon. IL 80443 
TaL 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weat Ava. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos Kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4 6 4 7 VV. 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 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA* 

9525 S.TMh Ava., Hicfcory Ha**, N. 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEAŠCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie fcve. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR LPETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hckory Hite. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (708) 596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, MD., S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773 .229 -9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA,M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

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

Downers Grove, IL 60515 
Tai. (630) 436-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLES. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 

1200 S. York, Elmnurst. IL 60126 
630-941-2009 

BIRUTELPUMPUnS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Pmctice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. (219) 647 5279 
Hobsrt. IN 46342 Faa (?10) 647-6236 

NUOLE STANKEVlClOTĖ, M.D. 
Board Certrfied. Intemal Medidne 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croaą rmhmtnrmt Pavatan 

3f l Soufh 
Utuanian Plsza Ct. at C atomai Ava. 

Chicago, IL 60829 
Tai 773-471-7879 
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Amerikos Lietuvių organizacijų 
bendradarbiavimo konferencijos 

dalyviams 
Mieli tautiečiai sveikinu jus, susirinkus į šį renginį, sutel

kusį Amerikos Lietuvių organizacijas bendrai diskusijai. Jūsų 
bendradarbiavimas ir politinė veikla yra labai svarbi Lietuvai, 
siekiančiai plėsti savo dalyvavimą laisvų pasaulio valstybių 
šeimoje. Išeivijos organizacijų tolesnė parama ir inciatyvos ype& 
reikalingos Lietuvai integruojantis į Euroatlantines struktūra* 

Tikiu, kad, žengdami į antrąjį atkurtos nepriklausomybės de
šimtmetį, jausime vienas kito petį, stiprinant demokratinę Lie
tuvą, keliant jos gerovę ir puoselėjant lietuvybę ui tėvynės 
sienų. 

Linkiu konferencijai sėkmingo darbo, o jos dalyviams — neiš
senkančios energijos ir ištvermės. 

Nuoširdžiai, 
Valdas Adamkus 

Lietuvos Respublikos prezidentas 
Vilnius, 1999 metų gruodžio 4 diena 

Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė PauSkienė 

Gerbiami konferencijos dalyviai, 

Nuoširdžiai džiaugiuosi proga pasveikinti Amerikos lietuvių 
organizacijų konferencijos dalyvius. Šis renginys yra gera gali
mybė išeivijai Amerikoje aptarti bendradarbiavimą tarpusa
vyje, su Amerikos įstaigomis bei Lietuva ir jos organizacijomis. 
Tikiu, kad pasirinktas moto — „Vienybė įvairovėje" — puikiai 
atspindės Jūsų darbą ir tarpusavio supratimą. 

Dar kartą patvirtinu, kad labai aukštai vertinu Amerikos lie
tuvių pastangas talkinti Lietuvai Jūsų parama buvo labai 
svarbi, mūsų kraštui siekiant nepriklausomybės. Atgavus lais
vę, išeivijos svarba Lietuvai jokiu būdu nesumažėjo ir dabar, 
siekdami strateginių tikslų — narystės demokratiją ir laisvo
sios rinkos vertybes išpažįstančiose organizacijose — esame 
dėkingi Amerikos lietuviams už nuolatinę paramą. 

Leiskite dar kartą palinkėti Jums sėkmingo darbo konferenci
joje. 

Algirdas Saudargas 
Lietuvos Respublikos 

Užsienio reikalų ministras 

ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ KONFERENCIJA 

VILNIUJE 
DU JONAS VALAITIS 

1999 m. lapkričio 12-14 d. 
Vilniuje įvyko Baltijos valsty
bių (Estijos, Latvijos ir Lietu
vos* -socialdemokratų konfe
rencija — suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 15 latvių, 6 
estų ir per 30 lietuvių — so
cialdemokratinių partijų at
stovų, jlie, pasisakydami už 
Baltijos valstybių glaudesnį 
bendradarbiavimą, priėmė šią 
rezoliuciją! 

Pasiremdami Pabaltijos So
cialdemokratų 1955 metų 
Londono Deklaracija, dėl Pa-
baltįjos Valstybių (Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos) apsijun-
gimo, pasirašytą Pabaltijos 
Socialdemokratų partijų pir
mininkų egzilyje (estų: Joha-
nnes Mihkelson,. latvių: Bru
no Kalnins ir lietuvių Stepono 
Kairio), dabartinių Pabaltijos 
Socialdemokratų partijos at
stovai, susirinkę lapkričio 13-
14 d. Vilniuje — Lietuvoje, 
išklausę eilę pranešimų, dėl 
glaudesnio bendradarbiavimo 

Pabaltijos valstybių parla
mentuose politinėje, ekonomi
nėje ir kultūrinėje srityse, 
priėmė suvažiavime šią rezo
liuciją, kuri bus pateikta Lat
vijos, Estijos ir Lietuvos par
lamentams per respektuoja
mus socialdemokratų parla
mentinius atstovus. 

Ši rezoliucija pasisako už: 
1. Pabaltijos valstybių — 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
— valstybingumą ir tvirtumą 
per: 

A. Politinės demokratijos 
įgyvendinimą; 

B. Ūkinį bendradarbiavimą, 
kuris nekliudo pavienių Pa
baltijos valstybių ūkiniam au
gimui; 

C. Žmogaus teisių įgy
vendinimą teisinės valstybės 
rėmuose su valstybine tautine 
kalba; 

D. Atitinkamą Pabaltijos gy
nybos sistemą NATO sudėty
je. 

•JAV oro uostų apsauga 
pras ta — po tyrimų praneša 
Susisiekimo dept. Kelių mies
tų oro uostuose tyrinėtojai 
stengėsi prasiskverbti į ypa
tingos apsaugos vietas; 70% 
tokių bandymų buvo sėk
mingi. Tyrinėtojams taip pat 
pasisekė be reikalingų doku
mentų įlipti į 35 įvairių oro li
nijų lėktuvus. (WSJ) 

•Neseniai išrinkto Ma-
cedonijos prezidento Boris 
Tajkovski politinis likimas 
neaiškus. Aukštasis teismas 
paneigė prezidentinių rinkimų 
rezultatus iš maždaug 230 
(daugiausia albanų apgyven
dintų) rajonų. Buvę komunis
tai buvo atsisakę priimti 
lapkr. 14 d. rinkimų rezulta
tus. (WSJ) 

2. Skatinimą koordinuotos 
užsienio politikos Jungtinėse 
Tautose, Europos Sąjungoje ir 
tarptautinėse politinėse orga
nizacijose, kaip pvz., Socia
listų internacionale ir atida
rant Pabaltijos prekybos ir 
informacijos centrus dides
niuose miestuose, ir pageri
nant Garbės konsulų institu
cijas. 

3. Skatinant bendromis pas
tangomis tvarkomą susisie
kimą žemėje, ore ir vande
nyse: užbaigiant Via Baltica 
statybą ir plečiant patarnavi
mus susisiekimui traukiniais. 

4. Skatinant prekybą ir 
reikšmingas pramonės insti
tucijas, pasisakant už privatų 
ūkį su bendruomenine ir val
stybine atsakomybe. 

5. Mes visiškai pritariame 
Šiaurės Dimensijų valstybių 
(Nordio Dimentions) gairių 
nustatymo iniciatyvai ir ypa
tingai pritariame bendradar
biavimui tarp šiaurės Baltijos 
(Nordic Baltic) ir Baltijos 
jūros srities valstybių. 

6. Skatinant bendradarbia
vimą Baltijos valstybių tarpe, 
siekiant socialinės demokrati
jos įgyvendinimo Baltijos val
stybėse Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. 

Pasirašo konferencijos pir
mininkai: 

Rein Jarvelill 
Moodukat tarybos narys 

Valdis Lauskis 
vicepirmininkas Latvių 

socialdemokratų darbininkų 
partija 

Juozas Olekas 
vicepirmininkas, Lietuvos 

Socialdemokratų partija 

•JAV-ose dauguma su
tiks 2000 metus namuose 
arba su draugais, — o 12%-
15% bus bažnyčiose. Ap
klausose 75% gyventojų pasi
sakė, kad Naujųjų metų išva
karėse žada neiti į pokylius, o 
praleisti vakarą namuose arba 
su draugais. Taip pat didėja 
susidomėjimas ne tik Kūčių 
vakarą bet ir Naujųjų metų 
išvakarėse nesilinksminti, o 
melstis. Daug bažnyčių bei 
sinagogų ruošia ypatingas pa
maldas sutikti Naujuosius me
tus. (Fox news) 

•Penkerių metų amžiaus 
kubiečio berniuko, pabėgu
sio į JAV, ateitis neaiški. 
Praėjusią savaitę nuskendo 
perkrautas motorinis laivas, 
vežęs pabėgėlius iš Kubos. Po 
dviejų dienų vandenyje išliko 
gyvi tik trys asmenys — jų 
tarpe minėtas berniukas Elian 
Gonzalez; jo motina ir patėvis 
nuskendo. Atsigavęs ligo
ninėje, Elian dabar yra pas gi
mines Miami mieste, o jo 
tėvas Kuboje reikalauja jį 
grąžinti. JAV Imigracijos 
dept. reikalą sprendžia. (WSJ) 

•Prez. Jelcinas paguldy
t a s į ligoninę; nustatytas 
plautių uždegimas. BAISU Dū
ma vienbalsiai nutarė žymiai 
sustiprinti Saugumo departa
mento galią, tuo geriau apsi-
saugojant nuo terorizmo ir pi
lietinių neramumų, o virš 
Čečėnijos sostinės Grozno ru
sų lėktuvai išmetė lapelius, 
raginančius gyventojus bėgti 
iš miesto nuo vis stipresnių 
puolimų. Rusams dar nepavy
ko miesto apsupti ir šiuo metu 
jie kovoja su 500 čečėnų dėl 
kontrolės paskutinio likusio 
plento iš Grozno. (WSJ) 

•Je igu juda, apmokes
t ink — tai senas politikie
rių įprotis. Praėjusiais me
tais Kalėdų švenčių metu JAV-
ėse buvo išleista 1.5 milijardai 
dol., perkant prekes per inter-
netą. Spėjama, kad šįmet ta 
suma beveik patrigubės — 4 
milijardai dol. Pirkėjams ne 
tik patogu, bet ir pigiau, nes 
prekės, perkamos tokiu būdu, 
nėra apmokestintos. Tačiau 
nėra ko rūpintis, nes jau keli 
gubernatoriai, vedami respu
blikono Utah gubernatoriaus, 
planuoja kaip nors įvesti 
mokesčius visoms prekėms, 
parūpintoms per internetą. 
(WSJ) 

•Palestiniečių įstatymų 
darytojai smerkė asmenis, 
kurie pasirašė lapelį, kaltin
dami Yasser Arafat vyriausy
bę korupcija ir išdavyste. Pasi
rašiusių tarpe buvo Fatah pa
reigūnų ir buvęs Nablus mies
to meras. Šiuo metu devyni 
lapelio pasirašytojai sulaikyti, 
o šeši atsiėmė kaltinimą. Vie
nas sakė, kad savo namuose 
buvo pašautas už pasirašymą. 
(WSJ) 

•Taivanas pareiškė, kad 
sumokės Albanijai 1 mili
jardą doL už diplomatinį 
pripažinimą. Neseniai įvy
kęs Albanijos kaimynės Ma-
cedonijos pritarimas Taivanui 
pradėjo varžybas tarp Taivano 
ir Beidžingu dėl diplomatinio 
pripažinimo. (WSJ) 

•Panama perėmė pasku
tinę JAV kariuomenės 
bazę Panamos kanalo zo
noje. Oficialus kanalo perleidi
mas Panamos vyriausybei 
vyks gruodžio 14 d. Prez. Clin-
ton nutarė nedalyvauti apei
gose. Jam atstovaus Valstybės 
sekr. Albright ir buvęs prez. 
Jimmy Carter. (WSJ) 

•Vašingtone užsibaigė 
biudžeto kova. Prez. Clinton 
pasirašė 391 milijardų dol. 

- biudžetą, tačiau nebus pakel
tas darbuotojų atlyginimo mi
nimumas, nepasikeitė Sočiai 
Security finansų struktūra, 
nebuvo Medicare prirašytų 
vaistų padengimo pakeitimų. 
(WSJ) 

• I rakas pasiruošęs toliau 
pumpuoti ir pasauliui par
duoti naftą, kai tik Jung
tinės Tautos panaikins sankci
jas — aiškina Bagdadas. Jis 
teigia, kad Irakas yra atstatęs 
savo naftos įmones ir galės 
parūpinti net daugiau naftos 
negu prieš- 1990 metais 
įvestas sankcijas. (WSJ) 

•Nors JAV-ose mokesčiai 
aukšti , bet Vokietijoje dar 
blogiau. Mokesčiams vis di
dėjant, vokiečiai ieško būdų 
pasilaikyti didesnę dalį savo 
uždirbtų pinigų. Nemažai yra 
atidarę banko sąskaitas už
sienyje, ir automobilių sė
dynėse paslėpę pinigus, va
žiuoja per sieną. Taigi, toliau 
vyksta kratos prie sienos, — 
taip kaip sovietiniais laikais. 
Tik dabar dažniausiai sustab
domi Mercedes ir BMW auto
mobiliai, važiuojantys Luk-
semburgo arba Belgijos kryp
timi. Šios savaitės pasitari
muose britų finansų ministras 
nepasidavė vokiečių spaudi
mui ir nesutiko įvesti 20% mo
kesčių užsieniečiams, inves
tuojantiems Anglijoje. (WSJ) 

Danutė Bindokienė 

Mokėkime pasirinkti 
Su gruodžio pradžia suin

tensyvėja dovaninių prekių 
pasiūlos, įtaigojimai. jog mei
lė vis tik turi kainą — juo 
brangesnė kalėdinė dovana, 
tuo geresnis įrodymas artimie
siems, kad jie mylimi... Be to. 
nuolat skatinama parodyti ge
rą širdį nepasiturintiems, kad 
ir jų šventes būtų linksmes
nės, sotesnės, šiltesnės. Iš tik
rųjų amerikiečiai yra labai 
dosnūs ir Kristaus Gimimo 
švenčių proga gausiai aukoja 
pinigus, maistą, žieminius 
drabužius bei kitus reikmenis 
ne tik savo apylinkės ar mies
to varguoliams, bet Šelpia ir 
kitus kraštus. Gaila, kad kar
tais tas geraširdiškumas įvai
rių sukčių ir apgavikų išnau
dojamas saviems tikslams. 

Lietuviams galbūt lengviau 
daryti atranką kam aukoti, 
kur jų labdara nukeliauja. O 
jos dažniausias kelio galas — 
Lietuva. Ne taip seniai buvo 
pradėta tautiečius užsienyje 
įtikinėti, kad tėvynėje jau jo
kios labdaros nereikia, visi 
gali nusipirkti, ko tik širdis 
geidžia, ko tik reikia. „Ame
rikoniškų skudurų" niekas ne
pageidauja, visi našlaičiai ir 
seneliai puikiausiai valstybės 
aprūpinami ir globojami, ligo
niai gydomi, o jeigu kur nors 
kaime padūsaujama dėl pasi
taikančių sunkumų, tai todėl, 
kad ..kaimas prasigėręs, pil
nas tinginių ir apskritai ne
vykėlių..." 

Vargiai kas tokiomis nesą
monėmis patikėjo, nes Ameri
kos lietuviai pakankamai susi
pažinę su Lietuvos gyvenimu 
— dažnai tėvynę aplanko, turi 
artimus ryšius su giminėmis, 
pažįstamais. įvairiomis orga
nizacijomis bei institucijomis. 
Tai ne anais sovietiniais lai
kais, kai mus nuo Lietuvos 
skyrė geležinė ar kitokia už
danga ir turėjome tenkintis 
tikrovės nuotrupomis arba ko
munistinio rojaus propagan
da. Antra vertus, savo tarpe 
turime labdaros organizacijų, 
kurių pagrindinis tikslas telk
ti ir teikti paramą jos reikalin
giems tautiečiams Lietuvoje. 

Viena yra visiškai aišku: tos 
mūsų organizacijos yra patiki
mos, veikiančios savanoriš
kais pagrindais, tad kiekvie
nas doleris sumažina vargą, 
užuot patekęs į kokio biurok
rato kišenę. Sunku šiandien 
kiekvieną labdaros organiza
ciją paminėti, bet praėjusį 
mėnesį VVashington. DC, vy
kusi konferencija ..Dovana 
Lietuvai" yra geriausias įro
dymas, kiek jų daug, kokios 

jos visos veiksmingos ir, svar
biausia, kiek turime pasi
šventusių žmonių, kurie skiria 
savo laiką bei jėgas artimo 
meilei. 

Kai šiandien atsiskleisite 
ketvirtąjį mūsų dienraščio 
puslapį, į jus pažvelgs "dau
giau kaip tuzinas vaikučių. 
Gražūs tie lietuviukai, bet su 
kokia viltimi jie žvelgia į 
užjūrio tautiečius (net iš nuo
traukos;, tikėdami, kad atsi
ras geradarių, kurie sutiks pa
lengvinti jų kasdieninius sun
kumus... Argi galime likti tam 
nebyliam prašymui abejingi? 

Prieš kelias dienas užbai
gėme atkarpoje spausdinti So
cialinių reikalų tarybos pirmi
ninkes B. Jasaitienės įspū
džius iš apsilankymo Lietu
voje. Ne savo malonumui ji 
buvo ten nuvykusi, o kaip tik 
susipažinti, patikrinti, kaip 
tvarkomasi su įvairių, Sociali
nių reikalų tarybos globojamų, 
labdaros komitetų siunčiama 
parama — ar ji teisingai, tvar
kingai išdalinama. Panašius 
reportažus nuolat pateikia ir 
,,Saulutės", Lietuvos Vaikų 
globos būrelio pirmininkė Ind
rė Tijūnėiienė, ir Lithuanian 
Mercy Lift organizacijos, dau
giausia besirūpinančios me
dicinine labdara, vadovybė, 
BALFas, ir Lietuvos preziden
to žmonos Almos fondo, Vy
tauto Landsbergio fondo bei 
kitų komitetų, fondų ir pan. 
vadovai. 

* 
Tad į, ypač švenčių laikotar

piu, iškylantį klausimą: ar 
mano aukos, mano parama 
pasieks tuos, kuriems ji reika
linga, ar ja nebus piktnaudoja-
ma, atsakymas nesunkus — 
mokėkime pasirinkti! Sako
ma, kad labdara turi prasidėti 
savųjų tarpe, o mes pakanka
mai turime tų „savųjų", ku
riems pagalbos reikia — ir 
Kalėdų metu, ir kitu laiku. 
Juk žmonės išalksta ir po 
švenčių, juk jiems šalta visą 
žiemą, juk vaikai turi lankyti 
mokyklą didesnę metų dalį... 
O kalbant apie mokyklas, pa
sigirsta vis daugiau gerų ži
nių, kad mūsų tautiečiai pa
siryžta konkrečiai paremti sa
vo kilmės vietovės — kaimo, 
bažnytkaimio, miesto — mo
kyklą, įsteigdami, nors ir nedi
delį, bet nuolatinį, fondą. 
Koks tai gražus užmojis ir pa
vyzdys * beaugantiems vai
kams, kurie ta parama pasi
naudos! Jiems tai kasdien 
akivaizdžiai primins, kad pik
tos kalbos apie užsienio lietu
vius yra grynas melas! 

LIETUVA PRIEŠ 15 METŲ 
ANTANAS JUODVALKIS Tęsinys 

Nr.4 Ne
sant nė vieno darbingo as
mens, padėtis buvo tragiška ir 
beviltiška. Du vyresnieji vai-, 
kai bandė pasiekti Lietuvą ir 
organizuoti pagalbą, bet bė
gant buvo pagauti ir uždaryti 
trejiems metams į kalėjimą. 
Anot Onos pasakojimo, tik 
maldos ir stebuklas juos išgel
bėjo. Po dešimties metų visa 
šeima susirinko Lietuvoje, ku
rią pasiekė įvairiais keliais ir 
aplinkybėmis. Dabar (1984 
m.) visi devyni gyvena Lietu
voje, turi savo šeimas ir daž
nai susitinka. Kaip visiems 
tremtiniams, įsikūrimas sa
vame krašte buvo ypač sun
kus, nes vietinė lietuvių ko
laborantų valdžia nenorėjo 
duoti leidimų. 

Visi nusiskundė butų stoka. 
Vaikai suaugo, vedasi, sulau
kia šeimų, o buto negauna ir 
tenka gyventi pas tėvus. Susi
kimšimas ir nepritekliai suke
lia nesantaika tarp tėvų ir 
naujos šeimos Padėtis dar la

biau pasunkėja, o išeities nė
ra. Butų stoka yra pirmoji so-
vietijos problema. 

Šeštadienis (VII. 14 d.) — ke
lionė į Kauną. Apie 11 vai. 
ryto pasiekėme Kauną ir auto
busas sustojo Vytauto pros
pekte, prie vieno restorano 
(pavadinimą užmiršau). Čia 
mus pasitiko Vytė su dukra 
Irena ir jos vyru Viktoru, ir 
pasiėmė savo globon. Automo
biliu apvažiavom Kauno sena
miestį, Nemuno ir Neries san
taką, Kauno pilies restauruo
tus griuvėsius ir sustoję ap
žiūrėjom Baltąją Gulbę dabar 
Santuokos rūmus. Matėme 
santuokų apeigas. Jaunave
džius pasitinka orkestras, gro
damas maršą. Atskiruose 
kambariuose, dalyvaujant pa
lydai, surašomas sutuoktuvių 
aktas ir po to visi išeina. 

Apatinėje Baltosios Gulbės 
dalyje — rūsyje yra nuolatinė 
keramikos paroda. Prieš tai 
perėjome Karo ir Kultūros 
muziejus, tuos pačius, kuriuo

se ir prieš karą — nepriklau
somybės laikais — buvo to 
paties tipo muziejai. 

Nuo Santuokos rūmų perėjo
me Laisvės alėją, kuri skirta 
tik pėstiems. Liepos išaugę, 
yra naujų pastatų, bet didieji 
statiniai ir teatras tebėra tie 
patys. Gatvėje išdėstyti staliu
kai ir žmonės susėdę gurkš
noja arbatą ar kavutę. Mes 
irgi prisėdome minutei. Didelė 
ir graži parduotuvė — Merku
rijus. Paskubomis perėję visą 
alėją, užsukome į Saborą, ku
riame šiuo metu yra vitražų 
muziejus. Laikas negailestin
gai bėgo ir šeimininkai ragino 
važiuoti pas juos pietauti. 
Stabtelėję Parodos 22, apžiū
rėjome buvusius Korp! Neo-
Lithuania rūmus, dabar pa
vestus pionieriams ar kitiems 
komunistų junginiams. Durys 
buvo užrakintos ir, apėję pas
tatą, neradome nė gyvos dva
sios. Čia padarę nuotraukų, 
patraukėm pas žmonos brolį 
Vytę, kur mūsų laukė pietūs 
su iškilmingu sutikimu ir 
juostų užrišimu. Vytė perskai
tė sveikinimą, atskirai man ir 
Uosiui, ir įteikė oarsivetti i 

Ameriką. Vytė taip pat gyvena 
penktame aukšte be lifto. 

Čia pasidalinę įspūdžiais ir 
užkandę, sulaukėm Teoeės 
(mano sesers Onos dukters, si-
biriokės), kuri taip pat norėjo 
parodyti savo butą. Paskubo
mis padėkoję už malonų pri
ėmimą, laikinai atsisveikino
me, nes, gyvendami netoli, jie 
žadėjo vėliau prisijungti. 

Pas Teosę radome Jonavoj 
gyvenančius Onos vaikus ir 
patį jauniausiąjį Joną, gimusį 
Sibire, su dukra. Jie atvyko 
net iš Marijampolės, vadina
mos Kapsuku. 

Čia apsikeitėme dovanomis 
ir prie stalo nebesėdom, nes 
buvome tik po pietų. Teosės 
butas nemažas — trys kam
barėliai, virtuvė ir vonia. Bu
tas yra kažkuriame aukšte, 
kuris pasiekiamas liftu. Su
sigrūdę gyvena Teosė su vyru 
Juozu, sūnus Vidas su žmona 
ir vaikučiu ir dar palikta vieta 
mamos Onos lovai, nore ji pati 
vasarą gyvena pas dukrą Zosę 
Juškėnų kaime, netoli Utenos. 
Padaugėjus Vido seimai, ir 
žiemą Ona gyvena pas sūnų 
Antaną Jonavoje, arti bažny

čios. 
Vėliau pas Teosę atvyko ir 

Vytė su šeima, tad ankštose 
patalpose buvo didelis susi
kimšimas. Nebuvo progos nei 
pasikalbėti, nei žmoniškai pa
bendrauti, o ir laikas buvo ri
botas. Artėjant 8 vai. vakaro, 
visi pajudėjo ir palydėjo mus 
iki autobuso. Vilnių pasiekė
me 10 vai. vakaro ir nuėjome 
ilsėtis, nes kitą rytą buvome 
sutarę vykti į Zarasus. 

Kelionė į Zarasus 

Sekmadienis, liepos 15 d. 
Rytas apsiniaukęs, tarpais ly
noja. Vyto vežami ir Genės 
Petrui rodant kelią, mudu su 
Uosiu pajudėjom į Zarasus 
Kelias geras, asfaltuotas. Va
žiavome pro Švenčionėlius, Ig
naliną, Salako kryptimi. Pake
liui ganėsi vienišos kolūkiečių 
karvutės, puvo nupjautas šie
nas. Vienur kitur kolūkiečiai 
bandė džiovinti šieną, bet be 
didesnių pasekmių, nes laikas 
nuo laiko nulydavo. Po poros 
valandų važiavimo pasiekėme 
pažįstamas vietas — Sarapi-
niškę, Asiūklius, Bajorus ir 

pagaliau gimtąjį Jurgiškj. Mū
sų sodybos yra belikę tik pa
matai ir 1943 m. užveistas 
vaismedžių sodas, kuris laiko 
ir vėjų nugairintas, nes niekas 
nebandė pridėti rankos jam 
prižiūrėti. Geresnio ir švieses
nio gyvenimo viltys sudužo į 
sovietinės santvarkos grubu
mą — negyvenimiškumą. Gy
venamąjį namą tuoj po karo 
konfiskavo ir perkėlė į kolūkio 
centrą Bajoruose. Motina liko 
be pastogės, o brolis Balys 
slapstėsi, partizanavo. Vėliau, 

gyvenamą patalpą pasidarė iš 
svirnelio, kurį irgi po kiek lai
ko konfiskavo ir perkėlė į Sa
laką kalves kontorai. Šiuo at
veju vietinė administracija 
sauvaliavo ir elgėsi ne pagal 
bolševikų įstatymus. Bylinėtis 
su administracija nebuvo sau
gu, nes galėjo išsiųsti į Sibirą 
ir reikalą baigti. 

Čia pat dar tebegyvena pus
brolis Julius su žmona^r pus
seserė Anele su vyru. Aplan
kėme ir juos. bet matytas vaiz
das pribloškė. (Bus daugiau) 

Gimtajame .hirgiSkių kaime radome tik tėviškės namų laiptų likučius 



tmmmmmm mmmmm mmmmmm 

DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 4 d., šeštadienis 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

Veikli j a u n a šeima — „Lituanicos" skautų t un to tunt ininkas Ričardas 
Chiapetta ir ^s'erijos" ju rų skaučių tunto vadijos narė Taiyda Rudaitytė-
Chiapetta. su pirmgime dukrele Maya. Archi tektas Ričardas ir mokytoja 
Taiyda yra veiklus Akademinio Skau tų sąjūdžio nariai ir šioje kadencijoje 
buvo išrinkti į Lietuvių Skautų s-gos Tarybą. Taiyda šiuo metu y ra ir 
LSS Seserijos atstovė JAV Vidurio rajonui. 

Nuotr . A t o s S a b a t a i t i e n ė s . 

DARBŠTUS IR KŪRYBINGAS 
JAUNUOLIS 

nizuoti Hillsdale kolegijoje 
Talentų vakarai tapo tradici
ja. Yra atlikęs įvairius pagrin
dinius vaidmenis dramos 
spektakliuose, ypač atminti
nai pasižymėjo operetėje „Oh, 
Boy:~. 

Wurzburg e (Vokietijoje) stu
dijavo vokiečių kalbą. Yra pa
tyręs keliautojas, bene visą 
Europą jau apžiūrėjęs, savo 
draugams ir šeimos nariams 
ekskursijas suplanavęs ir 
joms vadovavęs. Šoko dvejose 
tautinių šokių šventėse Lietu
voje t su Vasario 16-tos gimna
zija ir su Detroito sambūriais). 
Almis, turėdamas laiko, pra
nešinėjo Detroito lietuvių ra
dijo laidose. 

Šiuo metu Almis ruošia ma
gistrą iš Public Policy su visa 
stipendija Pepperdyne univer
sitete Malibu, Kalifornijoje. 
Šoka tautinius šokius su Los 
Angeles jaunimo ansambliu ir 
yra prisidėjęs prie mėgiamo 
jaunimo stovyklų darbo Santa 
Barbaros kalnuose. Almio šei
ma bei draugai linki jam 
sėkmes profesijos kopimo 
laipsniuose bei bendruomeni
niuose darbuose! 

Rūta Udrienė 

Almis Gerardas Udrys 

Almis Gerardas Udrys. 
Arūno ir Rūtos (Ruzgaitės) 
Udrių vidurinis sūnus. 1999 
metų gegužės mėnesį baigė 
Hillsdale kolegiją su Tarptau
tines Prekybos specialybe, 
summa cum Saude. Jis taipogi 
pasižymėjo kaip kolegijos ge
riausias ispanų kalbos studen
tas. Buvo praleidęs pusmetį 
Sevilijos universitete Ispani
joje. Šioje Atlanto pusėje, at
stovavo JAV studentijai LB 
sąskrydyje Argentinoje, su 
daina ir gitara ant peties. 

Almis dalyvavo Hillsdale 
kolegijos chore, koncertuose 
atlikdamas ne vieną solo dalį. 
Balsą lavino pas Melissa Os-
mond. Už smuikavimą bei dai
navimą buvo gavęs stipendi
jas. Jis sėkmingai mokė pro
fesorių vaikus smuikuoti Su
zuki metodu. Almis vyko į 
Georgią (valstiją) atstovauti 
Hillsdale universiteto studen
tams Shavano instituto semi
nare. Buvo išrinktas Prezi-
dent's Bali ..karaliumi" už 
pavyzdingą mokslą. 

Almio ir jo draugų suorga-

PORTRETO ATRADIMAI 
„VARTUOSE" 

Trijų kartų lietuvių daili
ninkų sukurti portretai pa
puošė sostinės „Vartų" dailės 
galerijos sales. Per tris pasta
ruosius dešimtmečius sukurtus 
paveikslus galerijai paskolino 
Lietuvos ir M. K. Čiurlionio 
dailės muziejai, privatūs ko
lekcininkai. Surinkti visų žy
miųjų stilistinių mokyklų at
stovų nutapyti mūsų amži
ninkų, kultūros ir mokslo 
įžymybių atvaizdai. Bene pla
čiausiai pristatomas lietuvių 
ekspresionizmas. 

Pasak dailėtyrininkų, por
tretas visais laikais buvo intri
guojanti dailės sfera: portre
tus supirkdavo muziejai, to
leruodavo valdžia, jais ža
vėdavosi parodų lankytojai. 
Tačiau šiuo metu portreto 
žanras nunykęs, dabartiniai 
dailininkai nuosekliai nedir
ba šioje srityje. Kaip sake pa
rodos rengėjai, ekspozicija sie
kiama išryškinti lietuvių por
treto esmę, jo tradicijas, ste
bėti dailininko ir modelio san
tykio kaitą, įvertinti lietuvių 
tapybos pokyčius. Parodoje 
nesilaikoma chronologinės ar 
stilistinės kūrinių tvarkos, ne
išskiriamos dailininkų kartos. 

Geriausi sovietmečio portre
tai atitinka klasikinius, dailės 
istorijos suformuotus reikala
vimus: modelį stengiamasi 
apibūdinti socialiniu, fiziniu, 
dvasiniu aspektu, portretams 
būdingi pasikartojantys bruo
žai, deformacija, groteskas, 
teatralizavimas, manierizmas. 
Portreto samprata pakinta 8-9 
dešimtmečių sandūroje, atėjus 
naujai stipriai dailininkų kar
tai, įsigalėjus egzistencializmo 
idėjoms. Šio laikotarpio por
tretui būdingas viešas inty
mių išgyvenimų, neurotiškos, 
skausmingos būsenos rody
mas, o individualūs žmogaus 
veido ir būdo bruožai nebeten
ka prasmės. Pristatoma ir 
„naujųjų laikų" portreto sam
prata. 

Paroda, remiama audito fir
mos Ji. Kabašinskas ir part
neriai", „Vartuose" veiks iki 
rugpjūčio 7 d. Rugsėjį galerija 
žada šios ekspozicijos tąsą — 
čia ketinama atidaryti galeri
jos lankytojų portretų parodą. 
(Elta) 

• Ne viskas auksas, kas 
auksu žiba; ne viskas derva, 
kas kibą. 

Lietuvių patarlė 

VAIKUČIAI IEŠKO VILTIES SPINDULĖLIŲ 
Per „Saulutę, Lietuvos Vaikų globos būrelį, galima paremti vargingai gyvenantį vaikutį Lie

tuvoje, tik už 240 dol. per metus (t.y. 20 dol. per mėnesį). 
Rėmėjas gauna vaiko nuotrauką, aprašymą, adresą ir, jei nori, gali asmeniškai su remiamu 

vaiku bei jo šeimanbendrauti, bet tas nėra būtina. 
Po metų galima rėmimą pratęsti arba nutraukti. 

„Saulutė" kviečia visus šv. Kalėdų proga atverti širdis ir palengvinti gyvenimą bent vienam vai
kučiui. Norin: remti, prašome išsirinkti du vaikus, t.y. turėti pamainą, jei pirmasis jau būtų ga
vęs rėmėją. Auką su vaikučio vardu ir gyvenviete prašome siųsti šiuo adresu: 

„Saulutė", 419 vVeidner Rd., Buffalo Grove, Illinois 60089; tel. 847-537-7949; fax ID# 36-300-
3339. 

Indrė Tijūnėlienė 

PAGAUSĖJO ŠEIMOS 

Elytė fReklaitytė) ir Bill 
Sieczkovvski susilaukė trečiojo 
sūnelio spalio 24 d. Broliukai 
Vilius ir Poviliukas džiaugiasi 
broliuku Robertuku. 

Povilas ir Shelly Rėklaičiai 
susilaukė dukrytės lapkričio 7 
d. Broliukas Mykoliukas 
džiaugiasi mažąja sesute. O 
labiausiai džiaugiasi seneliai 
— Rima ir Vytas Rėklaičiai, 
kad jau turi septynis anū
kėlius! 

Neringa , g imus : 1993 
Gargžduose su m a m a 
vaikais ; t ėvas miręs. 

m. , gyvenu 
ir 3 k i t a i s 

Ugn ius , g. 1984 m., gyvena Kaune 
vyresniojo brolio globojamas. Mama 
mirus i . 
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Jul ius , g 1988 m , gyvena Anykš
čių rajone su mot ina ir dviem se
sutėm, tėvas seimą pal ikęs. 

Arturas, g imęs 1989 ra . gyvena 
Klaipėdoje su močiute Abu tėvai 
:>i;rv 

Andrius, gimęs 1990 m., gyvena 
Kaltinėnuose, didelėje 9 vaikų 
šeimoje. 

Zigmas, g. 1987 m., gyvena Anykš
čių rajone s u n a r n a ir 5 k i ta i s va i 
ka is ; t ėvas še ima pa l ikęs . 

G i n t a r e , g. 1994 m., gyvena su ma
m a ir t r imis se su tėmis Klaipėdoje. 
Tėvas miręs . Gytis, n 19HT m . gyvena Kai

šiadoryse sesers šeimoje; abu tėvai 
:n:re Edita, gim. 1993 m., gyvenanti 

AnykSčių rajone; mot ina mirė 1996 
m Gyvena su tėvu, broliu i r sesute . 

Marija, g imusi 1993 m., gyvena s u 
m a m a ir dviem ki ta is va ika i s . 
M a m a ne tur i da rbo , t ėvas mi ręs . 

Arno ldas , gim 1993 m., gyvena 
Anykščių rajone su m a m a ir dviem 
broliais , tėvą? miręs . Julija, g im. 1989 m. gyvena Kaune, 

dešimties va ikų šeimoje. 
Mantas, gimęs 1991 m., gyvena 
Šilalės rajone, v ienas iš 11 vaikų. 

Robertas Končius, gyvenantis Lemont, II.. praėjusia vasa ra :.;•!•<; in te rnu 
senatoriaus Richard Durbir. įstaigoje Robertas yra Valp: : v r - : ' < 
to Indianoje s tudentas Šį semestrą j i s , ka ip da i enš l s tuden ta i s pas ike i 
timo programos dalyvis, studijuoja vokiečių ka lb i Reu'. : • , • . . ' - ' -
tėte. Vokietijoje Nuotraukoje iš k set:ator: ..- Kk ir 
Rol>ertas Končius senatoriaus įstaigoje 

Rusijon krizės pasek
mės Lietuvos ūkiui buvo 
ypač skaudžios, o gerų poslin
kių nematyti, teigta antradie
nį Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos posėdyje, ku
riame jie buvo supažindinti su 
Krizės Rusijoje pasekmių ste
bėjimo ir analizės centro infor
macija apie Rusijos krizės po
veikį Lietuvos ūkiui. Lietuvos 
įmonės Rusijos krizės poveikį 
įvardijo kaip nuostolius už 
prarastas pajamas, darbo są-
natala.-. neparduotą produkci
ja pasirašytų sutarčių nevyk
dymą, taip pat skolas už į Ru
siją išsiųstą produkciją bei at
liktas paslaugas, rublio kurso 
pasikeitimą, delspinigius už 
brika '•• • įmokrtus mokesčius, 
banko paskolų palūkanas. 
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rengėjams kviečiantiems dalyvauti ir j a u n a s šeimas 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 
SKRYDŽIAMS J VILNIŲ 

lapkričio 1 <L — gruodžio 10 d. 

IŠ: 

CHICAGO $449 
NEW YORK ^ $408 
SEATTLE $559 
WASHINGTON $489 
BOSTON . $409 

DETROIT $479 
LOS ANGELES $599 
DENVER $559 

Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams 

į Vilnių iš kitų JAV miestų. 
* * * 

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

Maloniai Jums patarnausime. 

Tomo ir Alenutės 'Bolielytesi ( i lavinsku šeimoj' 
:i.i- brolelis U k pusantrų metukų .\in!rvte. i : 

Floridoje, ka ip toje d i ivoje I 
• Dainute " m Albe r tukas ii 6 • 

'."1 a.I':-' t rvs seseles ir v;e-

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

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

E-mail: ATSVL@worldnet.att.net 
Webwww americantravel8ervice.com 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://americantravel8ervice.com


ANTRASIS KRISTAUS 
ATĖJIMAS 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 
Keturios savaitės prieš Ka

lėdas yra pavadintos Adventu. 
Lotyniškasis žodis „Adventus" 
reiškia atvykimą, atėjimą. Šv. 
Rašto Naujasis Testamentas 
kalba apie du Kristaus atėji
mus. Pirmasis Jo atėjimas jau 
įvyko, kai Dievo Sūnus, Vieš
pats Jėzus įsikūnijo, tapo 
žmogumi ir gyveno tarp mūsų. 
Tai buvo Dievo pasirodymas 
žmonijai šioje žemėje, kurioje 
vaikščiodamas skelbė linksmą 
naujieną apie savo karalystę, 
kuri yra ne iš šio pasaulio. Jis 
savo pamokymais nurodė ke
lią į savo dangiškąją karalys
tę. Būdamas tikras Dievas ir 
tikras Žmogus, Jis savo kan
čia, kraujo praliejimu ir mirti
mi, prikaltas ant kryžiaus at
pirko žmoniją — ją išgelbėjo 
amžinajam gyvenimui. Nuo to 
laiko praėjo jau du.tūkstančiai 
metų. 

Kristaus atėjimo dieną 
žino t ik Dievas 

Advento metu Bažnyčia 
skelbia antrąjį Viešpaties atė
jimą. Mes laukiame Jo atei
nant didelėje garbėje teisti 
gyvųjų ir mirusiųjų. Tai įvyks 
paskutinę pasaulio dieną, apie 
kurią Viešpats Jėzus apašta
lams ir mokiniams daug Teartų 
kalbėjo. „Tada žmonės pama
tys Žmogaus Sūnų, ateinantį 
debesyse su didžia galia ir šlo
ve" (Mk. 13-26). Apaštalai ir 
mokiniai labai norėjo sužinoti, 
kada bus toji paskutinė pasau
lio diena. Kai Viešpats Jėzus 
pojftreikštų įspėjimą Jeruza-
lei*atsisedo Alyvų kalne, moki
niai paklausė: pasakyk 
mums, kada tai įvyks? Ir koks 
tavo atėjimo ir pasaulio pabai
gos ženklas?" (Mt 24-3). Jėzus 
jieGM, atsakė: „Tos dienos ar 
tos t%landos niekas nežino, 
nei dangaus angelai, nei Sū
nus, tik Tėvas. Žiūrėkite, bu
dėkite, nes nežinote, kada 
ateis tas laikas!" (Mk. 13, 32-
33).- Mums nuostabą kelia 
toks Krista , atsakymas, kad 
Jis patsai n žino tos valandos. 
Mums labai aišku, kad Dievas 
viską žino. Dievo Sūnus su
kūrė pasaulį. Tai kaip Jis ne
žinos apie jo pabaigą? 

Reikia prisiminti, kad Jėzus 
čia kalba ne Dievo išmintimi, 
bet žmogiškuoju žinojimu. Jis 
gali pasakyti, kad natūraliu 
žmogaus pažinimu Jis nežino. 
Iš Dievo pusės nėra apreiški
mo žmonėms žinoti, kada bus 
pasaulio pabaiga ir Kristaus 
antrasis atėjimas. Kai prieš į 
dangų įžengimą susirinkusieji 
ėmė Jį klausinėti: „Viešpatie, 
gal Tu šiuo metu atkursi Iz
raelio karalystę?" Jis atsakė: 
„Ne jūsų reikalas žinoti laiką 
ir metą, kuriuos Tėvas nusta
tė savo galia" (Apd. 1, 6-7). 

Svarstant Kristaus perspėji
mą apie pasaulio pabaigą ir 
raginimą visą laiką būti pasi
ruošus, atrodo, kad mums yra 
geriau nežinoti antrojo atė
jimo dienos ir valandos. 1943 
metais arti žemės skriejo ko
meta. Lietuvoje žmonės pradė
jo aiškinti, kad tie metai gali 
būti pasaulio pabaigos metai, 
nes, pagal viduramžio pra
našų aiškinimą, paskutinė pa
saulio diena įvyks per vėlyvų 
Velykų dieną. Tais metais 
kaip tik Velykos buvo vėlai — 
balandžio pabaigoje. Mūsų 
kaimynas Murmų kaime per 
Gavėnią pradėjo puotauti, iš
pardavė, ką tik galėjo. Atėjo 
vasaros darbymetė, ir tas, pra
leidęs linksmai „pasaulio pa
baigą", neturėjo net ko paval
gyti. Mes nežinome, koks būtų 
sąmyšis pasaulyje, jei visi 
žmonės žinotų, kada įvyks pa
saulio pabaiga. 

Ženklai prieš atėjimo 
dieną 

Kristus apaštalams ir savo 

mokiniams palyginimais skel
bė, kad antrojo atėjimo reikės 
laukti labai ilgai. Pirmieji 
krikščionys betgi tikėjosi Kris
taus atėjimo susilaukti, dar 
jiems esant gyviems. Jie su
plakė antrąjį Kristaus atėjimą 
su Jeruzalės išgriovimu. Atro
do, jog ir šv. Povilas tikėjo, 
kad jo amžininkai sulauks 
antrojo Kristaus atėjimo. 
Laiške Tesaloniečiams jis ra
šo: „O pats Viešpats, nuskam
bėjus paliepimui, arkangelo 
balsui ir Dievo trimitui, nu
žengs iš dangaus. Tuomet pir
miausia prisikels tie, kurie 
mirė Kristuje, paskui mes, gy
vieji, išlikusieji, kartu su jais 
būsime pagauti oran, debesys-
na pasitikti Viešpaties ir taip 
visuomet pasiliksime su Vieš
pačiu" (1 Tes. 4, 16-17). 

Apaštalai klausė Kristų, ko
kie bus ženklai prieš pasaulio 
pabaigą. Kai Kristus pradėjo 
aiškinti apie ženklus, kurie 
yra užrašyti Evangelijose, tai 
atrodo, kad Jis kalba apie mū
sų laikus: „Tauta pakils prieš 
tautą ir karalystė prieš kara
lystę. Vietomis bus žemės dre
bėjimų, bus badmečių... Brolis 
išduos nužudyti brolį, o tėvas 
— savo vaiką. Vaikai pakels 
ranką prieš gimdytojus ir juos 
žudys" (Mk. 13, 6-13). Tomis 
dienomis bus toks suspaudi
mas, kokio nėra buvę nuo pa
saulio pradžios (ibd). „Bet ar 
atėjęs Žmogaus Sūnus beras 
žemėje tikėjimą?" (Lk. 18, 8) 
— atsako Kristus apaštalams. 
O vis dėlto pirmiau turės būti 
visoms tautoms paskelbta 
Evangelija (Mk. 13, 10). Mūsų 
amžius dar nesulaukė Evan
gelijos paskelbimo visoms tau
toms. 

Artinantis pasaulio pabai
gai, nelaimės vis didės. Kris
tus, kalbėdamas apaštalams 
apie pasaulio pabaigos ženk
lus, sako: „Anomis dienomis 
užguls toks suspaudimas, ko
kio nėra buvę nuo pradžios pa
saulio, kurį Dievas sutvėrė, 
iki šiolei, ir daugiau nebebus" 
(Mk. 13, 19). Visa tai girdėjus 
iš pamokslų ir skaitant Evan
gelijas apie pasaulio pabaigą, 
gauni įspūdį, kad visas pasau
lis bus sunaikintas. „Netrukus 
po tų nelaimių dienų saulė 
užtems, mėnulis nebeduos 
šviesos, žvaigždės kris iš dan
gaus, ir dangaus galybės bus 
sukrėstos" (Mt. 24, 29). 

Erdvių pasaulis nebus 
sunaikintas 

Negalime sakyti, kad Kris
tus neteisingai kalbėjo, kai 
mes žinome, kad visas pasau
lis yra begaliniai didelis. Jis 
kalbėjo anų metų žmonėms, 
kuriems žemė buvo plokščia ir 
didžiausia visoje Dievo kūry
boje. Dabar, ją palyginus su 
žvaigždėmis, kurias naktį ma
tome, ji yra tarp jų kaip ma
žas žirnis, kuris skrenda be 
sustojimo apie saulę. Sunai
kinti mūsų gražiąją žemelę 
nereikia tų didžiųjų žvaigž
džių. Kristaus žodžiai, kad 
saulė užtems, mėnulis nebe
duos šviesos, žvaigždės kris iš 
dangaus, gali išsipildyti, kai 
Dievo nutarimu mūsų žemė 
pradės skristi pro didžiąsias 
kometas. Jos sunaikinimui ne
reikia neapsakomo didumo 
žvaigždžių. 

Dabar dar yra klausimas, ar 
pasaulio pabaigai reikia su
naikinti žemę. Mūsų žemė yra 
pavadinta ašarų pakalne. 
Kiek čia ašarų išlieta, kiek ne
kaltų žmonių kraujo nutekėjo, 
niekas neištirs ir nepasakys. 
Mūsų žemėje gimė Dievo Sū
nus. Cia Jis vargo, kentėjo, 
kraują praliejo mūsų atpirki
mui. Čia Jis prisikėlė iš numi
rusiųjų. Kristus įžengė į dan
gų su penkiomis žaizdomis, 
kurios yra amžinam atmini* 
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RUOŠIAMA EGZODO VAIKŲ IR 
JAUNIMO RAŠYTOJŲ ANTOLOGIJA 

Advento malda. N'uotr. Vytau to Maželio 

mui, kokia kaina pilnas yra 
dangus šventųjų. Panašiai ga
lėtų ir mūsų žemė pasilikti 
dangui paminklas be saulės ir 
be šviesos. 

Pirmasis Kristaus atėjimas 
yra visiškai skirtingas nuo an
trojo. Dievas atėjo į mūsų pa
saulį įsikūnijęs žmogaus pri
gimtyje, atseit, Jis atėjo, pri
sidengęs savo dievybę. Šv. Jo
nas Krikštytojas Jį pavadino 
Dievo avinėliu. O antrojo atė
jimo laukiame Kristaus visoje 
Dievo garbėje. Tai yra siau
bingas Dievo pasirodymas vi
sai žmonijai, kuriuos Jis teis 
ir atras vienus vertus įeiti į 
amžiną šlovės ir džiaugsmo 
gyvenimą danguje, o kitus Jis 
nubaus amžinuoju kentėjimu. 
Pirmajame atėjime Kristų 
persekiojo šėtono sukurstyti 
žmonės. Mums gali atrodyti, 
kad Kristus pasaulio pabai
goje ateis atsikeršyti sugedu
siai žmonijai. Taip negali būti. 
Jis yra Meilė, kuri visada nori 
savo turtais dalintis su kitais. 
Prieš pasaulio sukūrimą tų 
kitų nebuvo. Buvo tik vienas 
Dievas Trijose Asmenybėse. 

Dėl Dievo įsikūnijimo 
Nuo amžių Dievas turėjo 

mintį įsikūnyti žmogaus pri
gimtyje. Dėl to Įsikūnijimo at
sirado visas pasaulis. „Visa 
per Jį atsirado, ir be Jo neatsi
rado nieko, kas tik yra atsira
dę" (Jn. 1, 3). Kai angelai suži
nojo, kad Dievo Sūnus įsikū
nys, jie sukilo prieš Dievą ir 
Jo tvarką. Užvirė danguje ko
va tarp angelų. Lucifero pa
sekėjams nepatiko, kad Die
vas gali tapti žmogumi, ir Jo 
pasekėjai galės dalintis Dievo 
gyvybe. Dievas sukūrė du 
žmones — vyrą ir moterį, savo 
panašumu ir paveikslu. Juodu 
Dievui nusikalto ir buvo iš ro
jaus pavaryti. O angelai, su
kilėliai, buvo išmesti iš dan
gaus į mūsų žemę. Mums gali 
atrodyti, kad Dievui visa kū
ryba nepasisekė. O žemėje tik 
prasidėjo dieviškoji drama, 
kuri, pagal mūsų supratimą, 
turėtų baigtis Įsikūnijusio 
Dfevo antruoju atėjimu savo 
garbėje teisti gyvųjų, ir miru
siųjų. Gali būti dar antJBji 
dalis dieviškos dramos, apie 
kurią mes neturime jokio ap
reiškimo. 

Mums yra lengva pasmerkti 
žmogų, nors tai būtų amžinas 
pasmerkimas, nes mes netu
rime tikslios sąvokos, kas yra 
ta amžinybė. Amžinybė neturi 
nei pradžios, nei pabaigos. Pas 
mus per Adventą prieš Ka
lėdas ateidavo ubagė, kuri 
„viską žinojo". Ji pasakojo 
mums ir apie Dievo paskutinį 
teismą šioje žemėje. Esą, tur
tuoliai ir bedieviai degs ug

nelėje, o mes, ubagėliai, iš 
dangaus žiūrėsime ir džiaug
simės. Į tą gyvųjų ir mirusiųjų 
teismą,su Kristumi ateis visi 
angelai. Su angelais turėtų 
ateiti ir Dievo Motina Marija. 
Jai taip pat priklauso visa at
pirktoji žmonija. Ji yra mūsų 
dangiškoji Motina. Kristui bus 
lengva palaimintiesiems tarti 
ir Marijai be galo malonu iš
girsti savo Sūnaus paskelbi
mą: „Ateikite, mano Tėvo pa
laimintieji, paveldėkite nuo 
pasaulio sukūrimo jums pa
ruoštą karalystę" (Mt. 25, 34). 
Bet kaip sunki ir baisi ištar
mė, kai Viešpats Jėzus prabils 
į stovinčius kairėje: „Eikite 
šalin nuo manęs, prakeiktieji, 
į amžiną ugnį, kuri prirengta 
velniui ir jo angelams!" (Mt. 
25, 41). Dievas yra Meilė, ir 
tie prakeiktieji yra Jo kūri
niai, o Marija pavadinta jų 
Motina. 

Šitoje dieviškoje dramoje 
niekur nėra apsilenkta su die
višku, nuo amžių paruoštu, 
planu. Viskas įvyko ir įvyks 
su Dievo pagalba. Dievas yra 
pirmasis judintojas. „Mes Ja
me gyvename, judame ir esa
me" (Apd. 17. 28). Kaip sutai
kyti su Dievo visagalybe ir Jo 
meile daugybes žmonių pas
merkimą į amžiną kentėjimą, 
niekas negali pasakyti. Mes 
vaikščiojame Dievo veikimo 
paslaptyse. 

Gal kam ateina mintis į 
galvą su klausimu, kas atsi
tiktų, jeigu Dievo Motina prieš 
Kristaus ištarmę pasmerktie
siems pradėtu melstis ir pra
šyti, kad jie nebūtų nubausti 
amžinu pragaru, kur nėra 
Dievui nei meilės, nei garbės. 
Marija pasakytų, kad tie pa
smerktieji nėra verti Kristaus 
karalystės. Gal Ji parodytų 
visų erdvių pasaulius, kurie 
yra sukurti Jos Sūnaus die
viška visagalybe, ir pasakytų, 
kad jie, norf nematys Die
vybės, bet Ją earbins visoje jų 
amžinybėje. 

Kiekvienas :- mūsų atėjome 
į šį pasaulį be mūsų atsiklau-
simo. Trumpai- čia yra mūsų 
amžius, ir mes urime sužinoti 
apie mūsų gyvenimo paskirtį. 
Mes esame čia tik piligrimai. 
Mes priklausome šio pasaulio 
sukūrėjui. Ir t-same laimingi, 
jei Dievas yra mūsų Tėvas ir 
Kristus mūsų mokytojas, ku
ris pasako, ka.; reikia gyventi 
ir kam tarnauti. Kristui užgi
mus, angelai -įedojo: „Garbė 
Difevui aukštybėse, o žemėje 
ramybė geros v alios žmonėms" 
(Lk. 2, 14). Tai yra pirmasis 
Dievo atėjimas į mūsų pasau
lį. O Adventai yra priminimas, 
kad ateis Kristus antrą kartą 
visoje Dievo garbėje ir šlovėje. 

Šiemet birželio 25 d., daly
vaujant išeivijos renginių pla
katų parodos atidaryme Lietu
vos M. Mažvydo bibliotekoje, 
turėjau progos susipažinti su 
Vilniaus Pedagoginio univer
siteto Lietuvių kalbos ir lite
ratūros metodikos katedros 
vedėju profesoriumi dr. Vincu 
Auryla. Jau iš pat pradžių at
sirado kalba apie lietuvių išei
vijos vaikų literatūrą. Dėl lai
ko stokos, pakvietė susitikti 
kitą dieną toje pačioje biblio
tekoje vaikų literatūros cen
tre. 

Atvykę į sutartą kambarį, 
profesoriaus buvau maloniai 
sutiktas, priimtas, supažin
dintas su centro tarnautojais, 
kadangi jis yra kaip šeimi
ninkas, nuolatinis to centro 
lankytojas. Pradžioje parodė 
ant stalo padėtus, gražiai iš
leistus, apie vaikų knygas žur
nalo „Rubinaitis" numerius, 
kuriuos su entuziazmu visus 
įsigijau, nes tokio žurnalo 
apie vaikų knygas niekad ne
buvau matęs. Žurnalą leidžia 
Tarptautinė vaikų ir jaunimo 
literatūros sąjungos Lietuvos 
skyrius. Į žurnalo redakcinę 
kolegiją įeina ir Vincas Aury
la. 

Perėjus per vaikų skaityk
los centrą, kuris buvo tuš
čias, nes vaikai susirenka tam 
tikromis valandomis, pro vie
nas duris patekome į „po
grindžio" didžiulę patalpą, 
kurioje eilės lentynų su tvar
kingai sudėtomis knygomis. 
Man buvo pasakyta, kad ta-, 
me „pogrindyje" (taip aš tą 
vietą vadinu) yra laikoma da
lis knygų, išeivijoje išleistų 
lietuvių kalba. 

Vėliau iš pasikalbėjimo pa
aiškėjo, kad prof. Auryla yra 
žymus vaikų literatūros žino
vas, apie tai parašęs daug 
knygų, domisi išeivijos vaikų 
ir jaunimo literatūra. Kadan
gi iki šiol dar niekas jos atski
rai netyrinėjo, jis pasiryžo im
ti didelį ir reikšmingą mok
slinį darbą, rašyti antologiją, 
pavadindamas: „Lietuvių eg
zodo vaikų ir jaunimo lite
ratūra 1945-1990 m.". Jau turi 
sudaręs egzodo vaikų ir jauni
mo bibliografinį sąrašą tų 
knygų, kurios yra pasiekusios 
Lietuvos bibliotekas, surink
tos ar gautos papildomais 
šaltiniais. Autoriai su trumpo

mis jų biografijomis ir knygų 
ninkiniais bus išdėstoma abė
cėline tvarka. Lietuvoje išleis
tos egzodo vaikų ir jaunimo 
literatūros knygos bus nere
gistruojamos. Mokslinių stu
dijų surinkti duomenys bus 
panaudota mokslo programai, 
nes iš jų bus matyti tyri
nėjimų kryptis ir gauti rezul
tatai. 

Knygos apmatai — rank
raščiai jau yra paruošti. Ren
kamos pastabos, užpildomos 
spragos, daromi papildymai 
arba kitaip interpretuojama. 
Galutinai užbaigti šį darbą 
tikimasi iki 2000 m. pavasa

rio. Po to bus atiduota leidyk
lai, su kuria jau susitarta. 

Prof. Aurylos visas gyveni
mas yra susijęs su vaikų ir 
jaunimo literatūra. Yra para
šęs daug knygų, keletą jų iš
vardinsime: „Pagrindiniai 
vaikų literatūros buožai", 
„Vaikų literatūros istorija" (iki 
1917 m.), „Lietuvių vaikų lite
ratūra", ,Apsakymai", „Prano 
Mašioto raštų rinktinė* „Ir 
aš mažas buvau", „Vaikjj pro
zos antologija" ir daug kitų. 
V .. a- Auryla yra gerai žino
mas ir už Lietuvos ribų, nes 
Can.jridge tarptautinis bio
grafijų centras nominavo 
1997-1998 metų pasižymėju
siu žmogumi. 

Stasys Džiugas 

KVIEČIAME VISUS SLIDINĖTI 
Garsiojoje Telluride, Colorado 

***** Penkių žvaigždžių 
„Lodge at MountaJn Vlllage" 
Su Amerikos Lietuvių 
Medikų sąjunga 
LAMA 

2000 m. kovo 18 d. — kovo 25 d. 
arba su 

Illinois Skausmo Gydymo institutu 
Direktoriai daktarai J. ir T. Prunskiai 

2000 m. kovo 26 d. — kovo 29 d. 

Dėl rezervacijų \r informacijos 
skambinkite 

1-800-291-2588 
1-708-352-6338 

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI 

mvr^a^^ 
Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 

patirtimi, garai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas 
ir galintis dirbti ištisus metus. 

Neringos stovykla yra Nek.Pr. Marijos Seserų globoje, 
Vermorfio valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę. 

Asmenys, kurie domisi Šia pozicija prašome kreiptis dabar 
prisiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą ("CNT): 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260 

•fij STAWALU«C* 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes roOnd-

trip travei to Lithuania 

easier and more eonvenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free eonneetion 

through 3tockholm. Our 4:30 p.m. 

departure gws you a reJasced morn-

ing arrlval for business or pteasure. 

When you're ready to return, youTI 

enjoy samc-dayiravel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And vvhether 

you fly Business Oass 

or Economy Oass, you can be 

sure our service wil! be vvortd-class, 

and vvill aflovv you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out what a vvorld of difference 

SAS ;un .r.ck3 Sa> yeur next trip. 

Just call your Trsvel Agcnt or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and speciai offers, visit 

our vvebsite at www.flysas com. 

Rtaht w 
SK946 
SK7M 
SK»3 
SK943 

From 
CNeago 
StocttKJm 
Vintus 
Copentagsn 

To 
Stockhofrn 
V**& 
Coftrttvętn 
CNcago 

Dapvtur* 
4 30pm 
9 2 0 j m * l 
12:45 pm 
3:40 pm 

Time Arrrfm Twnt 
?40 jm* l 
10-50 am •1 
215 pm 
5:40 pm 

http://www.flysas
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Šoriu kokyKBuumtmmąjvUi 
savo mamto išorę mrridu ir 
meiilristi dmmgykit jjmjgmf 

Skambinkite 
tet. 708-728-9545 Egidijui. 

LITHLANIA 31 c/mm 
Super I.ovv International Rates 
Plūs 4 c per minute myame for 

Inicnuic oUb No raonchlv fee* 

Just Dial: 10-15-335 
+l+the numer. 

Att the prompt, emer this code 
OD your firs' call only 211-268. 

Išnuomojamas naujai 
išremontuotas 4 kambarių, 
dviejų miegamųjų butas. 
Kaina $480 per mėnesį. 

Tel. 773-776-3538 (namų), 
773-425-4373 (mobilus). 

Prie Kedzie ir 66-tos g-ves 
išnuomojamas 

3 kambarių butas, $390. 
TeL 708-425-7160. 

OWNER - O P F . ; A T O R S 
VVANTED 

HIGHWAY USA, LNC. 
Averagc .96 c per mile east 

2.500 to 3.000 miles per week 
*Free Tractor parking 
*We pay for pennits 
*We pay cargo & liability insurance 
*We fumish trailer/no cost to o/o 
*We run East Coast-Midwest-South 
•Home during the week 
•Home weekends 

Call Rob at 806-346-1425. 

Parduodu: Honda Accord LXi 
88' juodą, 4 durys, 5 pav. visi 
privalumai. $1,500. 
Taip pat Sharp TV-VCR com-
bination. 1 metus naudotas. $250. 
Skambinti vakarais, kviesti Ted'ą, 
tel. 847-426-5261. Siūlau darbą 
prižiūrėti senuką ir gyvenu kartu. 

Galėsite nusipirkti gryno ir 
skanaus medaus Pasaulio lietuvių 
centre. Lemom. 1L. ruošiamo bazaro 
metu gruodžio 4 ir 5 d. (seštd. ir 
sekmd.). Medus-bitininko Kazio 
Laukaičio bičių. TeL 630-323-5326. 

Med. sesuo, 40 metų, ieško 
darbo; gali prižiūrėti vaikus, 

ligonį, slaugyti senelius. 
Tel. 773-427-6954. 

Masažistė su 15 m. 
darbo stažu 
ieško darbo. 

TeL 773-427-6954. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigrarion to 

Canada 
www.redeusa.com 

Išnuomojamas 1 k a m b . prie 
šeimos ir 2 mieg. butas. Skambinti: 
teL 708-594-1184 nuo 7 T. r. iki 8 
v.r. ir nuo 12 v. dienos iki 2 v.p.p. 
arba palikti žinutę lietuviškai, teL 
708-594-1472. 

40 metų nerūkanti* Tyras, 
turintis vairuotojo teises, ieško 
bet kokio darbo. Gali prižiūrėti 

senelius ir gyventi kartu. 
TeL 773-838-8809. 

Arvydas Brunius, dabar gyvenąs 
Čikagoje, įdainavęs ir išleidęs virš 

20 tūkst. savo audio kasečių 
Lietuvoje, ieško biznio partnerio 

tolimesnei veiklai JAV, Kanadoje, 
Australijoje ir Lietuvoje. Norintys 
įsigyti A. Bruniaus kasečių arba 

bendradarbiauti šioje srityje, 
skambinkite teL 773-847-2943, 
arba kreipkitės raštu. Adresas: 

A. Brantas, 4432 S. Frandsco 
A ve., Chkago, IL 60632. 

KALĖDINE DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo Juani giminėm* ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaul ienos mėsos produktų rinkini. 

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

$98.00 
12A-12 kg 

2kg 
2kg 
l k g 
l k g 
l k g 
3kg 

no 2 kg 
12 kg 

26.4 lbs 

$85.00 
10A-10 kg 

2kg 
l k g 
l k g 
l k g 
l k g 
2 kg 
2 k g 
10 kg 
22 lbs 

$70.00 
8A-8kg 

l k g 
lkg 
l k g 
— 

lkg 
2kg 
2kg 
8kg 

17.6 lbs 
, VĖTRŲ ATNIAT - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, prodvVtus gamina iš 
aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinaiijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys boa pristatytas į namus laike dviejų savaičių nuo utaakymo datos. 
Čekius rašyti: DS Engineering, Inc. Užsakymai priimami 
telefonu,faksu arba paštu. 

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

TeL 63O-257-20M 
Fax. 630-257-5852 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $34 
8 svarų statinaitė — $20 

Skambinkite: 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

BUCE 

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 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

A M E R I C A j y ^ ^ L ^ jtJ»ROAIX INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700 

KUDSK® KAZLUOS 
tsftiratjal įvienąpuse. 

Lvovas 
Minskas $481 $994 
Vilnius $431 $394 
Maskva $431 $394 
StPkUeimmgas $431 $394 

bepransArtto 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5150 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

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

7109W-ARCHERAVE 
CHICAGO, EL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES OFFICE 
9509 NJvIILWAUKEE 

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

Vdkio nuo 
1921 m. 

8900 Sutmi AUCHFJt ROA15. Wiu/7» SPMNC4, llifcvois T a 708.839.1000 

Š&ios pokylių fftlfrrff - tfff*Q įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas ąMMMssjkj 
ftiislfaži^BiiMii 
j0Wssjssa» naunt 

40*460 svečių 

ftatorioo'M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais Ir 

sekmadieniais groja 
10 Žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
Šokio mene - vyksta 

pamokos) a 

100 iri 135 svečių 

mm fUMKFfirfll 

125 iki 176 svečių 

22S to S50 svočių 

^ g a Geriausia D o v ^ i 
Naujas knygas, išleistas Lietuvoje, galite užsisakyti i i 
Baltk Bookshelf. Turime viri 400 knygų pavadinimų, 

mažiems ir dideliems. Dar turite laiko užsisakyti Kalėdoms!!! 
Mūsų knygų katalogą rasite internete mūsų namų puslapyje. 

http://www.geodtfes.cofn/balticbook 
Jei neturite interneto priėjimo, galime atsiųsti katalogą paštu 

Baltk Bookshelf 
P.O.Bo* 3314 

Croflon, Maryland 21114 
Tel/Fax: (410) 721-3411 

e-rnail: balticbook@aol.com 

Vilnios oii Video — pirmi ir geriausi videofilmai apie Lietuvą 
„Kokybė prilygsta bet kuriai matomai televizŲos kanale", 

„Drangas" dienraštis 
Mūsų firma pirmoji pradėjo karti 

pilnametražius aaglų kalba filmus apie 
Lietuvos istoriją ir kultūrą. 

„VBnhM — the Symbol of a New 
Europe" 

($25 —47 min.) yra išsami pažintis su 
Vilniumi. Filmas sukurtas. 

bendradarbiaujant su 3 muziejais, 6 
vietos fotografais ir 15 muzikinių 

kolektyvų. Tūkstančiai videojuostų 
jau parduota, jas naudoja Lietuvos 

ambasados ir Vilniaus miesto taryba. 
„Vilnios lnųjresstoin" ($10 — 6 min.) yra smagi, trumpa videokelionė 

po Vilnių, skambant dinamiškai muzikai. Didžiausiame pasaulyje 
turistinių filmų festivalyje „TourFilm "99" Sis filmas pateko į geriausiųjų 

dešimtuką. Vaizdajuostes galite įsigyti „Draugo" krautuvėlėje arba 
pmaiunOmBtfU(Mm$iM1Lmolusą) 

APT MANAGEMENT, INC 
736 N. VVestern Are #222 

Lake Forest IL 64445. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314VV.63SL 
Tel. 773-776-8998 

Pigiai paduodame ilsuno-
kėjimui: remontuojame po avanjų; auta 
tome auto geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, ketftatne agregatas. 

Basa* tai 7SS.2Si.ssM. 

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

Skambinti 
VmduL teL 630-243-9385 

Reikalingas darbininkas 
statybos darbams. Tel. 708-
387-9463. Skambinti po 5 

vai. p.p. arba palikti žinutę. 

Skubiai reikalingi 
taksi vairuotojai. 

Tel. 847-774-6643. 

ASKA CATEWAY, INC 
Skrydžiai į Lietuvą ir po visą pasauli 
Kelionės laivu: Karibų salos, Aliaska 
(Vtostogos: Florida, kalnai, Meksika ir Irt. 

Notaro paslaugos 
Dokumentų vertimas 

5657 S. Nartam Ava. Chkago, 
R. 60638 

TsJ. 77J-7»a-*O00 
Fax 773-586-2577 
Ras. 773-776-1518 

raasr63O-720-0t2S 

S K E L B I M A I 
įvairūs 
ELEKTROS 

{VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AtrrrjMC>3IJ01Nr>MLlSvO<ATOr5r 

IR GYVYBES DfVkUOttAAS. 
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 

S. Karts kalba fistunskai. 
FRANK ZAFOUS 

32061/2 Wast95mareot 
TsL (706) 424-6664 

(773)581-8664 

CONSTRUCIION 
Staliaus darbai, rOskį vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings". 

"sorms", "decks", •gutters", plokšti 
ir *shmgle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
I S.Benetu, tel. 630-241-1912., 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siriing", 
atliekami cemento, „piumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

I f a u o m o j a m a s 
a p i U d o m a s 4 k a m b . 

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

TeL 773-778-1451 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
pantjonėms ir narnų ruošos 
oarbininkems. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
uaploy incut Ageocy 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOYYRe*. 

2346 W 69tfi 8tn*st 
Tel.: 773-776-1488 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - naplrkaimc 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - IISUISUISUIMIIIU, 
Norite išsiųsti i Lietuvą 

-Isskatbac. 
Skambinkite 815-723-7650. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir j kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

•M STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago, IL. 

Tel. 773-927-9107 
am 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ielko 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. ami. žmones. Reikilmg.i 
anglų k., kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinu Phil, 
tel. 414-763-2615. 

_k ,̂ &^^^~^^$*&:z^ 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDU! 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Turime jų j vairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, 
sūriai su kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. f&VMŲl* 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
616-462-3301 
arba per world wide web: Mid«i« Farm a*** nauy,ii>c 
www.andrulischeese.com 4295 Miiknon. Founmn. MI 49410 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 

nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 
tel. 847-808-9109. Kalbėti 
. angliškai arba rusiškai. 

alls to LITHUANIA 
$0.21 pcr/mln 

_ to ther«*ofmewof1d-a«>yd«y, sjnythne. 
FmbtformatiomcmūLotagUistmncePost 

.fl0fl-44q-0445 
BaiticShop.com 

Dovanos Kalėdoms! 
Lietuviški kalendoriai, kalėdinė* kortelės, knygos, 

papuošalai, vaizdajuostės... 
Gražiai suvyniosime ir pasiųsime Jūsų draugams ir giminėms. 

Lankykite mus kompiuteriniame nnklalapyje 
r.baJtksbop.com 

tel. 203-362-0510 

Nekilnojamo turto 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

offc (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
oager (708) 8*4-4919 

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

GnM&i KMIECiK REALTOBS 
7922 S.Pulaski Bd. 
4365 S Archet Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Reaimart flr * » : 
Reaity Group Inc. 

6602 s! Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-5B5-41M Pactr 312-3SS-S3S7 
Fn 773-5SS-3997 

9£to. Accent 
HomofinTJeiB 

9201 S. Cicero 
Oak La»»n. Hknota 60453 
Buslnsss (706) 42*6111 
VoeeMel (708) 233-3374 
Fsx (708) 423-9236 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T.MIKljNAS 
Pro»ssiona»sl Ir sąSringai patarnauja 

tvairtų nuosavybių pirkimą ir pardavime 
mtsata ir priarriaaauoaa 

Čikagot lumzjc k ioariamoie • < • ! • < • » — 
pcrluH ar p a S j a Į l naauv^šs. l r»ąi l« i i 

COLoa iC iL 

Greita*, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patamavunas 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Shtrmsn Ave. 
Evanstoa, IL 60201 
Business (S47) 864-2600 
FM (847) 475-5567 
Voicemail 
(847)465-4397 
E-m«il 
akubihus0aol.com 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-650-6678 
Pager 

773-260-3404 
Fax 

773-650-6868 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

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

Perkraustonte, išvežame 
senus daiktus, statybinių 

medžiagų atliekas 
ir šiukSles į sąvartyną. 

TeL 630-964-6898. 

Perkate aotomoMI|? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
K* tik atvykot j JAV? 

NeproMenaa! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai' 

Nėra pradinio mokesčio! 
GsMstte sėst a i vairo Usndieti! 

(630) 287 2748 

http://www.redeusa.com
http://www.geodtfes.cofn/balticbook
mailto:balticbook@aol.com
http://7SS.2Si.ssM
http://www.andrulischeese.com
http://BaiticShop.com
http://akubihus0aol.com


Dirbantys pensininkai gaus tik 
pagrindinę pensiją 

Vilnius, gruodžio 1 d. (Elta) 
— Trečiadienį vyriausybė pri
tarė Valstybinių socialinio 

Jeigu šių asmenų gautos 
pajamos neviršija minimalios 
mėnesinės algos — 430 litų — 

draudimo pensijų įstatymo jiems bus mokama visa pa-
projektui, kuriame numatyta, skirta pensija, 
kad senatvės pensininkams ir 
sulaukusiems senatvės pensi
jos amžių invalidams, jeigu jų 
draudžiamosios pajamos di
desnės už minimalią mėnesinę 
algą, mokėti tik pagrindinę 
pensiją. 

Seimui pritarus, įstatymas 
įsigaliotų nuo 2000 metų sau
sio 1 dienos. 

Senatvės pensininkams ir 
sulaukusiems senatvės pensi
jos amžių invalidams, turin
tiems draudžiamųjų pajamų 
dirbant pagal darbo sutartį, 
narystės ar tarnybos pagrin
du, kurių dydis viršija mini
malią mėnesinę algą, bus mo
kama tik jiems paskirtos pen
sijos pagrindinė dalis — se
natvės pensininkams. — 138 
litai, I grupės invalidams — 
207 litai, II grupės invalidams 
— 138 litai, III grupės invali
dams — 69 litai. 

Priėmus įstatymo projektą 
numatoma, jog per metus Val
stybinio socialinio draudimo 
fondas sutaupytų 51.6 mln. li
tų. 

Šiuo metu Lietuvoje dirba 
per 135,000 pensininkų, kurie 
sudaro maždaug 11 proc. visų 
darbuotojų. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

POVILAS VLADAS IVAŠKA 
Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris 

Mirė gruodžio 3 d., 1989 m. Šią liūdną sukaktį minint, 
šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių vienuolyne Putname; 
Benediktinų vienuolyne Kaune, Lietuvoje ir 
Vašingtone. 
Kviečiame visus artimuosius prisiminti a. a. Povilą ir 
už jo sielą pasimelsti. 

Su meile prisimename: duktė Teresė ir 
Algimantas Landsbergiai, marti Gintarė 
Ivaikienė, anūkai Ritonė, Tomas, Andrius, 
Paulius, Gailė ir Liudas. 

TRYLIKOS, VIENERIŲ IR 
AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTYS 

A. t A. 
RAMINTA 

PRAPUOLEMENĖ 
IZOKAITYTĖ 

1986JQL1 

A. t A. 
DONATAS 

PRAPUOLENIS 
1998.XIL4 

A. f A. ONA 
IZOKAIT1ENĖ 

1991.XII.12 
Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius 
asmenis. 
Šioms sukak'ims paminėti, šv. Mišios už jų sielas 
atnašaujamo- Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Prašome maicoje prisiminti a. a. Oną, a. a. Ramintą 
ir a. a. Donatą. 

Liūdinčios šeimos. 

DRAUGAS, 1999 m. graudžio 4 Q . šeštadienis 

Hav* a nke trip 

3*-«!7 

Siųskite pinigus 
per VVestern Union 
ir laimėkit kelionę 

į Lietuvą dviem 
asmenims!* -

įęlcome 
*4 J-

Kiekvienas, kuris siųs pinigus iš JAV Į Lietuvą ar kitus Rytų Europos kraštus iki 1999 m. 
gruodžio pabaigos, galės dalyvauti VVestern Union „VVelcome Home'' loterijoje. 

Kiekvieną kartą siųsdami pinigus, turėsite telefono korteles. VVestern Union siūlo patikimą 
galimybe, ne tik laimėti kelionę dviem, bet gausite pinigų persiuntimą per kelias minutes į 75,000 
taip vadinamą „serateh card" kortelę. Kiekviena vietovių 176 kraštuose. Lietuvoje mes 
kortelė Jums padės laimėti vieną iš tūkstančių aptarnaujame 90 vietovių. 
dovanų, kaip pvz. kompiuteri, VCR, lagaminų Geriausia švenčių dovana — pinigai pasiųsti per 
komplektą, nuolaidą VVestern Union paslaugoms, VVestern Union! 

For more (nfbmiation in EngHsh.cal: 

1-800-325-6000 ' 
visit our website at www.westemunlon.com and win more prizes. 

VVESTERN 
U N I O N 

MOIMEY 
TRANSFER 

i 
Thefastest way to send money worldwide™ 

•No purct>»»« n«CMMfy. Op«n to indMduait mtding in th« Unfttd 3:a;es <=-: *-£-•. prohibitec See Oft 1R0 . ;, * . ar.iiants are be." i • :/Je%:- • ag?"' 
locttloM Swe«pst«kM •*»!• 12/51/99. For fult text of Officlal Rutes sem) a serf-addressed, siamped enveiope to interAeee'ss. ne , 845 West F'd Avt . Surte I A New York NY '0025 

Ruduo — pakopa į ramybę... Miršta tas. kas gimė 
pavasarį, žemėje paiikdami žymes, žmonių širdyse 
šviesius prisiminimus. Medžiai atsisveikina su lapais, 
paukščiai palieka gimtuosius lizdus ir lekia į tolius. 
1998 m. lapkričio 27 d., rudenį, ji paliko mus. Ji išėjo 
į Anapilį. į Amžinosios Ramybės žemę. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄjL'N&A 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALLPHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDiNG BURIALSAND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

ELZBIETA 
RIAUBAITĖ 
RIBOKIENĖ 
1905 — 1998 

Pavasaris — nuostabus metų laikas. Atgimsta gamta: 
skleidžiasi metų lapai, pražysta pirmosios pavasarinės 
gėlės. Kiekvienas, naujai atgimęs Dievo tvarinys, 
atneša neišpasakytą džiaugsmą ir pakylėjimą naujiems 
darbams. Gal todėl Elzbieta mylėjo pavasarį, o gal ir 
todėl, kad pirmą kartą ji .švydo pasaulį, būtent, 1905 
m. balandžio 30 d. 

. 

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 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s Hi l l s , D . 
708-97 4-4410 

http://1991.XII.12
http://www.westemunlon.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

B e n d r a s K ū č i a s „Seklyčio
je" ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras gruodžio 22 d., trečia
dienį, 4 vai. p.p. Norinčius da
lyvauti kviečiame iš anksto 
registruotis Socialinių reikalų 
raštinėje asmeniškai ar telefo
nu — 773-476-2655. 

Naujieji 2000-ųjų metų 
„Draugo" kalendoriai jau 
išsiųsti! Didelį ačiū tariame 
visiems talkininkams, gruo
džio 2 d. „Drauge" išrūšiavu
siems tūkstančius vokų. O pa
galbininkai buvo šie: Viktorija 
ir Antanas Valavičiai, Sofija 
Plenienė. Adolfas Dirgėla, Ele
na ir Kazimieras Majauskai, 
Ona Gradinskienė, Aurelija 
Kriaučiūnienė, Aldona ir Pra
nas Totoraičiai, Kazimieras 
Rožanskas, Stasys Žilevičius, 
Aldona ir Vitalius Lekeckai, 
Antanas Čepėnas, Jurgis Vi
džiūnas, Vaclovas Momkus ir 
Vaclovas Jakovickas. Ačiū už 
triūsą ir linksmą nuotaiką! 

Tauragės l i e tuv ių klubo 
narių metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 5 d., sekmadie
nį, 1 val.p.p. Šaulių namuose. 
Visi nariai prašomi susirinki
me dalyvauti. 

„Draugo" administracijo
je galima gauti tradicinių lie
tuviškų Kūčių kalėdaičių 
(„plotkelių"). 

„S. Dž iugo fondas — dide
lis turtas" (1999 m. lapkričio 
27 d. „Draugas") — A. Janonio 
straipsnį reikia patikslinti ir 
papildyti: „Nuo 1974-1993 m. 
S. Džiugas dirbo „Draugo" ad
ministracijos ir spaustuvės 
reikalų vedėju. Raseinių bib
lioteka (Džiugo fondas) yra ga
vusi 'Krikščionis gyvenime' ne 
du tomus, bet 23 t. (kun. R. 
Krasausko dėka). Taip pat yra 
gavusi žurnalo 'J laisvę' pavie
nius numerius ir 'Akiračius' 
nuo jų pirmo išleisto numerio 
iki 199T m., vienuolika tomų 
— įrištų, kietais viršeliais". 

Vyresniųjų l i e tuv ių cen
tre „Seklyčioje" gruodžio 8 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. kalbės 
Aldona Vaitienė, Šv. Rašto ty
rinėtoja, kuri jau 28-erius me
tus aiškina Šv. Raštą lietu
viams ir amerikiečiams. Ad
vento laikotarpiui parinkta 
tema „Gimė Kristus — žmoni
jos išganytojas". Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Bus ir 
bendri pietūs. Atvykite' 

Laužote galvą, kur sutik
ti Naujuosius? J 2000-ųjų 
metų sutikimą jus kviečia Lie
tuvių opera. Gruodžio 31 d., 
penktadienį, rengiama iškil
minga naujametinė šventė, 
kurioje jūsų laukia puiki va
kariene, nuotaikingas A. Bar-
niškio orkestras ir šokiai, šo
kiai... Pokylis prasidės 7:30 
val.v. (pasisvečiavimas), 8:30 
val.v. - vakarienė, 9:30 val.v. 
šokiai. 12 vai. - Naujųjų metų 
sutikimas, 12:45 val.r. - šal
tas ir karštas užkandis, o pa
sistiprinus - vėl šokiai. Daly
vaudami šioje iškilmingoje 
šventėje, paremsite Lietuvių 
operą ir Lietuvių Jaunimo 
centrą. Bilietus užsisakykite, 
skambindami Vaclovui Mom-
kui tel. 773-925-6193. 

Stebuklas! Mūsų nuolatinis 
skaitytojas kalbininkas Anta
nas Klimas, gyvenantis Ro-
chester, NY, abstulbo išvydęs, 
kad pirmą kartą per 50 metų 
lapkričio 27-osios dienos 
„Draugas" tą pačią dieną ir 
atėjo! 

Muz. Ričardas Šokas, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos choro vadovas, visus, 
mėgstančius ir galinčius gie
doti, kviečia ateiti prie vargo
nų prieš 10:30 vai. ryto šv. Mi
šias. 

Po didžiojo „Draugo" suruošto jubiliejinio koncerto, kuriame dainavo trys vieni geriausių išeivijos chorų. Iš 
kaires: „Volungės" choro vadovė Rita Klionenė, muzikai Jonas Govėdas, „Draugo" vyr redaktorė Danutė Bin-
dokienė, „Draugo" ieidejų valdybos pirmininke Marija Rimiene, kuri buvo viena iš didžiausių šios puikios mu
zikos šventės organizatorių, „Dainavos" dirigentas Darius Polikaitis ir „Exultate" choro vadovė Dalia Viskon-
tienė. Nuotr. J ū r a t ė s Variakojienės 

A u d r ė B u d r y t ė — žinoma 
aktore ir režisiere bus skaity
toja Pal. J . Matulaičio misijos 
choro kalėdinio koncerto me
tu. Choro ruošiami pietūs ir 
koncertas įryks gruodžio 12 
d., tuojau po pamaldų. Bilietai 
gaunami sekmadieniais po šv. 
Mišių prie bažnyčios arba už
sisakomi te! 815-836-1845. 
Visuomenė k-iečiama malo
niai atsilankyti ir palaikyti 
Amerikos lietuvių krikščioniš
ką bei kultūrir.e veiklą. 

Pedagoginio l i tuanis t i 
kos inst i tuto Kūčios vyks 
gruodžio 18 d. 12 vai. J aun imo 
centro kavinėje. Informacija 
tel. 773-847-1693. 
• „Draugo" administracija 
primena, kad jau la ikas pa
galvoti ap ie sparčiai ar tė 
jančias Kalėdų šventes : ge
riausias, lengviausias būdas 
pasveikinti savo art imuosius 
— per „Draugą". Atsiųskite 
savo tekstą ir j is bus iš
spausdintas dar gerokai prieš 
šventes, kad spėtų pasiekti ir 
toliau gyvenančius. Adminis
tracija prašo kartu su sveiki
nimo tekstu siųsti ir auką (pa
prastai už vieną pasveikinimą 
siunčiama 15 dol.). Pasirū
pinkite jau dabar ir nereikės 
rūpintis sveikinimų s iunt imu, 
galėsite ramiai laukti Kris
taus Gimimo dienos — juk ta i 
paskutinė šį šimtmetį, šį tūks
tantmetį! 

ALTo Čikagos s k y r i a u s 
valdybos ir tarybos narių po
sėdis šaukiamas š.m. gruodžio 
9 d., ketvirtadienį, 1 vai. po 
pietų ALTo centro patalpose, 
Jaunimo centre. Visi kviečia
mi dalyvauti, atskiri pakvieti
mai nebus siunčiami. 

Kun. Antanas Saula i t i s , 
SJ, gruodžio 12 d. 1 vai. p.p. 
Šv. Onos bažnyčioje Beverly 
Shores, IN, aukos šv. Mišias. 
Bus klausoma išpažinties. Po 
pamaldų — Kalėdų eglutė ir 
kalėdinis pasisvečiavimas. 

Vytauto Didžiojo Šau l ių 
rinktinė maloniai kviečia 
šaulius, ramovėnus ir visuo
menę į lietuviškas tradicines 
Kūčias, vyksiančias gruodžio 
12 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
rinktinės namuose (2417 W. 
43 St., Chicago, IL). Bus lietu
viško Kūčių maisto ir kitų 
paįvairinimų. Informacija tei
kiama šiuo telefonu: 773-376-
0551. 

NEUŽMIRŠKIME IR LABDAROS 
VAKARO 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 

C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 

TEL.: 773-585-9500 

DRAUGO FONDO KONTROLĖS KOMISIJOS 
AKTAS 

Komisija, susirinkusi posė- liūs. To sąrašo kopija laikas 
nuo laiko vėl patikrinama pa
gal depozicijų lapelius, kurie 
iždininko yra saugojami. 

džiui 1999 m. lapkričio 1 d. 
.JJraugo" patalpose, Čikagoje, 
patikrino Draugo fondo iždi
ninko vedamas atskaitomybes 
knygas, aukotojų registracijos 
ir bankų knygas, apimančias 
laikotarpį nuo 1998.07.01 iki 
1999.07.01 ir rado: 

1. Pajamų ir išlaidų knygos 
vedamos tvarkingai ir jose įra-
-ytos sumos yra tikslios. 

2. TCF National Bank kny
gutės ir to banko mėnesinių 
pranešimų įrašai sutinka. 
Banko knygutės įrašai patik
rinti iki čekio Nr. 330. Visi 
čekiai pasirašomi dviem para
šais. 

3. Išlaidų pateisinamieji do
kumentai rasti ir tvarkingai 
iaikomi prijungti pne banko 
mėnesinių pranešimu. 

4. Fondo narių ir rėmėjų at
siųsti čekiai su atitinkama ko
respondencija yra numeruoja
mi ir saugojami. 

5. Draugo fondo narių ir rė
mėjų sąrašas nuolatos papil
domas ir laikomas „Draugo" 
dienraščio administracijos 
kompiuteryje, pagal iždininko 
pateikiamus depoziciįu lape-

Išvados: Iždininko meti
niam Draugo fondo narių su
važiavimui pateiktoje „Paja
mų ir išlaidų apyskaitoje" įra
šytos sumos yra tikslios, bet 
reikalingi šie pataisymai: 

a) 1999 metų pirmojo pus
mečio išlaidų apyskaitos „7" 
paragrafe .Realizuotas kapita
lo uždarbis 1998 m." turi būti 
„1999 m."; 

b) Iždo apyskaitos „4" para
grafe „Nerealizuotas kapitalo 
uždarbis 246,000.00" turi būti 
įrašyta „Realizuotas"; 

O Apyskaitoje pažymėta, 
kad „Draugui" iki 1999 m. lie
pos 1 d. išmokėta 285.400.00, 
bet viso uždarbio turėta tiktai 
283,640.00. Iždininko paaiški
nimas, kad skirtumas 
1.760.00 dol. todėl, kad anks
čiau bankas dividendus auto
matiškai reinvestuodavo, į tai 
nebuvo atkreiptas dėmesys, 
bet ateityje banko dividendų 
reinvestavimas bus atskirai 
atžymėtas, — tokį paaiškini

mą komisija priėmė. 
Komisija: 
Kazys Ambrozaitis, pirm. 

Antanas Valavičius 
Vida Sakevičiūtė 

Jubiliejinio vajaus įnašai 
Su 1,000 dolerių: 
Prelatas dr. Juozas Pruns-

kis, garbės narys, iš viso 
37,500 dol., Lemont. IL. 

Su 500 dolerių: 
Ada Sutkuviene, garbės 

narė, iš viso 3,550 dol., Bever
ly Shores. IN. 

Nijolė Kairys, a.a. Liudo 
Kairio atminimui, iš viso 500 
dol., Orland Park. IL. 

Su 300 dolerių: 
Birutė ir Juozas Briedžiai. 

garbės nariai, iš viso 1.000 
dol., Chicago. IL. 

Su 200 dolerių: 
Juozas ir Sigutė L'župiai, 

garbės nariai, iš viso 1.200 
dol., Worth, IL. 

A.S., iš viso 400 dol.. Water-
bury, CT. 

Aldona Lesevičius, iš viso 
800 dol.. Chicago. IL. 

Petras ir Aukse Kaufmanai 
iš viso 850 dol., Annandale, 
VA. 

Su 100 doleriu: 
Panevėžiečių klubas Čikago

je, per K. Rožanską, iš viso 
400 doienų. 

Venezuolos lietuvių draugija 
Čikagoje, per Stasę Rudokas, 
iš viso 350 dolerių. 

Algis ir Irena Regiai, iš viso 
300 dol, Chicago, IL. 

Emilija Pakštienė, iš viso 
300 dol.. Chicago. IL. 

Irena Blekytė, iš viso 300 
dol.. Seattle, WA. 

Aleksas ir dr. Danguolė Vit-
kai, iš viso 740 dol. Palos 
Heights, IL. 

Nijolė Bražėnas, M.D., iš vi
so 100 dol., Sparkill, N.Y. 

Bronė Šimkus, iš viso 300 
dol., Santa Monica, CA. 

Su 60-70 dolerių: 
Vincentas Šalčiūnas. iš viso 

600 dol., Port St. Lucie, FL. 
Vytautas Apeikis. iš viso 

390 dol., Los Angeles, CA. 
Eugenija Barškėtis, iš viso 

620 dol., Hmsdale. IL. 
Su 50 dolerių: 
Dr. E. ir R. Šilgaliai, iš viso 

300 dol.. Euclid, OH. 
Kristina Masiulis, iš viso 

200 dol., Elmhurst, IL. 
Vincas ir Genovaitė Maciū

nai, iš viso 455 dol.. Philadel-
phia. PA. ' 

Su 25 doleriais: 
Faustas ir Teresė Strolios, iš 

viso 360 dol., Oak Forest, IL. 
Jonas Butvilą, iš viso 560 

dol., La Grange, IL. 
Dalia ir Rimantas Bitėnai, 

iš viso 125 dol., Bronxville, 
N.Y. 

Eugenija Kolupailaitė, iš vi
so 525 dol., Chicago, IL. 

Rasa ir Jonas Vazbiai, iš vi
so 25 dol., Mohwah, N.J. 

Jurgis Matusevičius, iš viso 
275 dol.. Palos Hills. IL. 

Su 10 dolerių: 
August Dumbra, iš viso 210 

dol., Saginavv, MI. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. Fondo ižd in inkas 

Nors Čikagoje visokių rengi
nių yra užtenkamai ir neten
ka nuobodžiauti, tačiau nerei
kėtų užmiršti ir Labdaros va
karo. Dažnai ruošiami rengi
niai skiriami įvairiai labdarai 
Lietuvoje. Taip pat dažnai 
užmirš tama, kas yra tos be
veik visos labdaros s p i r i t u s 
movens". Net ir Lietuvoje, ne 
t ik Čikagoje, beveik visi žino 
„Seklyčią". Ir, atrodo, kad už 
tų visų gerų darbų slepiasi 
„Seklyčia". Bet taip nėra! Tai 
yra tik vienas Socialinės tary
bos veiklos padalinių. Kadan
gi Socialinė ta ryba mažai save 
reklamuoja — tai dažnokai ji 
yra ir lyg primirštama. 

Tačiau, kad nebūtų visiškai 
užmiršta, taryba Kalėdų šven
čių proga rengia Labdaros va
karą, kurio metu prisimenami 
Socialinės tarybos vadovauja
mos Birutės Jasa i t i enės atlie
kami darbai. O jų yra labai 
daug! „Lietuvos Vaikų viltis", 
„Našlaičių globa", labai reika
lingas ir daugelio laukiamas 
Karolio Milkovaičio redaguoja
mas žurnalas „Pensininkas", 
Lietuvos Par t izanų globos fon
das , Almos fondas. Socialinė 
ta ryba prisideda ir prie „Mar
gučio II" egzistavimo. 

Nuo pat įsisteigimo iki da
bar JAV Shriners ligoninėse 
gydėsi/gydosi 120 vaikų. Shri-
n e r s ligoninės Lietuvos vai
kus gydo veltui. L W komite
tas iš suteiktų aukų parūpina 
vaikams i r , jų globėjams ke
liones bei visą išlaikymą 
Amerikoje. Vieno vaiko ir kar

tu atvykstančio globėjo išlai
kymo vidurkis siekia 1,000 
dol. mėnesiui (įskaitant ir ke
lionės išlaidas). Kad dalį ope
racijų galėtų atlikti Lietuvoje, 
Santariškėse, Vilniuje, įrengta 
vaikų operacinė, kurios apie 3 
milijonų dol. vertės įrangą pa
rūpino „Lietuvos Vaikų vil
tis". Taip pat jos rūpesčiu kas
met į Vilnių atvyksta 3 Shri-
ner s ligoninės daktarai ir gai
lestingosios seserys - ši ameri
kiečių grupė nemokamai atlie
ka sudėtingas operacijas ir 
sudaro sąlygas Lietuvos dak
tarams jas stebėti, kad atei
tyje jie patys galėtų jas atlikti. 

Ne paskutinėje vietoje turė
tų būti paminėtas vyresniųjų 
centras „Seklyčia", be kurios 
Marąuette Parko lyg ir nebū
tų. Ten vyksta įvairios popie
tės, naudingos paskaitos, ro
domi Lietuvos vaizdai, padai
nuojama ir pasišnekučiuoja
ma. Taip pat atliekamos ir kai 
kurios medicininės paslaugos: 
kraujo spaudimo matavimai, 
nemokami skiepijimai nuo gri
po pavojaus. 

Spaudoje tenka matyti iš to
limesnių lietuviškų gyvenvie
čių laiškus, kuriuose čikagie-
čiams „Seklyčios" pavydima. O 
kad pensininkai drąsiau jaus
tųsi, tai Socialinės tarybos rū
pesčiu, su miesto savivaldybe 
ir policija susitarus, yra Mar
ąuette Parko apsauga. Kadan
gi žmonės Socialinės tarybos 
veikla pasitiki, tai jai yra pa
vesta keletas fondų ir fonde-
lių. Vienas tokių yra prel. dr. 

Juozo Prunskio fondas. I i šio 
fondo procentų skiriama pre
mija. Prelato nurodymu ir pa
geidavimu, ši premija skiria
ma 65 metų (ar daugiau) su
laukusiam žmogui, gyvenan
čiam JAV ir nusipelniusiam 
katalikiškai labdaringai veik
lai. Yra sudaryta vertinimo 
komisija, kurioje - Birutė' Ja
saitienė, Marija Remienė ir 
Juozas Žygas, pirmininkai. 

Premijos įteikimas vyks per 
Labdaros vakarą. Po premijos 
įteikimo meninė dalia, laimėji
mai ir vakarienė. Esate pra
šomi nedelsiant užsisakyti 
vietas! Iš patirties tinome, 
kad paskutinę dieną gali jų 
nelikti. Vietas užsisakykite, 
skambindami į „Seklyčią". 
Labdaros vakaras įvyks gruo
džio 11 d., šeštadieni, 6:30 v.v. 
„Seklyčioje". Visi esate kvie
čiami ir laukiami! 

J. Žygas 

Kms naujo 
Draugo knygyni h /'< 

Dvylikos spalvotų atviru
kų rinkinyje .Pažaislis* - gar
siojo Pažaislio vienuolyno, 
bažnyčios paveikslų, išorės 
vaizdai, įamžintas Kristupo 
Paco portretas, Nežinomojo 
Flandrijos dailininko piestas 
Gražiosios Meilės motinos pa
veikslas, Kunigaikščio Neti-
mero krikštas 1009 metais ir 
kt. Įrašai po atvirukais -
lietuvių, anglų ir vokiečių kal
bomis. Tokius atvirukus malo
nu dovanoti savo vaikams, 
draugams įvairiomis progo
mis. , .Draugo* knygynėlyje sis 
rinkinys kainuoja 12 dol. 

S K E L B I M A I 
• F irma „Archeonas" tiria 

bajoriškos kilmės šeimų ir as
menų istoriją, ruošia „geneo-
loginius medžius" bei apžval
gas; atlieka Lietuvos dvaru, 
bažnyčių, vienuolynų, senųjų 
pramonės įmonių ir jų terito
rijų, atskirų pastatų ir sklypų 
istorijos bei architektūros ap
žvalgas ir teikia trumpas pa
žymas su senaisiais brėžiniais 
ir ikonografija. „Archeonas" 
taip pat atlieka informacijos 
paiešką Lietuvos archyvuose 
apie pastatų juridinę priklau
somybę iki 1940 m. Kreipki
tės tel. 3702-62-69-05, 3702-
61-64-37, fax 3702-22-44-45 
arba rašykite: .Archeonas" , 
K a u n o g. 10-5, 2008 Vi ln ius , 
L ie tuva . 

• N o r i u p i r k t i L i e t u v i ų 
E n c i k l o p e d i j ą (Kapočiaus 
leidimas). Siųsiu vienai Lie
tuvos mokyklai . Skambint i 
Griniui , tel . 815-838-2111. 

• „ P E N S i M N K O " žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, gal ima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
St., Chicago , IL 60629, tel . 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomif 
progomis. (ak.) 

• A l m o s f o n d u i a u k o j o : 
Apolonija Vitkienė, West Hart
ford, CT, $500; prieš 16 metų 
mirusio tėvo Juozo Petukausko-
Vydo ir prieš 8 metus mirusios 
motinos Emilijos Petukaus-
k ienės Vydienės a t m i n i m ą 
pagerbdamas sūnus dr. Saulius 
Vydas $202; Jadvygos Povilai-
tienės 80-to gimtadienio proga 
aukoja Almos fondui: Birutė ir 
Genė Lake, Albinas ir Gražina 
Reškevičiai, Genė Gaidelienė, 
Alg imantas ir Laima Anta
nėliai, Niek ir Felicia Barran, 
Regina ir Vytas Arnauukai. H 
viso $150. Almos vardų dėko
jame visiems aukotojams! Au
kos nurašomos nuo mokesčių. 
Tax ID 36-4124191 . Čekius 
rašyti „ L i e t u v o s N a š l a i č i u 
globa", pažymint , k a d skirta 
A l m o s fondui . S i u s t i : 2711 
W e s t 71 S t . , C h i c a g o , I L 
6 0 6 2 9 . »ui7 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 West Cermak R o a d . 
TeL (773) 847-7747. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite S t . 
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, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vil imas Ne l sona i . 
TeL 773-2334335. (sk.) 

• Automobil io , n a m u ii* 
l igos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams. 
Aukojo: Jurgita Zimavičiūtė 
Gvidienė su Elena Zimavičiūtė 
Carter $1,000, Nijolė Kers-
nauskaitė $20, Gražina ir dr. 
Romualdas Kriaučiūnai $900, 
anoniminiai $600, Irena ir 
Petras Vėbra $100 a. a. Mečio 
Valiukėno atm., John Lapinski 
$60, Deloris ir Gerald Davis $50 
a. a.Phil Mescher atm., Dana 
ir Juozas Kapačinskai $50, 
Izabella Parulis $240 tęsia 
mergaitės metinę paramą, ano
niminiai $110, Pranas Janulis 
$450 tęsia vaikučių metinę 
paramą, anoniminiai $2,600. 
Labai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. te l . 847-537-7949. 
Tax DDf 36-3003339. *I3M 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus is Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kieuškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į ENTER-VIDEO 3533 . 
S A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• BALTIC M O N U M E N T S , 
1108 AmberDrive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minai Kązėpai. V,į»ų, rfliių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (ak.) 

• „ S i d a b r o v a r p e l i s " , 
tradicinis labdaros koncertas 
bus jau šį sekmadienį, gruo-
d i i o 5 d \ p o l l v a L i v . M i i h v 
Lietuviu dailės muziejuje, 
Lemont, BL Programoje: mu
ziko Ričardo Šoko vadovau
jamas moterų ansamblis ir 
pianistė Gintė Čepinskaitė. 
Kviečiame praleisti malonią 
valandėlę ir savo atsilankymu 
paremti vargingai gyvenančius 
Lietuvos vaikučius ir studen
tus. 

• TĖVIŠKĖS EV. 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

6641S.TroySt, 
Chicago. BL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldai 

ir sekmadieninė mokykla. 
Vyskupas Hansą ~ 

Td.7fg.3tt.32f9 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEP&IAS 
M36SJ\ilaakiRd..Chfc*fD. 0.0629 

Tel 773-582-4500 
Valandos pagal 

SIU aUMkUr A M , Caaaaja, 
IL sotas. T«L scr-an-itat 

(kalbam* liatuvSkai). Maa jaaa 
p—lauąanM 7 dianaa par aavaitf. 

Civflmės ir kriminsnnėa bylos 
62478JfodtJeA-

Cbicago, IL ( 
TeL 773-776-0799 

ToO ftee 24 br. 999>71MVa 
Darbo vai. noo 9 VT. ikt 6 v.v. 

ftaMad.9vjflrilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis 1 

4686W.6SI 
CUcags, IL 60899 

(Skaraai gstvaa BOS .Dranga") 
Tai. 77MM-4)ltf. 

Tai tm-vn-mm, i a—> n. 

http://Td.7fg.3tt.32f9



