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Lietuvos RTV meta iššūkį 
Seimo daugumai. 

Vilnius, gruodžio 13 d. (BNS) 
— Nacionalinio radijo ir televizi
jos taryba (NRTV) metė iššūkį 
Seimo daugumai ir paskelbė 
penktadieni rinksianti NRTV 
generalini direktorių. NRTV 
taryba buvo sudaryta, ankstes
niajam Seimui baigiant darbą. 

Ketvirtadienį Seimas priėmė 
nutarimą, jog atšaukiami da
bartinės NRTV tarybos įgalio
jimai. Faktiškai tai įvyktų ant
radienį, kai atitinkama Visuo
menės įstatymo pataisa būtų 
paskelbta „Valstybės žiniose". 

Pasak NRTV tarybos pirmi 
ninko Gedimino Ilgūno, taryba 
gavo septynių pretendentų pa
reiškimus. Rimčiausiais kan
didatais laikytini Žurnalistikos 
instituto direktorius Marius 
Lukošiūnas, dabartinės „Vil
niaus televizijos" vadovas 
Vytautas Kvietkauskas, televi
zijos žurnalistė Dalia Kutraitė 
Giedraitienė. Vytautas Kviet
kauskas yra buvęs Atkuriamo
jo Seimo narys nuo LDDP. 

Konservatoriai ir krikščionys 
demokratai ketvirtadienį pa
kartotinai priėmė Visuomenės 
informavimo įstatymo pataisą ir 
tokiu būdu atmetė prezidento 
Algirdo Brazausko pasiūlytą 
kitokį NRTV formavimo princi
pą. Dar kartą parlamentarų bal
sais patvirtintame įstatyme, nu
rodyta 15 visuomeninių organi
zacijų, kurios sudarys NRTV 
tarybą. 

Seimo pakartotinai priimtą 
įstatymą prezidentas privalo 
pasirašyti ne vėliau kaip per 3 
dienas ir nedelsiant oficialiai 
paskelbti. 

Praėjusią savaitę priimto įsta
tymo prezidentas A. Brazauskas 
nepasirašė, pareikšdamas, kad 
tokia tvarka neatspindi visų 
kelių šimtų Lietuvoje veikian
čių visuomeninu organizacijų 
siekių. 

Konservatoriai prašo 
prezidentą pasiaiškinti 

Konservatoriai kvietė pre
zidentą Algirdą Brazauską pasi
aiškinti, kodėl jis stabdė NRTV 
naujos tarybos formavimą. 

„Arba prezidentas buvo ap
gautas, arba jis sąmoningai 
dalyvauja vienos partijos žai
dimuose", pareiškė penkta'dienį 
Seimo pirmininko pirmasis pa
vaduotojas Andrius Kubilius 
(TS). Spaudos konferencijoje jis 
komentavo sudėtingą situaciją, 
susiklosčiusią sudarant NRTV 
tarybą. 

Lito kursas bus 
pastovus 

Vilnius, gruodžio 13 d. (BNS) 
— Penktadienį Lenkijos žurna
listus priėmęs premjeras Gedi
minas Vagnorius patikino juos, 
kad nebus vykdomi jokie stai
gūs eksperimentai ir net ne
svarstoma galimybė artimiau
siu metu „atrišti" litą nuo 
dolerio. 

Ministras pirmininkas pabrė
žė, kad tik ateityje ketinama 
laipsniškai atsisakyti valiutų 
valdybos, sustiprinant Lietuvos 
banko funkcijas, praneša vy
riausybės informacijos centras. 

Lenkijos informacijos agentū
rų, televizijos, radijo, spaudos 
atstovai domėjosi naujosios 
vyriausybės pastangomis padėti 
Lietuvoje gyvenantiems len
kams. G. Vagnorius žadėjo, kad 
ir toliau didelis dėmesys bus 
skiriamas lenkų kultūros bei 
švietimo problemoms. 

NRTV paskelbta „uždara 
teritorija" 

Kitą savaitę nebeteksiančios 
savo įgaliojimų NRTV tarybos 
pirmininko Gedimino Ilgūno 
nurodymu, penktadienį į NRTV 
neįleidžiami „svetimi" žurna
listai. 

Tokių kraštutinių prie
monių imtasi penktadienį 
NRTV tarybai renkant genera
linį direktorių. Iš septynių 
pretendentų NRTV vadovą ren 
ka senajame Seime LDDP bal 
sais sudaryta taryba. 

Ketvirtadienį vėlai vakare 
priimtu naujojo Seimo nuta 
rimu šios tarybos įgaliojimai nu
traukti. Tačiau šie Seimo nuta
rimai įsigalios tik kitą antra
dienį, kai bus paskelbti „Vals
tybės žiniose". 

Kandidatas į NRTV vadovo 
vietą „politiniame žaidime" 

nedalyvaus 
Vienas rimčiausių preten

dentų į Nacionalinio radijo ir 
televizijos generalinio direk
toriaus pareigas — Žurnalisti
kos instituto direktorius Marius 
Lukošiūnas penktadienį atsiė
mė savo kandidatūrą. 

„Nenoriu dalyvauti po
litiniuose žaidimuose", savo 
atsisakymą dalyvauti konkurse 
aiškina pats save išsikėlęs bei 
jokiems politiniams sluoks
niams neprijaučiantis M. Luko
šiūnas. 

„Generalinio direktoriaus 
skyrimas tapo grynai politiniu 
procesu, kurio dalimi neturėtų 
būti NRTV vadovas", sakė ins
tituto direktorius žurnalistams. 
Paklaustas, ar dalyvaus kitame 
generalinio direktoriaus skyri
mo konkurse, M. Lukošiūnas at
sakė nematąs tokių galimybių, 
kol Lietuvos prezidentas, Sei
mas ir NRTV taryba tarpusa
vyje neišspręs teisinių prob
lemų. 

Bus leidžiamas specialus 
„Valstybės žinių" numeris 

Prezidento ir naujosios Seimo 
daugumos nesutarimus sukėlu
si NRTV tarybos formavimo 
tvarka įsigalios jau šeštadienį, 
paskelbus ją specialiai išleis
tame „Valstybės žinių" nume
ryje. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas jo siūlytoms nuostatoms 
neatitinkančius, bet Seimo du 
kartus patvirtintus visuomenės 
informavimo bei NRTV įstaty
mų pakeitimus pasirašė penkta
dienį prieš pietus. 

Seimo dokumentų skyrius iš 
karto davė nurodymą „Valsty
bės žinių" vadovams spausdin
ti specialų laikraščio leidimą. 
Jis bus 4 kartus plonesnis, nei 
paprastai trečiadieniais išlei
džiamas numeris. 

„Valstybės žinių" vyriausiais 
redaktorius Žilvinas Dautartas 
teigė, kad skubos tvarka leisti 
numerį tenka „ne pirmą ir, 
turbūt, ne paskutinį kartą". Tai 
yra tekę ne kartą daryti praėju
sių metų pabaigoje ir šių pra
džioje, skubinant krizės ištiktos 
Lietuvos bankininkystės refor
mavimo dokumentų įsigalioji
mą. 

Laikraščio vadovas pripažino, 
kad yra labai sunku per kelias 
valandas suorganizuoti „Vals
tybės žinių" spausdinimą, ta
čiau, nepaisant problemų, šeš
tadienį išeis visi beveik 21,000 
leidinio egzempliorių. Vieno 
„Valstybės žinių" numerio 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS IN'TERFAX. 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

ITARTASS, 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių; valdybos pirmininką Gediminą Vagnorių, išrinktą 
ministru pirmininku, pasveikino pirmoji posovietinių laikų Lietuvos premjerė Kazimiera 
P r u n s k l e n e P. Lileikio nuotr. (LR) 

Prezidentui priminta teisė 
sustabdyti įstatymų vykdymą 

Vilnius, gruodžio 13 d. (BNS) 
— Prezidento Algirdo Brazaus
ko „komanda" susirūpinusi dėl 
kai kurių „ne visai priimtina 
forma" padarytų naujojo Seimo 
vadovų viešų raginimų prezi
dentui kuo skubiau pasirašyti 
įstatymus. 

Penktadienį prezidento atsto
vas spaudai išplatino pareiški
mą, kuriame pažymima, kad 
ateityje „prezidento ir Seimo 
darbas priklausys nuo to, kaip 
tiksliai šios valdžios institucijos 
naudosis savo konstitucinėmis 
galiomis ir gerbs viena kitą". 

Prezidentūros pareiškimą iš
šaukė daug ginčų sukėlęs Na
cionalinio radijo ir televizijos 
tarybos sudarymas. Praėjusią 
savaitę Seimas nustatė vienokią 
tarybos sudarymo tvarką, bet 
prezidentas tam nepritarė ir 
pasiūlė tarybą formuoti kitaip. 
Tačiau naujojo Seimo dauguma 
ignoravo A. Brazausko pastabas 
ir pakartotinai priėmė konser
vatorių variantą. 

Konservatorius Andrius Ku
bilius spaudos konferencijo
je neatmetė galimybės, kad 
prezidentas, nepritaręs Seimo 
įstatymui, dalyvauja partiniuo-

išleidimas mokesčių mokėto
jams kainuoja apie 10,000 litų. 

Vytautas Kvietkauskas -
NRTV direktorius 

Remiantis paskutiniais pra
nešimais iš Vilniaus, NRTV ta
ryba generaliniu direktoriumi 
išrinko Vilniaus televizijos 
direktorių Vytautą Kvietkaus-
ką, gerai suprasdama, kad tai 
gali būti vienadienis sprendi
mas. „Suprantu, kad eisiu pa
reigas iki šeštadienio ryto", 
sakė V. Kvietkauskas žurnalis
tams. 

NRTV vadovu tapo žmogus, 
kurio naujoji Seimo dauguma is-
dabartinių kandidatų turbūt la
biausiai netroško tiek dėl jo pro
fesines praeities, tiek dėl poli
tinių pažiūru. Paskutiniais so
vietų valdžios metais V. Kviet
kauskas buvo valstybinės tele
vizijos naujienų redakcijos vy
riausiasis redaktorius, o po to 
buvo Atkuriamojo Seimo narys 
nuo LDDP Vilniaus miesto tary
boje. Pastaraisiais metais V. 
Kvietkauskas vadovauja tik 
sostinei transliuojančiai pri
vačiai Vilniaus televizijai. 

NRTV tarybos pirmininkas G. 
Ilgūnas po posėdžio žurnalis
tams pareiškė, kad .Jeigu ku
riami įstatymai vienai dienai, 
tai ir generalinis direktorius 
renkamas vienai dienai". 

se žaidimuose. 
Prezidento atstovas pabrėžia, 

kad „Konstitucija prezidentui 
suteikia įgaliojimus pasirašyti 
arba grąžinti pakartotinai svar
styti priimtus įstatymus", ir tai 
yra „labai svarbi įstatymų lei
dybos sudedamoji dalis". 

„Jau keliolika kartų grąžinti 

įstatymai su prezidento pataiso
mis buvo priimti po pakarto
tinio svarstymo. Vadinasi, pre
zidento draudimas padėjo Sei
mui ištaisyti vienokius ar ki
tokius įstatymų trūkumus", pa
žymima Prezidentūros pareiš
kime. Jame pabrėžiama, kad 
„kiekvienas Seimo narys, nepai
sant savo pareigų, turėtų gerb
ti Konstituciją, kurioje api
brėžta valdžių kompetencija ir 
jų sąveikos principai". 

Kitais metais numatomas 
Bill Clinton ir Baltijos 

šalių prezidentų susitikimas 
Stokholmas-Vilnius, gruo

džio 13 d. (BNS) - Švedijos 
spauda patvirtino ankstesnes 
Lietuvos diplomatų spėliones, 
kad Jungtinių Valstijų 
prezidentas Bill Clinton kitais 
metais Stokholme gali susitikti 
su trijų Baltijos valstybių 
prezidentais. 

„Kadangi Švedija glaudžiai 
bendradarbiauja su Baltijos 
šalimis ir jas visokeriopai 
remia, padidėjo tikimybė, kad 
B. Clinton Švedijoje susitiks ir 
su Baltijos valstybių vadovais", 
teigia Švedijos laikraštis „Da-
gens Nyheter". 

Lietuvos URM vadovai dar 
ankstyvą rudenį atsargiai spė
liojo tokio susitikimo galimybę, 
laukdami JAV prezidento rin
kimų rezultatų. Per rinkimų 
kampaniją spalį B. Clinton 
pareiškė, kad, jeigu bus iš
rinktas prezidentu, aplankys 
Europą ir Švedijoje susitiks su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pre
zidentais. 

„Kadangi Baltijos šalys 
nepateks tarp pirmųjų NATO 
naujokų, amerikiečiai suinte
resuoti sustiprinti jų saugumą", 
ketvirtadienį rašė „Dagens Ny
heter". 

Švedijos ministras pirminin
kas Goran Persson nusiuntė B. 
Clinton kvietimą kitąmet 
aplankyti Švediją. Buvęs JAV 
ambasadorius Švedijoje Tom 
Siebert Amerikos prezidento 
apsilankymo Švedijoje galimybę 
įvertino optimistiškai. 

Lietuvos diplomatai palankiai 
vertina galima Baltijos ir JAV 
prezidentų susitikimą, drauge 
pabrėždami, kad jis turėtų 
įvykti Vilniuje arba kurioje nors 
kitoje Baltijos ostinėje. „Balti 
jos saugumo kausimai turėtų 
būti svarstomi pačiose Baltijos 
valstybėse, o ne kaimyninėse 
šalyse, nors ir palankiai 
nusiteikusiose Lietuvos, Lat
vijos ir Estijo integracijos į 
Europą atžvilgiu", sakė aukštas 
Lietuvos URM pareigūnas. 

„Susit ikimas sustiprintų 
Amerikos dalyvavimą Baltijos 
ir visos Vidurio Europos sau
gumo reikaluose, bet manome, 
kad Vilnius yra ta vieta, kur 
galėtų susitikti JAV ir Baltijos 
vadovai", sakė lietuvių diplo
matas. 

Trumpai iš Lietuvos 
(Remiantis DPA, BNS, INTERFAX, 
ITAR-TASS, ELTOS pranešimais) 

— Ignalinos atominėje elek 
trinėje penktadienį oficialiai 
pristatyta moderni apsaugos sis
tema. Pusę metų elektrinėje 
įrenginėtą maždaug 300,000 
litų vertės apsaugos sistemą fi
nansavo Švedijos vyriausybė. 
Sumontuoti specialūs įrengimai 
kompiuterizuotai magnetinių 
kortelių-leidimų sistemai, ste
bėjimo kameros, kt. įranga. Šis 
projektas yra pirmasis AE sau
gos tobulinimo tarpsnis. Vėliau 
ketinama sustiprinti teritorijos 
apsaugą, elektrinę suskirstyti į 
3 skirtingos svarbos zonas, į 
kurias patekti galės tik ten dir
bantis personalas. 

— Vilniuje posėdžiavę Balti
jos ir Vakarų valstybių karinin
kai nutarė įkurti daugiašalę ko
ordinacinę grupę, kuri rūpinsis 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
karinio jūrų laivyno eskadros 
sudarymu. Tai nutarta penkta
dienį pasibaigusiame tarptauti
niame seminare, į kurį Krašto 
apsaugos ministerija pakvietė 
dalyvauti Šiaurės šalių, JAV, 
Lenkijos, D. Britanijos, Vokie
tijos, Prancūzijos, Olandijos bei 
Belgijos karinių jūrų pajėgų 
atstovus. 

—Gruodžio 11d. Netoli Minsko 
nežinomi asmenys apšaudė au 
tobusą, kuriame važiavo 19-kos 
turistų grupė iš Lietuvos. Kul
kos pramušė priekinį autobuso 
stiklą ir padangą. Niekas iš ke
leivių nenukentėjo. įvykį tiria 
Baltarusijos milicija. 

Vašingtonas. JAV preziden
tas Bill Clinton ketvirtadienį 
pareiškė, jog tvirtai rems savo 
pasiūlytąjį kandidatą į Centri
nės žvalgybos valdybos (CIA) 
direktoriaus postą Anthony 
Lake. Trečiadienį CBS televizija 
pranešė, jog praėjusią savaitę 
Anthony Lake apklausė Teisin
gumo departamento pareigūnai, 
įtariantys, jog jis sąmoningai 
nepardavė turėtų 200,000 dol. 
vertės akcijų, tuo pažeisdamas 
galiojančius įstatymus. Bill 
Clinton tokį kandidato į CŽV 
vadovus poelgį pavadino „ne
kalta klaida". Kai kurie 
Kongreso nariai sako ketina 
balsuoti prieš Lake kandida
tūrą, kaltindami jį prisidėjus 
prie prekybos ginklais skandalų 
ir klaidinus Kongresą dėl ofi
cialiosios Vašingtono politikos 
Bosnijos atžvilgiu. 

Sarajevas. Bosnijos prezi
dentai ketvirtadienį paskyrė bu
vusį Bosnijos ministrą pirminin
ką, musulmoną Haris Siljadzic 
ir buvusį elektrinės direktorių, 
serbą Boro Bosic vadovauti nau
jajai šalies vyriausybei. Abu mi-
nistai pirmininkai vadovaus ga
na silpnai šalies vyriausybei, 
kurią kol kas sudaro 3 ministrai 
— užsienio reikalų, užsienio 
prekybos ir pilietinių reikalų 
bei komunikacijų. 

Praha. Paskutinis Čekoslo
vakijos gynybos ministras, bu
vęs vienas aukščiausių Varšu
vos pakto pareigūnų, vienas įta
kingų Čekijos komunistų vadų, 
generolas Miroslav Vacek ket
virtadienį pareiškė netikįs 
NATO pažadais nelaikyti savo 
branduolinio ginklo naujųjų na
rių teritorijoje. Jis pareiškė, jog 
sutvarkius visą dislokacijos 
struktūrą, branduolinį ginklą į 
šalį prireikus galima įvežti per 
kelias valandas. 

N e w Yorkas.Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus rin
kimai pamažu virsta kova dėl 
valdžios tarp Paryžiaus ir 
Vašingtono. Vienas populia
riausių kandidatų į JT genera
linio sekretoriaus vietą — 
58-erių metų diplomatas iš 
Ganos Kofi Annan. Viskas, ko 
jam reikia, norint gauti siekia
mą postą — tai Prancūzijos pri
tarimas. Tačiau 4 dienas, neofi
cialiai svarstant jo kandidatūrą 
JT Saugumo Taryboje, Prancū
zija kiekvieną kartą sakydavo 
„ne". Manoma, kad oficialaus 
balsavimo dėl Kofi Annan, lai
komo Jungtinių Valstijų numy
lėtiniu, metu Prancūzija gali 
nepritarti jo kandidatūrai. Taip 
Prancūzija atsikeršytų JAV, ku
ri užkirto kelią į antrąją ka
denciją dabartiniam gen. sekre
toriui, Prancūzijos numylėti
niui Boutros Boutros-Ghali. 
JAV nepritarė jo paskyrimui 
antrajai kadencijai lapkričio 19 
d. Manoma, kad siekiant iš
spręsti kylantį konfliktą, bus 
ieškoma kitų kandidatų ir gal
būt ne tik iš Afrikos žemyno. 

Singapūras. Ketvirtadienį 
Singapūre susitikę Pasaulio 
prekybos organizacijos (WTO) 
valstybių pareigūnai pagaliau 
susitarė dėl nevaržomos pasau
linės prekybos informacinėmis 
technologijomis. Sutarta iki 
2000 metų joms panaikinti vi
sus muito mokesčius. Specialis
tų nuomone, tokio sprendimo 
nauda bus žymiai didesnė už 
prarastas, muito mokesčio ne
šamas, pajamas. 

Tal inas. Europos Sąjungos 
ministrų tarybos prezidentas, 
Airijos Europos reikalų minis
tras Guy Mitchell pasisakė už 
bevizį režimą tarp Europos Są
jungos ir Baltijos valstybių. 

Talinas. Čečėnų karo vadas 
Šamil Basajev pagyrė Baltijos 
valstybes už paramą Čečėnijai 
per karą su Rusija ir pasmerkė 
dideles Vakarų valstybes už 
atsargų požiūrį į Maskvą. „Ką 
padarysi jeigu drąsos, kurią 
parodė Lietuva ir Estija, trūksta 
JAV, Anglijai ir Prancūzijai. 
Juk jos bijo Rusijos", penkta
dienį Estijos laikraščiui pa
reiškė Š. Basajev. 

Minskas. Baltarusijos prezi
dentas Aleksandr Lukašenko 
penktadienį patvirtino taisykles 
būsimiems rinkimams (numaty
ti gruodžio 26 d.) į Aukštuosius 
parlamento rūmus. Naujoji Res
publikos taryba turi būti sufor
muota iš 56. išrinktų ir 8 prezi
dento paskirtų senatorių. 

Vašingtonas . Radijo stotis 
„Amerikos balsas", reaguoda
ma į politinę krizę Serbijoje, tre
čiadienį paskelbė ketinanti 
pradėti transliuoti pusvalandžio 
trukmės televizijos programas 
serbų kalba. Programa „Ameri
ca Calling Serbia" išeis 5 dienas 
per savaitę ir bus vienu metu 
transliuojama per radiją ir TV. 

Tokijas. Japonijos vyriausy
bė penktadienį patvirtino planą, 
kuriuo bus siekiama užkirsti 
kelią seksualiniams žiauru
mams ir išpuoliams, moterų dis
kriminavimui. Veiksmų plane 
iki 2000 metų numatyta išna
grinėti ir įvertinti įstatymus, 
draudžiančius seksualinius iš
puolius. Pagal JT Pekino konfe
rencijos moterų klausimais nu
tarimus, tokius veiksmų planus 
iki metų galo turi priimti visos 
JT šalių vyriausybės. 

Maskva. Rusijos žurnalistai 
trečiadienį savo kūrybinėje są
jungoje paminėjo žuvusiųjų ko
legų atminimo dieną. Per 5 me
tus žuvo 135 rusų žurnalistai. 
Pavojingiausia žurnalistams 
dirbti Maskvoje, kur per 5 me
tus žuvo 27 jų kolegos. 24 buvo 
nužudyti Čečėnijoje, po 15 — 
Tadžikistane, Abchazijoje ir 
Gruzijoje. 

Bagdadas. Irako valdžia tiria 
nepasisekusį bandydmą nužu
dyti prezidento Saddam Hus-
sein vyriausiąjį sūnų Uday, 
kuris buvo sužeistas šūvių ir yra 
gydomas ligoninėje. Smulkiau 
apie pasikėsinimą nepraneša
ma. Uday Hussein yra Irako 
valstybinio olimpinio komiteto 
ir futbolo federacijos vadovas, 
jam priklauso TV stotis ir įta
kingiausias Irako laikraštis 
„Babel". Prezidentas Hussein 
turi 2 sūnus ir 3 dukteris. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 14 d.: Šv. Jonas 

Kryžiaus, Bažnyčios mokytojas 
(1542-1591); Fortūnatas, Ona-
Marija. Žvangutė. 

Gruodžio 15 d.: Justas, Kris
tijoną (Nina), Kovotas, Gaude 
nė. 

Gruodžio 16 d.: Adas, Al
bina, Audronė, Adelė. 

Gruodžio 17 d.: Olimpija, 
Lozorius, Nemura, Vidmina. 
1866 m. gimė Lietuvos preziden
tas Kazys Grinius. 

mailto:DRAUCAS@EARTHUNK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

VĖLINES PRIE 
PARTIZANO DAUMANTO 

KRYŽIAUS 
Gausus jaunučių ir jaunių bū

rys po šv. Mišių Palaiminto J. 
Matulaičio Misijoje vos vos tilpo 
Ateitininkų namų salėje. Susė
dę ant kilimais išklotų grindų, 
sakyčiau — kinietišku būdu, 
viens prie kito susiglaudę, pra
dėjo susirinkimą gyvai, judriai, 
vienas kitą kalbindami kaip se 
niai nesimatė ir susitikę drau
gai. 

Susirinkimui reikalinga tyla. 
Ir šį triukšmingai čiauškantį 
būrį labai nuostabiai greitai 
nutildė Daumanto-Dielininkai 
čio kuopos globėjos (Rasa ir 
Dainė) vienos rankos pakėlimu. 
Tai atrodo, jau sutartas ženklas 
— kai ranką pakelia, reikia nu
tilti. Ir įsiviešpatavo tyla, saky
čiau, kapinių tyla, nes šis susi
rinkimas, ypatingas — Vėlinių 
šventė. Ateitininkų himnas, 
atrodo jau tradicinė kiekvieno 
taip pat ir šio susirinkimo pra
džia. Himnas labai įspūdingai ir 
jautriai skambėjo suspaustoje 
šių namų erdvėje. 

Bendrojo susirinkimo pradžia 
labai trumpa, tik susikaupimas. 
Po trumpo susikaupimo visi vėl 
pakilo ir išsiskirstė būreliais į 
ateitininkų namų kambarius, 
kur kiekvienas būrelio vadovas 
buvo kruopščiai paruošęs jaunu-
čianvš programėlę Vėlinių tema. 
Septyni būreliai ėmėsi skirtingo 
darbo ir per pusvalandį pasi
ruošė bendram Vėlinių minė
jimui — pagerbti mirusiuosius. 

Tikrai, po pusvalandžio visi, 
bet šį kartą būreliais susigru
pavę, rinkosi į apatine erdvesnę 
Ateitininkų namų salę ir čia iš
girdome pačių jaunučių sukur
tas mintis, eilėraščius, pama
tėme piešinius Vėlinių tema. 
Kiekvienas būrelis su vadovu 
pasirodė scenoje. Buvo prisimin
ti mirę ateitininkų vadai, ypač 
kun. Stasys Yla, žuvę parti
zanai, asmeniškų Seimų miru
sieji, seneliai ir proseneliai. Ka
dangi buvo labai gražus rudens 
oras, nors ir labai šaltas, tai 
visas šitas sceninis susikau
pimas buvo pratęstas eisena 
prie partizano Juozo Lukšos-
Daumanto kryžiaus, kurį prie 
Ateitininkų namų pastatė atei
tininkų studentų korporacija 
Grandis. 

Vėlinių minėjimui susirinko 

ne tik visa Daumanto-Dieli 
ninkaičio kuopa, bet ir talki
ninkų tėvų ir sendraugių būrys. 
Kiekvienas būrelis šį pamink
linį kryžių papuošė savo dar
beliu, piešiniu arba užrašu ir 
visi nariai įsegė į specialiai 
paruoštą diską po spalvą — 
geltoną, žalią arba raudoną — 
sudarydami lietuviškos vėliavos 
diską ir padėdami jį prie 
kryžiaus. Seselės Stasės maldo
mis ir Jūratės Fischer gies
mėmis, gitarai pritariant, buvo 
užbaigtas prasmingas Dau-
manto-Dielininkaičio kuopos 
suruoštas, ateitininkiškų Vėli
nių susikaupimas. 

P.N. 

Daumanto Dielininkaičio kuopos Vėl inių minėjimas 1996 lapkričio 3 d. prasidėjo susikaupimu 
Ateitininkų namuose. 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
RUDENS AKADEMIJA RASEINIUOSE 
Pasak dr. Arvydo Žygo, atei

tininkai turėtų gyventi gėrio ir 
grožio idėjomis ir nebijoti jų 
skelbti savo bendraamžiams. 
Spalio 25-27 d. Raseiniuose 
vykusi Moksleivių ateitininkų 
rudens akademija išsiskyrė 
dalyvių gausumu. Savaitgalio 

NORIU BŪTI ATEITININKAS IR 
DUOTI MOKSLEIVIŲ ĮŽODI 

Aš noriu būti ateitininkas ir 
duoti moksleivių įžodį. Būda
mas ateitininku, aš galiu da
lyvauti organizacijoje, kuri tar
nauja Dievui ir tėvynei. Orga
nizacijos ideologija remiasi pen
kiais principais: katalikiš
kumas, visuomeniškumas, tau
tiškumas, inteligentiškumas ir 
šeimyniškumas. 

Šiais principais aš galiu reikš
tis savo asmeniškam gyvenime 
ir lietuvių bendruomenėje. Aš 
taip pat galiu sutikti naujus 
draugus stovyklose ir su jais 
pabendrauti. 

Aš noriu duoti moksleivių 
įžodį, nes tada tapsiu vyresnis 
moksleivis ateitininkas, gausiu 
juostą ir ženklą, kurie simboli
zuoja gražius ateitininkijos 
principus. Būnant moksleiviu, 
reikės jaunesniems ateitinin
kams rodyti gerus pavyzdžius ir 
jiems padėti. 

Moksleiviai yra labai užimti. 
Jie turi savo stovyklas, dalyvau
ja rekolekcijose ir padeda tas re
kolekcijas paruošti, padeda su 
įvairiais parapijos darbais — 
paruošti koncertus, prisidėti 
prie kavutės stalo, pavasarį pa
sodinti gėles aplink bažnyčią, 
tarnauti šv. Mišioms ir giedoti 
per šv. Mišias. 

Moksleiviai turėjo savo re
kolekcijas Camp Corde prie Cle-
veland, Ohio 1996 metais, kovo 
16-17 tomis dienomis. Ten daly
vavo 15 moksleivių, kurie turėjo 
gerą progą atsinaujinti Jėzuje 

prieš šv. Velykas. Per šv. Mi
šias, pokalbius, susimąstymus 
ir diskusijas, mes pajutome gilią 
krikščionišką dvasią, kuri jun
gia visus ateitininkus į vieną 
šeimą. 

Tos rekolekcijos sustiprino 
mano ryžtą būti veikliu atei
tininku ir dar labiau pagilino 
mano norą duoti moksleivių 
įžodį. Aš žinau, kad būdamas 
ateitininkas per savo visą gyve
nimą, galiu daug geriau steng
tis pildyti krikščioniškus prin
cipus ir siekti amžino gyvenimo 
Kristaus akivaizdoje. Tai bran
giausias mūsų siekis pasaulyje. 

Mikas Rukšėnas 
Maironio kuopa Clevelande 

ŽIEMOS KURSAI '96 
Dr. Vėjas Liulevičius, Indrė 

Čuplinskaitė, dr. Audronė 
Skrupskelienė, dr. Kęstutis 
Skrupskelis ir Vytas Čuplins-
kas skaitys paskaitas šių metų 
MAS Žiemos kursuose. Kun. Ju
lius Sasnauskas pasižadėjo būti 
kursų kapelionu. Kviečiami da
lyvauti visi 11-13 skyrių moks
leiviai ateitininkai ir jų drau
gai. Žiemos kursai vyks Daina
voje š.m. gruodžio 26-31 d. 
Prašome atkreipti dėmesį į 
kursų baigimo datą. Kursantai 
bus pageidaujami iš Dainavos 
išvykti po pusryčių gruodžio 31 
d. 

Užsiregistravę tel. 708-488-
1272 iki sekmadienio, gruodžio 
15 d., mokės papigintą kainą — 

Deumanto-Dielirunkaitio kuopon jauniai — Toma* Milo, Simas Meistininkas, Petrą* Kuprys, Aliu
kas Gyly*. Paulius Ragas. Saulius Fabionovich ir Matas Čyvas — Vėliniu minėjime savo rankų 
darbų paminklu ir eilėraščiais pagerbė mirusius 

renginyje dalyvavo per 270 
moksleivių bei vadovų iš visos 
Lietuvos. Tai yra beveik du kar
tus daugiau nei ankstesniais 
metais. Lietuvos ateitininkų 
federacija nuo 1990 metų orga
nizuoja Moksleivių ateitininkų 
rudens, žiemos ir pavasario 
studijų savaites vadinamas 
akademijomis. Atsižvelgiant į 
vasarą Marijampolėje vykusio 
Moksleivių ateitininkų są
jungos suvažiavimo dalyvių pa
geidavimus, šį kartą akademijos 
parengiamuosius darbus koordi
navo Moksleivių ateitininkų 
sąjungos valdyba. Rudens aka
demijos dalyviams paskaitas 
skaitė dr. Arvydas Žygas, prof. 
Kęstutis Skrupskelis, kun. Ro
bertas Grigas. Renginio daly
vius globojo Raseinių klebonas 
kun. Gintautas Jankauskas. 

Akademijos metu rimtos stu
dijos buvo derinamos su lais
valaikio bendravimu bei kūry
ba. Dr. A. Žygas savo paskaitose 
kalbėjo apie Vatikano II Susi
rinkimo istorines aplinkybes bei 
reikšmę dabarčiai. Vadovauda
masis Susirinkimo dokumen
tuose bei Prano Dovydaičio 1911 
metais parašytoje knygoje „Trys 
pamatiniai klausimai" išdės
tytais principais, prelegentas 
aptarė aktualias dabartinio 
jaunimo bei pasaulio problemas. 
Kun. R. Grigas su moksleiviais 
svarstė tikrosios laisvės klau
simą. Prof. K. Skrupskelis aka
demijos dalyviams pasakojo 
apie filosofijos keliamus klau
simus bei bandymus ieškoti at
sakymo. Jauniausieji akademi
jos dalyviai, 8-9 klasių mokslei
viai, diskutavo apie pasaulyje ir 

155 JAV dolerių asmeniui. 
Moksleiviai, raginkite vieni 

kitus važiuoti į Žiemos kursus. 
Visada smagiau, kai draugai 
kartu dalyvauja. 

M A S C V 

TĘSIAME KŪČIŲ 
TRADICIJĄ 

Šv. Kalėdos — ypatinga pro
ga mums visiems susirinkus, 
kaip viena bendra šeima, kartu 
švęsti Atpirkėjo gimimą ir 
prasyti Jėzaus Kristaus visiems 
laimės ir geros sveikatos. Su to
kia mintimi Čikagos studentai 
ateitininkai kviečia visą lie
tuvių visuomenę dalyvauti 
Ateitininkų Kūčiose sekma
dienį, gruodžio 22 d., 1 vai. p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Šv. Mišias aukos kun. Kęstu
tis Trimakas. Po bendros Kūčių 
vakarienes, kurią paruoš Ona 
Norvilienė ir jos talkininkės, 
bus trumpa moksleivių atlieka
ma programėlė ir visų laukia
mas bendras kalėdinių giesmių 
giedojimas Studentai ateiti
ninkai nuoširdžiai kviečia visus 
kartu tęsti šią gražią tradiciją. 
Dėl rezervacijų prašome skam
binti Valerijai žadeikienei, tel. 
(708) 424 4150. 

kasdienybėje sutinkamą prie
vartą bei būdus jai įveikti. Va
kare moksleiviai dalyvavo 
linksmavakaryje, kuriame grojo 
„Kupolės" etnografinio an
samblio muzikantai. Baigiantis 
akademijai, dr. A. Žygas para
gino moksleivius neprarasti ide
alizmo. Kalbėdamas apie dabar
tinių informavimo priemonių 
peršamą herojaus paveikslą, 
Ateitininkų federacijos vicepir
mininkas siūlė pagalvoti, ar 
kiekvienas jaunas žmogus gali 
tapti panašus į dabartines kino, 
roko ar sporto žvaigždes. Jis aki
no jaunimą nebijoti kalbėti apie 
gerus ir teisingus dalykus, da
lytis jais su kitais. 
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DRAUGO 

JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur (U A ) $110.00 
T ik sestadteaio laida: 
JAV $66.00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $60.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida ' . . $66.00 
Uiaakant i užsieni 
oro pasta $600.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

Vi matų 3 mėn. 
$66.00 $36.00 
$6000 $40.00 

$40.00 $30.00 
$46.00 $35.00 

$66.00 

$250.000 
$86.00 

Vyriausia radaktor* Danute Bindokienė 
Administratorius Ignai Budry* 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 430, sfitadianisi* 
nedirba. 

* Redakcija u± skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Hedakrija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00-, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

A R A S Ž U O S A , M . D. 
I N D R Ė R U D A I T I S , O .D . 

AKIŲ L IGOS — CHIRURGIJA 
1020 E. Ogcten Ave, Suite 310 

Naperville, IL 60563 
( • 3 0 ) S 2 7 - 0 0 M 

3825 Highland Ave . Tower 1. Suite 3C 
Dovmers Grove. IL 60515 

( • 3 0 ) 4 3 5 - 0 1 2 0 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kasteto 
T 1 . 700 636 6900 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

— t . M a u m u i - Įąg. 
Weetchaater, IL S01S4 

Tai. (700) 344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9«3« S. rrĮngeland Ava. 
CMcaao RMga, IL 60415 

7 0 * 6 3 6 4623 
4 1 4 * W. Ors] St. 

312-73S-770* 

DR. JANINA JAKSEViČIUt • 
JOKSA 

• 4 4 1 S. R*., 

Ka * . (1-312) S*2-*221 
Valandos susitarus 

DR. V. J. w s*SdS*l*SS w *l*a**TV*B> 

DANTŲ GYDYTOJA 
4S17 W. SS St, Stirtas*, H. 

Tai! 70S-42S-S114 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUOUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1SSSS-127S*. 
Lesa am, H. SS4SS 
TaL 61S-723-1SS4 

I W. Cafasja Dr. 
l *Me, IL«*4S3 

Tai . 706-361-—1S . 

DR. RAMUNE MACrtJAUtlCAS 
DANTŲ GYDYTOJA ' 

H N l l 

Ta i . (709) 999-21S1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAJTtS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHMUR0A9 

IVasaVS aSaVJCK CUMC 
l i t a i 127 t e . L——t, R. SS436 
Priklauso Palo* Community HoapssJ 

Saver Caaaj Hoapant 

KaS. tai. (311) 471 
VIDAS J. NEafJCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS- ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kasteto A v a . , 
R, 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 

BBA1M VAJC 
iSL 

MS, 
,m 

(219) M8-1S32 

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

7*1$ « . 171at 
Ttotoy "ark, *L • • 4 7 7 

(7*S) 614-4S71 
Valandas pagal susitarimą .. 

DR. DAUA JOOYVAUE-
DANTŲ GYDYTOJA 

(skersai gatvaa nuo 
Good Samaritan ligonines) 

i Oreva, *L 99616 
Tai . 7*9 — $11$ 

TaL 70*482-4159 rtsafcomaa 24 vaL 
DR. PETRAS KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
1443 Sa. SOfll Ava., Cicero 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trecd : sestd. 11 - 4 v. p.p.. 

Kak. tol. 3 1 2 - S M - 3 1 M 
Nantu. 947-341-3772 

DR. PETRAS ŽUOSA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

• 7 4 6 Waat 63rd Street 
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v. p.p. - 6 v. p p. 

Kitomis dienomis — susitarus 

8UNG L. CHOU, M.D. 
VMaus Hgos, akufMmktflra 

HOLYCROSS 
PHYSICIANS PAVIUON 
3 n. South, Eaat Suttaa 

Uthuanlan Plaza CL 
at Catnornta Ava. 
Chicago, IL S0S2S 

(312)-471-S142 
Kalbama llatuvtik*! 

• • • • 4> • ' • • ' • • 4> 4> 
MOLY CROSS FAMILY 

MED1CAL CENTER 
74S W. 31 at St. 

CHICAGO, IL SOS1S, 
(312)-22S-Ot»S 

K a * . 312-736-4477 
Ret- 7—-246 0 X 7 arba 7 M - 2 4 9 4 M 1 

DR. E. DECKYS 
6YDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 

Tat. (7*9) I97-2S99 

DR. ALGIRDAS KAVAUOTUS 
Specialybe vidaus ir krauto Rgot 

TaL 312 I I I 1—1 
Pirmd. 9 v.r - 7 v.v.; antrd.. trsed. k 

penktd. 9 v r. - 3 v. p.p. 
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šeitd ir M. 
dienomis reikalingas susitarimas 

Sumokama po viiito 

PA. 
4 M 7 W. 1*3 SL, Oe* Lašam, R. 

Pirmas apyl su Noittmestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys danas ut 
prieinamą kainą, 
absoliučiai punktualiai, 
{kalbėti angliškai) te l . ' 

DR. A. S. OLSVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UO06 

•a st. Tat. (766) a n a i s i 

Pirmd. 3 v. pn. - 7 v.v.; antrd. 12:30 -3 v. pa. 
trečd. utdaryta, k*M. 1 - 3 v. p.p. 

ir tesu • v. r. -12 v. pa. 

• 1 3 2 S. Kastete Ava., i 
( 312 )771 9 * *9 arba (311)4 

DR. K. HJCAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS M 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERBUS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

1S3O0 w * * t A v a . , Or tan 
7 0 0 - 3 4 * - * 1 0 0 

Valandos kasdien, iss*iiu» Mvartaafcu* 

Kab Chcago)* uždaryta* 
9525 S 79m Ave.. Hickory Hite IL 

Tai . ( 7 M ) »**-«1*1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISsEUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
171 SaraSsi SL, SteSąsa*; R. s S l M 

7 * * ^ 4 1 -

111 

Spaoalyot - vidaus lajos 
7 7 1 1 S, Kastete Ava., 

Ctossgs, K, *»>SS 
TaL 312-444-2113 

Valandos pagjjąateartmą 

DR. VILMA KERSLYTE 
CNropfasktinis gydynun, iYt4ko6 

mitybos pfttMkyiTkMt *f asltupuoktufai 
7171 S. M a r i a i , te 

R, 

311-7 
• 4 7 4 4 1 -1 2 1 2 

911 1 * 1 1*96 
Orava S47-71*-1212 

Ava. • 1 S 1 S . 

TaL 312-434V77M 
REMAUDAS NEMtCKAS, M.D. 
S. RRASAO TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraiaagysliu Ligos 
Valandos pagal suaUairiiią 

DR. ARVYDAS J . DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2147* S. Mato SL 
HatSSSSJSft, K. * * 4 4 3 

TeLTOS-74 

DR. L. PETREKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

l R e t e t * 
1 myfce į vakarus nuo Hariam 

TaL (7*6) 

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
CHIRURGUA IR GYDYMAS 

• 1 3 1 S. Kastete 
Va.: antrd. 2 4 v.p.p. ir ketvd 2-5 v. p.p. 
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Rimties valandėlė 

NEGESINKITE DVASIOS! 
Trečiojo Advento sekmadienio 

skaitiniuose mūsų laukiamo Jė
zaus atėjimas išryškinamas iš 
trijų perspektyvų: Izaijo prana
šystėje laukiama, Senojo Tes
tamento Kunigų knygos 25-me 
skyriuje aprašomų, Jubiliejaus 
metų; rašydamas Tesalonikos 
krikščionims, šv. Paulius stip
rina Jėzaus antrojo atėjimo vilti 
tikinčiuosiuose; o Evangelijoje 
Jonas Krikštytojas primena, jog 
tas, kurio laukiame, jau stovi 
mūsų tarpe. 

Trečiojo Advento sekmadienio 
tema — džiaugsminga: pirmojo 
skaitinio (Izaijo 61:1-2, 10-11) 
pranašystėse, su Viešpaties 
Dievo malonės-jubiliejaus me
tais bus išvaduoti vergai ir be
laisviai, atleidžiamos skolos ir 
„Dievas apreikš teisybe ir šlo
vę visų tautų akivaizdoje". Ra
šydamas iš tremties Babilonijoje 
jau sugrįžusiai tautai, pranašas 
sugebėjo prasimušti pro beviltiš
kumo nuotaikas, apninkančias, 
į sunaikintą kraštą sugrįžusius, 
tremtinius. Jis jaučia, kaip jį 
pripildo Dievo Dvasia, pate
panti viltimi ir stiprybe, 
pripildo jį džiaugsmu ir kad tai 
siunčia jį nešti tą stiprybę bei 
paguodą savo tautiečiams, kad 
ji plisdama atkurtų viltį, jos be
veik netekusiuose, žmonėse. 

Ir mes esame patyrę naujo 
gyvenimo pradžios entuziazmą 
— ar pradedant vedybinį 
gyvenimą, ar naują darbą ga
vus, ar pradedant gyvenimą 
naujojoje vietovėje. Ir mes 
esame pasijutę, kaip šventiškai 
pasipuošę sužadėtiniai, besi
džiaugiantys Dievo apsireiš
kiančiu gerumu mūsų gyve
nime. Dievo gerumo galia mūsų 
gyvenimas atgimsta, kaip 
atgimsta gamta, kai pražysta 
sodai, iš žemės dygsta nauja 
augmenija. 

Bet ne visos mūsų svajonės 
išsipildė. Anksčiau ar vėliau 
patiname nusivylimą ir net la
bai skaudžių momentų. Po tokių 
įvykių tenka daug blaiviau 
žvelgti į ateitį. Tuomet, rašo 
kun. Carroll Stuhlmueller, 
komentuodamas šio sekma
dienio skaitinius, vaikštome su 
Paulium, mąstydami apie jo žo
džius Tesalonikos krikščionims. 
Jie tuo metu išgyveno „didžius 
suspaudimus" (1 Tes 1:6), bet 
vis vien išliko Pauliaus ir 
„mūsų Viešpaties sekėjais", 
pasižyminčiais ištverminga 
viltimi (1 Tes 1:3). Ir tai turėjo 
duoti Pauliui didelio pasitenki
nimo, kai jis galėjo apie juos 

rašyti: „Iš jūsų pasklidęs Vieš
paties žodis... ir tikėjimas Dievu 
pasidarė žinomas visur" (1 Tes 
1:8). 

Per Tesalonikos krikščionių 
liudijimą ir gyvenimą sklido ne 

tik Pauliaus skelbiamas žodis 
apie Kristų, bet ir Senojo Tes
tamento raštų įkvėptas Dievo 
žodis, skelbiantis Dievo rūpestį 
žmonėmis. Jų dvasinė stiprybė 
augo iš jų tikėjimo Jėzaus su
grįžimu. Ir mes kartais išsau-
gome viltį tik savo tikėjimu, kad 
Jėzus sugrįš. 

Gal šio Advento metu mes iš
gyvename didelius suspau
dimus ir bijome, kad mūsų 
viltys tuščios, kad tikėjimas — 
naivus. Bet abejonės tokiu metu 
yra tolygios architektūrinės 
arkos vidurinio akmens ištrau
kimui — visas statinys su
griūva. Kun. Stuhlmueller taip 
komentuoja šv. Pauliaus paska
tinimus, sunkumus išgyvenan
tiems, krikščionims: „Nege
sinkite dvasios" (Dievo jumyse 
kurstomų vilčių ir įsitikinimų). 
„Neniekinkite pranašavimų" 
(kuriais ankstesnės kartos atkū
rė jubiliejinių Dievo malonės 
metų viltis). „Visa ištirkite" 
(kad atskiltumėte tuščias pa
gundas blaškytis nuo naujų 
galimybių). „Kas gera, palai
kykite" (nes idealuose ir dorų 
žmonių bendrystėje yra ateities 
pamatai). „Susilaikykite nuo vi
sokio blogio" (nes kitaip ateitis 
bus baisi). 

Mumyse neužgesintoji dvasia 
suveda su pranašu, kurio nepa
niekinome. Ir mes, kaip žmonės 
šio sekmadienio Evangelijoje 
(Jono 1:6-8,19-28), plūstantys į 
Jordano upės slėnį klausytis 
pranašo Jono Krikštytojo, gir
dime jo žodžius: „Aš krikštiju 
vandeniu, o jūsų tarpe stovi tas, 
kurio jūs nepažįstate... jis krikš
tys Šventąja Dvasia" (Jono 1:26, 
33). 

Tas, kurio ieškome, kurio 
laukiame, jau yra mūsų tarpe, 
bet dar jo nepažįstame. Bet jei 
negesinsime mumyse įdiegtos 
dvasios, Jėzus pasiruošęs paner
ti mus Šventojoje Dvasioje. 
Šiemet Kalėdos gal dar užklups 
mus per greitai, greičiau, nei 
suvoksime mūsų tarpe jau 
esantį Jėzų, bet anot Pauliaus, 
„džiaukitės ir be paliovos mels
kitės", tuomet pats ramybės 
Dievas jus pašventins ir išsau
gos „tobulą bei nepriekaištingą 
jūsų dvasią... Viešpaties atėji
mui". Aldona Zailakaitė 

• Keturvalakiai. Parapijos 
namuose pristatyta poetės Teo
filės Žemaitytės knyga , JAbar-
stysiu vainiklapių sniegą". 
Renginys prasidėjo šv. Mišiomis 
Keturvalakių bažnyčioje, kurias 
aukojo klebonas V. Banza. Poe
tė T. Žemaitytė, sulaukusi 82 
metų, rašo daugiausia religinę 
poeziją, pagal jos žodžius sukur
tos giesmės giedamos bažny
čiose. 

Partizanų kapinaitės Merkinėje Nuotr Kazio Ambrazaičio 

NUOTAIKOS IR VILTYS 
PO SEIMO RINKIMŲ 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Praėjusieji rinkimai į Lietu
vos Seimą buvo kaip uraganas, 
išstūmęs tuos, kurie, užuot rū
pinęsi valstybės ir tautos reika
lais, stengėsi kiek galėdami pa
sinaudoti privatizavimo nuosta
tų spragomis ir prisigrobti tur
to. Jie nenorėjo matyti, kad 
vyksta didelės neteisybės. Orga
nizuotos gaujos, nesiskaityda-
mos su įstatymais sauvaliavo. 
Nekontroliuojama bankų veikla 
padarė žmonėms baisius nuosto
lius. Daugelis matė, kas vyksta, 
bet negalėjo sustabdyti, nes vis
ką buvo apsėdusi LDDP, kuri 
savuosius globojo. 

Matydami tokią padėtį, kai 
kurie Lietuvos rašytojai šį 
skaudų reikalą iškėlė „Šiaurės 
Atėnuose", pateikdami klausi
mų vyriausybei. 

„Ar ir toliau bus nusikals
tamai alinama Lietuva, stu
miant ją į vis baisesnę infliaciją 
ir skurdą, pavertus šalį rojumi 
banditams, vagims, aferistams, 
apsišaukėliams bankininkams, 
sukčiams, kyšininkams, kontra
bandininkams ir visokiems ne
baudžiamai šeimininkaujan
tiems nusikaltėliams? Nejaugi 
Lietuvoje neliko pakankamai 
šviesių ir galingų intelektuali
nių jėgų, kurios galėtų veiks
mingai ir vyriškai pasipriešinti 
nesiliaujančiam žmoniško ir 
tautinio orumo žeminimui, ne
priklausomybės idealų išdavys
tei ir patyčioms iš Lietuvos?" 

Baigdami jie ragino netylėti, 
atvirai kaltinti ir pareikalauti 
atsakomybės, kad melas, klasta 
ir niekšybė netriumfuotų. Šį 
kreipimąsi pasirašė rašytojai: V. 
Dautartas, S. Geda. E. Ignata
vičius, R. Lankauskas ir J. Mi
kelinskas. 

Prieš rinkimus buvo spėlioja
ma, kad valdančioji LDDP ne
turi galimybių pravesti į Seimą 
didesnio skaičiaus atstovų. Tik 
atsargesnieji galvojo, kad jiems 

gali padėti 1992 m. patirtis, nes 
jie tikri demagogijos meistrai. 
Jei 1992 m. rinkimuose už 
LDDP balsavo 817,000 rinkėjų, 
tai šiemet tik 130,000. 

įdomu, kad 1990 m. Lietuva 
pirmoji iš sovietų okupuotų 
valstybių paskelbė bekompro-
misinę nepriklausomybę. Šio žy
gio žymiausias įkvėpėjas buvo 
Vytautas Landsbergis. Tačiau 
Lietuva buvo ir pirmoji iš sovie
tinio bloko, kuri nusigręžė prieš 
tuos, kurie atvedė tautą į nepri
klausomybę, pareikšdami pasi
tikėjimą daug žadantiems buvu
siems komunistams. Panašiai 
įvyko ir Vengrijoje, Lenkijoje, 
Gudijoje, Ukrainoje, Slovakijoje 
ir kitur. Lietuva praėjusių 
rinkimų metu grįžo į 1990 m. 
pasirinktą kelią. Ji pirmoji nu
sivylė buvusių komunistų paža
dais. Gal jos pavyzdžiu paseks ir 
kiti kraštai. 

Skleidžiamos paskalos, kad 
Vytautas Landsbergis suprieši
no visuomenę, o Gediminas 
Vagnorius sugriovė Lietuvos 
ūkį bei kiti įvairūs šmeižtai, 
kuriais mėginta suniekinti tuos 
žmones, nepasitvirtino. Lie
tuvos žmonės sugebėjo atskirti 
pelus nuo grūdų. Jau pirmame 
rinkimų rate šie žmnonės gavo 
reikalingą balsų skaičių. Vadi
nasi, tariamos apklausos duo
menimis negalima pasitikėti. 

Ateinantieji iš Lietuvos laiš
kai rodo, kad daugumas žmonių 
yra patenkinti rinkimų pasek
me. Gyd. Z. giminėms, gyve
nantiems JAV, savo laiške rašo: 

„Šiuo laišku noriu pasidalin
ti džiaugsmu ir su jumis. Kalbu 
apie rinkimus. Mes su vyru la
bai aktyviai dalyvavome rin
kimų kompanijoje. Esame kon-
servator.ų partijos nariai nuo 
patjos įsJtūrimo pradžios. Ger
biame prof. V. Landsbergį ir jo
kie šmeižtai neužtemdys mums 
jo autoriteto. Tokių ištikimų 

gerbėjų yra pastovus skaičius. 
Jie balsavo už Lozoraitį, jie atė
jo ir šį kartą. Buvo daroma vi
sokių kliūčių, ištisi namai ne
įtraukti į sąrašus, daryti apribo
jimai nepaeinantiems žmonėms, 
tai pavėlavai kreiptis, jog neat
nešė balsavimo biuletenio, tai 
apie tave nieko nežinoma... Ma
no profesijos kolegė net nešė 
kaimynų padedama savo 
paralyžuotą senutę motiną į 
balsavimo salę, kad tik ji galėtų 
atiduoti norimą balsą už 
„Landsbergį — taip žmonėse 
asocijuojasi konservatorių par
tijos vaizdas. Kaip gera būti 
tokių žmonių tarpe — išeini 
geresnis, pasisėmęs ir apsuptas 
jų auros. Pasakytum tokiems: 
Tėvynė pavojuje, jie stotų ir 
neatsigręždami eitų ir aukotų 
savo gyvybę, neklausdami, ar 
gaus ką už tai. Tik gaila, kad 
dauguma, tai žilos galvos. O tie, 
kurie susigundė dešra ir 
galimybe vogti, nusivylę visai 
neatėjo. Gal todėl toks triuški
nantis pralaimėjimas. 

Štai šiandien išgirdau per 
radiją, kad eina iš Seimo ir tie 
keli likę, eina į bankus. Tai 
rodo, kad Lietuva ir anksčiau 
tik tiek jiems rūpėjo. Kodėl 
niekas neatsisakė mandato per 
visą kadencija iš konservatorių, 
nesuskilo būdami opozicijoje? 
Tie, kurie balsavo už juos su
pranta ir supras, nes jie ir tada, 
kai buvo paklausti Vingio par
ke, 'Ar ištversite?' — šaukė. 'Iš
tversime'. 

Laukia didelis ir sąžiningas 
darbas. Dieve, padėk mums vi
siems. Tiek išbandymų atlaikė
me: karą, vežimus į Sibirą, 
kaimo griūtį, kolūkinius badmi-
riavimus, pokario partizanų ir 
stribų priešprieša: be vilties, su 
prisitaikymu ir nužmogėjimu, 
alkoholiu ir neapykanta vienas 
kitam. Ištversime, o mūsų vai
kai ir anūkai gyvens kaip gy
vena visi laisvo pasaulio žmo
nės. Dabar gyvename kol dirba
me, nedirbsime, tenkinsimės 
minimumu. Svarbu turėti viltį, 
viziją". 

Danutė Bindokienė 

O kaip su angliška 
laida? 

Ne kartą redakcija ar admi
nistracija išgirsta klausimą: 
kaip ten su angliškąja „Drau
go" laida? Ar ji tebeleidžiama, 
ar yra pakankamai skaitytojų, 
kas redaguoja ir pan. Labai 
norėtume į visus klausimus su 
entuziazmu atsakyti, bet esame 
pratę savo skaitytojus in
formuoti tiksliai, atvirai, tad at
sakymai yra šie. 

Tiesa, „Draugas-The Friend" 
tebeleidžiamas, nors kartais 
„peršoka" nustatytą kassavai
tinę ribą ir kiek vėluoja, 
daugiausia dėl to, kad kol kas 
neturime atskiro redaktoriaus, 
o reikia apsieiti savomis jė
gomis, tad kartais nesuspėjame 
laidos laiku paruošti. Dėl to 
atsiprašome nuolatinių skai
tytojų ir tikimės pastovesnės 
ateities. Žinoma, ji daugiausia 
priklausys nuo prenumeratorių 
pagausėjimo. 

Tvirtai tikime, kad angliškai 
„Draugo" laidai yra daug 
galimybių giliai įleisti šaknis į 
užsienio lietuvių visuomenę, 
kuri, deja, jau praradusi vieną 
pagrindinių tautiškumo dėme
nų — lietuvių kalbą. Nors šie 
žmonės nesikrato savo kilmės, 
laiko save l ietuviais , bet, 
nemokėdami kalbos, negali ar 
net vengia artimiau įsijungti į 
lietuvišką visuomenę. Angliško
ji „Draugo" laida gali būti labai 
parankus tiltas, kuriuo neįsten
giantys lietuviškai skaityti būtų 
informuojami apie Lietuvą, 
išeivijos lietuvių veiklą, rūpes
čius, džiaugsmus. 

Keista, kad, pradėjus leisti 
angliškąsias „Draugo" laidas, 
pasigirdo priekaištų — esą tai 
kažkokiu būdu kenkiama lietu
vybei... net kai kurie asmenys, 
tampriai susiję su mūsų dien
raščiu, kitoje valstybėje lei 
dziamoje l ietuvių spaudoje 
ryžosi pareikšti priešiškas min
tis. Be reikalo būgštaujama — 
„The Friend" tikrai nesudaro 
nei mažiausio pavojaus „Drau
gui" — neatima iš jo nei lėšų, 
nei skaitytojų, nei prestižo. 
Niekas tikrai nesiruošia lietu
viško dienraščio pakeisti angliš
ku savaitraščiu ar kažkaip „pri
versti", kad „Draugas" padeng
tų jo leidimo išlaidas. 

Nors „The Friend" laidos 
kalba yra anglų, medžiaga tik 
lietuviška (ne, tai nėra vertimas 
iš dienraščio puslapių, o visai at
skiro pobūdžio leidinys). Tiesa, 
savaitraščio formatas toks, kaip 
„Draugo" — šeši puslapiai, ku
riuose yra ir politikos, ir sporto 
žinių, ir mokslinėmis, kultū
rinėmis temomis straipsnių, ir 
svarbieji įvykiai bei žmonės 
išeivijos ar Lietuvos gyvenime. 

Gausu iliustracijų Ocol kas labai 
nedaug skelbimų), trumpų 
žinučių... 

Būtų gaila, jei šis periodinis 
leidinys turėtų pranykti dėl 
dėmesio stokos. O dėl ar.glų 
kalbos, tai tegalima pasakyti: 
juk yra geriau, kad lietuvių 
kilmės asmuo skaito apie savo 
bendruomenę ir apie Lietuvą 
anglų kalba, negu visai neskai
to. Neapgaudinėkime savęs — 
lietuviškų laikraščių jis niekada 
neskaitys, nes per sunku, o ang
lišką tekstą bent peržvelgs ir 
galbūt sieloje stipriau blykstelės 
lietuviškų šaknų balsas. Kiek
vienas pažįstame ar turime savo 
artimųjų tarpe asmenų, kurie 
mielai taptų anglų kalba „Drau
go" laidų skaitytojai. Metams 
prenumerata — 60 dol. (kreip
kitės į .„Draugo" administra
ciją). Mums reikia bent 500 
skaitytojų, kad „The Friend" 
išsilaikytų ir klestėtų. Tuomet 
ir atskirą redaktorių galėtume 
surasti. Kadangi prenumera
torių skaičius vis dėlto gausėja, 
nežadame nutraukti ,,The 
Friend" laidų, nors tai ir sudaro 
„Draugo" redakcijai sunkumų. 

Daug kas yra pasakęs: būtinai 
užsisakysiu (ar savo giminai
čiams, kurie nemoka lietuviš
kai, užsakysiu) angliškąją 
„Draugo" laidą, bet vis ati
dėliojama. Šis savaitraštis labai 
tinkamas ir kitataučiams, kurie 
per pastaruosius Lietuvos nepri
klausomybės metus turėjo vers
lo, kultūrinių ar labdaros ryšių 
su mūsų tėvyne. Ar gali būti 
veiksmingesnis bendravimo su 
Lietuva pratęsimas, kaip skai
tyti lietuvišką savaitraštį anglų 
kalba? 

Tunme su džiaugsmu pri
pažint', kod prenumeratų skai
čius didėjo — kasdien skaitytojų 
sąrašas darosi ilgesnis, tačiau 
reikėtų spartesnio te didėjimo 
tempo, greitesnių apsispren
dimų. Juk mūsų liaudis sako, 
kad „ilgą iešmą bendrožiant, šuo 
gali kepsnį nusinešti"., kai šio 
rudens pabaigoje pagaliau 
nutarėme leisti anglų kalba 
savaitraštį, tvirtai tikėjome, 
kad jis reikalingas, kad jam yra 
nemaža „rinka". Tuo tebe
tikime ir šiandien, tik kol kas 
labai sunku tą būsimų skai
tytojų masę pasiekti (jie „Drau 
go" neskaito ir apie anglišką 
laidą nežino). Tad kreipiamės į 
lietuviškojo „Draugo" skaityto
jus: būtų gražu, jei Kalėdų pro
ga užsakytumėte kam nors 
lietuvišką savaitraštį anglų 
kalba. Tai būtų prasminga 
dovana, kuri lankytų visus 
metus ir žadintų susidomėjimą 
lietuvybe, Lietuva, užsienio 
lietuvių gyvenimu. 

TĖVYNES LABUI 
82 BALYS RAUGAS 

— Kai jau jūs buvote poligone, o jūsų žmona birželio 
15-ąją staigiai išvyko su sūneliu į jūsų tėviškę, vėlai 
vakare atėjo milicininkas su dviem civiliais ir pradėjo 
baladotis į duris. Kai niekas neatidarė manęs paklausė: 
„Ar čia gyvena Raugų šeima?" Atsakiau „taip", jie 
paklausė „kur jie yra?" Man atsakius „išvažiavo", o jie 
— „kur?", atsakiau, kad adreso nepaliko. Tik kitą rytą 
supratau, ko jie čia norėjo, kai patyriau apie trijų kaimy
nų areštus. 

— Ačiū, pone šeimininke, kad pamelavote apie 
adresą. 

— Šis melas ne nuodėmė, o tik geras darbas. Jau 
pats bolševizmas yra didžiausia žmonijos nuodėmė, — 
kalbėjo drebančiu balsu. 

Nedelsdamas apsirengė išsaugota lietuviškąja uni
forma ir išskubėjo į kareivines. 

Švietimo tarėjas Germantas ypač drąsiai pradėjo gin
ti Lietuvos mokyklų reikalus, atsisakydamas išleisti 
potvarkį, kad iš stojančių į universitetą būtų reika
laujama darbo atlikimo pažymėjimo, o kai vokiečiai už
darė keturias mokytojų seminarijas, palikdami tik 
vieną, Švietimo tarėjas įsteigė keturis jų filialus. 

Šitokiose aplinkybėse pradėjo organizuotis po
grindžio rezistenciniai sąjūdžiai: Lietuvių frontas, Lietu
vos laisvės armija, Lietuvių vienybės sąjūdis ir veiku
sios politinės partijos Iš to kilo ir iniciatyva sudaryti 

vieną politinę vadovybę, kalbančią tautos vardu. Šitaip 
1942 m. pradžioje atsirado Vyriausias lietuvių komitetas 
ir Lietuvių taryba, sujungę ideologiškai artimesnius 
sąjūdžius. Šių dviejų pokalbiai privedė prie susitarimo 
1943 metais sudarytas Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo 
komitetas — VLIKas, į kurį įėjo Darbo federacija 
(Katilius), Krikščionių demokratų partija (A. Tumėnas), 
Socialdemokratų partija (S. Kairys), Tautininkų sąjurga 
(B. Gaidžiūnas), Valstiečių liaudininkų (J. Audėnas), 
Vienybės sąjūdis (B. Kazlauskas). Pirmininku išrinkus 
S. Kairys. 

Tuo tarpu batalionų organizavimas ėjo pirmyn. Ners 
sustabdžius Laikinosios vyriausybės veiklą, daugelis 
karininkų, troškę atkurti Lietuvos kariuomenę ir norėję 
tarnauti Lietuvos interesams gimtoje žemėje, jautėsi 
apgauti ir vengė stoti į batalionus, ypač kai suorganizuo
tus batalionus vokiečiai pradėjo mėtyti jau net ae 
kariniams uždaviniams — į Lenkiją saugoti žydų geto, 
Gudiją, Ukrainą ir net į pietinę Italiją bei Jugoslavija. 
Vokiečių civilinė valdžia, lyg pasityčiodama iš lietuvų 
karių, vieną lietuvių karių kuopą iŠ Vilniaus išsiuntė 
keletui mėnesių į mišką kirsti malkų vokiečių įstaigon* 
Vilniuje. Toje kuopoje tarnavęs ltn. Abraitis pasakoj), 
kad prieš pradedant kirsti kurui medžius, Pabradės urė
das, skirdamas iškirtimui rajoną, prašė gelbėti Lieti 
vos miškus — kirsti tik sausuolius, kreivus bei ser
gančius medžius, tačiau okupaciniai viršininkai įsakė 
pjauti kiekvieną medį iš eilės, nekreipiant dėmesio nei 
į medžio rūsį, nei į jo kokybę. Taip ir aidėjęs jam ausyte 
vokiečio įsakymas naikinti gražią Lietuvos girią. 

Nepaisant, kur ir ką batalionų kariai veikė, 1942 

m. pradžioje buvo suorganizuoti 23 batalionai, viena re
prezentacinė kuopa ir vienas kavalerijos eskadronas, kur 
iš viso tarnavo 13,000 kareivių ir 250 karininkų. 
Vokiečių frontui rytuose pradėjus braškėti, o fronto 
užnugaryje suintensyvėjus raudonųjų partizanų veiklai, 
1943 m. pradžioje jie sumanė visose trijose Pabaltijo vals
tybėse suorganizuoti SS legionus. Latvijoje ir Estijoje 
šis užmojis pavyko, tačiau Lietuvoje, pogrindžio spau
dai aštriai pasisakius prieš šitokį okupanto planą, 
vokiškoji administracija susidūrė su nepalaužiamu pasi
priešinimu. Generalinis komisaras ėmėsi žiaurių repre
sijų — uždarė aukštąsias mokyklas, o į Stutthofo kon
centracijos stovyklą išsiuntė 46 įvairių profesijų in
telektualus. Vienuolika, kaceto kančių neatlaikę, žuvo: 
K. Baubą, L. Budrys, Švietimo tarėjas P. Germantas, 
Br. Grigas, P. Kerpė, A. Januševičius, kun. A. 
Lipniūnas, Z. Masaitis, tarėjas S. Puodžius, A. Tumėnas 
ir V. Tumėnas. 

Jei lietuvių priešinimasis nesiliaus, buvo pagrasinta 
suimti daugiau įvairių profesijų asmenų Išreikalauti 
100,000 darbams į Vokietiją u* įvesti Lietuvoje griežtesnį 
režimą. Pirmasis tarėjas gen. Kubiliūnas, stengdamasis 
padėti švelninti, paragino jaunimą talkinti vokiečiams 
kovoje prieš raudonuosius ir sukvietė visos Lietuvos ats
tovų konferenciją, kuriai pirmininkavo prof. Biržiška. 
Konferencija pasisakė vardan Lietuvos laisvės už kari
nių dalinių organizavimą kovai su raudonaisiais. O nau
jų karinių dalinių organizavimą ir patys lietuviai laikė 
būtinu, kai Maskvoje Sniečkaus sudarytas „Lietuvos 
partizaninio judėjimo komitetas" permetė gausius parti 
zanų būrius terorizuoti Lietuvos gyventojus. 

Pagaliau 1944 m. vasario 13 d. susitarta, kad gene
rolas Plechavičius skiriamas Vietinės rinktinės vadu. 
Rinktinę sudarys 20 batalionų, kurie veiks tik Lietu
vos teritorijoje, saugodami šalį nuo bolševikų partizanų. 
I generolo atsišaukimą, paskelbtą Vasario 16-osios pro
ga, per porą dienų naujokų ėmimo komisija darbą baigė 
suregistravusi 30,000 savanorių, o reikėjo tik 18,000. 
Šitokie duomenys suerzino vokiečius: jie pareikalavo prie 
Vietines rinktinės pridėti dar 15 batalionų aerodromų 
apsaugai. Gen. Plechavičiui atsisakius, pareikalavo pa
skelbti papildomą mobilizaciją. Plechavičius sutiko. 
Tačiau šį kartą jo žodžiai nuskambėjo be atgarsio. Tada 
vokiečiai pareikalavo Vilniaus krašte esančius Rinkti
nes batalionus pavesti jų žinion, bet Vietines rinktinės 
vadovybė pradėjo karius demobilizuoti. Vel represija: 
visas Vietinės rinktinės štabas buvo suimtas ir išgaben
tas į Salaspilio koncentracijos stovyklą, o SS policija pra
dėjo rinktinės batalionus nuginkluoti. Tačiau daug karių 
suskubo išsiskirstyti, o kai kur pasipriešino ginklu. Besi
priešinant žuvo 83 lietuviai kariai, apie 350 buvo suim
ta, iš kurių 10 išgabenta j Stutthofo koncentracijos 
stovyklą, o kiti į Flussingeno stovyklą. Vėliau jie buvo 
įjungti j Vokietijos priešlėktuvinę apsauga. Likę apsau
gos batalionai su Vilniaus krašto policijos punktais te-
bevykdė savo pareigą, nors jų gretos labai retėjo, kai kas
dien dažnėjo susidūrimai su gausėjančiais raudonaisiais 
partizanais ir augančiais lenkų „armija krajovna" (kraš 
to armija) būriais O ir pabėgimai nuolat didėjo. 

(Bus daugiau-
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ANTRĄJĮ 
MOTERS SAVAITGALĮ 

PRISIMENANT 
ALDONA KAMANTIENĖ 

Ankstų gražaus rudens ryta 
Bočių menė pildėsi jau antrojo 
Pasaulio lietuvių centre ruo
šiamo Moters savaitgalio daly
vėmis. Jas sveikino priekyje sa
lės kabantys didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių atvaizdai. Kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, sutelkė 
visas dalyves maldai, atkreip
damas dėmesį, kad mums nuo
lat reikia tobulėti, ypač moteriai 
būdingose charakterio savybė
se. „Savitvarda, jautrumas, gro
žis, gerumas, meilė ir pasiauko
jimas, susijęs su vidiniu grožiu, 
kuris, nepaisant amžiaus, liejasi 
į aplinką. Šios savybės išryški
na moters vidini turtingumą ir 
groži", sakė kun. Paliokas. Jis 
prašė Viešpaties teikti moteriai 
dar didesni traukimą į Gėrį ir 
Amžinąjį Grožį ir leisti pažinti 
priemones bei metodus, kurie 
veda į dar didesnį tobulumą. 

Adv. Laima Garbonkienė. 

Šio savaitgalio vyriausia koor
dinatorė, PLC renginių komite
to pirmininkė, Bronė Nainienė, 
lyg ir pratęsdama kun. Palioko 
maldą, paskaitė a.a. kun. Stasio 
Ylos eiles, ypač tinkančias šiam 
rytui. 

.,Tai žodžiai, — sakė Bronė 
Nainienė, — nusakantys gauna 
mas dovanas iš mūsų Kūrėjo, 
kurias turime tinkamai panau
doti. Ieškojimas ir tobulėjimas 
niekada nesibaigia. Šiandien 
vėl turėsime progos praturtinti 
savo akiratį žiniomis". Ji pa 
stebėjo, kad kai pradėjo ieškoti 
paskaitininkų, pamatė, kiek 
turime moterų įvairiose profesi
jose. „Jomis galime ir turime 
didžiuotis. — sakė Nainienė. — 
Šiandien pažiūra į moterį pa
lengva keičiasi. Praėjo tie 
laikai, kai buvo žiūrima į mote
rį ir matoma tik jos išvaizda, 
išorė, apranga. Ja buvo gėrima
si, arba ji buvo kritikuojama. 
Šiandien, nors ir pamažu, vis
kas keičiasi. Daugiau žiūrima į 
jos sugebėjimus, jos darbus, iš
reiškiančius save moksle, mene, 
literatūroje, politikoje. Vis dau
giau pastebima moters asmeny
bė. Staigiuose ir netikėtuose 
gyvenimo vingiuose pasitikėji
mas savimi ir savo žiniomis įvei
kia pasitaikančias kliūtis". Gy
venimą lemia ne atsitiktinumai 
ar kažkokia laimė, bet mūsų 
dvasine jėga. ryžtas ir tvirta va
lia Šiandien turėtume pasvars
tyti, ar išnaudojame galimybes, 
siekiant save praturtinti. Kiek 
daug savęs, savo meilės moteris 
duoda šeimai, visuomenei ir 
suranda dar laiko artimo meilės 
darbams" Kalbėtoja primine. 

kad lietuvės moterys dar turi 
tik mums būdingas savybes: iš
laikyti lietuvybę šeimoje, išlai
kyti papročius ir tradicijas, skie
pyti savo prieauglyje tvirtus ti
kėjimo pagrindus. 

Po šio prasmingo įvado į sa
vaitgalio programą Bronė Nai
nienė pristatė tolimesnei pro
gramai vadovauti Nijolę Maska 
liūnienę. N. Maskaliūnienė pa
sveikino visas dalyves ir prista
tė simpoziumo temą: „Moteris 
ginkluojasi... žiniomis". Ji 
pristatė simpoziumo moderatorę 
adv. Laimą Nainytę-Garbon-
kienę, kuri turi didelę patirtį 
advokatūroje ir dabar verčiasi 
praktika Čikagos miesto centre. 

Laima Nainytė-Garbonkienė 
plačiau paaiškino temos reikš
mę ir būtinumą moteriai turėti 
žinių bagažą, kuris palengvintu 
jos kasdieninį gyvenimą ir įga
lintų daryti sprendimus, re
miantis surinktomis žiniomis. 
Pailiustruoti šio simpoziumo 
temos svarbą, ji davė keletą pa
vyzdžių. Yra keliai, kuriais ei
nant, galima savo problemas iš
spręsti, tik reikia juos žinoti ir 
turėti kantrybės. „Šio simpoziu
mo tikslas yra pasidalinti žinio
mis, kad, atėjus laikui, galėtu
me atsiradusias kliūtis spręsti. 
ar jas nugalėti. Turime „gink 
luotis" žiniomis. Reikia žinoti 
savo, kaip vartotojų teises. Tu
rime teisę gauti iš nupirkto 
daikto tai, ko mes tikėjomės. 
Kiekviena galime pasiekti tai. 
ko norime, turint reikiamas ži
nias. Laima atnešė klausyto
joms brošiūrėlių įvairiomis pir
kimo ir pardavimo temomis, 
pvz„ kaip nusipirkti naudotą 
mašiną, kaip gauti „manufac-
turers rebate", kaip atgauti 
savo įmokėtus pinigus agen
tams, kurie siūlė kelių tūkstan
čių vertės atostogas, įmokant 
jiems šimtą dolerių. Yra Čika
goje įstaiga, vadinama „Major 
Appliance Consumer Action Pa-
cket", kuri gali tarpininkauti, 
keičiant ar grąžinant netobula 
prekę. Laima paminėjo šešis 
punktus, pagal kuriuos galime 
pasiekti norimą tikslą: 1. jeigu 
turima preke esi nepatenkintas, 
reikia skųstis ne kaimynėm, bet 
krautuvei arba prekės gaminto
jui; 2. reikia sakyti, kodėl esi 
nepatenkintas turima preke. 3. 
reikia žinoti su kuo kalbi ir ko
kios yra to kalbėtojo pareigos 
tame darbe. Geriausiai skųstis 
telefonu arba asmeniškai: 4. 
jeigu po pasikalbėjimo atrodo. 
kad nieko neišeis, reikia pokalbį 
uždokumentuoti, su kuo ir kada 
kalbėjai: 5. parašyti laišką pa 
siunčiant jį registruotu paštu; 6. 
jokiu būdu nepasiduoti, siekiant 
užsimoto tikslo. 

Advokatė Rima 
Skorubskaitė-Tamošiūnienė 

— sveikatos draudimai 
. ir kas žinotina 

Kita kalbėtoja buvo advokatė 
Rima Skorubskaitė-Tamošiū
nienė, kuri dirba per 10 metų 
CMA draudimų bendrovės tei
sės srityje. CMA yra didžiausia 
komercinių draudimų bendrovė 
Amerikoje. Dabar Rima yra 
„Group Vice-president" ir „De
puty General Couneil" Dirba su 
advokatais bei gydytojais. 
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IMIIA 
Moters aavaitgalio simpoziumo dalyvės (iš kaires): adv. Laima 
Nainytė Garbonkienė, Alvyda Baukutė-Rukuiiienė ir adv. Rima 
Skorupaka.te Tamoiiūn.enė N u o t r yiktoro Kučo 

Literatūros vakaro, kuriuo buvo pradėtas Moters savaitgalis, dalyves. 15 kairės: poetė Julija Šva-
baitė-Gylienė, raiyt. Nijolė Jankutė ir rašyt. ?urn. Aurelija M. Balašaitienė. 

Nuotr. Viktoro Kučo 
savo teises, sakė advokatė Rima 
Skorubskaitė-Tamošiūnienė. — 
Jeigu manome, kad iš ligoninės 
esame per anksti išleidžiami. 
turime spausti gydytoją ir 
ligoninę ir kovoti už savo būvį 
Jeigu pacientas turi pakanka 
mai žinių apie savo ligą ir yra 
pakankamai agresyvus, yra vil
ties, kad jo norai bus patenkin 
ti". 

Po paskaitos buvo klausimai 
Kai buvo paklausta, kuris svei 
katos draudimas yra geriausias. 
kalbėtoja sakė, kad ji asmenis 
kai nori daug žinoti apie savo 
gydytoją, nori, kad jis būtų 
susipažinęs su pacientu ir jo 
liga, nori turėti tą patį gydyto 
ją kiekvieną kartą. Ji asmeniš
kai pasisakė už tradicinį drau 
dimą, nors tokiu atveju reikia 
daugiau primokėti. 

Rima pažymėjo, kad paskuti
nius 10 metų sveikatos draudi
mų srityje įvyko labai daug pa
sikeitimų Kalbėjo apie įvairius 
draudimus ir jų rūšis. Priminė 
tuos laikus, kai moteris po gim
dymo išgulėdavo ligoninėje 
savaitę ar 10 dienų. Dabar jau 
varo namo rytojaus dieną. Drau
dimų bendrovės spaudžia gydy
tojus, kad ligonius kaip galima 
greičiau iš ligoninės išleistų. 
Žinome atsitikimų, kur žmogus 
grįžęs iš ligoninės dar daugiau 
suserga ir net miršta. „Draudi
mo bendrovės ir gydytojai žiūri 
į finansini tašką, o ne į žmogų", 
— sakė kalbėtoja. 

Rima supažindino su skirtin
gais sveikatos draudimo būdais: 
„Managed Care" gydymo sant
varka yra prižiūrėti medicinos 
priemonių naudojimą, pvz., kad 
ligonis nepasiliktų ligoninėje il
giau, negu jam reikia, kad ne
būtų bereikalingų išlaidų, kad 
ligonio priežiūra būtų gera. 
„Managed Care" draudimų 
bendrovės taip pat naudoja 
šiuos metodus, kad sumažintų 
medicinos išlaidas. Kita gydymo 
santvarka yra „Utilization 
Review". Tai panaši j „Ma
naged Care", kur medicinos per 
sonalas prižiūri priemonių pa
naudojimą. Kalbėtoja pažvelgė 
j pagrindinius sveikatos draudi
mo būdus, kurie yra: tradicinis 
draudimas. „HMO" (Health 
Maintenance Organization) ir 
„PPO" (Preffered Provider 
Organization). 

Su*tradiciniu draudimu paci
entas turi teisę pasirinkti gydy
tojus ar ligonines. Sumokėjus 
sutartą mokestį, draudimas mo
ka 80°; visų gydymo ir ligoninės 
išlaidų, o pats pacientas turi 
sumokėti likutį. Dabar tradici
nis draudimas šiek tiek keičia
si ir jau apmoka vaikų skiepiji
mą. Sveikatos patikrinimo dau 
giausia neapmoka. HMO drau
dimui pacientas taip pat moka 
sutartą mokestį, kuris yra šiek 
tiek didesnis, negu tradicinio 
draudimo. Pacientas negali pa
sirinkti gydytojo ar ligoninės, 
turi eiti į jam skirtą kliniką ir 
gali negauti to paties gydytojo 
kiekvieną kartą. Draudimas ap
moka visas gydymo ir ligoninės 
išlaidas, pačiam pacientui nerei
kia nieko pridėti. P P O . (Pref
fered Provider Organization) 
draudimas susitaria su ligoninė
mis ir gydytojais, kad jie pri
imtų ligonius papiginta kaina. 
Pacientai gali rinktis gydytojus, 
bet. jeigu naudojasi draudimo 
parinktų gydytojų patarna
vimais, draudimas sumoka di 
dėsnį procentą susidariusių iš
laidu. Daugiausia šis draudimas 
apmoka sveikatos patikrinimo 
išlaidas ir vaikų skiepinimus 

Kas atsako už gydymo pasek 
mes, jeigu būna kas nors ne taip 
atlikta? Pagrindinė atsakomybė 
yra gydytojo, nes jis atstovauja 
pasiento interesams. Dabar 
patartina patiems pacientams 
susipažinti su liga. susirinkti 
kuo daugiau žinių ir reikalauti, 
kad gydytojas kreiptų daugiau 
dėmesio j paciento norus bei pa 
geidavimus. „Turime kovoti už 

Alvida Baukutė-Rukuižienė 
— „Nekilnojamo turto 

pirkimas ir pardavimas" 

Moderatorė Garbonkienė pa 
kvietė kitą kalbėtoją — nekilno
jamo turto pardavimo ir pirki
mo specialistę, Alvidą Bauku-
tę-Rukuižienę, kuri jau 9 metai 
dirba Century 21 Green Acres 
bendrovėje. Čikagos vakarinėje 
dalyje. Per paskutinius 5 metus 
eina atsakingas pareigas ir da 
lyvauja savo srities profesinės'1 

organizacijose. 
Pirkimas ir pardavimas taip 

pat yra pasikeitęs per paskuti
nius i0 m. Yra daug pasikeiti
mų pirkimo ir pardavimo įsta
tymuose, kaip „seller's dis-
closure, buyer-seller representa 
tion, led disclosure, fair hous 
ing" ir t.t. „įstatymai atsiliepia 
ir į mūsų profesiją, — sakė kai 
bėtoja, — nes mes atstovaujame 
ir pirkėjams, ir pardavėjams". 
Įvade kalbėjo, kaip pirkimo par 
davimo agentai žiūri į savo pro 
fesiją. „Aš save nelaikau pir 
kėjo-pardavėjo agente, aš j save 
žiūriu kaip 'Real-Estate Coun 

i selor', arba patarėją". Jos tiks
las yra greičiausiu laiku surasti 
nekilnojamo turto pardavėjui 
tinkamą pirkėją, kuris norėtų ir 
galėtų mokėti atititkamą kai 
ną, sugebėtu finansiškai tai 
įvykdyti per nustatytą laika 
Žmonės perka, ką jų sąlygos 
leidžia ir kokius turi pareikala
vimus savo gyvenime. Pirkimo-
pardavimo agentui teikia pažin 
ti įstatymus ir net būti susipa
žinus su pirkimo-pardavimo sta

tistikomis, kurios rodo, kad 
Amerikoje žmonės perka ir par
duoda 6-8 metų laikotarpyje. 

Visi nekilnojamo turto inven
toriai yra kompiuteriuose, 
„multiple listing" sąrašuose. Vi
sos nekilnojamo turto pirkimo ir 
pardavimo agentūros ten randa 
išvardintus gyvenamus namus, 
komercinius pastatus ir t.t. Visa 
5 paskutinių metų pirkimo-par
davimo informacija įrašyta 
kompiuteriuose. Šiuo metu Či
kagoje ir priemiesčiuose parduo
dama apie 30,000 namų. Nagri
nėdami statistinę medžiagą, ne
kilnojamo turto agentai nustato 
jos vertę. Taip pat reikia būti su
sipažinus su finansinėmis ten
dencijomis, kurios dažnai kei
čiasi, sakė Alvida. Dažnai reikia 
padėti pirkėjui susirasti ir ati
tinkamas paskolas. Visi turi bū
ti patenkinti ir nesijausti 
nuskriausti. 

Nekilnojamo turto agento pa
reigos yra sudėtingos. Būtina 
suderinti pirkėjų ir pardavėjų 
pageidavimus. Viskas lengviau 
sprendžiama, jeigu pažįstami 
pirkėjo gyvenimo būdai ir porei
kiai. Ne visi žmonės suvokia 
skirtumus tarp namo, „town-
house" ir „condominium". Kal
bėtoja aptarė „condominiums" 
kaip daugiabučius pastatus, ku
riuose parduodami butai, turin
tys daugiausia apribojimų, bet 
kartu ir mažiausiai rūpesčių sa
vininkui, nes jam nepriklauso 
koridoriai, lauko priežiūra ir au
tomobilių aikštelės. Jam pri
klauso tik sienos, kurios apribo
ja jo butą. Už lauko ir bendrų 
vietų priežiūrą užmokama mė
nesiniais gyventojų mokesčiais, 
vadinamais „assesment". 

Žeme. ant kurios pastatytas 
„tovvnhouse", priklauso savi
ninkui. Dažnai būna mažas 
sklypelis, darželis. Būna gara
žas ir kartais, net rūsys. „Tovvn
house" kvadratūra didesnė už 
„condominium". todėl ir nuosa
vybės mokesčiai didesni. Čia 
taip pat reikia mokėti mėnesi
nius mokesčius (assesment) už 
lauko ir namo išorės priežiūrą. 

. Vienas svarbiausių veiksnių 
yra aplinka, kurioje gyvenama. 
Po paskaitos vyko gyvos disku
sijos. 

Moderatorė Laima Garbon
kienė dar priminė moterims, 
kad jos būtų „apsišarvavusios" ir 
politinio gyvenimo žiniomis. Ji 
sake, kad kiekviena moteris tu

ri dalyvauti politiniame gyve
nime, ir laikui atėjus, bent pa
balsuoti. „Savo balsu galime pa
daryti skirtumą rūpimuose 
mums reikaluose", sakė kalbė
toja. Prelegentė gavo labai daug 
atsakymų apie pasaulinę politi
ką, bet siekas negalėjo atsaky
ti j jos klausimus, kokia yra pre
zidentinių kandidatų pozicija 
Lietuvos klausimu. Garbonkie
nė kvietė moteris būti infor
muotomis ir tikėti, kad kiekvie
nos moters balsas gali padaryti 
skirtumą. 

Po to programos vedėja Nijolė 
Maskaliūnienė pakvietė paskai
tininke dr. Oną Daugirdienę, 
gabią vaikų gydytoją, turinčią 
gerą vyrą, auginančią keturis 
sūnelius ir esančią „laikinoje 
pensijoje". 

Dr. Ona Daugirdienė, MD — 
„Vaistažolė* — senovės 

išmintis ar mitas" 

Dr. Daugirdienės tema, pa
traukė klausytojų dėmesį. Čia 
bandysiu pateikti minčių iš 
paskaitos santrauką. 

Jau 4000 prieš Kristų kinie
čiai buvo užregistravę per 8,000 
receptų, pagamintų iš 1,800 au
galinių vaistų. 3000 prieš Kris
tų egiptiečiai ir babiloniečiai 
buvo surašę vaistų pradmenis. 
400 prieš Kristų graikai prak
tikavo gydymą augalais. Juos 
sekė arabų tautos, kurios domi
navo vidurio Europoje, kaip eks
pertinio gydymo skleidėjos. Vi
duramžiais italai vertė arabų 
raštus ir surašė knygą apie 
vaistažoles bei higiena. Knyga 
buvo naudojama Viduržemio 
sričių gyventojų. Tų laikų vie
nuoliai ir vienuolės tapo pir
maujantys gydytojai ir vaistų 
žinovai. Nuo 15 šimtmečio, 
mokslas apie gydymo žoles pa
plito kaip gaisras po Europą. 
Pradėjo vystytis botanikos, che
mijos ir farmakologijos mokslai. 
18 šimtmetyje, kai atsirado di
desnės laboratorinės galimybės, 
bandyta išskirti aktyviuosius 
vaistų elementus. 19 šimtmety
je griebtasi naujoviškesnių 
metodų, vartojant kuriozini ir 
labai žalingą „gydymą", kaip 
kraujo nuleidimą ir sunkiųjų 
metalų, pvz. švino, gyvsidabrio 
ir arseniko gėrimą.. Į gydymą 
augalais pradėta žiūrėti su 
panieka. 1930-1960 metais gy
dymą vaistažolėmis nustelbė 
antibiotikai. I vaistažoles jau 
nebuvo kreipiamas dėmesys. 

Dabar vaistažolės, kartu su 
„health foods", vėl grįžta į 
rinką. Paskaitininke teigė, kad 
80% pasaulio žmonių dar gydosi 
vaistažolėmis. Vaistažolės ir gy
dymas jomis yra valdžios nere
guliuojami. Todėl ir vaistažolių 
gaminimo bendrovės yra nere
guliuojamos. Čia kalbėtoja pa
stebėjo, kad kai kurios vaistą-
žolės gali būti labai pavojingos 
ir kenksmingos sveikatai. Klys
tame manydami, kad, jeigu ant 
vaistų buteliuko yra užrašyta 
„natūrai", jie automatiškai yra 

nekenksmingi ir saugūs vartoti. 
Vaistažolės yra mažiau kenks
mingos negu tradiciniai vaistai, 
kurie beveik visi turi šalutinius 
ir nepageidaujamus poveikius, 
bet ir vaistažolės turi savyje 
elementų, kurie jas paverčia 
nuodais, todėl vaistažoles reikia 
vartoti atsargiai. 

Kaip sužinoti, koks kiekis 
vaistažolių yra per didelis? 
Kepenys gali išskirti mažus 
nuodingų elementų kiekius, bet 
jos gali sukrikti su didesniais 
kiekiais. Kaip pavyzdį davė 
„thylenol". Naudojame „thy-
lenol" ir mūsų kepenys tam ne
sipriešina, bet jeigu paimtume 
16 tablečių po 500 mg iš karto, 
kepenys visiškai pakriktų. 
Nebūtinai reikia vienkartinės 
per didelės vaistažolių dozės, 
kad kepenys sušlubuotų. Joms 
gali pakenkti ir ilgalaikis vais
tažolių, su jose esamais nuodin
gais elementais, naudojimas. 

Prelegentė paminėjo keletą 
nuodingų vaistažolių. 30 metų 
bėgyje sužinota, kad šimtme
čiais naudotos žolelės kaip 
„comphrey, colts foot, orash", 
turi nuodingus perolizidino al
kaloidus, kurie laikui bėgant ža
loja kepenis. I tą grupę priski
riama ir „schaparral", kuri 
buvo aprašyta ir „Journal of 
American Medical Association", 
kaip mirtinai kenksminga. 

Kadangi vaistažolių bendro
vės nėra FDA reguliuojamos, 
sunku sužinoti, kokie prepa
ratai yra vaistažolių buteliu-
kyje, nes dažniausiai etiketėje 
neparašyta. Reikia saugotis ki-
nietiškų vaistažolių preparatų, 
nes juose gali būti ir nuodingų 
elementų. Juose gali būti pridė
ta raminančių vaistų arba net 
steroidų. Prieš metus laiko 
„Consummer Report" ištyrinėjo 
10 rūšių „gin8eng" piliulių, 
kuriose „ginseng" kiekis 
svyravo nuo 100 iki 648 mg. 
Kartais tokių preparatų dozės 
gali būti žmogui daug per dide
lės. Informacijos apie vaista
žoles reikia ieškoti medicinos 
knygose ar žurnaluose ir pas 
farmakologus, o ne „Health 
Food" parduotuvėse ar pas kir
pėją. Reikia pirkti vaistažoles, 
kur ant buteliuko rašoma, kad 
jos yra „standardized", t.y. kiek
vienoje piliulėje yra vienoda do
zė. Nepirkti produktų, kurie 
daug žada, pvz., svorio numeti
mą, panaikinimą bet kokių 
skausmų, sugrąžinimą energijos 
ir t.t. Dar suminėtos nuodingos 
vaistažolės: „efedrin, sesafres, 
dohimbe, lobilia". 

(Bus daugiau) 
• Lekėčiai. Lekėčių parapija 

paminėjo savo įkūrimo 90-metį. 
Ta proga Šv. Kazimiero bažny
čioje aukotos šv. Mišios už šioje 
parapijoje dirbusius kunigus bei 
gyvus ir mirusius parapijiečius. 
Vilkaviškio vyskupuos general
vikaras monsinjoras Vincas 
Jonas Bartuška pašventino baž
nyčios šventoriuje pastatytą 
kryžių, skirtą Lekėčių parapijos 
90-mečiui. 
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APAŠTALŲ ŠEIMA 
KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, MIC 

Petras turėjo dvejus namus. 
Kafarnaume namai buvo jo uoš
vės, o Betsaidoj Petro ir jo brolio 
Andriaus namai. Abudu namai 
buvo visai prie Galilėjos ežero. 
Viešpats Jėzus abejuose na
muose dažnai apsilankydavo. 
Kai pirmą kartą Jėzus buvo pas 
Petrą Betsaidoj, Andrius atsi
vedė savo draugą Pilypą. And
rius jam buvo jau išpasakojęs 
apie stebuklus, ir kad Jėzus 
Nazarietis yra tasai, apie kurį 
visi pranašai daug kalbėjo 
Pilypas netvėrė iš džiaugsmo, 
kad rado Mesiją, kurio jis visą 
laiką ilgėjosi. Jis su džiaugsmu 
nuėjo pas savo draugą Natana 
elį, kuris Evangelijoje vadi
namas Baltramiejum, ir atsi
vedė jį į Petro namus pas Jėzų. 

Jėzus, pamatęs Natanaelį, 
prabilo labai maloniai: 

— Va, tai tikras Izraelitas, 
kuriame nėra vyliaus. Ramybė 
su tavimi! 

— O kaip Tu mane žinai? — 
paklausė Natanaelis. 

— Prieš Pilypo atėjimą tave 
aš mačiau po figos medžiu. 

— Viešpatie, tai Tu esi Dievo 
Sūnus. Tu esi Izraelio Karalius. 

— Kad aš tau pasakiau, jog aš 
tave mačiau medituojant po fi
gos medžiu, tu įtikėjai. Tu 
pamatysi daug didesnių dalykų. 
Dėl tavo tikėjimo dangus tau 
yra atsivėręs. Tu pamatysi 
angelus, nužengiančius ant 
Žmogaus Sūnaus. 

— Viešpatie, aš nesu vertas 
tokios malonės. 

— Tikėk manimi, ir tu būsi 
dangaus vertas. Ar tikėsi? 

•>- Viešpatie įtikėjau ir tikė
siu. 

Dabar Viešpats Jėzus buvo 
įsigijęs šešis apaštalus, kurie Jį 
lydėjo, kur tik Jis ėjo. Esant 
Jeruzalėje, vakaro prieblandoje 
pasirodė du žmonės. Vienas jų 
atsirėmė prie sienos ir laukė 
praeinant Viešpaties Jėzaus. 
Bet, kai pamatė besiartinantį 
Jėzų, jis pradėjo garsiai šaukti: 

— Neik, neik! Neik arti prie 
manęs! Pasigailėk manęs! Jis 
nuo pečių numėtė apsiaustą, 
kad Jėzus pamatytų jo žaiz-
duotą kūną. Tas žmogus pasi
rodė kaip baisi šmėkla. Visas 
veidas šašais apaugęs, kūnas 
vien tik žaizdos. Jėzus maloniu 
balsu prabilo: 

— Ar tu esi raupsuotas? Ir ko 
tu lauki iš manęs? 

— Nekeik manęs! Neleisk 
mane užmušti akmenimis. Aš 
girdėjau, kaip aną vakarą Tu 
save apreiškei, jog esi Dievo 
balsas ir malonės nešėjas. Ir 
man sakė, kad Tu. iškėlęs savo 
ženklą, pagydysi visas ligas. 
Maldauju Tave, iškelk savo 
ženklą ant manęs. Aš atėjau an
tai iš anų kapų. Aš šliaužiau 
kaip kirminas tarp krūmų prie 
upelio, kad niekas manęs nepa
matytų. Aš laukiau čia iki vaka
ro su baime, kad niekas manęs 
neatpažintų. Vis dėlto aš išdrį
sau. Radau, štai va, šitą žmogų, 
namo savininką. Jis geras 
žmogus. Jis manęs neužmušė. 
Jis tik pasakė: „Palauk prie šios 
mažos sienos". 

Kai Viešpats Jėzus pradėjo ar
tintis prie raupsuotojo, tai visi 
šeši apaštalai ir kiti stebėtojai 

. viens po kito vis tolyn ir tolyn 
pasitraukė. Raupsuotasis ir vėl 
pradėjo šaukti: 

— Viešpatie, neik artyn! 
Neik! Aš esu užkrėstas. 

O Jėzus vis artinosi ir su 
gailesčiu žiūrėjo į nelaiminga 
raupsuotąjį, kuris parpuolė ant 
žemės ir dejavo: 

— Tavo ženklo! Parodyk savo 
ženklą! 

Viešpats Jėzus visai arti priėjo 
ir meilingai prabilo: 

— Ženklas bus iškeltas, kai 
ateis tam laikas. O dabar aš 
sakau tau: Kelkis ir būk 
sveikas! Aš to noriu. Ir būk 
ženklas šitam miestui, kuris 
turi mane atpažinti. Ai sakau 

tau, kelkis! Ir daugiau nenusi 
dėk dėl dėkingumo Dievui. 

Raupsuotasis slėpėsi aukštoje 
žolėje ir gėlėse. Dabar pamaži 
kėlėsi tarsi iš numirusių naujas 
žmogus, visai sveikas ir švarus. 
Atsikėlęs jis pradėjo garsiai iš 
džiaugsmo šaukti: 

— Aš pagydytas, aš sveikas, 
aš švarus! Ką aš turiu daryti. 
Viešpatie? 

— Turi pirma įvykdyti »sta 
tymo reikalavimus. Dabar eik 
pasirodyti kunigui. 

Nuo raupsų pagydytasis buvo 
Simonas Kananietis, vėliau Jė 
zaus apaštalas, vadinamas Si
monu Uoliuoju. Jis buvo tur 
tingas ir buvo geras Lozoriaus 
draugas. Dabar jis iš džiaugsmo 
graudžiai verkė. Verkdamas 
nuskubėjo pasirodyti kunigui. 

Stebuklo stebėtojai staiga 
nutilo, lyg būtų žadą praradę. 
Žmogus, raupsų sunaikintas, 
staiga pagijo. Žmonės, kurie Jė
zų atsekė, laukė, kas toliau bus, 
o Jėzus į juos ramiai prabilo: 

— Čia buvo tik kūno raupsai. 
Bet jūs patirsite, kaip raupsai 
nukrinta nuo širdies. Raupsai, 
kurie naikina sielą. 

Prisiartino prie Jėzaus iš 
kažkur atėję du vyrai ir atrodė, 
kad jie nori su Juo pakalbėti. Jė
zus juos pirmas paklausė; 

— Ar jūs manęs ieškote? Aš 
čia esu. Kas jūs esate? 

Vienas iš jų drąsesnis ir 
iškalbingesnis tuojau pradėjo 
kalbėti; 

— Mes Tave matėme ir klau
sėmės Tavęs kalbant šventovėje 
aną vakarą. Mes Tavęs ieško
jome mieste. Vienas vyras, 
kuris sakė, esąs Tavo giminai
tis, nurodė, kad Tu čia prisilai
kai. 

— Tai kodėlgi manęs ieškote? 
— Mes norime Tave sekti, jei 

mus priimsi, nes Tu turi tiesos 
žodžius. 

— Mane sekti? O ar judu žino
te, kur aš einu? 

— Ne, Viešpatie, tikrai į 
garbę. 

— Taip, bet ne iš šio pasaulio 
garbę. Aš einu į garbę, kuri yra 
danguje ir gaunama per dorybes 
bei pasiaukojimą. Tai kodėlgi 
norite mane sekti? 

— Kad gautume Tavo garbės 
bent dalį. « 

— Pagal dangišką garbę? 
— Taip, pagal dangišką. 
— Ne kiekvienas gali tai pa

siekti. Kurie trokšta dangaus, 
tiems šio pasaulio Mammonas 
paspendžia daugiau pinklių ne
gu kitiems. Prieš tas pinkles 
gali atsilaikyti tik stipri valios 
jėga. Kam sekti mane, jei tai 
reiškia nuolat kovoti prieš savo 
vidinį priešą, kovoti prieš 
pasaulį ir šėtoną? 

— Betgi tai yra mūsų sielos 
troškimas, kuris atsirado per 
Tave. Tu esi šventas ir galingas. 
Mes norime būti Tavo draugai. 

— Draugai..! Jėzus nutilo ir 
sunkiai atsiduso. Jis žiūrėjo 
graudžiai į kalbėjusį, kai šis 
nusiėmė nuo galvos apsiausto 
gaubtuvą. Pasirodė, kad tai yra 
Judas iš Kerioth. 

— Tai kas gi tu esi? Tu kalbi 
geriau ir laisviau, ne taip kaip 
vienas iš paprastų žmonių. 

— Aš esu Judas, Simono sū
nus. Aš esu i i Kerioth. Bet aš 
esu ir i i šventovės. Ai laukiu ir 
svajoju apie Izraelio karalių. Aš 
girdėjau ir klausiausi Tavęs kal
bant. Tu kalbi kaip karalius. Aš 
stebėjau Tavo karališkus ges
tus. Taigi priimk mane pas 
save. 

-r Priimti tave? Dabar? Ir 
tuojau? Ne. 

— Kodėl ne, Viešpatie? 
— Reikia pirma save ištirti. Ir 

gerai apsvarstyti, kai nori ženg
ti ir eiti į labai statų kalną. 

— Ar Tu manai, kad aš nesu 
nuoširdus? 

— Tu taip pasakei. Aš matau 
tavo entuziazmą. Bet aš netikiu 
tavo ištverme. Pagalvok apie 
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tai, Judai. Iš čia aš greitai 
išeisiu ir vėl apie Sekmines 
grįšiu. Kai esi prie šventovės, 
tai mane pamatyti galėsi. Turi 
visų pirma save ištirti ir save 
pažinti. 

Prie Jėzaus prisiartino ir kitas 
nepažįstamasis, kuris su Judu 
atėjo. Šis nedrąsiai prabilo: 

— Aš esu kitas toksai, kuris 
Tave matė šventovėje ir labai 
nori būti su Tavimi. Bet dabar 
esu labai išgąsdintas. 

— Nebijok! Perdėtas savimi 
pasitikėjimas žmones pražudo. 
O baimė gali būti kliūtis, bet 
yra pagalba, kai ateina iš 
nuolankumo. Pagalvok apie tai. 

— Viešpatie, Tu esi toks šven
tas! Aš bijau, kad aš nesu ver
tas. Daugiau nieko, aš neabejo 
ju apie mano meilę. 

— Kaip tu vadiniesi? 
— Aš esu Tomas Didymus j 

(Dvynas). 
— Aš atsiminsiu tavo vardą. 

Dabar eik ramybėje. 
Atleidęs visus žmones, Jėzus 

įėjo į svetingąjį namą su šešiais 
apaštalais. 

Apaštalai klausė Jėzų, kodėl 
Jis Tomą ir Judą skirtingai įver
tino. Jėzus jiems paaiškino, kad 
išorėje atrodė abudu vienodai 
entuziastai, bet tasai, kuris 
atrodė mažiau tobulas, iš 
tikrųjų yra daug tobulesnis ir 
geresnis, nes jam nerūpi šios 
žemės garbė, o anas ieško šio 
pasaulio garbės. Jėzus palygino 
žmones su akmenimis, kurie 
sunkiai iškalti iš kalnų, stovi 
nepajudinami pretoriumo sieno
je, o kiti atplaukė, besitrindami 
tarp savęs, ir žiba Kidrono 
upelyje mėnesienos šviesoje 

— Aš noriu būti kaip Kidro
no akmenėliai, — prasiveržė 

Nuotr. dr. Kazio Ambrazaičio 

Petras kalbėti, — aš esu pasiruo
šęs palikti dėl Tavęs savo 
namus, žmoną, žuvavimą, bro 
liūs, viską dėl Tavęs. 

— Aš tai žinau, todėl aš tave 
myliu. Bet ir Judas ateis. 

— Kas? Judas ateis! Jis pasi
pūtęs dabita. Aš jo negaliu pa
kęsti. Aš mėgstu tokius kaip aš 
pats. Dorus ir nuoširdžius 
galilėjiečius, nors ir grubius 
žuvininkus, kurie neturi vy
liaus ir apgaulės, ne tokius kaip 
miesčioniukai. Viešpats žino. ka 
noriu pasakyti. 

— Žinau, — tarė Jėzus, — bet 
tu taip neteisk. Visi mes esame 
vieni kitiems reikalingi šiame 
pasaulyje. Gerieji gyvena 
drauge su blogaisiais, taip kaip 
gražios gėlės auga drauge su 
šiurkščiom žolėm. 

— Viešpatie, — Andrius krei 
pėsi į Jėzų su klausimu, — kodėl 

pirma stebuklą padarei Kanoje. 
o ne pas mus rtafarnaume? 

— Aš norėjau pagerbti Dievo 
Motiną, pilną malonių. Pasaulis 
mane gavo per Ją. Todėl ir pir
mas stebuklas šiame pasaulyje 
turi būti dėl Jos. 

Pasigirdo durų barškinimas 
Sugrįžo Tomas. Jis puolė Jėzui 
po kojomis ir pradėjo prašyti: 

— Viešpatie, aš negaliu lauk 
ti, kol Tu sugrįši. Leisk man 
pasilikti su Tavimi. Aš esu pil
nas visokių blogybių, bet esu 
pilnas ir Tau meilės. Tu esi 
visas mano turtas. 

— Didymai, pasilik su ma
nimi ir sek mane. Palaiminti 
yra tie, kurie yra nuoširdūs, iš
tvermingi valioje. Jūs visi esate 
palaiminti. Jūs man esate dau 
giau kaip eimin'S, nes jūs nori
te vykdyti Mano Tėvo Valia. 

Jėzus kreipė-i j Tomą su 
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SPORTINIAI MARŠKINIAI (T-SHIRTS) 

NAUfl m NAlfll !!! 
UTHUANtA'96, BRONZOS MEDAUSTAI, TRISPALVIAI (TIE DYED1 
SUSKELĖTU XXL ... XL ... L ... M ... S3000 
BALTI XXL. . X L . . . l . M . S2S.00 ^ v S V 

LITHUANIA '96. SU KOMANDOS EMBLEMA, 
MARGI (TIE-DYED) XXL ... XL ... L ... M $25 
JUODI, BALTI XXL... XL... L...M . S20 00 

NAUJI M! NAUJI !!! 
LITHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMBROIDERf D) EMBLEMA 
JUODI XXI . . .X I . . . l . . .M...$30 00 

(XXI prkfctl U 00) 

KEPURĖS (BASEBALL CAPS) SU EMBLEMA. JUODOS AR ŽALIOS $20 00 
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (CLOISONNE COLD TONE PINS) $10 00 
KREPŠINIO KAMUOLYS, TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBIEMA 
PASIRAŠYTAS ŠARŪNO MARČIULIONIO IR ARVYDO SABONIO $25.00 
NAUJI m NAUJI!!! 
UTMUANIA '96 LIP1NUKAI (BUMPER STICKERS) $3.50 

Persiuntimas (USA) veltui 
Užsakymus su čekiu ar paito perlaida siusti: 

M I M D R.B BUTKUS 
M EAST 112 STREET 
EUCLID, OHIO 44111- I M I 
KMpttMM 

Vattfat/pavantt:. 
Adresas: 

Nooiatda duodam* uHakjnt didvmi Urkį 

prašymu, kad jis rytojaus dieną, 
kai raupsuotieji išeina aplink 
kapus, laukdami maisto, pradė
tų jiems šaukti: 

— Ateik čia, kuris vakar 
buvai išgydytas ir apvalytas. Aš 
esu pasiųstas Jėzaus Naza
riečio, Izraelio Mesijo. Visi 
žinokite Jo vardą. Ateikite pas 
Jį visi, kurie tikite ir turite viltį. 
Džiaukitės, nes Jis gali Jus 
apvalyti ir pagydyti. Tai bus 
jums iš numirusiųjų prisikėlimo 
pradžia. Jis yra prisikėlimo 
Viešpats. 

Petras pradėjo murmėti vie
nas sau ir buvo nepatenkintas, 
kad tokia svarbi pasiuntinybė 
buvo patikėta ne jam ar kuriam 
kitam, kuris yra priimtas anks
čiau į apaštalų būrį. Jėzus tai 
pastebėjo ir švelniai subarė: 

— Petrai, tu esi kaip mažas 
vaikas. Argi čia tau yra kokia 
skriauda padaryta? 

— Viešpatie, atleisk man. Aš 
esu tikrai pakvaišęs. 

— Taip, aš tau atleidžiu, mie
las Petrai. Bet niekad nesi
rūpink kas ir kokius nuopelnus 
turi ir kokioj garbingoj padėty 
yra. Nėra nieko didesnio už 
mane Dievo akivaizdoje. O aš 
gimiau gyvulių tvartely. Savo 
darbu pragyvenimą užsidirbau. 
Dabar esu žmonių tarnas. 

— Viešpatie, Tu viską gražiai 
išaiškini. Kas mums juodai 
atrodo, viskas aišku pasidaro. 

Tomas atsivedė pas Jėzų ir 
Simona, kuris buvo pagydytas 
nuo raupsų. Visi apaštalai 
sužiuro į Simoną. Jis neatrodė, 

kad būtų žydų rasės. Jėzus jam 
davė daug klausimų atsakyti 
Tada Simonas pradėjo nuosek 
liai pasakoti; 

— Viešpatie, Tu matai, kad 
mano veido spalva nėra balta. 

Mano tėvas buvo turtingas ir 
priklausė Uolųjų kastai, o mano 
motina buvojo vergė iš kananie-
čių kilmės. Tėvas su savo žmona 
neturėjo vaikų. Bet jo žmona bu
vo man kaip tikra motina, o tė
vas manęs nemylėjo. Mano mo
tina anksti mirė. Buvau aš irgi 
pagal tėvą ir turtingas, ir turė
jau didelę galią, bet tik Tu, Vieš
patie, mane išgelbėjai nuo bai
sios mirties. 

Pasikalbėjimas baigėsi, kai 
Jėzus pasakė: 

— Dabar sek mane. 
I apaštalų skaičių Jėzus pri

ėmė ir du savo pusbrolius pagal 
Juozapą Judą Tadą ir jo brolį 
Jokūbą, nors Juozapo brolis 
Alfejus labai priešinosi. Taip pat 
buvo priimtas ir muitininkas 
Matas. 

Judas Iskariotas, atradęs Jė
zų Alyvų darželyje, pagaliau 
prisiprašė, kad ir jį Jėzus pri
imtų savo apaštalu. Taip ir 
susidarė dvylikos apaštalų 
šeima. 

ARKIVYSK. S. 
TAMKEVIČIUI ĮTEIKTAS 

MEDALIS 

Lapkričio 3 d. Regensburgo 
(Vokietija) rotušėje Kauno arki 
vyskupui Sigitui Tamkevičiui 
iškilmingai įteiktas Georg von 
Hertling medalis. Šiuo medaliu 
arkivysk. S. Tamkevičius ap
dovanotas u i aktyvią veiklą, gi
nant tikinčiųjų teises sovietinio 
režimo metais. Georg von Hert 
ling medalis yra aukščiausias 
Vokietijos katalikų studentų 
draugijų kartelinės sąjungos 
(KV) apdovanojimas, teikiamas 
atskiriems asmenims už nuopel
nus Katalikų Bažnyčiai. Pa 
grindinę kalbą per įteikimo 
iškilmes pasakė Vatikano Tikė
jimo mokslo kongregacijos pre
fektas kardinolas Joseph Ratz-
inger, kuris anksčiau taip pat 
yra gavęs šį apdovanojimą. įtei
kimo iškilmėse arkivyskupas S. 
Tamkevičius skaitė pranešimą 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
persekiojimas ir pasipriešini
mas", kuriame apžvelgė Tikin
čiųjų teisėms ginti komiteto 
veiklą ir LKB kronikos leidimą. 
Jis taip pat padėkojo vokiečių 
katalikams už paramą ir solida
rumą patirtą Sibiro tremtyje. 

„Bažnyčios žinios", Nr. 21 

TRANSPAK - naujas adresas ir telefonas 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 8 3 8 - 1 0 5 0 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 

Komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais -
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 

per 2 - 5 dienas. 
MAISTO S I U N T I N I A I 

Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 
už $98 ir šventinis už $39.-

$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-27 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

KALĖDINE DOVANA 
"INDUSTRINES PARAMOS SĄJUNGA A M E R I K O J E " 

IPSA INTERNATIONAL siūk) Tusų g i m i n ė m s ir d r a u g a m s Lietuvoje 
rūkytos mėsos produktų rinkinį: 

$98.00 
15A-14kg. 

Jautienos išpjova 2 kg. 
Kiaulienos kumpis 2 kg. 
Kiaulienos šonine 1 kg. 
Kiaulienos išpjova 1 kg. 
Lašiniai "Naminiai" 1 kg. 
Dešros: 
Šaltos rūkymo 4 kg. 

$85.00 
13A-12 kg. 

2 kg. 
lkg. 
lkg. 
lkg. 
lkg. 

3 kg. 

$70.00 
lOA-lOkg 

lkg . 
lkg. 
lkg. 

lkg . 

lkg. 

7. Dešrelės: 
Karšto rūkymo 3'kg. 3 kg. 

14 kg. 
(301b.) 

12kg. 
(26.4 1b.) 

3 kg. 

10 kg. 
(22 lb.) 

"VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos -JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiaulių rajone. 
Būtėnų kaime, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš 
aukščiausios kokybės mėsos patikrintos Veterinarijos Tarnybos Siuntinys bus 
pristatytas į namus per dvi savaites nuo u/.sakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGI-
NEERING, Inc. Užsakymai priimami telefonu, fax'u arba paštu. 

DS ENGINEERING, Inc. 
12421 ARCHER A VE. 
LEMONT, IL 60439 

Tel. 630-257-2034 
Fax 630-257-5852 
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NEPAKIRPKIME 
PAUKŠČIAMS SPARNŲ 

Muz. Ričardas Šokas 

Mintis, apie ką nors rašyti, 
bręsta ilgai. Mintys apie Ričar
dą Šoką subrandintos dar Lie
tuvoje. Jos buvo išsakytos res
publikinėje spaudoje, vertinant 
Ričardo kaip pedagogo raiškųjį 
žodį. Respublikinė pedagogų 
draugija sistemingai rengdavo 
konkursus „Pedagogo raiškus žo
dis''. Viename jų ir buvo mūsų 
pirmoji pažintis: jis — skaitovas, 
aš — vertinimo komisijos narė. 
Susitikimas — įsimintinas, at
skleidęs jauno pedagogo meninę 
sielą. Jis toks ir šiandien čia, 
toli nuo Tėvynės, spėjęs įaugti 
į muzikinį pasaulį svetingoje 
Amerikoje. 

Laikas nusinešė į praeitį dau
gelį turiningai su Ričardu pra
leistų dienų: čia ir tradiciniai 
raiškiojo žodžio konkursai, res
publikinių moksleivių „Dainų 
dainelių' klausymas, siste
mingos Vilnijos (Vilniaus kraš
to) mokytojų choro repeticijos ir 

kt. Ričardas suspėja visur. Ge
rai, kad jaunystė veržli! Neiš
matuojami jos keliai ir norai 
pažvelgti į platųjį pasaulį. Ir 
štai geležinė paukštė, pernešu-
si per Atlantą šį jauną, kupiną 
muzikinių polėkių žmogų, nu
tupdė Amerikos žemėje. Buvo 
Lietuvoje ir tokių, prisidengusių 
gerųjų „dėdžių" vardu, norė
jusių šiam norui sutrukdyti. Bet 
gi, žmogus — laisvas, ir apsis
prendimui taria jo paties vidinis 
balsas. O gal tai lemtis? Todėl 
niekada nepakirpkime paukš
čiams sparnų! 

Svečiuodamasi JAV, ieškojau 
progos su juo susitikti. Ir štai — 
Banaičio opera „Jūratė ir Kas
tytis". Po spektaklio buvo aišku 
— operos chormeisteris — Ričar
das Šokas. Nebusiu šio choro 
vertintoja. Tik džiaugiuosi cho
ro pasiekimais ir didžiuojuosi 
chormeisterio darbu. Gyvenime 
niekas nepraeina veltui! Romė
nas Rolanas rašė: kartais 
ištisus metus nebūna atgarsio. 
Bet štai vieną dieną tavo min
tis prasiskina kelią". O ši min
tis gimė 1984 — viešint Vokie
tijoje, Erfurte su Vilnijos moky
tojų choru. Talentingo jaunuolio 
pirmieji pedagoginiai žingsniai 
rytą Lietuvos mokyklose išryš
kino jo muzikinius sugebėjimus, 
o choro išvyka į Vokietyą at
skleidė jauno talentingo muziko 
asmenybę, patraukusią erfur-
tiečių dėmesį. O gal tai ir buvo 
jo tolesnės muzikinės veiklos 
pradžia? 

Supratau, — Ričardo sugebė-

Mūsų šeimose 

An Dinh ir Elena Tuskenytė 

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS 

jimanu reikia erdves. Jam rei
kia skrydžio! Priei akis iškilo 
televizijos ekrane matytas me
ninis vaisdelis, pasakojantis 
apie pauksiio, besiveržiančio 
erdvėje aukštyn, skrydį. O ką? 
Gal ir Ričardui pabandžius?! 
Paukštis nepabūgo erdvas toliu, 
šaukiančių skristi vis tolyn ir 
tolyn. Atšiauri gamtos stiduja 
atrodė palauš jam sparnus... Bet 
paukštis vis skrido ir skrido... 
Kuo daugiau reikėjo jėgų kovai 
su erdves stiduja, tuo ryžtin
giau jis grūmėsi su ja. O žemes 
besparniai paukščiai, niekada 
nepakilę į erdvę, laukė: 

- Grįžki! Neužteks tau jėgų! 

Čikagietė Elena Vilija Tuske
nytė. Antano ir Apolonijos 
dukra, š m. rugpjūčio 31 d. 
sumainė aukso žiedus su An 
Dinh Jaunieji susitiko, studi
juodami Čikagos universitete 
'University of Chicago). Abu 
priklausė ..Off OfF Campus" 
komedijos ansambliui. 

Sutuoktuvės įvyko „Our Lady 
of Lourdes" bažnyčioje, Salt 
Lako City. Utah. kur gyvena 
jaunojo tėvai. 

Jaunųjų palydą sudarė pa
merges: Matilda Šidagytė. Rasa 
Putriūte. Ai Sakonju ir Kasia 
Šidagytė Pabroliai: Ken Cur-
so<\ Dean Hale. Colin Johnson 
ir Mark Richardson. 

Vaišės buvo užmiesty, kalnų 
papėdėje. La Caille restorane, 
apsuptame nuostabiais gamtos 
vaizdais Vestuvių puotoje 
džiaugėsi svečiai, atvykę iš visų 
Amerikos pusių, nuo Kalifor
nijos iki New Yorko. 

Po trumpos medaus mėnesio 
kelionės jaunieji pradėjo vedy
binį gyvenimą White Plains, 
New Yorko valstijoje. 

An yra baigęs biologiją Čika
gos universitete ir dabar tęsia 
medicinos studijas New York 
Medical College. Elena baigusi 
lingvistiką Čikagos universitete 
ir pedagogiką Harvard univer
sitete. 

Rasa Putriūtė 

• Kaunas. Spalio 15 dieną 
sukako 78 metai, kai buvo 
įsteigta Nekaltai Pradėtosios 
Švč. Mergelės Marijos Vargdie
nių seserų kongregacija. Šia 
proga Kauno Pal. J. Matulaičio 
namuose šv. Mišias aukojo kun. 
Lionginas Virbalas.SJ. Tą dieną 
trys kongregacijos seserys Šven
tė savo amžinųjų įžadų 25-erių 
metų sukaktį bei atnaujino vie
nuolinius įžadus. 

Bet jėgų jam užteko. O kai 
grįžo į lame, — suprato, kad 
daugiau negalėsiąs čia būti be 
skrydžio. 

Skaitytoją trumpam perkė
liau į Lietuvą, norėdama papą 
šakoti apie šio talentingo muri-
ko pirmąsias pėdas, pramintas 
Tėvynėje. Ričardo kūrybilku-
mas — nuoseklus ir miiassnhsii 
tis. Prabėgę metai jo napakeitė. 
Džiugu, kad ir čia jis savo dar
bais puolia Amerikos lietuvių 
muzikinį gyvenimą. 

Svarbu^kur bebūtum, — išlikti 
tuo, kuo atėjai į žeme, į pasau
lį. Juk kiekvienam sava dalia! 

A. Nasliūnien* 

(b 
MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

m 
LAIMĖS NAUJUOSE 

1997METUOSE 
Operos mecenatams, rėmėjams 

vadovams, solistams, choristams, 
bendradarbiams ir visai lietuvių 

visuomenei linki 

LIETUVIŲ OPERA 

SEMINARAI TIKYBOS 
MOKYTOJ AM8 

Tarpdiecezinis katechetikos 
centras rugsėjo 6-8 h* 13-15 , 
dienomis Kaune organizavo sa- ' 
vaitgalio seminarus vyresniųjų 
klasių mokytojams kateche
tams tema: „Suaugusiųjų ir 
jaunimo katechezė religijos 
psichologijos šviesoje". Vienas iš 
šio seminaro tikslų buvo pasi
rengimas artėjančiam 2000 
metų jubiliejui. Seminarus vedė 
Vytauto Didžiojo Universiteto ir 
Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos dėstytojas psicholo
gas ir teologas kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. Prelegentas kalbėjo 
apie asmens raidą ir tikėjimo 
brandą, žvelgiant iš krikščioniš
kos psichologuos perspektyvos. 
Šios problemos nagrinėjamos 
neseniai pasirodžiusioje kun. K. 
Trimako knygoje „Žmogaus 
aukščiausi skrydžiai". Spaudai 
rengiamos dar dvi jo knygos — 
„Asmenybės raida" ir „Tikė
jimo brendimas" — turėtų pasi
rodyti kitais metais. Seminare 
dalyvavo per 60 katechetų iš 
įvairių Lietuvos vietų. Pasak 
Tarpdiecezinio katechetinio 
centro vedėjos sesers Birutės 
Briliūtės, geriausi vyskupyų 
katechetai tęs studijas kitais 
metais. 

M I 8 C E L L A N E O U 8 

CLASSIFIED GUIDE 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
QreilsikoeTanluolaipfistsioo^torii«a«vėkri 

i rankas, atsiunčia jums nailralvtt oakvltavkne, 
• v «sw •ê sssjsBPe ^snss^^^e^v^^es eaaww^^ • ^ • e w w j / ^ i sa^Bsse»ve»^s»'Wwe^esje 

4%IM$2,000--3%vtri$2f000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas l rankas 
aV 

Siuntėjas 

Tat 

Palto 
aonet-Vytui 

Pas advokatą 

Gavėjas 

Tet 

8 — 

IM
I 

,.,,,. 

1 2 . 0 0 

>••••••••••••*•* 

(m/o) i 
117 fmmmš sMU •saimj Creek, P u t 

L t t 8AJ8, tat t M t H f t l 1 
sutvarkome oaNkfcnua skjnčtomus i Lietuva 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S T V 

j M / R C A ATsTTOVYB* 

T e U 812-778.1488 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
V i r l 7 1 m e t ų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRfTERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
8810 S. 0MSMH PU. 
Tat. (312) 881-4111 

ATLANTA DvfPOtTT-EXPOITT, INC 

* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai; 

* Lemonto ir Manmette parko apylinkėse 
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 

* Padedame {atgyti automobilius aukcijonuose; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Paruošiame iškvietimus ir visos pratesimo 

dokumentus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus. 

MOSV ADMSAit 
12301NewAv^SuiteD 2719 West 71 Street, 
U r a e a U I 60439 CMcage, I L 60629 
Tek 630-243-1688 Tek 773-434-2121 
Fax:630-243-1678 Fax:773-4344024 
Parduodame KalMIass ••vajsshs • lietuves. 

Skambinkite nemokamu iel.l-888-77S-WND 
JOsy PASLAUGOMS MOSU ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-325-3888, PTTTSBURGH 412-381-8859 

L MttStt atstovybė LIETUVOJE: VILNIUS. 444530 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
n MĖGĖJAMS' 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu „layrav/ay" 
planu. Atliekame visus* foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 ra. -
6 e.v.; eejtd.' 8 r.t. - 4 • . 
p.p.; sekmd. uždaryta'. 
Vtntrd. ir trecd. susikalbėsite 
lietuviukai. 

3314 W. 63 St. 
Te l . 312-776*998 « 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ava, CMavjB, IL 88881 

TeL3tt-SSl-«S0O 
• lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir ivairOs tortai 
• Lietuviškas maistai "catered" 
• Siunčiame mO»M produktus UPS 

Atidaryta 7< 

BSS&L ̂ s 
K A V I N Ė 

SMN.Oafk,CMcaa%n6SS10 
TsLtJ84t*Vr7SR 

Mpyuoo pfoauan ir uiMBeUzisn 

TELEPHONE C ALLS 
TO UTHUANIA 
$0.62 PErVMIN 

RĖAL E8TATE R E A L ESTATE 

£?SL 
REALMARTII, Ine 
SS02 S. Pulaskl Rd. 
Catasgejl C0C29 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

prtemieečiuoie. Suintenasuoti 
skambinkit* 

B U D R A I Č I U I 

GREIT 
PARDUODA 

ACCENTREALTY 
S2Q6Wett96»istrstt 

OaktamaUeU 60453 

Bus. 7O8-838-8400 
Ree. 708423-0443 

AsTTA T. MIKUNAt 
Profesionaliai ir sąžiningai pa-
tarnauja įvairių nuosavybių pir-

(kinw ir pardavime, mieste iri 
priemiesčiuose. 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompkitenuk F AX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 
• Pensininkams nuolaida 

RE/MAX 
HOMECENTER 
( 773 ) 7 3 S - 6 0 0 0 

JL VIDAS 
POŠKUS 

** Pen^ant/perrJuodant 
nehSrtojamą turtą 

"Prot—tonekrfifį 
patamavimat 

~lnkxmeci 
nvesrJc^ų UausvnaJa 

^ a KMIECIK KAITOS* 
7M2 S. hd*M U. 

*3*$ S. Ardus Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parauoti ar pirkti namus, 
«. _ t _ Į t»» .. * sjs^B^^i^a^ e^e^—-^— I I J U < Į 

kreipkitės i Deswta ateyer^Ji pro-
Sa^aaV^nAalaBi at^4)avtafW^eal ar 

patarnaus. įkainavimą* veltui 

F O R RENT 

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
spyt. 8366 Į men. • „sscurtty". 
Tel. 778 -778 -1481 . Kalbėti 

letmomoki 

MI8CELLANEOUS 

antram aukite, daug „sMing 
, Marouette Rd. ir SpauJding, 

ramiems vyr. amžiaus žmonėms. 

I L I K T N O t 
ĮMOMSAl - PATAISYMAI 

Tunu Cfrcagos iismu lekSiiią. Dir-
bu užmiesty. Dirbu greitai, gararv 

S1S»77t4S1S 

KJttmmU*. HAMV. SVCBUTOS, 
1 OVVYSeS DSAUOSMAS 

AgsnlM Frank Zspoks ir OR. Mgr 
Auka* & Kam kasa —tudikai. 

SSSSVa Weet tSSi 
T e t ( ? e e ) m s e s i 

fSSB) SS* 

H E L P VVANTED 

I * B W I H I I I I » w w m n n i i w i i y^nffv^v 
^ ^ A ^ J — . „ m . i - i i i , — . . - . - . . • • » B ^ Į «IVff1M1SflHI| lttQMSlVfWI| ZSv-
mos kursuose nu n sjsjSasS 2S d. 
• d gruodžio 30 d. Dainavos stovykla
vietėje, Michigan valstijoje. Nakvynė, 
maistas ir alga bus parūpinta. Skam
binkite (70S) 488-1272 Oallel 
Cavnauskattei. 

K 8 COMSTtHJCTKMI 
„Shingte" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
t*4. 708-888-2tSS. 

RENATA'S DOMKSTIC 
PLACCMCMT AOCNCV 

Positkins available: nannies. house 
Veepers tor Engksh speaking women 

Call: n±m-7nr 
Speak g a f Į j 

SŪDYTOS SILKES 
I i KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

»trar«slttt»iht 833.00 
8 tvaną statiMite—$19.00 

Skambinkite: 

708417-5677 
po4v*l p.p 

Pristatome UPS 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms, kom-
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar-
.tu arba atvykti į darbą ir išvykti, 
kreiptis: 

ANCare 
at^amasBJ^s>m«^as>^kaaiA aV Js^aaiB^eašT 

funpioyinviii Agvrtvy 
T f L 3li-73«-79JDO 

IEŠKO DARBO 

^ 

ruošiatės H * tsnkytk.. sKNoms 
apeisMi „Hale OedkfiMnas'', kur 
jueų laukis Ieva Ir saaaryetaJ. Dėl 
informscijos skambinkite, tel. 

MOVIMO 
nusmeta pnjtodontkjs kraustymas 

|BB88BsS8388sa8BB\ 
Draudknai gtuntuotas. 

GEDIMINAS 
77X284331 

, Gali prižiūrėti vyr. amžiaus 
žmogų, ligonius ir gyventi kartu. 
Tel . 708.283-8888. 

FOR SALE 

SąsssSslSsl kt Usmvei 8 M s W ke> 
rūs gintaro karoHai. ..pendsnta" tu vabz-
dtiae, ratiniai. dkMi ir maži girrtaro pa
veikslai, Auiroa Vartų Marijos paveikslai, 
inkrustuoti sesaSSSA jvatrOs Ino audfcHel. 
Turėjome dkJeą pasisekimą TautmUj šokių 
šventės mugėje. Pristatoma arba pashm-

coMnejcnoN co. 
Oertglaml stoge), Mamas ..skSng*. 
asialiaml cemento. ..ptumbing- bei 

M namų remonto detbei. 

TeL:77S>7s7-1888 

KRAUST0T881 FLOfttOą? 
Juozas Stanaitis INV88TM8NT 
PSOftanaS siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą. 

Tet./Pas: 1 880 380 8478 



JAV LB Krašto Valdybos 
Soctainlų RoMuty Taryba 

2711 Wast 71 st Street, Chtcego, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6809 

STUDENTAI, MOKŠLAPmiGlAl IR 
KITOS IŠLAIDOS 

Jei jūsų sūnaus/dukters uni
versiteto išlaidos kelia jums 
rūpesčio, neišsigąskite! Tėvai 
šiame dešimtmetyje turi labai 
gerą progą derėtis dėl kainos 
vaikų pasirinktuose universite
tuose. Kodėl taip yra. Pažvelgus 
į statistiką, tas paaiškėja. 
Būtent: pirmus metus studijuo-
jančų akredituotuose universi
tetuose, kurių Amerikoje yra 
1,810, skaičius yra nukritęs 6% 
nuo 1989 metų, iki mažiau nei 
1.2 milijono, nes aštuoniolik
mečių skaičius yra sumažėjęs, o 
tuo pačiu ir tinkamų kandida
tų universitetams skaičius yra 
nukritęs. 

Šį dešimtmeti valstybines 
aukštesniąsias mokyklas 
kiekvienais metais baigdavo 
maždaug 2.3 milijonai jau
nuolių. 1979 buvo 2.8 milijonų. 
Po šių metų baigiančiųjų 
aukštesniąs ias mokyklas 
skaičius pastoviai augs, kol pa
sieks 3.1 milijoną 2008 metais, 
kai „Baby Boomers" dukros ir 
sūnūs baigs aukštesniąsias mo
kyklas. Jei jūsų vaikas pradės 
universitetą lankyti atei
nančiais keliais metais, pini
ginės paramos galimybės yra 
geresnės. Štai jos: 

1. Jūsų vaikas turi geresnę 
gal imybę patekti į gerą 
universitetą dabar, negu bet 
kada prieš septynerius metus. 

2. Galimybės susitarti dėl ge
ro „financial package" yra ge
resnės šiandien, negu bet kada, 
net jei jūsų šeimai nėra reikal
inga valdžios parama, arba jūsų 
vaikas nėra puikus atletas ar 
geriausias mokinys. 

The National Association of 
Student Financial Aid Adminis-
trators pareigūnai sako, jog 
universitetai turi atsibusti ir 
praregėti, kad nėra pakan
kamai studentų, kurie galėtų 
užpildyti turimas vietas. 

Niekas nežino, kiek neužpil
dytų vietų gali būti, nes univer
sitetai gali visada išprausti 
daugiau kėdžių klasėje. Bet, 
kaip lėktuvų linijos, taip ir 
universitetai bei kolegijos, mie
liau užpildo tas vietas puse 
kainos, negu palieka jas tuščias. 

Žinoma, nelaukite, kad Har-
vard ar Stanford derėtasi su ju
mis dėl kainos. Tačiau, jei jūs 
galvojate apie šimtus vidutinio 
garsumo ar ne taip garsių 
universitetų ar kolegijų, jums 
dabar yra pats geriausias 
laikas. Universitetai ir kole
gijos, kurios yra žemiau 200 
pirmaujančių garsiųjų universi
tetų, jus dabar kviečia. Vis 
didesnis skaičius universitetų ir 
kolegijų yra linkę derėtis. Kad 
kuo daugiau tų derybų laimė
tumėte, suplanuokite savo stra
tegiją ir pasinaudokite šiais 
nurodymais. 

1. Tegu jūsų vaikas paduoda 
prašymus į mažiausiai 6 ar 8 
universitetus — kolegijas, tarp 
jų į keletą to paties akademinio 
lygio. Tie prašymai kainuos nuo 
200 dol. iki 400 dol. Bet fi
nansinės paramos ekspertai 
sako, kad ši strategija padidins 
jūsų vaikui galimybes būti pri
imtam i 2 ar daugiau tos pačios 
rūšies universitetų — kolegijų, 
panaudojant vieną prieš kitą 
derybose, kad išsiderėtų ge
resnes sąlygas. Yra gerai paduo
ti 2 ar daugiau atsarginių pra
šymų, nes, jei jūsų vaikas bus 
nepriimtas į tas kolegijas, ar 
universitetus, kuriuos pir
miausia pasirinko, tada galės 
derėtis su kitais. 

2. Neskubėkite ir būkite at
sargūs per anksti apsispręsti, 
sakykime, palaukite sausio 
mėnesio, nedarykite sprendimo 
lapkričio mėn. Paduodant pra

šymą anksti, gali būti jūsų 
vaikui šiek tiek geresnė gali
mybė patekti į norimą universi
tetą, ar kolegiją. Pereitais 
metais universitetai ir kolegijos 
priėmė daugiau, anksti pra
šymus padavusių studentų: 
100,936, o 1991 metais -
71,758. 

Dauguma ankstyvo apsi
sprendimo programų reika
lauja, kad jūsų vaikas įsiregist
ruotų, jei yra priimtas, nors 
galite atsisakyti universiteto 
„aid package", jei jis jums 
atrodo nepakankamas. O tai 
reiškia, kad jūs prarandate 
derėjimosi galimybę. 

3. Federalinės valdžios fi
nansinei pagalbai gauti 
prašymus išsiųskite anksti. Pra
šymą įmeskite į pašto dėžutę 
tuoj po sausio pirmos, šešis 
mėnesius prieš nustatytą ter
miną. Nors tai ir nepadidintų 
bendro „aid package", bet jūsų 
sūnus/dukra gali gauti mažesnę 
paskolą, kurią reikia atmokėti 
ir didesnę stipendiją, kurios ne
reikia atmokėti. 

4. Palyginkite finansinės pa
galbos pasiūlas. Laiškai, kurie 
praneša, kad vaikas jau priim
tas į universitetą, paprastai pa
siekia jau nuo vidurio kovo iki 
vidurio balandžio, o finansinės 
pagalbos laiškai ateina savaitę, 
ar dar vėliau. Visada atidžiai 
perskaitykite smulkiom raidėm 
parašytas pastabas. Pvz., jūs 
galite gauti pasiūlymą iš dviejų 
universitetų, siūlančių po 
10,000 dolerių. Bet vienas gali 
siūlyti didesnę paskolą, o kitas 
didesnę stipendiją, kuri yra ne
atmokama Jei galvojate; kad 
geresnio universiteto pasiūla 
yra per maža, kreipkitės į jį, 

prašydami didesnės sumos. Jei 
jūsų vaikui reikia daugiau pini
gų dėl jūsų ribotų išteklių, pa
skambinkite universiteto „fi
nancial aid office". Jei jūsų 
vaikas yra gabus ir turi gerus 
pažymius, kreipkitės dėl 
didesnės paramos į „admissions 
office", tą paramą universitetai 
moka iš savų fondų. Žmonės, 
dirbantys universitetų registra
cijos raštinėse, yra tie, kurie la
biausiai nori jūsų vaiką užre
gistruoti savo universitetan. 

5. Jei jūsų šeima negali gauti 
daugiau paramos dėl gero finan
sinio stovio, jūs vis tiek galite 
derėtis, kad vaikas gautų dau
giau paramos, remiantis jo 
talentu, specialiais gabumais, 
pfĮmlri^nyia Paklauskite „ad
missions officer", kam siųsti 
laišką ir kada gausite atsa
kymą. Jūsų laiške turėtų būti 
kai kurie svarbesni punktai iš 
jūsų prašymo, pvz., kodėl jūsų 
vaikas labai norėtų lankyti uni
versitetą, kokie yra jo gabumai 
bei specialūs polinkiai. 

6. Stebėkite atidžiai, ar nėra 
klaidų. Vienas profesorius ne
galėjo suprasti, kodėl jo dukra 
gavo tik 15,000 dol. paramos 
pasiūlymą iš vieno universiteto, 
kurio kaina metams yra 24,715 
dol., ir tik 12,500 dol. iš kito 
universiteto, kuris buvo jos pir
mas pasirinkimas, kurio kaina 
25,830 dol. Antrojo universiteto 
brošiūroje suminima, kaip pa
vyzdys, kelios šeimų su aukštes
nėmis pajamomis, negu profeso
riaus dukters, kurios gavo 
daugiau piniginės paramos. 
Pasirodo, kad universiteto 
finansinės paramos skyrius 
padarė klaidą ir įregistravo 
profesoriaus pajamas 10,000 
dol. didesnes, negu jos iš tikro 
yra. Po to, kai profesorius nu
siuntė paskutinių metų pajamų 
mokesčių dokumentus į finan
sinės paramos įstaigą, universi
tetas savo paramos pasiūlą 
pakėlė iki 15,500 dol. 

7. Derėkitės, kad parama būtų 
vienoda visus 4 studijų metus. 
Universitetai dažnai siūlo 

dosnią paramą pirmamečiams 
ir tada dalį nubraukia kitais 
metais. Arba kiti universitetai 
duoda pirmamečiams mažes
nius „grants" ir didesnes pa
skolas, kai jie yra aukštesniuo
se kursuose. Studentų patarėjai 
pataria, kad sužinotumėte, ar 
pasiūlyta parama yra tik 
vieniems metams ir ką jūs turi
te daryti, kad tokią paramą 
gautumėte visus 4 metus. 

Tėvai, kurių vaikai kitą metą 
stos į universitetus — kolegijas, 
susirūpinkite ir pradėkite ieško-
t i , jei dar to nepadarėte, 
geriausių universi tetų su 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
KAZIMIERAS 

MONČYS 
•• 

1996 m. gruodžio mėn. 20 d., neina penkeri metai, kai 
Amžinybėn iškeliavo mūsų brangus ir mylimas Vyras ir 
Tėvas. 

Šv. Mišios vi a.a. Kazimiero sielą bus aukojamos: Holy 
Family bažnyčioje, Waukegan, IL, Marytotrn St. Mazmilian 
Kolba Shrine, Libertyrille, IL ir Melbourne, Australijoje. 

Prašome gimines draugus ir pažįstamus tą dieną prisimin
ti a.a. Kazimierą eavo maldose. 

Nuliūdę: Marytė, dukra Linda, i c o t u John ir 

geriausiomis ir jums prieina
miausiomis paskolomis. Jeigu 
vaikas nori mokytis, yra daug 
galimybių stipendijas ir pa
skolas gauti. Bet taip pat žino
kite, kad jų jums niekas neat
siųs ir nepasiūlys, jei jūs patys 
neklauskite, neieškosite. Ame
rikoje yra daug galimybių, 
yra pinigų, bet reikia įdėti dar
bo, kad juos gautumėte. 

Naudotasi medžiaga „Chicago 
Tribūne" (Your Money, 1996-
11.21) 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasait ienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 14 d. 

PADĖKA 
A.tA. 

ANTANAS J. NAVICKAS 
T-

1996 m. rugpjūčio 90 d. mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvas, 
Sunas. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Jonui Kuzinskui už 
maldas koplyčioje, iv. Mišias 9vč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir apeigai Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Taip pat dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, ku
riems atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Nuoširdus ačiū visiems, kurie užprašė iv. Mišias už Velio
nio sielą, prisiuntė jam gėlių ir pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautą. Dėkojame atsiuntusiems užuojautos ir 
šv. Mišių aukas. Ypač esame dėkingi krikšte tėvui Jonui 
Valiuliui ir žmonai Skautei bei jų šeimai Kanadoje. 

Dėkojame karato nsšejanu ir laidotuvių direktoriui 
Donald Petkus ui malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus ačiū. 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Kun. VACLOVAS KATARSKIS 

Š.m. gruodžio 20 d. sueina treji metai, kai Amžinybėn 
iškeliavo mūsų brangus Brolis kun. Vaclovas. Mes liekame 
su Tavim mintyse ir maldoje: sesutės, brolis, svainis Romas 
ir seserėčios Roma, Dana ir Vida. 

Šv. Mišios bus aukojamos Šv. Kryžiaus bažnyčioje Dayton, 
Ohio gruodžio 22 d. Kas dar a.a. kun. Vaclovą atsimenate, 
prisiminkite ji maldoje. 

AŠTUONERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

_ 

A.tA. 
LIUDAS 

BIKNEVIČIUS 

Mano mylimas Vyras, buvęs Lietuvos policijos nuovados 
viršininkas, baigė tremtinio kelią 1988 m. gruodžio 10 d. 
Skausmo ir kančių iškankinta širdis nutilo. Amžinybėn jis 
iškeliavo ramiai ir kilniai. Dabar velionis regi dangų Lietu
vos tėvynės, kurios visą laiką troško. Tesuteikia jam Viešpats 
Amžiną Ramybe! 

Už a.a. Liudo sielą šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Mari
jonų koplyčioje. 

Velionio giminės, draugai ir pažįstami maloniai prašomi 
už jį pasimelsti. 

Su liūdesiu ir meile . 
Žmona Kazė 

P A D Ė K A 
Visiems dalyvavusiems atsisveikinant ir palydint iš šio 

pasaulio į Amžinybe mūsų mylimą Žmoną, Motiną ir Senele 

A.tA. 
DANUTĘ KURKULIENĘ 

PAROKAITĘ 
Dėkojame kun. A. Paliokui, SJ, už atnašautas šv. Mišias, 

užjaučianti pamokslą ir atliktas laidotuvių apeigas; taip pat 
visiems dalyvavusiems šermenyse ir koplyčioje, atsiuntusiems 
gėlių, užprašiusiems šv. Mišias ir gausiai aukojusiems nau
jai įkurtam fondui jaunimui šviesti — Dana Kurkulu Founda
tion. Esame dėkingi už išreikštas užuojautas žodžiu, laišku 
ir per spaudą. 

Ačiū oš šiltus atsisveikinimo žodžius organizacijų, kuriose 
a.a. Danute darbavosi, vadovams ir Ritonei Rudaitienei ui 
šiltą straipsni „Draugo" dienrašty?*, prisimenant aa. Danute. 

Liūdėdami šiuo kartu nori ".« ypatingai padėkoti visiems 
draugams, kurie daugelį metų a.a. Danute mylėjo, gerbė ir 
mielai ištiest pagalbos ranką, ruošdami jai maistą, kasdien 
su gėlėmis lankydami ir slaugydami sunkios ligos metu, ypač: 
Jolitai ir Algiui Biručiams, Zeni ir Antanui Grinams, Teresei 
ir Algiui Latniauskams, Maggie ir Albert Mathies, Zenonui 
Mersckiui, Marytei ir Jonui Pileckiams, Birutei, Irenai, Jonui 
ir Leonui Pabedinskam*, Ritonei ir Teodorui Rudaičiams bei 
jų šeimoms. Ui tai mea jiems būsime amžinai dėkingi. 

Nuoširdi padėka Donald M. Petkui už rūpestingą 
patarnavimą. 

Nuliūdę): vyras Albinas Ir sūnus Andrius ir Paulius 
ir anūkas Aleksiukas. 

Mūsų Mylimai Kolegei 

A.tA. 
IRENAI MAČIŪTEI-LINARTIENEI 

užbaigus žemiškąją kelionę, giliai liūdinčius vyrą VY
TAUTĄ, dukrą VIDĄ su sūnumi bei artimuosius nuo
širdžiausiai užjaučiame ir jungiamės liūdesy. Jos 
madoniška šypsena šviesi asmenybė ir gerumu per
pildyta širdis paliks mūsų atminty. 

Korp! „Filiae Samogitiae" 
korporantės 

Buvusiam „Lituanicos" tuntininkui broliui 

A.tA. 
j.v.8. LEOPOLDUI KUPCIKEVIČIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčias: žmoną 
MARYTĘ, dukras JŪRATĘ, MILDĄ ir VIDĄ bei jų 
šeimas, brolį VYTAUTĄ ir šeimą ir kartu liūdime. 

„Lituanicos" tunto skautai ir vadija 

I I 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D IRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California 4605 So. Hermttage 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 

---

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVYEST MGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS JR. 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagohnd's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 -708-448-6209 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 14 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
A.a. Marija Paltinienė, 93 

metų amžiaus, Vasario 16-tosios 
gimnazijos muzikos mokytojo 
Arvydo Paltino motina, mirė 
gruodžio 8 d. Mannheime, 
Vokietijoje. Muz. Arvydas ir sol. 
Nelė Paltinai, vykdydami anks
tyvesniuosius įsipareigojimus, 
gruodžio 14 d. išvyko koncer
tuoti į Lietuvą. 

Dr. Edmondas Ringus, Chi-
cago, IL, paaukojo 300 dol. Lie
tuvos našlaičiams, kad jų 
gyvenimas būtų lengvesnis. Jis 
šią auką paskyrė vietoje kalė
dinių sveikinimo kortelių siun
timo. ,,Lietu vos Našlaičių 
globos" komiteto įstaiga yra 
2711 W. 71 st St., Cbicago, IL, 
60629. Komitetas yra labai dė
kingas už auką. 

Algis ir dr. Teresė Kazlaus
kai, Orland Park, IL, atsiuntė 
Socialinių reikalų tarybai 1,000 
dol., su triskart tiek „matching 
fund" iš A. Kazlausko darbovie
tės, kas sudaro didžiule, 4,000 
dol. auką! Geradariai A. ir T. 
Kazlauskai prašė šią sumą pa
skirstyti taip: 1,000 dol. Put-
namo seselėms, 1,000 dol. Peda
goginiam lituanistikos ins
titutui ir Jaunimo centrui, 
1,000 dol. Lietuvos našlaičiams, 
500 dol. Lietuvos Partizanų fon
dui ir 500 dol. Socialinių reikalų 
tarybai. Visų šių organizacijų 
vardu Socialinių reikalų tary
bos pirm. Birutė Jasaitienė 
reiškia padėką dosniam aukoto
jui ir jo šeimai. Tai puikiausia 
dovana vargstantiems švenčių 
proga. 

x Partizanų „Girių aido" 
kasetės $10, video $30 su per
siuntimu. A. Plėnys 3701 W. 
66th Pi., Cbicago, IL 60629. 
Tel.: (773) 585-6681. Pelnas -
P.L.G. Fondui. 

(sk) 
z William Unakis, Morton, 

IL, didelis Lietuvos našlaičių 
rėmėjas, ir vėl šį mėnesį at
siuntė $100 auką padėti Lietu
vos nelaimingiems vaikams. 
Našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 

(sk) 
z Akys raibsta nuo naujų 

knygų vaikams! Ir linksmos, ir 
pažintinės; „Gamtos enciklo
pedija", „Geografijos encik
lopedija". Pirma lietuviška 
knyga — grojantis pianinas 
su Kalėdinėm giesmėm! O Jau
nimo teatro aktoriai S. Barei
kas, K. Smoriginas ir O. Dit-
kovskis išleido už širdies grie
biančių dainų CD. Visa tai ir 
daug daugiau galite užsisakyti 
gavę knygų, kompaktinių dis
kų, audio ir video kasečių bei 
kompiuterinių programų sąrašą 
iš Lietuvos! Mielai ieškosime ir 
senesnių leidinių. KNYGOS 
SKRYDIS, Boz 811,2065, Li-
thuania. E-paštu: 
zbeliaus@aiva.lt Atstovas: 

Andrius Kulikauskas 
(773) 476*221. (sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
11 lth St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydj ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233*335. 

(sk) 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246*241. 

(sk) 

z Dr.AHnairVanDoi 
Iriai, Palos Park IL, globoja 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams, atsiuntė 
$150. Dr. Alina taip pat yra 
darbšti ir uoli Lietuvos 
našlaičių globos Komiteto narė. 
Dėkojame už auką ir darbą. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 2711 W. 71 St., 
Cbicago IL 60629. 

(sk) 

Gruodžio 13 d. I Čikagą at
gabentas populiariausias Lietu
voje Utenos alus, kurį gamina 
,,Utenos gėrimai". Čikagos 
lietuviai pirmieji turės progą 
pasigardžiuoti šiuo alumi. Alų 
importuoja Stawski Distribu-
ting Co., o importą koordinavo 
TB Communications, Cleveland, 
OH. 

Advokatas Jonas Gibains 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Daibo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

5eštad 9 v.r. iki 1 vai. p.p. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulatki M., Chicago. R 60629 
('•; bl . šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell U., Lockport, IL 60441 

Tel. 709-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v.r.-5 v.v 
Šeštadieniais ir vakarais. 

pagal susitarimą 

X KULTŪROS BARŲ", 
mėnesinio kultūros žurnalo, 
redakcija ir administracija 
maloniai kviečia užsienio lietu
vius užsiprenumeruoti šį 
žurnalą 1997 metams. Nepa
prastai gera dovana sau ir ki
tiems visomis progomis. Metinė 
prenumerata oro pastų tik 
32.00 JAV doleriai Prenu
meratą siųsti „Kultūros barų" 
įgaliotinei JAV Marijai Pae-
kevičienei, 306 56th Place, 
Downers Grove IL 60516. 

(sk) 

x Bahic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk). 
x NAMAMS PIRKTI PA-' 

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokejimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Dėmesio, dėmesio FSS 

Čikagos skyriaus filisteriai! 
Kalėdinė sueiga, numatyta 
gruodžio 20 d., dėl PLC ruošia
mų kūčių, kurios įvyks tą pačią 
dieną, nukeliama į 1967 m. 
sausio 10 d. 7:30 v.v. PLC Bo
čių menėje, Lemont, IL. Pabend
rausime, pasivaišinsime ska
niais šaltais užkandžiais. 
Laukiame visų! Auka $10. Re
zervacijoms skambinti fll. R 
Kaveckaitei 7084994687. 

(sk) 

x PUERTO VALLARTA 
kurorte, geriausiame pliaže, 
galėsit apsistoti penkių žvaigž
dučių viešbutyje. Vieno arba 
dviejų miegamųjų „suites" su 
balkonais ir vaizdu į jūrą — 
idealu šeimoms! Vietų dar yra 
sausio 9-16 dienoms (8 dienos) 
$817.00 asmeniui, gyvenant 
dviese, ir vasario 22 - kovo 1 die
nom (8 dienos) $887.00 asme 
niui, gyvenant dviese. I kainą 
įeina skrydis iš Čikagos. Puiki 
kalėdinė dovana! Skambinti 
G. T. International (708) 
430-7272. 

(ak) 

Aktorius poetas Ignata
vičius ir akt Olita Dautar
taitė jau yra atvykę Čikagon. 
Rytoj, sekmadienį, gruodžio 15 
d., jie atliks įdomią programą 
Jaunimo centro kavinėje (pra
džia 3 vai. p.p.). Rengia „Drau
go" renginių komitetas. Jeigu 
kas norėtų susisiekti su šiais 
maloniais svečiais iš Lietuvos, 
galima skambinti tel. 773-
863-8980. 

SoL Danutė Stankanytė gie
dos kalėdinių giesmių koncerte, 
kuris ruošiamas gruodžio 15 d., 
1 vai.p.p., Lemonte, o gruodžio 
22 d., 3 vai. p.p., Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje, Brighton 
Parke. Visuomenė kviečiama 
gausiai susirinkti ir pasiklausy
ti sielą keliančios programos, 
kuri ypač prasminga prieš Kris
taus Gimimo švente. 

x Aldona Skruodienė, Ka 
zimiero Valeikos duktė, ieško 
mirusio dėdės Mykolo ir Mari
jonos Wallaik dukros Jero-
nimos ir sūnaus Wilhelmo 
Wallaik (pusseserės ir pus
brolio). Jų amžius apie 60-70 
metų. Dėdė gyveno 214 Walnut 
St., Beaver Dam, Wisconsin. 
Skambinti: tel. 7734366426. 

(sk) 

x Arvydas ir Diana Algmi
nai, Rivereide, IL, atsiuntė $200 
auką Lietuvos našlaičiams. 
Našlaičių vardu jiems dėko
jame! Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas. 2711 W. 71 
St., Cbicago IL 60629. 

(sk) 
x Vaida T. Trimakienė, 

Westlake 0H, atsiuntė $150 
vieno Šilutės našlaičio globos 
metinį mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 2711 W. 71 St, 
Cbicago, IL 60629. 

(sk) 
x Barbora Morkūnienė, 

Oak Lawn, IL, atsiuntė $150 
metinį našlaičio globos mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos'* komitetas. 
2711 W. 71 St, Chicago, IL 
60829. 

(sk) 
x Leo, Lucille ir Julia 

Smilgiai iš Farmington OH, 
kiekvienas atsiuntė po $50 — iš 
viso $150 Lietuvos našlaičiams. 
Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos" komitetas. 
2711 W. 71 St, Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo 
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai 
kreipkitės j INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave„ Cbicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x Tik 62 centai \ Lietuvą! 

Neįtikėtina, tačiau taip yra! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt, dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitgaliais, 
kaina visad ta pati—tik 62 cen
tai už minute. Atminkite, ne
reikia persirašyti iš vienos 
kompanijos į kitą. Jokių mėne
sinių mokesčiu- Jokių regist
racijos mokesčių. Jokių įsiparei
gojimų. Tarifas galioja tik esa
miems ir būsimiems mūsų 
klientams. Informacija lietu
viškai pirmd., ketvd. vakarais 
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku, 
708-306 0666. Ekonomiškiau
sias telefoninis ryšis su Lietuva 
ir pasauliu — tik per CYBER-
LINK lietuvių atstovybe! 

(sk) 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie A ve., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 706422-3455. 

(sk) 

Ar dėlto, kad šiemet Padėkos 
diena buvo kiek vėliau, ar dėl 
to, kad Čikagoje ir apylinkėse 
sniegas dar labai retas svečias, 
todėl sunku galvoti apie Kalė
das, į Pasaulio lietuvių centre 
ruošiamas Kūčias gruodžio 20 d. 
dar nedaug užsisakė stalus ar 
pavienes vietas. Žinoma, pasku
tines dienas pasipils telefoniniai 
skambučiai, prasidės karštli
giškas skubėjimas. Kad to ne
reikėtų, paskambinkite jau 
šiandien Aldonai Palekienei ir 
užsitikrinkite sau vietą prie 
lietuviškų tradicinių Kūčių 
stalo. Tel. 708448-7436. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
susirinkimas kviečiamas 
gruodžio 16 d., pirmadienį, 7:30 
vai. vak., Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos mo
kykloje (įėjimas pro mokyklos 
duris, 4420 S. Fairfield Ave.). 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
prieškalėdinis susirinkimas ir 
vaišės bus antradienį, gruodžio 
17 d., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. 7 vai. vak. bus 
trumpas susirinkimas, o maž
daug nuo 7:30 vai.v. prasidės 
kalėdinis pabendravimas ir pa-
sivaišinimas, paruoštas Mickey 
Petrošius dėka. 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Antradienio 
12.10 laidoj pasitaikė klaida. 
Turi būti Janice ir Algis Vo
syliai siunčia $240 metams 
paremti našlaitį, Alma ir Dan 
Ericson $1460 tęsiant dviejų 
vaikų paramą dviem metam ir 
pridedant jiems dovanų, Teresė 
ir dr. Algis Lesniauskai $240 
tęsia berniuko metine paramą, 
Frank Zapolis $240, tęsia meti
nę paramą berniukui, Aušra 
Guckel $240 paėmė metams 
remti berniuką, Stasys Stončius 
$240, paėmė metams remti 
antrą vaikutį, anonimai $200, 
anonimas $100, Jadvyga Osto-
gorsky $25, Paulius ir Meilutė 
Kusak $240 tęsti mergytes 
paramą, Giedrė ir Donatas 
Ješmantai $240 metams parem
ti našlaitį, Irena ir Arūnas 
Draugeliai $100 a.a- Teresės 
Lukstienės ir a.a. Bronės 
Kova prisiminimui. Labai 
ačiū, „Saulutė", 419 Weidner 
R<L, Buffalo Grove, IL 60080. 
Tel. (847) 587-7949, TAX ID 
#364003339. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/M AX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865969 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurnalą, 

kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St , 
Cbicago, IL 60829, teL312-
476-2665. Prenumerata me
tams: JAV-bėse $15, kitur $25. 
Išeina 8 kartus per metus. Tai 
vertinga dovana įvairiomis pro
gomis. 

m 
x Dėmesio radijo klausy

tojai! ŽEMĖ L PRODUCTIONS 
praneša, kad WNDZ 750 AM 
yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai 
gera žinia tiems lietuviams, gy
venantiems Illinois, Indiana, 
Mkhigan ar Wisconsin vaistuo
se, kurie iki šiol turėjo sunku
mų aiškiai girdėti 750 AM. 
K viečiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo lai
dos STUDIJA R darbo dienomis, 
šeštadieniais istorinė VERSMĖ, 
bei sekmadieniais kultūrinis 
pramoginis VAIRAS - Ui tik
rasis Lietuvos bei išeivijos veid
rodis. Lhhuanian Newa Ra-
dk>, P.O. Bos 1161, Oak Park, 
IL 60304. Red. toL 

Ar reikia kalėdaičių (plot 
kelių)? Jų galima gauti ir 
„Draugo" administracijoje. 
Atsilankę atlikti kitų reikalų ar 
įsigyti gražių dovaninių prekių, 
nepamirškite apsirūpinti kalė
daičiais Kūčių vakarienei. 

seklyčioje" tradicinės Kū
čios ruošiamos gruodžio 23 d., 
pirmadienį, 4 vai. p.p. Prašome 
registruotis iš anksto asmeniš
kai arba tel. 773476-2655. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", gruodžio 18 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
tradicinis Kalėdų eglutės puo
šimas, dalyvaujant muz. Hen-
kuliui ir Faustui Strolioms. 
Kiekvienas pakabinsime kalė
dinį ornamentą, visi giedosime 
kalėdines giesmes ir jausimės 
lyg vienos šeimos nariai, susi
rinkę į savo namus. Bus ir ben
dri pietūs, šventiška nuotaika, 
nuoširdi draugystė. Visi kvie
čiami ir laukiami. Atvykite! 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Atkreipkite dėmėsi į JAV 
LB Kultūros tarybos skelbimą 
Šiame puslapyje ir pasinau
dokite siūlomu papiginimu, 
užsisakant lietuviškos perio
dikos. Ypač raginame užsipre
numeruoti „Draugą", nes su 
visais papiginimais metinė 
kaina naujiems skaitytojams 
yra tik 65 dol. Šis papiginimas 
netrukus baigsis, 

Čikagos Lietuvių pensinin
kų sąjungos narių prieškalėdi
nis susirinkimas-pobūvis bus 
gruodžio 17 d., antradienį, 1 vai 
p.p., Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės namuose, 2417 W. 43 
rd St. Bus trumpas valdybos 
pirmininko pranešimas, šiltas 
maistas, meninė programa, 
kurios paruošimu rūpinasi 
Elena Sirutienė. Taip pat bus 
visų mėgstamas dovanų pa
skirstymas. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti ir 
atnešti laimikių dovanų 
paskirstymui. 

x TRANSPAK praneštu 
„Kuršių marias nuo Baltįjos jū
ros skiria ilga siaura juosta. Jos 
plotis nuo 0.5 iki 3 km., o ilgis 
97 km. Lietuvai šios juostos 
priklauso 51 km. Ji vadinama 
„Kuršių Nerija". Pinigai, siun

tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St , 
Cbicago, IL 60629, teL 773-
836-1060. 

(sk) 

x Dr. Heidi Nordbrock, 
Chicago, n yra nauja Lietuvos 
našlaičio globėja atsiuntusi 
$150 metinį globos mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 S t , Cbicago, IL 

JADVYGA ir ROMUAL
DAS GINEIČIAI, gyv. Dayton, 
Ohio, sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir linki laimingų 
Naujų — 1997 — metų. Vietoj 
kortelių skiria auką Draugo 
fondui. 

VINCAS AKELAITIS, Cle
veland, Ohio, šv. Kalėdų proga 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus. Per Naujus metus 
linki darbingų metų. 

VYTAUTAS ir ELENA VI
DUGIRIAI, Rancho Palos 
Verdes, C A, šv. Kalėdų ir Nau
jų metų proga sveikina visus sa
vo draugus ir pažįstamus, čia ir 
mūsų Tėvynėje Lietuvoje, ir lin
ki linksmų švenčių bei laimingų 
1997 Naujų metų. 

SAULIUS ŠIMOLIŪNAS, 
Detroit, MI, nuoširdžiai sveiki
na visus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga ir skiria 100 dol. au
ką „Draugui". 

SUVALKIEČIŲ DRAUGI
JOS Čikagoje — nariai kartu su 
valdyba — sveikina visus, lin
kėdami džiaugsmingų šv. 
Kalėdų, laimingų, turtingų 
1997 metų. Visiems „Draugo" 
darbuotojams linkime didelės 
asmeninės laimės, sveikatos, o 
Jūsų gerus darbus telydi Dievo 
palaima. Ta proga per pirm. 
Alex Navardauską siunčia 50 
dol. auką spaudos reikalams ir 
50 dol. Draugo fondui. 

ANELĖ KRUČDZNĖ, Oak 
Lawn, IL, sveikina savo drau
gus bei pažįstamus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų proga, linkė
dama daug laimes per visus 
ateinančius metus. 

Vietoj sveikinimo kortelių ski
ria auką „Draugui". 

VYTAUTAS ir ALDONA 
ČEPĖNAI, Darien, IL, 
sveikina savo mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir linki laimingų 
Naujų metų. Linkime ir „Drau
go" redakcijai bei jos bendradar
biams sveikatos, ištvermės ir 
sėkmingų darbų. 

Vietoj kalėdinių kortelių au
koja Draugo fondui. 

JUOZAS ir IZABELĖ NAU-
JALIAL Cicero, IL, sveikina 
savo gimines ir draugus, linkė
dami linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų 

KAROLIS ir ELENA MTL-
KOVAIČIAI, Yorba Linda, 
CA, giminėms, draugams bei 
pažįstamiems nuoširdžiai linki 
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir Die
vo palaimos Naujuose metuose. 

JUZĖ ir JONAS DAUGĖ
LAI didžiųjų metinių švenčių 
proga sveikina iš Floridos visus 
savo giminaičius ir bičiulius ir 
visiems linki daug kalėdinio 
džiaugsmo. Taip pat linki vi
siems šauniai ir linksmai pa
sitikti Naujuosius metus. 

Sveikina „Draugo" Redaktorę 
ir visus jos talkininkus bei bend
radarbius. Vietoje asmeninių 
sveikinimų ir kalėdinių atviru
čių aukoja lietuviškai spaudai. 

VYTAUTAS VIZGIRDA, 
Aurora, IL, nori pasveikinti pa
žįstamus ir draugus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų proga. 

JONAS SAKAS, Čikago, IL, 
sveikina savo draugus, gimines 
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga, linkėdamas 
viso geriausio. 

REGINA ir VINCAS V ATT-
KAI, New Buffalo, MI, švenčių 
proga sveikina savo draugus bei 
pažįstamus, linkėdami visiems 
Dievo palaimos ir viso geriau
sio. Vietoj sveikinimų kortelių 
siunčia auką „Draugui". 

8AKIEČIŲ-ZANAVYKŲ 
KLUBO Čikagoje valdyba, kar
tu su nariais, sveikina visus, 
linkėdami džiaugsmingų šv. 
Kalėdų ir kad Naujieji - 1997 
— metai neštų Jums asmeninę 
laimę bei sveikatą, o Jūsų gerus 
spaudos darbus telydi Aukščiau
siojo palaima. Ta proga per ižd. 
Alex Navardauską siunčia 80 
dol. Draugo fondui. 

JUOZAS VAINEIKIS, Oak 
Lawn, IL, šventų Kalėdų proga 
sveikina visus gimines, draugus 
bei p**įttfi»"«^> linksdamas 
prasmingų šv. Kalėdų švenčių 
ir laimingų 1997 metų, nepa
mirštant įstoti į Draugo fondą. 

Siųsdamas auką dienraščiui, 
atsiuntė ir 200 dol. Draugo fon
dui. 

EMILIJA ir PETRAS 
BRIZGIAI, Hickory Hills, IL. 
sveikina visus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus Kristaus 
Gimimo šventės proga ir linki 
visiems gerų bei laimingų 1997 
metų. 

Vietoj kalėdinių kortelių au
koja „Draugui". 

(sk) 

x Stasys ir Elena Briedžiai, 
Burr Ridge, TL, dr. Janina 
JakJevičienė, Oak Lawn IL, 
Chicagos Lietuvių Moterų klu
bas, Clevelando Ateitininkai 
Sendraugiai per iždininkę Bi
rute Kasperavičiene, R Ginei-
tienė, Dayton, OH, visi jie glo
boja našlaičius Lietuvoje. Pra-
tesdami globą kitiems metams, 
atsiuntė po $150. Visiems, jų 
globojamų našlaičių vardu 
dėkojame! Oietnvos Nailaičių 
globos" kusak utas 2711W. 71 
St, Chicago, IL 60639. 

(sk) 

(ak) 

x Antanas ir Diana Kis-
lauskai, Hinsdale IL, Frank R. 
Grigas Everett, WA, Paulius ir 
Patricia Vadopalai Palo Alto 
CA Marilyn A. Dovmes Doyles-
town PA, visi globoja ir padeda 
Lietuvos našlaičiams. Pra-
tesdanu globą kitiems metams, 
atsiuntė via po $ 1 5 0 - našlaičio 
globos metini mokestį. Našlai
čių vardu dėkojame!, 
Našlaičių globos" 
1711 W. 71 S t , Cbicago, IL 

(ak) 

VIENKARTINIS PAPIGINIMAS 
JAV LB Kultūros Tarybos SPAUDOS VAJUS 

Papigintas metinės prenumeratos naujiems skaitytojams: į 

D R A U G A S $65.00 (vietoje $95) 
4545W63rdStr. 
Chicago, IL 60629 { 

D I R V A $20.00 (vietoje $35) 
P.O. Box 19191 
Cleveland. OH 44119-0191 

DARBININKAS $20.00 (vietoje $35) 
341 Highland Blvd. 
BrooUvn,NY 11207 

E G L U T Ė $10.00 (vietoje $15) 
13154 Sparto* Court 
Lockport.IL 60441 

BRIDGES $15.00 (vietoje $18) 
dviem metams $25.00 

LAC Inc. Treasorer 
1927 W Boulevard 
Racine Wl. 53403 

LITU A N U S $8 0 0 (vietoje $10) 
6621S TroyStr. 
Chtcago. IL 60629 

PUIKI DOVANA KALĖDŲ PROGA! 

mailto:zbeliaus@aiva.lt
http://Lockport.IL

