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Lietuvos ir Rusijos prezidentu 
susitikimas 

Pasirašyta s i enos 
s u t a r t i s 

Maskva, spalio 24 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Rusijos prezi
dentai Algirdas Brazauskas 
ir Boris Jelcin penktadienį 
Kremliuje pasirašė sutartis 
dėl valstybinės sienos pažy
mėjimo bei išskirtinės ekono
minės zonos ir povandeninės 
dalies Baltijos jūroje atriboji
mo. 

Spaudos konferencijoje po 
ceremonijos B. Jelcin sakė, 
kad SSRS laikais sovietų res
publikų sienos buvo sąlyginės, 
o dabar Lietuva ir Rusija, kaip 
dvi suverenios valstybės, įfor
mino tikrą valstybinę sieną, 
ypač jūroje, „kur niekada to
kios nebuvo". 

Rusijos prezidentas džiau
gėsi, kad „teisingai" nustatyta 
siena Vištyčio ežere, kur, pa
sak jo, „puikios gražios vietos, 
ir Lietuvos žmonės galės jose 
ilsėtis". 

Saugumo garantijos 
Baltijos valstybėms 

Maskva, Rusijos preziden
tas Boris Jelcin penktadienį 
Kremliuje Lietuvos preziden
tui Algirdui Brazauskui įteikė 
savo pareiškimą dėl Rusijos 
saugumo garantijų Baltijos 
valstybėms. 

Dokumente sakoma, kad 
Rusija „gyvybiškai suintere
suota savo kaimynių — Balti
jos šalių saugumu ir stabilu
mu". 

Kaip pareiškė Rusijos val
stybėms vadovo padėjėjas 
tarptautiniams klausimamas 
Sergej Prichodka, Rusijos pre
zidento pareiškimas dėl sau
gumo garantijų Baltijos val

stybėms bei priemonių pasi
tikėjimui jų ir Rusijos santy
kiuose stiprinti tą pačią dieną 
diplomatiniais kanalais bus 
perduotas Latvijos ir Estijos 
prezidentams. 

Pasak jo, Maskva viliasi, 
kad B. Jelcin pareiškimas bus 
atidžiai išnagrinėtas ir susi
lauks ^oficialios Baltijos salių 
vadovų reakcijos. 

Rusija jau yra pareiškusi , 
kad ji garantuoja saugumą 
Baltijos šalims, sakoma B. Jel 
cin pareiškime. Plėtodama šią 
iniciatyvą, Maskva siūlo, kad 
tokios garantijos būtų duotos 
kaip vienašališkas RF įsipa
reigojimas, kurį ta rp taut in iu 
teisiniu požiūriu patvirt intų 
geros kaimynystės ir tarpusa
vio saugumo užtikrinimo susi
tarimas, sudarytas ta rp RF ir 
atskirai kiekvienos Baltijos 
valstybės arba tarp RF ir trijų 
Baltijos valstybių. 

Kaip pažymima B. Jelcin pa
reiškime, Rusija pasiryžusi, 
kad Baltijos valstybių saugu
mo garantijos įgytų dau
giašalį pobūdį, prie jų prisi
jungiant JAV, Vokietijai, 

Prancūzijai ir kai kurioms ki
toms Vakarų šalims. 

Taip pat galima idėja sukur
ti regionine stabilumo ir sau-
fumo erdvę, įjungiant į ją 

iaurės Europos valstybes. 
Atitinkamą tarptautinį su

sitarimą, Rusijos prezidento 
nuomone, būtų galima įfor
minti „Regioninio saugumo ir 
stabilumo paktu". 

Šį pareiškimą B. Jelcin per
skaitė ir įteikė A. Brazauskui 
po jų derybų akis į akį. Darbą 
toliau tęsia abu prezidentai ir 
jų derybų delegacijos. 

Europos s-gos politikai už 
ankstyvas Lietuvos derybas dėl 

ES narystės 
Vilnius, spalio 24 d. (BNS) 

— Didelė grupė Europos 
Sąjungos politikų specialiu pa
reiškimu paragino, kad Lietu
va Europos Tarybos susiti
kime Liuksemburge būtų 
pakviesta 1998 metais, kartu 
su kitomis kandidatėmis, pra
dėti derybas dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje. 

Kaip praneša Lietuvos Euro
pos reikalų ministerija, pa
reiškimą šį savaitgalį pas
kelbs didieji Europos laikraš
čiai. 

Pareiškime apibūdinamas 
Lietuvos istorinis kelias ir 
pastarojo meto demokratijos 
raidos bei ūkio pasiekimai. 

Jie ragina ES valstybių vy
riausybes Europos Tarybos 
posėdyje Liuksemburge nus
pręsti, kad „galimą Europos 
suskaldymą pakeistų labiau 
harmoningas požiūris" ir 
„1998 metais pradėti priėmi

mo derybas su Lietuva kar tu 
su kitais kandidatais". 

Pasak pareiškimo autorių, 
„mes per septynerius metus 
matėme, kaip Lietuva a tkū rė 
nepriklausomybę ir tapo šiuo
laikiška, atvira, dinamiška ir 
demokratinė valstybė — kupi
na energijos ir optimizmo dėl 
jos ateities tarp sąjungininkų 
ir draugų Europoje". 

„Lietuva savo užsienio poli
tiką grindžia teigiama ateities 
vizija, o ne praeities netei
sybėmis. Jos draugiški santy
kiai su kaimyninėmis šalimis 
nuolat skatins Europos sau
gumą, stabilumą ir vienybę", 
sakoma pareiškime. 

Pasak Europos politikų, Lie
tuva turi daug ką pasiūlyti: 
puikią padėtį prie Baltijos 
jūros su šiuolaikiniu uostu, 
gerą transporto tinklą. Visa 
tai gali pasitarnauti išėjimui į 
Rytų rinkas. 

Lietuvoje pažymimos 5-osios 
Konstitucijos priėmimo metinės 

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) 
— Konstitucijos priėmimo me
tines pažymintis Seimas buvo 
paragintas nepamiršti, kad tai 
yra tautos, o ne valdžios ak
tas. 

Penktosios Lietuvos Konsti
tucijos primėmimo metinės 
sukanka spalio 25-ąją. Ta pro
ga per Lietuvos televiziją 
trečiadienį kalbėjo preziden
tas Algirdas Brazauskas, o 
ketvirtadienį į Seimo narius 
kreipėsi Seimo teisės ir 

Kaune spalio 17 d. buvo paminėtus Vidaus reikalų mi-^terijos Pirmoji! pulko įkūrimo šeštosios metines 
Kęstučio Jūrelės (Elta) nuotr I pulko kariai ruošiasi iškilmingam minėjimui Kauno Karo muziejaus 

sodelyje. 

J B A N C rūpinas i Baltijos 
t a u t ų a te i t imi 

Washington, DC, spalio 23 
d. Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovas Washington , Algis 
Rimas, su savo kolegomis, at
stovaujančiais JAV estams ir 
latviams, spalio 23 Baltuo
siuose rūmuose susitiko su 
Steve Flanagan bei kitais Na-
tionals Security Council pa
reigūnais ir vėl paskatino JAV 
vyriausybę imtis žygių, kad 
užtikrintų Baltijos valstybių 
ilgalaiki saugumą. 
Daugiau kaip milijonas lietuvių, 

latvių ir estų kilmės ameri
kiečių, kurie su pasitenkinimu 
stebi Baltijos valstybių pažan
gą, yra susirūpinę, kad galimi 
įvykiai Vidurio ir Rytų Euro
poje gali vesti į nepastovumą 
ir net ikrumą toje srityje, jei 
JAV ir Vakarų Europos de
mokratijos nesudarys veiks
mingo gynybos bei abipusės 
pagalbos tinklo su naujosio
mis demokratijomis. Baltijos 
valstybių nepriklausomybė ir 
saugumas būtų geriausiai už
tikrinta neatidėliotu priėmi
mu į NATO. 

Algis Rimas ir kiti Joint Bal-
tic American National Com-
mittee atstovai siūlė, kad JAV 
aktvviai a tmestu kai kurių 

aukštų Rusijos politikų per
šamą mintį, esą Baltijos 
kraštų priėmimas į NATO 
būtų žalingas Rusijos intere
sams. Baltijos valstybės yra 
nepriklausomos ir turi būti 
laisvos pasirinkti, kokioms 
santarvėms priklausyti. JBANC 
ragina JAV valdžią nesustoti, 
plečiant NA'rO, su Čekų Res
publikos, Lenkijos ir Vengrijos 
priėmimu. Durys į NATO tu
rinčios būti atviros visoms val
stybėms, norinčioms tapti 
NATO narėmis, įskaitant ir 
Baltijos tautas. Jų labui reika
linga integracijos strategija su 

NATO plėtros tvarkaraščiu. 

Algis Rimas pabrėžė, kad 
JBANC pritaria ruošiamajai 
JAV — Baltijos chartijai — 
sutarčiai su Lietuva, Latvija 
ir Estija, kuri nustatytų ben
dro saugumo tikslus ir iš
vystytų tikslesnius rėmus po
litiniam, kariniam bei ekono
miniam bendradarbiavimui. 
Jungtinis baltiečių komitetas 
pritaria senatorių Durbin, 
Gorton ir kitų minčiai, iš
reikštai laiške valstybės se
kretorei Madeleine Albright. 
Senatoriai nori, kad JAV Bal-

Į Lietuvą atvyksta naujas TVF 
atstovas 

Vilnius , spalio 24 d. (BNS). 
— Pirmadienį į Vilnių atvyk
s ta naujasis Tarptautinio va
liutos fondo atstovas Lietu
voje Adalbert Knobl. 

J i s pakeitė ankstesnį TVF 
atstovą Domenico Fanizza. 

A. Knobl pastaruoju metu 
buvo TVF misijų į Ukrainą va
dovas, o anksčiau yra vadova
vęs Fondo misijoms į Lietuvą. 

Spalio 29-ąją darbą Vilniuje 
pradės ir eilinė TVF misija, 
vadovaujama TVF antrojo Eu
ropos departamento Baltijos 
skyriaus Lietuvos grupės va
dovo Julian'o Berengaut. 

Misija dirbs iki lapkričio 5 
dienos. 

TVF ekspertai įvertins, kaip 
įvykdyta Lietuvos vyriausybės 
ir TVF trejų metų bendradar-

JAV ekspertai patars, kaip 
priartėti prie NATO 

teisėtvarkos komiteto pirmi
ninkas Stasys Stačiokas. 

Priminęs pagrindinio Lietu
vos įstatymo istorija prieška
ryje ir dabar, jis ragino gerbti 
Konstituciją, ir neužmiršt i , 
kad „po ilgus dešimtmečius 
trukusios kruvinos priespau
dos Lietuvos žmonės rado sa
vyje intelektualių jėgų ir poli
tinės valios bei išminties 
realizuoti Konstitucingumo 
vertybę, kad Konstituciją y ra 
ne valdžios, o tautos aktas". 

JAV karinių ekspertų de
legacija tikriausiai dar šiemet 
atvyks į Lietuvą patart i , kaip 
ginkluotosios pajėgos turėtų 
būti veiksmingiau derinamos 
prie NATO reikalavimų. Apie 
tai krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius ir Ka
riuomenės vadas generolas lei
tenantas Jonas Andriške
vičius kalbėjo su ketvirtadienį 
Vilniuje viešėjusiu JAV gin
kluotųjų pajėgų Europoje Pla

navimo ir politikos direktorato 
vadovu generolu majoru M. 
McCarthy. 

Jis patarė Lietuvai dar la
biau stiprinti karinius ryšius 
su Lenkija ir iš šios šalies 
semtis patirties siekiant na
rystės NATO. Kaip žinoma, 
drauge su Lenkija — viena iš 
trijų būsimųjų naujų s-gos 
narių — Lietuva kuria bendrą 
taikdarių batalioną. 

tijos chartija būtų pasirašyta 
aukščiausiame valstybiniame 
lygyje ir kad į ją būtų 
įtrauktas JAV įsipareigojimas 
remti Baltijos valstybių NATO 
narystės prašymus bei pagal
ba jų pastangoms, siekiant 
šios narystės. 

JBANC taipgi stipriai remia 
pasiūlytą įstatymą, „The Eu-
ropean Security Act of 1997," 
kuris skatina Baltijos valsty
bių ankstyvą priėmimą į 
NATO ir pagalbos joms. Šis 
įstatymas, sujungtas su „State 
Department Authorization 
Act", yra užkliuvęs ir jo 
priėmimas delsiamas dėl nie
ko bendra su pagrindiniais 
dalykais neturinčia kontrover
sija (šeimos planavimo proble
ma). JAV baltiečių bendras 
balsas Washingtone yra: rei
kia imtis visų žingsnių, kad 
šis įstatymas būtų priimtas ir 
prezidento pasirašytas dar 
šiais metais. 

Algis Rimas su latvių ir estų 
atstovais išreiškė padėką 
JAV vyriausybės už prez. Bill 
Clinton ir jo padėjėjų įnašą, 
stiprinant demokratiją, sau
gumą ir laisvas rinkas Balti
jos srityje. Skatino šiose pas
tangose nesustoti, nes dar yra 
daug atliktinų darbų. 

(arza* 

biavimo programa, baigusi 
galioti rugsėjo mėnesį. Pagai 
šią programą Lietuvai suteik
ta 200 mln. JAV dolerių pas
kolų. 

Be to. misija domėsis šalies 
ekonominiu vystymusi trečiąjį 
ketvirtį, naujuoju 1998 metų 
biudžeto projektu, kitais ro
dikliais. 

Manoma, jog bus kalbama ir 
apie būsimąjį Lietuvos ir TVF 
bendradarbiavimą, apie kurį 
kol kas abi pusės nutyli. 

* Atėnuose jau veikia Lie
tuvos ambasada Graikijoje, 
teikianti visas konsulines pa
slaugas, pranešė Užsienio 
reikalų ministerija. 

Ambasadai laikinai vado
vauja patarėjas Albertas Dam
brauskas. 

Kurti ambasada Graikijoje 
Lietuvos vyriausybė nutarė 
liepos pabaigoje, atsižvelgusi j 
tai, jog ši šalis yra NATO ir 
ES nare. Lietuva riekia įstoti į 
šias organizacijas ir igiasi 
užsitikrinti jų narių paramą 
savo siekiams. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPANI, 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton trečiadieni 
pasiūlė kuklią kovos prieš pasaulinį atšilimą strategiją, kuri. 
pasak Reuters, neatitinka nei gamtosaugininkų lūkesčių, nei jo 
paties pažadų. 

Prezidentas siūlo kitus du dešimtmečius palaipsniui mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Iki 2008-2012 
metų laikotarpio siūloma sumažinti anglies dioksido ir kitų 
šilumą sulaikančių dujų išmetimą iki 1990 metu lygio. Po to 
penkerių metų laikotarpiu siūloma sumažinti šį išmetimą 
žemiau 1990-ųjų lygio. 

Prezidentas taip pat pasiūlė per ateinančius penkerius me
tus sumažinti JAV pramonės apmokestinimą 5 mlrd. dolerių, 
kad ji pagerintų energijos taupymą ir įdiegtų naujas technolo
gijas, kurios sumažins priklausomybę nuo kuro. kasamo iš 
žemės. 

Šiose derybose siekiama pasaulinio susitarimo klimato ap
saugos klausimais, kuris turėtų būti parengtas iki gruodžio 
mėnesį Japonijoje vyksiančios konferencijos. 

Ankara. Turkija įkalino kovotoją už žmogaus teises lai
kotarpiui iki 23 metų po to, kai ragino taikiai išspręsti kruviną 
kurdų konfliktą, pranešė naujienų agentūra Anatolian. 

Aklas 52 metų kovotojas Esber Yagmurderel rugsėjo mėnesį 
nuteistas 10 mėnesių kalėti už 1991 metais pasakytą kalbą. 
raginančią taikiai išspręsti 13 metų besitęsiantį konfliktą. Šis 
nuosprendis pridurtas prie anksčiau atidėtos 22 metų 
bausmės, kuri po naujo teismo vėl automatiškai įsigaliojo. 

Ryga. Latvija pasirašė naują 37 mln. ekiu '41 mln. JAV dole
rių) sutartį su Europos Sąjungos PHARE pagalbos programa 
bei paskolos sutartį 20-iai mln. ekiu su Skandinavijos investi
cijų banku, pranešė šalies finansų ministras. 

PHARE programos fondai turi būti panaudoti per atei
nančius dvejus metus. Juos numatoma skirti programoms, su
sijusioms su Latvijos integravimusi į Europą, bei infra
struktūros vystymui energetikos, aplinkos apsaugos, tran
sporto ir kituose sektoriuose. 

Iki šiol PHARE programa Latvijai skyrė maždaug 165 mln. 
latų (284 mln. dolerių). 

Be to, pagal Helsinkyje pasirašytą paskolos sutartį, paskirti 
20 mln. ekiu bus panaudoti aplinkos apsaugos bei savivaldybių 
projektams. Paskola bus suteikta 25 metams. Pagrindinės su
mos grąžinimas prasidės po 10 metų. 

Kišiniov. Rusijos prezidentas Boris Jelcin patvirtino, kad 
Maskva Moldovą laiko viena, nedaloma valstybe. 

„Mūsų politika tokia, kad Moldova — viena ir nedaloma val
stybė, kur klausimai sprendžiami tik per Kišiniovą". pareiškė 
Boris Jelcin, atsakydamas į žurnalistų klausimus ketvirtadienį 
Kišiniove prieš prasidedant NVS šalių vadovų posėdžiui. 

Rusijos prezidentas taip pat pranešė, kad Padnestrės konflik
to sureguliavimas apsvarstytas rytą per jo susitikimą su Mol
dovos ir Ukrainos prezidentais P. Lučinskij ir Leonid Kučma. 

Varšuva. Lenkijos premjero Jerzy Buzekv pažadas penkta
dienį baigti formuoti Ministrų Tarybos kabinetą liko 
neįvykdytas. Nelauktai viską sukomplikavo nesutarimai dėl 
teisingumo ministro kandidatūros. 

Centro susivienijimas ir dalis Solidarumo rinkimų akcijos 
narių (SRA) prieštarauja tam. kad šios pareigos būtų patikėtos 
buvusiai šalies premjerei H. Suchocka. Tačiau Laisvės 
sąjungos (LS) pirmininkas Leszek Baicerovvicz teigia, kad 
„tinkamesnio kandidato į Teisingumo ministrus Lenkijoje dau
giau nė nerastum". 

Savanoriai buvo sulaikyti 
pagrįstai 

Vilnius, spalio 23 d. 'Eltai 
— Lietuvos teisėsaugos in
stitucijų vadovai yra įsitikinę. 
kad rugsėjo pradžioje vykusios 
prezidentų konferencijos metu 
sulaikydami septynis SKAT 
karininkus jie elgėsi atsakin
gai ir pagrįstai. Tokią nuomo
nę ketvirtadienį Seime išsakė 
vidaus reikalų viceministras 
Juozas Gaudutis bei Generali
nis prokuroras Kazys Pėdny
čia. 

Viceministro teigimu, pirmo
ji operatyvinė informacija apie 
savanorių rengiamą pasikė
sinimą į Baltarusijos prezi
dentą Aleksandr Lukašenką 
buvo gauta rugpjūčio 27 die
ną. Pradėjus sekti bei paklau
sius telefoninių SKAT kari
ninkų pokalbių, anot J. Gau
dučio, paaiškėjo, jog pasikėsi
nimui buvo ruoštasi, buvo 
išbandytas automatas su opti
niu taikikliu. 

Sulaikymas buvo prevencine 
priemonė siekiant išvengti ga
limos provokacijos, — teigė 
VRM viceministras. 

Lietuvos generalinis proku
roras Kazys Pėdnyčia teigė 

dar negalįs vienareikšmiška: 
pasakyti, ar sulaikytieji septy
ni savanoriai tikrai yra kalti. 
Baudžiamoji byla. pasak jo 
bus baigta dar negreitai. Ta
čiau jis pabrėžė, kad „pa
grindas iškelti baudžiamąją 
bylą buvo. nes buvo gauta ope
ratyvinė dokumentacija, jog 
pasikėsinimui rengtasi". 

Šiuo metu pasikėsinimo j 
Baltarusijos prezidentą byloje 
atliekami tyrimai, tirti ją pa
deda VRM bei Valstybes sau
gumo departamento parei
g ū n a i 

* Ketvirtojoje t a rp tau t i 
nėje informacin iu techno
logijų, telekomunikacijų ir 
raštinės įrangos parodoje 
„Infobalt" jau apsilankė dau
giau nei 75 takšt, lankytoju. 

KALENDORIUS 
Spal io 25 d.: Krizantas. Da

rija. Švitrigaila. Minas. Kir-
kantas. 

Spal io 26 d.: F.varistns. 
Vita. Liubartas. Mingme. 

> 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ŽVILGSNIS Į VYGANTO 
MALINAUSKO MĄSTYMĄ 

Ateitininkų Nepaprastoji 
konferencija, vykusi Lietuvoje 
šių metų vasarą, kaip pėdos 
įmintos į naujai išlieto plento 
asfaltą įamžino savo pėdsakus 
mūsų sąjūdžio istorijoje. 

Šioje Atlanto pusėje, apie 
konferenciją girdėta pokal
biuose su atskirais dalyviais 
ar nedidelių ratelių diskusi
jose. Mūsų spaudoje nedaug 
rašyta. Viena proga konferen
cijos atgarsius išgirsti buvo 
Studijų dienų savaitgaliais 
Dainavoje, kai iš Lietuvos at
vykusi ses. Daiva Kuzmic
kaitė simpoziumo metu pasi
dalino mintimis su klausyto
jais. Kita proga bus „Ateities 
savaitgalis", Čikagoje vyksian
tis lapkričio 7-9 d., kai federa
cijos pirmininkas Vygantas 
Malinauskas dalyvaus Ateiti
ninkų namuose ruošiamose 
studijose. 

Šiandien norima pasidalinti 
keliomis Vyganto Malinausko 
mintimis, pareikštomis Jūra 
tei Plavičienei ir išspausdin
toms „XXI amžiuje" š.m. rug
sėjo trečios dienos laidos tre
čiame ir penktame puslapiuo
se. 

Į klausimą: „Yra ž inoma, 
k a d N e p a p r a s t o j e konfe
renc i jo je , k u r i J u s i š r i n k o 
p i r m i n i n k u i r p e r r i n k o ta 
rybą , s u s i d e d a n č i ą i i d a u 
g u m o s L i e t u v o s a t s tovų , 
v y k o k a r š t i d e b a t a i i r n e t 
n e s u t a r i m a i t a r p kai k u r i u 
L i e t u v o s a t e i t in ink i jos va
d u i r k a i k u r i u išeivijos a t 
s tovų . A r i šk laus ius išeivi
j o s a t s t o v ų min t i s J u m s 
n e a t r o d o , k a d L ie tuvos 
a t e i t i n i n k ų veiklą b ū t i n a 
p a k r e i p t i n e t ik j a u n a t 
v i š k o s ene rg i jos , b e t i r 
idė j in io b r a n d u m o k r y p t i 
mi?" , Vygantas atsakė: 

„Ateitininkija visada buvo 
idėjinė organizacija. Tačiau 
geriausios idėjos, nelydimos 
jaunatviškos energijos ir idea
lizmo, tampa tik sausa teorija. 
Konferencijos metu beveik ne
vyko diskusija idėjiniais orga
nizacijos klausimais daugiau
sia todėl, kad tam progra
moje, neskaitant kelių pas
kaitų, nebuvo skirta vietos. 
Visas diskusijų laikas atiduo
tas statuto ir naujos vadovy
bės rinkimų klausimams. 
Konferencija parodė, jog tiek 
sendraugiai, tiek jaunimas nė
ra abejingi ateitininkijos da
barčiai ir ateičiai. Daug vilčių 
dedu į naująją AF tarybą, 
kuri . nebeturint vieno organi
zacijos vado pareigybės, yra 
ta rs i kolektyvinis idėjinis są
jūdžio vadovas. 

Kiek man pačiam teko ste
bėti, karšta diskusija Nepa
prastosios konferencijos metu 
vyko daugiausiai tik dėl statu
to. Iš vienos pusės buvo pa
teiktas statuto projektas, kurį 
parengė AF tarybos statuto 
komisija, sudaryta tiek iš Lie
tuvos, tiek iš išeivijos atstovų. 
Moksleivių ir studentų ateiti
ninkų sąjungos pateikė savo 
pasiūlymus, kuriuos iš anksto 
pristatė minėtai komisijai. 
Tuo būdu nuomonės skyrėsi 
daugiausiai dėl atskirų statu
to straipsnių. Taip atsitiko, 
kad dauguma studentų ir 
moksleivių gynė savo pasiūly
mus, tuo tarpu dauguma Lie
tuvos ir išeivijos sendraugių 
pasisakė už komisijos pateiktą 

projektą. Tačiau konferencijos 
delegatų dauguma ne visada 
balsavo vien tik už moksleivių 
ir studentų siūlomas s ta tuto 
pataisas. Todėl būtų netikslu 
sakyti, jog jaunimas balsavo 
neturėdamas savo nuomonės, 
'paklusdamas nurodymams iš 
viršaus'. Taip pat netikslu 
būtų teigti, jog vyko nesutari
mai tarp Lietuvos ir išeivijos 
atstovų. Gaila, jog išeivijai 
konferencijoje atstovavo be
veik vieni sendraugiai ateiti
ninkai. Teisybės dėlei reikėtų 
pasakyti, jog svarstymų metu 
karšti debatai vyko ir t a rp kai 
kurių išeivijos atstovų. 

Spaudoje teko skaityti kon
ferencijos aprašymų, ku r daž
nai minimi žodžiai 'konfliktinė 
situacija', įtampa, tačiau ne
pasakome apie kokius Tton-
fliktus' ar 'įtampą' kalbama. 
Mano požiūriu — aš pa ts esu 
žurnalistas — taip rašydami 
žurnalistai neatlieka savo pa
grindinio uždavinio — padėti 
skaitytojui susidaryti išsamų 
vaizdą. Beje, ir pačios konfe
rencijos metu kai kurie kal
bėtojai įžvelgė visokius 'pavo
jus ' ar 'negeras tendencijas', 
tačiau konkrečiai nepaaiškino, 
ką turėjo galvoje. Tokiais 
svarbiais klausimais, ka ip AF 
pirmininko rinkimai bei AF 
tarybos rinkimai konferencijos 
metu, bent viešai, didelių dis
kusijų nebuvo. AF pirminin
kas buvo renkamas iš dviejų 
pasiūlytų kandidatų. Dešimt 
AF tarybos narių buvo išrink
ta iš siūlytų 15 kandidatų". 

I klausimą: „ N u s p r ę s t a 
ž u r n a l ą 'Ateitis* l e i s t i Lie
tuvo je . Iš k u r g a u s i t e lėšų 
i r k a i p žadate s p r ę s t i leidy
b i n i u s k laus imus , y p a č t u 
r i n t galvoje, k a d p r i e išei
vijos s u k a u p t ų fondų b u s 
s u n k u priet i? Ar a n a l o g i š 
k a s leidinys b u s l e i d ž i a m a s 
i r išeivijoje?" Vygantas pa
teikė tokį atsakymą: 

„Praėjusiame AF tarybos po
sėdyje trumpai buvo paliestas 
'Ateities' žurnalo klausimas. 
Nutar ta tam skirti specialų 
posėdį. Kiek žinau, nei vienas 
katalikiškas periodinis leidi
nys, šiuo metu spausdinamas 
Lietuvoje, neišsilaikytų be išo
rinės paramos. Aš pa ts ma
nau, kad įmanoma leisti 
įdomų žurnalą jaunimui, ku
ris būtų įdomus pakankamai 
plačiam skaitytojų ratui ir 
galėtų pats save išlaikyti. Di
džiausia problema, mano nuo
mone, ne kur gauti lėšų, ku
rių, beje, pradžioje reikėtų kur 
kas daugiau, negu leidžiant 
tik organizacijos reikmėms 
skirtą žurnalą. Didžiausias 
rūpestis — surasti talentingą 
redakciją, kuri sugebėtų iš
leisti patrauklų ir ne vien 
ateitininkams įdomų žurnalą". 

L A 

Ateitininkų Nepaprastoje konferencijoje, Palangoje, šauniai savo pareigas atliko darbo prezidiumas. 1$ k.: Vy
gantas Malinauskas, kun. Gintaras Grušas, Arūnas Pemkus ir dr. Audrius Polikaitis. 

N'uotr Algirdo Kairio 

ATSKUBA ATEITIES 
SAVAITGALIS 

Ateities savaitgalis šį rudenį 
bus lapkričio 7 - 9 dienomis. 
Visa savaitgalio programa 
vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Ateities savaitgalyje 
dalyvaus naujasis Ateities fe
deracijos pirmininkas Vygan
tas Malinauskas ir Lietuvos 
jaunųjų krikščionių demokra
tų pirmininkas Artūras Vaz
bys. Rengėjai tikisi svečių ne 
vien iš Čikagos ir jos apylin
kių, nes Ateities savaitgalis 
yra puiki proga susitikti su 
dviem energingais jaunosios 
kartos Lietuvos veikėjais. 

Savaitgalis prasidės penkta
dienį, lapkričio 7 d., 7:30 v.v. 
kūrybos vakaru. 

Ateitininkų namuose šešta
dienio programa prasidės 9:00 
v.r. kava ir registracija. 9:30 
v.r. bus svarstybos: "Mokslei
vių ir jaunučių veiklos proble
mos ir galimybės t inkamai 
veiklai". 

10:30 v.r. Vyganto Mali
nausko pranešimas: "Ateities 
vizija ateitininkams Lietuvo
je". 

12 v.r. Įspūdžiai iš Palangos 
konferencijos. Apvalaus stalo 
diskusijos. 

1 vai. p.p. užkandžiai. 
2 v.p.p. dr. Vytautas Vygan

tas: "Ateitininkų užjūrio veik
la dabar ir ateityje". 

3 v.p.p. Svarstybos: "Kam ir 
kaip aukojama ateitininkijos 
uždaviniams Lietuvoje?" 

Vakare: Lietuvių fondo va
karienė Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Sekmadienį lapkričio 9 d.: 
11 v.r. šv. Mišios Palaimin

tojo Jurgio Matulaičio koply
čioje. 

12 v.r. užkandžiai. 
1 v.p.p. Artūro Vazbio pra

nešimas: "Jaunoji ka r t a Lietu
vos politiniame gyvenime". 

2:30 v.p.p. Politinis simpo
ziumas: "Užjūrio krikščioniš
kos minties politinis požiūris į 
Lietuvos partijas". 

Ateities savaitgalyje daly
vauti kviečiami visi, kuriems 
rūpi Lietuvos ir išeivijos atei
tis. 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS TARYBOS 
NARIAI LIETUVOJE 

Šią vasarą liepos mėnesį vy- rė. Aktyviai dalyvauja ateiti-
kusios Nepaprastosios Konfe- ninkijos veikloje nuo pat jos 
rencijos metu Palangoje buvo atsikūrimo Lietuvoje. Ilgą lai-
išrinkti dešimt Lietuvoje gyve- ką buvo viena pagrindinių 
nančių asmenų į Ateitininkų pirmųjų MAS stovyklų, akade-
federacijos Tarybą. Pateikia- mijų, sąskrydžių bei vadovų 
me jų vardus ir trumpus bio- kursų organizatorių, 
grafinius duomenis. Redakcija Prof. F e l i k s a s P a l u b i n s -
už šias suteiktas žinias dėkoja kas , Seimo Pirmininko pava-
Ramunei Kubiliūtei, kurios, duotojas. Ekonomikos profeso-
minėtos Konferencijos aprašy- rius JAV ir Lietuvoje. Vyrų 
mas buvo anksčiau spausdin
tas „Draugo" puslapiuose 
(žiūr.: šeštadienis, 1997 m. 
rugpjūčio mėn. 9 d. psl. 4). 

Dr . V i lman tė B o r u t a i t ė — 
Kauno Medicinos akademijos 
biochemijos dėstytoja. JAS 

ateitininkų korporacijos K ę s 
tutis" narys. Nuo pat atvyki
mo pastoviam apsigyvenimui į 
Lietuvą gyvai domėjosi ir rė
mė ateitininkų veiklą, bendra
darbiavo MAS akademijose. 

P e t r a s P l u m p a — Lietuvos 
valdybos narė. Ateitininkijoje vyriausybės patarėjas religijų 
dalyvauja nuo jos atsikūrimo reikalais. Dalyvauja ateitinin-
Lietuvoje. MAS akademijų bei kijos veikloje nuo pat jos at-
JAS vasaros stovyklų ir kursų sikūrimo Lietuvoje 1989 me-
vadovė. tais. Sovietmečiu aktyviai da-

Kun. R o b e r t a s G r i g a s — lyvavo rezistencijoje. Buvo ka-
Lietuvos „Caritas" direktorius, linamas už „LKB Kronikos" 

JAUNIEJI ATEITININKAI 
ŠVĘS VĖLINES 

Daumanto - Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas Ateitininkų na
muose vyks sekmadienį, lap
kričio 2 d., 10:10 vai. ryto (tuoj 
po šv. Mišių). Visi kartu auto
busais važiuosime į Šv. Kazi
miero kapines švęsti Vėlines. 
Visi prašomi kreipti dėmesį 
aprangai, nes kapinėse gali 
būti vėjuota ir šalta. Apsi
renkite šiltesniais drabužiais. 
Grįšime atgal 12:30 vai. p.p. 

MAS CV KVIEČIA 
SAVANORIUS 

MAS CV su šių metų pa
baiga baigia savo dviejų metų 
įsipareigojimą, todėl kviečia iš 
anksto numatyti asmenis nau
jai valdybai, kuri bus renka
ma š.m. Žiemos kursų metu. 
Kviečiame savanorius įsijung
ti į MAS Centro valdybą. 
Mūsų ateitinkiškas jaunimas 
jūsų laukia! 

Savo sutikimą įsijungti į 
MAS CV prašome pranešti 
pirmininkui Vytui Čuplinskui, 
tel. 773-376-7375 arba Moni
kai Vygantaitei, tel. 708-366-
3808 iki š.m. gruodžio mėne-

MAS C e n t r o va ldyba 

SAS centro valdybų pirminin
kas išeivijoje. Išrinktas LAF 
pirmininku, 1989 ir 1992 me
tais. Šiuo metu LAF valdybos 
vicepirmininkas ir AF tarybos 
narys. Padėjo pamatus atsiku
riančios ateitininkų organiza
cijos Lietuvoje struktūrai. Pir
mųjų atsikūrusių Lietuvos atei
tininkų stovyklų, akademijų, 
vadovų kursų, globėjų kur
sų iniciatoriui ir organizatorius. 

Taip pat išrinktas buvo p. 
Bogušis. Šiuo metu jo biografi
nių duomenų redakcija neturi. 

Pagal Statato taisykles, 
ateitininkams už Lietuvos ri
bų reikės išrinkti iš savo tarpo 
atstovus Federacijos Tarybai. 
Redakcija kol kas neturi dau
giau žinių apie planus šitokius 
balsavimus organizuoti ir vyk
dyti. 

REKOLEKCIJOS 
STUDENTAMS 

SAS CV-ba kviečia studen
tus dalyvauti rekolekcijose 
lapkričio 7, 8,'9 d. Dainavoje. 
Rekolekcijų tema: „Kodėl ka
talikybė?" Registruotis telefo
nu pas Vytą Žemaitaitį 217-
384-6862, arba „Web home 
page" — http://www.uiuc.edu/ 
ro/ateitis. Registruojantis iki 
lapkričio 1 dienos 40 dol. Po 
lapkričio 1 dienos 45 dol. 

JAS, MAS dvasios vadas. So
vietmečiu aktyviai dalyvavo 
rezistencijoje, „LKB Kroni-
kos",kitos pogrindžio spaudos 
leidime ir platinime. LAF vice
pirmininkas bei AF tarybos 
narys. MAMA organizatorius 
ir vadovas. 

P e t r a s Kimbrys — „Naujo 
židinio" redaktorius. Jo tėvas 
buvo paskutinis Ateitininkų 
namų Kaune administratorius 
iki jų atėmimo sovietų okupa
cinei valdžiai. Televizijos ir ra
dijo tarybos narys. Nuo 1992 
metų bendradarbiauja SAS 
bei MAS akademijose, kur
suose. 

Seselė Daiva Kuzmicka i 
tė — Socialinių mokslų dok
torantė. Buvusi LAF valdybos 
sekretorė, LAF valdybos vice
pirmininkė. Šiuo metu Ateiti
ninkų federacijos tarybos na-

leidybą ir platinimą. MAS 
akademijų, kursų, stovyklų 
bendradarbis. 

Prof. T o m a s S o d e i k a — 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinio fakulteto Fi
losofijos katedros vedėjas. Ak
tyvus Lietuvos Katalikų Mok
slo akademijos narys, gausių 
mokslinių straipsnių bei ver
timų autorius. Pirmosios SAS 
akademijos 1991 metais Plun
gėje bet vėlesnių SAS ir MAS 
akademijų bendradarbis. 

Dr . E. V a r e i k i s — Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
patarėjas. LKDP valdybos 
narys, Vytauto Didžiojo uni
versiteto dėstytojas. Bendra
darbiauja SAS akademijose 
nuo 1994 metų. 

Dr . Arvydas Žygas — Kau
no Tarpdiecezinės kunigų se
minarijos dėstytojas. MAS ir 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9866 S. Roberto M 
• «• * - » » • — rUCNDry rUM 

T*. 708-588-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR.PĖfHASV.KISIEUUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei criirurgija 
172 Schiller St.. Elmhurst. tL 60126 

830-041-2000 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 70M34-1120 

ŠURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus Ilgos 
7722 S. Kertele Ave. 
CNcego. IL 60652 
T*. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DRDOMSLAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Wwt Ava. 
OrtendPerk 

708-348-8100 
Valandos kasdien išskyrus savaitgalius 
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OR. JANINA JAKSEVIC IUS 
JOKSA 

8441 S. Puteatd Rd., CbJcego, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kad** Av. 

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

Kabineto t*. 773-778-2»80 
Namų t * 706-44*6645 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ. GYDYTOJAS 
21470 S. Maln St 
Matteaon, IL 80443 
Tai. 708-7484033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNĖTH J. VERKĘS 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuotakia 

4007 W. M St., CMcago, IL 
Tel. 773-736-5666 

4707 S. OHbert, La dranga, IL 
Tel. 70a-362-44»7 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Auettn) 

Tei. 773-586-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktims gydymas, sveikos 

mityoos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartem, Bridgaviaw, IL 60456 

Tai. 706-584-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

Tiniay Park. IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal Susitarimą 

DR.DAUAJODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 rttfiland Ava., S * . 201 
(skersai garves nuo Good Samantan ligonines) 

Oownars Grove, IL 60615 
Tel. 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DR. EUOUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Weltar SL. Lemont IL 60430 
Tel. 815-723-1864 

7600W.(«egBDrr r :~ 
PeJoe I lalujlita, IL 80463 

Tai. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 706-248-0067 arba 706-246-6561 
6449 S. PuiaaU Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAI*LY MEDICAL CUMC 
1SH6-1Z7 SU lamnt. L aMM 

Priklauso Palos Community Hosoital 
SDvtf Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 706-257-2265 

Ce/rJac Otoflnoefe, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
CrUeeoo, IL 60629 
Tel. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RMpjatond Ave. 
Cbteeoo RMge, IL 80415 

Tel . 7 0 8 * 6 - 6 6 2 2 
4149VV. 63rd. St. 

Tel 773-735-7709 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhaim Rd. 
Weetchaatar, IL 60154 

Tat. 706-344-1664 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 706-662-4150 atsakomas 24 va: 
1443 S. 5061 Ava., Cicero 
Kasdien 1 v p p. - 7 v v 

Išskyrus trečd ; šeštad. 11-4 v.p.p 

DR. V. J. VASARIENĖ 
DANTLĮ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t . Burbai*, IL 
Tel. 708-42*6114 
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GAILESTINGASIS 
KUNIGAS-KARALIUS 

Ne visos pranašystės Izrae
lio istorijoje išsipildė taip, 
kaip pranašai įsivaizdavo. Tie
sa, kai skaitome pranašo Izai-
jo paskutinėse knygose apie 
tautos sugrįžimą iš tremties 
Babilonijoje, tos pranašystės 
išsipildė 539 m. prieš Kristų, 
karalius Kyras po maždaug 50 
metų leido žydams sugrįžti į 
savo tėvų žemę. 

Tačiau Jeremijo pranašystė 
200 metų prieš tai, kurią gir
dime šio sekmadienio pir
mame skaitinyje (Jeremijo 
31:7-9), kad Izraelio šiaurinės 
karalystės ištremtieji sugrįš, 
kai po dviejų sukilimų prieš 
Asiriją 736-732 m. ir 724-722 
m. pr. Kristų jie buvo žiauriai 
išblaškyti, niekad neišsipildė. 
Šios gentys prisimenamos tik 
legendose, kaip prarastosios 
Izraelio gentys. 

Tačiau šimtą metų po iš
trėmimo gyvenantis jaunasis 
Jeremijas, matydamas, kad 
Asirijos karalystė žlunga, bu
vo pagautas pranašauti apie 
sugrįžimą, vadindamas visą 
tautą žymiausių genčių var
dais — Jokūbu ir Efraimu — 
ir regėdamas, kaip jos grįžta, 
Viešpaties parlydimos. 

Jeremijo pranašystė išsipil
dė Jėzuje — nors visai ne taip, 
kaip jis įsivaizdavo. Evangeli
joje pagal Morkų (Mk 10:46— 
52) sutinkame Jėzų „su mo
kiniais ir gausinga minia", 
keliaujančius iš Jericho (į Je
ruzalę). Ir vienas toks „iš
blokštosios Izraelio tautos" 
narys — aklasis elgeta Barti-
miejus, ima šauktis Jėzaus, 
pavadindamas jį* tuo titulu, 
kuriuo nurodo, kad jis Jėzų 
laiko Izraelio žadėtoju Mesiju, 
arba Kristumi — t.y. Dievo 
pateptiniu. „Jėzau, Dovydo 

Sūnau, pasigailėk manęs!" 
Žmonės bandė elgetą tildyti, 
bet Bartimiejus, žinodamas 
savo paveldėjimą kaip Dievo 
išrinktosios tautos narys, nesi
leido tildomas ir tik garsiau 
šaukė, savo sosto Jeruzalėje 
atsiimti sugrįžtančiam Mesi
jui: „Jėzau, Dovydo Sūnau, 
pasigailėk manęs!" 

Bet Jėzus pasirodė ne kaip 
kiti žemės tautų karaliai. 
Pažemintųjų, nuskriaustųjų ir 
niekinamųjų atjautimu jis iš
pildo Jeremijo pranašystę apie 
tautos sugrįžimą: „Jie eis 
verkdami, ir aš guosdamas 
juos parlydėsiu. Juos vesiu 
prie tekančių upių, lygiu ke
liu, kuriuo eidami neturės klu-
pinėti". Jėzus kelyje sustojo 
dėl aklo elgetos ir (kaip valdo
vas) įsakė elgetą pašaukti. Jei 
žemiškas valdovas sustoja dėl 
triukšmaujančio elgetos ir 
įsako jį pašaukti, būtų pagrin
do elgetai bijotis dėl savo gy
vybės. Bet Jėzų pažįstantys 

žmonės ramino neregį, saky
dami: „Nenusimink! Kelkis, jis 
tave šaukia". Ir Bartimiejus, 
nedvejodamas, energingai 
„nusimetęs apsiaustą, pašoko 
ir pribėgo prie Jėzaus". 

Jėzus, priešingai žemiš
kiems valdovams, atjaučia el
getą. Užuot be kito žodžio tik 
pagydęs žmogų, Jėzus parodo 
jam pagarbą, prašydamas, 
kad pasakytų, ko nori. Jėzus 
ir čia įvykdo žodžius, kuriuos 
iš jo girdėjome praėjusį sek
madieni: „Žmogaus Sūnus atė
jo, ne kad jam būtų tarnauja
ma, bet kad pats tarnautų". 
Todėl jis ne pats sprendžia, ko 
aklajam reikia, o prašo, kad 
jis pasakytų. O Bartimiejus, 
pavadinęs Jėzų mokytoju — 
„rabuni" — prašo, kad jis pra
regėtų. Jėzus, pagydęs akląjį, 
padrąsino jį, pagildamas jo 
tikėjimą, ir Bartimiejus, pra
regėjęs, tampa Jėzaus moki
niu — „nusekė paskui Jėzų 
keliu". Jėzus iš visur surenka 
pakrikusius Dievo vaikus ir 
kviečia juos sekti paskui jį tuo 
keliu, kuriuo jis eina — tapti 
jo sekėjais. 

Laiške žydams (Žyd 5:1-6) 
dar labiau išryškėja Kristaus 
atjautimas ir gailestingumas, 
kai jis yra palyginamas su 
žydų vyriausiuoju kunigu. Vy
riausiojo kunigo bruožai: j i s 
yra imamas iš žmonių tarpo ir 
skiriamas atstovauti žmonėms 
pas Dievą, kad atnašautų do
vanas ir aukas už nuodėmes". 
Nors Jėzus yra Dievas, mes 
taip pat išpažįstame, kad jis 
yra ir tikras žmogus. Toks vy
riausiasis kunigas „sugeba at
jausti nežinančius ir klystan
čius, nes ir pats yra apgaubtas 
silpnumo". Giesmėje iš Laiško 
filipiečiams (Fil 2:2-17) prisi
menama, jog, nors Kristus 
buvo Dievas, jis tapo kaip visi 
žmonės, net ir mirtį priimda
mas. 

Pagaliau Laiške žydams 
taip rašoma apie vyriausiąjį 
kunigą: „Niekas pats nepasi
ima tos garbes, o vien tik tas, 
kuris Dievo šaukiamas". Jėzus 
dažnai kartojo, kad jis yra 
Tėvo siunčiamas. Laiške žy
dams Kristus yra pastatomas 
į didžiųjų Izraelio kunigų ei
les, per kurių tarnystę Dievas 
savo tautą vedė naujais ke
liais, pacituojant ištraukas iš 
2-osios ir 110 psalmių, kuriose 
užsimenami Izraelio valdovai: 
„Mano Sūnus tu esi, šiandien 
tave pagimdžiau" ir „Tu esi 
kunigas per amžius Melchize-
deko būdu", prisimenant, kad 
karalius-kunigas Melchizede-
kas palaimino Abraomą. Jė
zus, būdamas Dovydo Sūnus 
ir paaukojęs savo gyvybės 
auką už visus žmones, yra tik
rasis kunigas-karalius, kuris 

IŠEIVIJOS INTEGRAVIMOSI Į 
LIETUVOS GYVENIMĄ 

KOORDINACINĖS KOMISIJOS 
DARBAI 

Išeivijos integravimosi į Lietuvos gyveniniu koordinacine komisija. Iš kaires: Socialines apsaugos ir darbo mini
sterijos atstovas V. Miliauskas, Kultūros ministerijos atstove O. Servaitė, Sveikatos apsaugos ministerijas at
stovė V. Gecėnienė, JAV LB KV įgaliotas atstovas E. Kulikauskas, LR Vyriausybes atstovė R. Trakymienė, Mig
racijos departamento atstovė D. Vežikauskienė, Didžiosios Britanijos atstovo įgaliotinis G. šova, Australijos LB 
atstovas V. Augustinavicius. Kiti komiteto nariai: JAV LB atstovai, B. Jasaitienė ir dr. L. Sidrys; Finansų mini
sterijos atstovas A. Kugelevičius, Užsienio reikalų ministerijos atstovas V. Verba. 

Besvarstant Informacijos 
centro steigimą su Australijos 
lietuviu Vincu Augustinavi-
čium ir Anglijos lietuviu Gintu 
Šova, kilo mintis, kad būtų ge
rai suorganizuoti užsienio lie
tuvių susipažinimo vakarus 
Vilniuje, gal Kaune ar kitur, 
ir tokiu būdu sudaryti karto
teką, sužinoti, kiek jų yra. 
Šiuo metu gyvenantys Lietu
voje užsienio lietuviai galėtų 
būti labai tvirtas ramstis In
formacijos centrui ir integravi
mo/sugrįžimo idėjai, nes jie 
galėtų pakonsultuoti centrą 
kai kuriais buitiniais klausi
mais ir pagloboti naujai atvy
kusius, pvz., kur apsipirkti, 
kaip surasti patikimą santech
niką ir t.t. 

Danutė Bindokienė 

Ar yra pagrindo 
rūpintis? 

Lietuvos Respublikos Vy
riausybės 1997 m. rugpjūčio 
14 d. Nutarimu Nr. 907 įsteig
ta Išeivijos integravimosi į 
Lietuvos gyvenimą koordina
cinė komisija ir patvirtinti jos 
nuostatai. Tai JAV LB KV, LR 
Seimo ir vyriausybės poros 
metų tarimosi rezultatas, ku
riuo pripažįstama, kad už
sienio lietuviams svarbus inte
gravimas/sugrįžimas į tėvynę, 
o Lietuvai svarbūs po daugelį 
kraštų išblaškyti lietuviu kil
mės žmonės, užsienio lietuviai. 

Komisija pradėjo darbą rug
sėjo pabaigoje. Jos pagrindinis 
uždavinys yra steigimas infor
macinio centro Vilnuje su 2-3 
darbuotojais. Šio centro tiks
las bus teikti informaciją už
sienio lietuviams, norintiems 
grįžti į tėvynę. Bus konsultuo
jami pilietybės, turto atgabe
nimo, pensijų ir lėšų pervedi
mo, sveikatos, būsto įsigijimo, 
ir kitais įsikūrimo klausimais. 
Didelę dalį šios informacijos 
parūpins ministerijos ir kitos 
tarnybos. Ji bus centro dar
buotojų kaupiama ir sklei
džiama per užsienio spaudą, 
radiją, paštu ir per Internetą. 
Taip pat bus užmegzti ryšiai 
su LB skyriais, kurie bus ap
rūpinti centro leidiniais. Cent
ro darbuotojai atsakys į už
klausimus iš užsienio ir pačia
me centre Vilniuje arba nu
kreips į atitinkamas žinybas. 
Šiuo metu ruošiami centro 
įstatai, ieškomos patalpos, pa
teikta Finansų ministerijai 
sąmata 1998 metams. 

Integracijos tikslas ne vien 
patriotinis, bet taip pat eko
nominis. Ne viena valstybė 
skatina atvykti ekonomiškai 
savarankiškus užsieniečius 
apsigyventi, pirkti gyvenvie
tes ir užsiimti veikla. Tai pra
turtina kraštą. Vasarą vyku-

pasižymi atjautimu ir gailes
tingumu. 

Aldona Zailskaitė 

šiuose JAV LB ir LR Seimo 
komisijos pasitarimuose ben-
druomenininkai ir integracijos 
proceso entuziastas Juozas 
Ardys tai labai vaizdžiai pri
statė, parodydamas leidinį 
„Choose Costa Rica". Jame pa
traukliai pristatoma visa rei
kalinga informacija apie kraš
tą ir apsigyvendinimo galimy
bes Costa Ricoje. O kodėl ne 
Lietuyoje? 

Tokios galimybės yra ir vis 
plečiasi, prekių pasirinkimas 
ir paslaugų lygis auga, ekono
mika ir žmonių santykių kul
tūra gerėja. Dar palyginti 
mažas skaičius užsienio lietu
vių gyvena Lietuvoje, bet gero
kai didesnis skaičius turi bu
tus Vilniuje arba Kaune ir 
lankosi bent sykį per metus. 
Vyresnio amžiaus asmenys 
patenkinti gyvenviete ir pas
laugomis Gerontologijos cent
re, Vilniuje. Deja, tokių pa
talpų nedaug, bet, esant pa
klausai, atsiras daugiau, sta
tant naujas arba remontuo
jant tinkamas patalpas esa
muose poilsio namusoe ir gy-
dymo/rehabilitacijos centruo
se. Pradinė mintis buvo ak
centuoti aptarnavimą vyres
nio amžiaus asmenų, kurie at
vyks nuolatiniam gyvenimui. 
Jie nori grįžti, o Lietuvoje gy
venti ir gauti jiems reikalin
gas paslaugas yra pigiau. 
Tačiau gali būti, kad susido
mės ir darbingo amžiaus as
menys, gal jauni pensininkai, 
atvykti ir gyventi dalį laiko. 

Pagaliau reikia sudominti ir 
jauną kartą. Manome, kad 
centras sieks aptarnauti vi
sus, besidominčius atvykti, 
palaikys ryšį su mokslo insti
tucijomis ir turizmo tarnybo
mis. Būtų naudinga gauti atsi
liepimus iš visuomenės, į ką 
orientuoti centro veiklą šiuo 
metu. Aišku, ilgainiui iš 
įvairių užklausimų ir paties 
integracijos proceso dalyvių 
skaičiaus savaime paaiškės. 

Pradedame Informacijos 
centro steigimo darbą ir kvie
čiame atsiliepti su pastabomis 
bei pasiūlymais, kad Centro 
paslaugos būtų naudingos. 
Prašome siųsti laiškus šiais 
adresais: Birutei Jasaitienei, 
Lithuanian Human Services, 
2711 West 71st St., Chicago, 
IL 60629 arba Ramunei Tra-
kymienei, Lietuvos Respubli
kos Vyriausybė — kab. 305, 
Gedimino pr. 11, Vilnius 2039, 
Lithuania. 

Šiuometiniam komisijos są
state yra 12 narių: trys JAV 
LB atstovai — B. Jasaitienė, 
kopirmininkas E. Kulikaus
kas, dr. L. Sidrys, Australijos 
LB atstovas V. Augustinavi
cius, Didžiosios Britanijos LB 
atstovas E. Šova ir septyni LR 
ministerijų bei įstaigų atsto
vai — Sveikatos apsaugos 
ministerijos V. Gecėnienė, Fi
nansų ministerijos A. Kugele
vičius, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos V. Miliaus
kas, Kultūros ministerijos O. 
Servaitė, LR vyriausybės at
stovė, kopirmininkė R. Traky
mienė, Užsienio reikalų mini
sterijos V. Verba ir Migracijos 
departamento D. Vežikauskai-
tė. Ateityje komisiją numatyta 
papildyti Kanados, Pietų Ame
rikos, Vakarų Europos ir Rytų 
Europos LB atstovais. 

Edmundas Kulikauskas 
Vilnius 

Vėliausiame „The Econo-
mist" žurnalo (1997 m. spalio 
18-24 d.) „Finance and Eco-
nomics" skyriuje su nerimu 
žvelgiama į neseniai iš So
vietų Sąjungos išsilaisvinusių 
Rytų Europos valstybių eko
nominę padėtį, numatant kai 
kurioms nelabai šviesią ateitį. 
Tarp šiuo metu žingsniuo
jančių pavojingai siūbuojančia 
žeme yra ir Lietuva. Straips
nio samprotavimai prileidžia, 
kad Lenkija, Čekų Respubli
ka, Slovakija, Vengrija, Estija, 
Latvija, Lietuva ir Ukraina 
dėl jų ekonominės padėties 
bei valiutos pastovumo iš
likimo galimybių turėtų la
biau susirūpinti savo ateitimi. 

Kaip pavyzdį straipsnis pa
teikia Meksikos ir Tailando 
atvejus. 1994 m. Meksika 
buvo priversta nuvertinti savo 
pinigus (peso) ir pergyveno 
sunkią ekonominę depresiją 
visame krašte. Tailando krizė 
yra dar naujesnė — pasi
reiškianti šiemet. Nors tvir
tinama, kad Rytų Europoje, 
bent iš paviršiaus, gyvenimo 
lygis atrodo sparčiai besivys
tantis gerąja linkme, tačiau 
pavojaus ženklai vis dėlto ma
tyti. 

Kaip paprastai pastaruoju 
metu, kiek šviesiau žiūrima į 
Estijos ekonomiką. Ji stovinti 
ant tvirtesnių pamatų, nes 
kronas susietas su Vokietijos 
marke ir paremtas užsienio 
rezervais. Vienok, nors tas 
padėjo pažaboti krašte inflia
ciją, bet taip pat skatina di
deles bankų paskolas, kurių 
apie 80 proc. yra svetima va
liuta. Estai įsitikinę, kad tik 
taip gali išvengti didelių 
palūkanų. Zurich Kemper in
vestavimų įstaigos vyriausias 
ekonomistas David Hale per
spėja, kad kaip tik tokia prak
tika iššaukė ekonominę krizę 
Tailande. Tačiau jis pripa
žįsta, kad Estijos valiutos pa
stovumas yra patikimesnis, 
kaip Tailando. 

Latvijos ir Lietuvos ekono
mika stipriai šoktelėjo pirmyn 
daugiausia dėl didelių finan
sinių įplaukų iš užsienio. Nuo 
1994 m. Lietuvos litas yra su
sietas su JAV doleriu. Palygi
nant su Estija, Lietuva nėra 
parėmusi savo valiutos stipriu 
ir gerai suplanuotu metiniu 
biudžetu. Be abejo, atei
nančiais metais Lietuvos Sei
mo ir prezidento laukia 
nemažas darbas, dėmesį krei
piant kaip tik į šią, valstybės 
ateities pastovumo ugdymą. 

Kiekviena minėtųjų Rytų 
Europos valstybių jau yra 
perėjusi vienokią ar kitokią 
ekonominę krizę. Prisimena
me ir Lietuvos bankuose vy

kusias painiavas, kurių dalis 
dar iki šiol neišnarpliota, o 
prarastieji žmonių pinigai 
negrąžinti. Pasitikėjimas ban
kais dar kol kas nėra sugrįžęs 
ir daugelis krašto gyventojų 
labai atsargiai patiki jiems 
savo santaupas. Tačiau, skai
tydami „Drauge" (ir kitoje 
užsienio bei Lietuvos spau
doje) ekonomikos žinias, ga
lime matyti, kad mūsų 
tėvynėje vis gausėja teigiamų 
apraiškų — sunkiu darbu ir 
sumanumu, kurio lietuviams 
niekad netrūko, žmones di
desnes ar mažesnes savo 
įmones veda į pelningą verslą. 
Lietuvos prekės ir įvairūs 
gaminiai randa vis platesnę 
paklausą tarptautinėse rin
kose. Jeigu ne pirmųjų kele
rių nepriklausomybės metų 
klaidos, padarytos dėl gob
šumo arba patirties stokos, 
šiandien Lietuvos, o ne Esti
jos, vardas būtų linksniuo
jamas, kaip stipriausiai besi
vystančios Rytų Europos vals
tybės. Antra vertus, Estijos 
vyriausybė nuo pat nepriklau
somybės atstatymo pradžios 
buvo imlesnė ir iš užsienio 
ateinantiems patarimams, ir 
savų tautiečių, mokslą bei pa
tirtį sukaupusių Vakaruose, 
pagalbai. Galbūt ir Lietuva 
jau yra supratusi, kad ne vi
sada galima tik savo jėgomis 
pasitikėti. 

Lenkija taip pat rodo didelį 
pasitikėjimą savo zlotu, tvir
tindama, kad jam negresia 
joks nuverti :iimas. Tą pasiti
kėjimą parėmė ir eiliniai pi
liečiai, gausiai nešę savo san
taupas į bankus, kai pereitą 
mėnesį Lenkijos t".YJaTstybinis 
bankas paskelbė priimąs ilga
laikius indėlius. Panaši opti
mistiška nuotaika yra ir 
Ukrainoje. Centrinio Ukrai
nos banko valdytojas Viktor 
Juščenko pabrėžia, kad vals
tybės valiuta yra tvirta kaip 
akmuo. 

Minėtame „The Economist" 
žurnalo straipsnyje išspaus
dinta statistikos duomenų 
lentelė, lyginanti aštuonių ne
priklausomų Rytų Europos 
valstybių šių metų ekonominę 
padėtį su Meksikos 1994-siais 
metais, o Tailando 1996-ai-
siais. Duomenys pateikiami 
kaip perspėjimas, kad į šių 
kraštų ekonomikos padėtį in
vestuotojai, ypač užsieniečiai, 
turėtų žiūrėti atsargiai ir ne
daryti per greitų sprendimų. 
Vienok visos tos Rytų Europos 
valstybės dar turinčios laiko 
išvengti didelių finansinių 
krizių, jeigu jų vyriausybės 
rimtai apsvarstys padėtį, su
varžys išlaidas ir stengsis 
siekti subalansuoto biudžeto. 
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GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Iš įvairių amerikiečių tur
nyrų taip pat grįždavau su 
trofėjais. Tačiau labiausiai 
įsimintinos liko Čikagos mies
to pirmenybės (mėgėjų) vyres
niųjų, daugiau negu 40 m. 
amžiaus, klasėje. O įsimin
tinos tuo, kad laimėtojas gau
davo teisę dalyvauti visos 
Amerikos miestų čempionų 
varžybose. Kasmet vis kitame 
mieste. Dar svarbiau — 10-
čiai dienų miestas apmokė
davo kelionės ir išlaikymo 
išlaidas. 4 kartus laimėjau Či
kagoje tą titulą, 4 kartus tu
rėjau puikias apmokamas 
atostogas; Buffalo, Minneapo-
lis, Los Angeles ir St. Louis 
miestuose. Buffalo mieste lai

mėjau pirmą vietą dvejeto 
varžybose su partneriu iš Či
kagos W. Piekarski, o vienete 
pasiekiau finalą. St. Louis 
mieste vėl nusišypsojo laimė: 
55 m. amžiaus grupėje vėl lai
mėjau dvejetą, o pralaimėjau 
vieneto finale. 

Pridėjus dar 3 aukso, 4 sida
bro ir vieną bronzos medalį, 
laimėtus Pasaulio lietuvių 
žaidynėse įvairiose amžiaus 
grupėse, nestebėtina, kad ma
no lentynose dulkes renka 
gera šimtinė trofėjų. 

Mano teniso „atostogos" 
mums tuo metu buvo labai 
vertingos. Abu dirbome, vai
kai maži — atostogauti vi
siems kartu buvo neįmanoma 

nei finansiškai, nei praktiškai. 
Joana ir nesiskundė — ji su 
draugėmis ar ekskursijomis 
pakeliavo po Meksiką, Ja
maiką, Columbiją, Braziliją ir 
Europą. 

Mūsų sporto sąjungos centro 
valdyba tuoj pastebėjo, kad 
kaip Rochesterio nedideliame 
telkinyje buvau išjudinęs lie
tuvišką sportą, taip ir Čika
goje visas lietuviškas lauko te
nisas sukosi per mane ir su 
manimi. Oficialiai buvau pas
kirtas sąjungos lauko teniso 
vadovu. Pirmas tokiose parei
gose. Organizavau lietuvių 
turnyrus, pirmenybes, pabal-
tiečių varžybas, vežiau Čika
gos tenisininkus į Torontą. 
Detroitą ir kitur. Lietuviškas 
tenisas gyvavo. 

To neužteko. Reikėjo ko nors 
naujo, reikėjo kaip nors padėti 
pradedantiems. Vieną gražią 
rudens dieną 1972 metais, pa
sitaręs su keliais draugais, po 

mažo socialinio pobūdžio tur-
nyrėlio, sukviečiau visus prie 
alaus ir pokalbiui. Ten gimė 
Čikagos lietuvių lauko teniso 
klubas. 

Klubas padėjo organizuoti 
visus lietuviškus teniso tur
nyrus ir net Pirmąsias PLS 
žaidynes Toronte. Pagrindinis 
jo tikslas buvo pritraukti nau
jus žaidėjus ir padėti tobulėti 
pradedantiems. Tuo tikslu, 
ypač žiemos metu, puikiuose 
vidaus klubuose buvo organi
zuojami taip vadinami „round 
robin" turnyrai. Laimėjimas 
nebuvo svarbu, tikslas buvo 
pabendrauti, proga silpnes
niems pažaisti su geresniais. 
Dalyvių skaičius bematant au
go, entuziazmas ir žaidimo ly
gis kilo. Klubas tapo sąjungos 
lauko teniso variklis. Kai po 
15 metų pasitraukiau iš są
jungos lauko teniso vadovo pa
reigų, tas pareigas automa
tiškai perėmė to klubo pirmi

ninkai. Klubas dar ir dabar 
gyvas, bet entuziazmas jau 
nebe tas. 

.Išeivijos lietuvių sportas" 
rašė, kad 30 metų buvau lietu
vių teniso variklis. Reiktų, 
kad kas nors jaunas ir ener
gingas mūsų tenisą vėl išju
dintų... 

NELEMTAS ĮVYKIS 

Tokį palyginus normalų gy
venimą po keletos metų su
drumstė toks nelemtas įvy
kis", kaip jis buvo pavadintas 
Jšeivijos lietuvių sporto" is
torijoje. Tai 1967 metų išei
vijos krepšininkų išvyka \ Lie
tuvą. Ši išvyka laikinai suardė 
mūsų sporto sąjungą, šukele 
daug ginčų, diskusijų, kartais 
iki ašarų. Pasipylė daugybė 
straipsnių, pareiškimų ir t.t. 
Tai vienintelis išeivijos dides
nis sportinis įvykis, kuriame 
nedalyvavau. Todėl tik trum

pai papasakosiu, kaip tuo 
metu į tą išvyką žiūrėjau gry

nai iš savo asmeninės pusės. 
(Bus daugiau) 

Vyt Grybauskas, vienas iš (\kafcos lietuviu t • • t i i:- • > k! i'~ -: :• *'•••. 'J 1" 
metų sėkmingai tam klulmi vadovavo, plačiai rrikšdatnasis MO- sporto 
sakos veikloje ne vien lietuvių, liet ir atiienkiei u ',.,:•• 

file:///kafcos


DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. spalio mėn. 25 d. 

MYKOLO TVARAUSKO 
ŽODYNAS IR ATSIŠAUKIMAS 

Pirmosios Amerikos lietuviškos knygos 
perspaudo proga 

SIMONAS LUKŠYS 

Po 122 metų Vilniuje foto-
grafuotiniu būdu perspausdin
ta pirmoji Amerikos lietuviška 
knyga — Mykolo Tvarausko 
žodynas — „Tlumoczius arba 
Slownikas angielckaj — lietu-
vvyszkas ir lietuwyszkaj — an-
gielckas..." ir su ja besisiejan-
tis to paties autoriaus pir
masis atsišaukimas „Mieli 
Brolej!" Abu šie leidiniai pir
mąjį kartą pasirodė 1875 me
tais Shamokin, PA, ir iki šių 
dienų jų buvo išlikę po vieną 
egzempliorių. 

{vairios kliūtys, nelaimės, 
nežinomybė persekioję knygą 
nuo pat pradžių. Štai 1875 m., 
dar spausdinant žodyną, M. 
Tvarausko spaustuvėlę ištiko 
gaisras. Ilgus metus manyta, 
jog žodynas buvo arba nebaig
tas, arba jo tiražas žuvęs per 
gaisrą. Bet apie 1930 m. vie
nas knygos egzempliorius atsi
tiktinai rastas vienoje Suval
kijos sodyboje Tai, kiek žino
ma, vienintelis egzempliorius, 
iš kurie :r buvo padarytas per-
spauda- Šis originalas saugo
mas Vi UJ i > universiteto bib-
liotekc • 

Taip dramatiškai susiklos
čius M. Tvarausko žodyno 
lemčiai, su šia knyga buvo su
sipažinę tik kai kurie Ameri
kos lietuvių kultūros istorijos 
tyrėjai. Kitiems žmonėms tiek 
Lietuvoje, tiek Jungtinėse 
Amerikos Valstijose vieninte-' 
lis jos egzempliorius buvo sun
kiai prieinamas, arba apie jį iš 
vis nieko nežinota. 

Todėl., nuo seniau galvota, 
kaip išsaugoti šį lietuviškos 
knygos unikumą, šią Ameri
kos lietuviškos knygos pradžių 
pradžią ir plačiau ją paskleis
ti. Rūpintasi pasinaudoti artė
jančios Pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų sukakties 
proga ir siūlyta M. Tvarausko 
žodyną išleisti. Vėliau, situaci
jai keičiantis, pirmosios Ame
rikos lietuviškos knygos per
spausdinimo reikalai buvo pri
siminti 1994 m., minint jos pa
rengėjo M. Tvarausko 150-ą-
sias gimimo metines. Po 1996 
m. Vilniuje įvykusio Lietuvos 
bei" JAV lietuvių kultūrininkų 
susitikimo, buvo sutarta pir
mąją Amerikos lietuvišką 
knygą perspausdinti fotografi
niu būdu. 

Tai dabar padaryta. I Vil
niaus „Minties" leidyklos pa
rengtą ir iš naujo, šįkart 2,000 
egzempliorių tiražu, išleistą 
knygą įdėtos ne vienos dešim
ties žmonių pastangos ir triū
sas. Bet jos leidimo materia
linius pagrindus paklojo JAV 
lietuviai — knygos mecenatai. 
Ypač daug čia pasidarbavo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakties minėjimo 
komiteto pirmininkė Nijolė 
Martinaitytė-Nelson. 

M. Tvarausko žodyno naujas 

pasirodymas sutapo su Pirmo
sios lietuviškos knygos 450 
metų sukaktimi. Apie tai rašo 
perspaudo organizatorius ir 
vienas iniciatorių prof. Domas 
Kaunas pratarmėje „Knyga — 
vaisingo medžio derlius" (ji pa
teikta ir anglų k.). Pirmoji 
Amerikos lietuviška knyga, — 
pažymima, — „kai kuo panaši 
į M. Mažvydo prieš kelis šimt
mečius sudėtus ir Karaliau
čiuje paskelbtus 'Catechis-
mvsa prastus szodžius, skaiti-
ma raschta y r giesmes'... Ji, 
kaip ir pirmtakė, taip pat 
buvo mokomoji knyga ir į savo 
skaitytoją prabilo eiliuotu žo
džiu, kuriame, kaip ir M. Maž
vydo knygoje, panaudota lite
ratūrinė parafrazė". Žodyno 
vardu autorius bylojo: 

„Asz pyrmas atejnu pas jus, 
Tlumoczidamas angielckus 

žodžius..." 
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Rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus darbo kambarys, atkurtas jo vardo muziejuje, kuris atidarytas š.m. spalio 
20 d. Vilniuje. Eltos nuotrauka 

OPEROS MĖGĖJŲ 
DŽIAUGSMUI 

P. PALYS 

Šis faksimilinis leidinys nė
ra tik žodyno ir atsišaukimo 
perspaudas. Su jų parengėjo ir 
autoriaus Mykolo Tvarausko 
(1844-1921) gyvenimu, leidy
bine ir žurnalistine veikla 
skaitytojus supažindina dr. 
Broniaus Raguočio platus 
straipsnis „Amerikos lietuvių 
spaudos pradininkas Mykolas 
Tvarauskas" (jo atskiras va
riantas pateiktas ir anglų k.). 

Straipsnyje pabrėžta, kad 
M. Tvarauskas davė pradžią 
Amerikos lietuviškai spaustu
vei, knygai ir periodikai. Čia 
glūdi jo darbų istorinė reikš
mė ir nuopelnas, dėl ko šis 
žmogus vertas šiandienos at
minimo ir pagarbos. Jo veikla 
taip apibendrinta: „Mykolo 
Tvarausko parengtos ir iš
spausdintos knygos bei kiti 
leidiniai (apie 15) yra isto
riškai svarbus mūsų kultūros 
palikimas. Jo vardas rašomas 
prie pirmųjų Amerikos lietu
vių spaudinių. Nors M. Tva
rauskas nesukūrė ir neišleido 
laiką peržengusių leidinių, bet 
jis tvirtai įėjo į lietuvių kul
tūros, knygos ir periodikos is
toriją". 

Konkrečiai M. Tvarausko 
žodyno kalbos analizei skirtas 
dr. Liongino Pažūsio straips
nis „Asz pyrmas atejnu pas 
jus..." Jame išdėstyta šios kny
gos — anglų kalbos pradžia
mokslio — paskirtis, reikšme, 
ypatingumas, apibūdinta žo
dyno sandara, jos dalys ir sky
riai. Straipsnio pabaigoje au
torius rašo, jog M. Tvarausko 
„Tlumoczius arba Slovvni-
kas..." buvo .lietuviškų knygų 
leidybos Jungtinėse Amerikos 
Valstijose versmes pradžia". 
Pradžia versmė* kuri galiau
siai lietuviams davė gau
sybę knygti ir net 36 tomų 
„Lietuvių enciklopediją". 

M. Tvarausko knygos ir 
atsišaukimo faksimilinis lei
dinys, jo pratarmės žodžiais, 
toks bendras darbas, kuris dar 
kartą parodė, kad „Tėvynės ir 
išeivijos lietuviai tebėra vai-

Kaip ir per praėjusius 57, 
taip ir per 1997-1998 metų 
58 sezoną, su Texaco naftos 
bendrovės parama, radijo ban
gomis bus girdimos („Live") 
Metropolitan („MET") operų 
transliacijos. Jos bus girdimos 
ne tik JAV bei Kanadoje, bet 
ir apie 30-tyje Europos valsty
bių. Tame tarpe ir Lietuvoje. 
Praėjusį sezoną pirmą kartą 
operų transliacijos iš „MET" 
buvo girdimos Australijoje, 
Naujojoje Zelandijoje ir Hong 
Konge. 

Šį sezoną pirmoji opera W. 
A. Mozart „La Clemenza di 
Tito" pasigirs gruodžio 6 d. 
Pagrindiniuose vaidmenyse: 
Heidi Grand Murphy, lietu
viškos kilmės sopranas Carol 
Vanes, Anthony Rolfe Johnson 
ir kiti. Diriguos James Levine. 

Su naujais pastatymais bus 
girdimos: Gioachino Rossini 
„La Cenerentola". Richard 
Strauss „Capriccio", Igor Stra-
vinsky, „The Rake's Progress", 
Sant-Saens „Samson et Dali-
la" ir Richard Wagner „Lo-
hengrin". 

Iš viso per šį sezoną, kuris 
bus užbaigtas su Leoš Jana-
ček opera „The Makropulos 
Case", radijo bangose bus gir
dima 19 operų. Transliacijos 
New Yorke iš WQXR radijo 
stoties, 96.3 banga, prasidės 
1:30 vai. po pietų, išskyrus 
operas: „Don Carlo" — gruo
džio 27 d. prasidės 12:30 vai., 
„Boris Godunov" — sausio 3 
d., 1 vai., „Lohengrin" — kovo 
21 d., 12:30 vai. ir „Die Meis-
tersinger von Nuernberg" — 
12 vai. Visur kitur gyvenan-

singos vieno medžio šakos, o 
knyga —jo gražus derlius". 

Šio leidinio tiražo dalis jau 
pasiekė Jungtines Amerikos 
Valstijas. Kita dalis skirta 
Lietuvos skaitytojui. 

tieji operų klausytojai radijo 
stotį, bangą ir laiką turės susi
rasti savo gyvenamose vie
tovėse. 

Tenka atkreipti dėmesį, kad 
gruodžio 13 d. G. Puccini ope
roje „Turandot" Mandarino 
vaidmenį atliks bosas iš Lietu
vos Vaclovas Daunoras. Jis 
dainuoja ir Julės Massenet 
operos „Manon" pastatyme, 
tačiau ta opera šį sezoną radi
jo bangomis nebus girdima. 

Trys „MET" operų pastaty
mai bus matomi ir TV kana
luose. Pirmoji —r Umberto 
Giordano opera „Fedora" — 
spalio 29 d. Pagrindinius vaid
menis atliks Mirella Freni, 
Placido Domingo ir kiti. Diri
guos Roberto Abbado. Antroji 
— George Bizet opera „Car-
men" — gruodžio 29 d., su An
gelą Gheorghiu, Waltraud 
Meier, Placido Domingo ir ki
tais. Diriguos James Levine. 
Trečioji — Benjanūn Britten 
opera — „BiUy Budd" — atei
nančių metų, birželio 3 d. Pa
grindinius vaidmenis atlieka 
Philip Langridge, Dvvayne 
Croft, James Morris ir kiti. 
Diriguoja Steuart Bedford. 

Dar vieną, Hamperdinck 
operą „Hansel und Gretel", 
parodys Juilliard Opera Cen-
ter. Dirigentas — Randall 
Behr. Šia opera labiausiai 
pasidžiaugs vaikai ir jauni
mas, bet ja nemažiau gėrėsis 
ir visi kiti. 

Visos operos per PBS TV ka
nalą New Yorko laiku, prasi
dės 8 vai. vakare. Atrodo, jog 
operų mėgėjams, šeštadienių 
popietės nebus nuobodžios. 

BALTISTU KONGRESAS 
VILNIUJE 

Baltistai iš daugiau kaip 
dešimties pasaulio valstybių 
spalio 7 d. susirinko į Vilniaus 

universitetą, kur prasidėjo 
aštuntasis tarptautinis kon
gresas. Minint pirmosios lietu
viškos knygos — Martyno 
Mažvydo „Katekizmo" — 450 
metų sukaktį surengto bal
tistų suvažiavimo tema — 
„Baltų kalbos XVI ir XVII 
amžiuje". 

Per tris kongreso dienas nu
matyta perskaityti apie 80 
pranešimų. Forume dalyvauja 
Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, 
Rusijos, Italijos, JAV, Olandi
jos, Šveicarijos, Norvegijos, 
Suomijos, Estijos, Ukrainos ir 
Lietuvos mokslininkai. 

Pirmąją baltistikos konfe
renciją Vilniaus universiteto 
Lietuvių kalbos katedra bei 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas surengė 1964-aisiais, 
o jau po metų pasirodė pirma
sis specialaus leidinio „Baltis
tika" numeris. Laikui bėgant, 
tokie kongresai tapo reikš
mingais kalbininkų sambū
riais, kuriuose nagrinėjamos 
baltų ir indoeuropiečių filolo
gijos problemos. 

Du kartus — 1980 ir 1995 
metais — tokie forumai buvo 
surengti Latvijoje, bet daugu
ma jų vyko Vilniuje. (Elta) 

GARSŪS ATLIKĖJAI 
KONCERTAVO 

NEMOKAMAI 
-

Į „Mažeikių naftos" kultūros 
centre vykusį „gospelų" atlikėjų 
grupės „Johnny Thompson 
Singers" koncertą buvo par
duota vos 60 bilietų. Tačiau 
700 vietų salė neliko tuščia, 
nes pasiklausyti afrikiečių 
kilmės amerikiečių atliekamų 
džiazo stiliaus religinių gies
mių kultūros centro vadovai 
paskutine dieną kvietė ir už 
dyką. Buvo skambinama į mo
kyklas ir kitas įstaigas ir 
šitaip užpildyta du trečdalius 
salės vietų. 

Joniškyje ir Šiauliuose „gos-
pelių" atlikėjų, išleįdusių 40 
muzikinių albumų, koncertai 
taip pat mažai domino žiūro
vus. 

Spalio 16 d. šalia Justino Vienožinskio tapyto Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
portreto muziejaus direktorius Antanas Chlebnickas. V. Krėvės muziejus 
atidarytas š.m. spalio 20 d. Vilniuje. Jis įkurtas Tauro kalno papėdėje, 
anuometiniame universiteto profesūros name, kuriame gyveno Vincas 
Krėvė. Eltos nuotr. 

ATIDARYTAS V. KRĖVĖS ATMINIMO 
MUZIEJUS 

Spalio 20 dieną, minint 
115-ąsias gimimo metines, 
Vilniuje buvo atidarytas rašy
tojo, mokslininko, visuomenės 
veikėjo Vinco Krėvės-Mickevi
čiaus atminimo muziejus. Jis 
įkurtas Tauro kalno papėdėje, 
tuometiniame universiteto 
profesūros name, kuriame 
rašytojas gyveno nuo 1940 iki 
1944 metų 

Šiame name gyveno daug 
žymių Lietuvos kultūros, vi
suomenės ir mokslo veikėjų. 
Jame kurį laiką gyveno archi
tektas Vytautas Žemkalnis, is
torikas Konstantinas Jablons
kis, Vilniaus universiteto rek
torius Mykolas Biržiška, Tarp
tautinės teisės katedros vedė
jas Domas Krivickas, profeso
riai Vincas Mykolaitis-Puti
nas, Balys Sruoga. 

Muziejaus steigimo mintis 
kilo 1992 metais, kai iš Phila-
delphijos buvo atvežti rašytojo 
bei jo žmonos palaikai ir iškil
mingai perlaidoti Subartonių 
kapinėse. Rašytojo biografo ir 
kūrybos tyrinėtojo profeso
riaus A. Zalatoriaus iniciaty

va, į Lietuvą iš JAV buvo par
gabenti V. Krėvės archyvai: 
rankraščiai, dokumentai, nuo
traukos, asmeniniai daiktai, 
kuriuos išsaugojo dramatur
gas Kostas Ostrauskas, lite
ratūrologas Vincas Maciū
nas, rašytojo dukra Ona Aldo
na Krėvaitė-Mošinskienė. 

Steigiant muziejų, daug pa
dėjo Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, kuris . 
išsaugojo rašytojo V. Krėvės 
asmeninę biblioteką, kurios 
dalis bei V. Krėvei dedikuotos 
knygos taip pat buvo perduo
tos muziejui. Be to, muziejaus 
bibliotekai atkurti nemažai 
knygų paaukojo literatūrologė 
Ramoną Brogienė, Giedrė Gu-
čienė, V. Mykolaičio-Putino 
muziejaus direktorė Eleonora 
Gedgaudienė, Snieguolė Jurs-
kytė (JAV), Marija Paškevi-
čienė (JAV), vyr. mokslinė 
bendradarbė Aldona Valaus-
kaitė. Prie kuriamojo darbo 
prisidėjo teatrologas profeso
rius Vytautas Maknys, buvęs V. 
Krėvės studentas. 

Metropolitan operoje, N'Y, scena iš VVolfgang Amadeus Mozart ,.La Clemenza di Tito". Ten Vitellia vaidmenį at
lieka lietuvių kilmės sopranas Carol Vaness. 

American Travel Service 
» 

Pigiausi bilietai Čikaga - Vilnius - Čikaga 

$504.00 

išskristi 1997 m. lapkričio 1 d. - gruodžio 10 d., arba 
1997 m. gruožio 24 d. - gruodžio 31 d. 

Bilietai galioja 2 mėn. ir turi būti išpirkti iki 
1997 m. spalio 23 d. 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 
Dėl kainų skrendant iš kirų miestų 

kreipkitės į mūsų įstaigą. 
• • • 

Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu eolfininkams 
1998 m. balandžio 26 d. - gegužės 3 d. 

Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė į Alaską 
1998m.birželio 11 d . - 22d. 

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d., 
duodame specialią nuolaidą. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60805-2325 
Tel.: 708-422-3000, Tel.:8OO-422-3190 

FAX 708-422-3163 



mmmmm 

POETO BERNARDO 
BRAZDŽIONIO VIEŠNAGĖ 

LIETUVOJE ŠIŲ METŲ VASARĄ 
Su juo kalba Los Angeles Lietuvių radijas 

Š.m. rugpjūčio 30 d., Los An
geles Lietuvių radijo studiją 
aplankė mūsų tautos garsusis 
poetas 4 Bernardas Brazdžio
nis, pasidalinti įspūdžiais su 
radijo klausytojais ir spaudos 
atstovais apie dviejų mėnesių 
kelionę po Lietuvą. 

Prieš pradedant su poetu po
kalbį, yra pravartu grįžti prie 
„Draugo", skyriaus „Mokslas, 
menas, literatūra", liepos 26 
d. Vytauto Kubiliaus straip
snio, kuriame Vytautas Kubil
ius parašė su pavadinimu: 
Poetas, krovės laisvės kraitį. 

Šiame straipsnyje V. Kubi
lius pasisako apie savo pas
kaitą, skaitytą birželio 4 d. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
didžioje salėje Kaune, vyku-, 
šiame B. Brazdžionio kūrybos 
vakare, kuris buvo skirtas 
švęsti poeto 90 metų amžiaus 
sukaktį. Štai dalis tų reikš

mingų V. Kubiliaus žodžių pa
sakytų minėjimo metu: 

„Bernardo Brazdžionio poe
tiniame žodyje tėvynės liki
mas atsiveria, kaip almani 
žaizda. Tos žaizdos nepriden
gia ir nenutildo Amerikos dan
goraižiai ir Kalifornijos pal
mių šnaresys. Įsipareigojimas 
kalbėti pavergtos tautos vardu 
suteikia didžiulį moralinės ir 
emocinės jėgos potencialą. 
Poeto ir tautos tapatybė tam
pa lemtingu kūrybos principu. 
„Kai tu verkei, ir aš verkiau 
parpuolęs, kai tu meldeis, ir 
aš kartu meldžiaus", — rašė 
poetas. 

— Laba diena, poete 
Brazdžioni! Sveikinam su
grįžusį. Ir ačiū, kad apsi
lankėte mūsų radijo va
landėlės įrašo studijoje po
kalbiui apie keliones po 
Lietuvą. 

Poetas Bernardas Brazdžionis 

JAUNIMAS IR LIETUVOS 
ATEITIS 

gimtojo krašto patriotus. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. spalio mėn. 25 d. 

Švietimo ir mokslo minist
ras Zigmas Zinkevičius: „Kokį 
išauginsime ir išmokslinsime 
jaunimą, tokia bus Lietuva". 

„Kiekvienai tautai, o negau
siai — ypač, švietimas — gy
vybiškai svarbi visuomenės 
kultūrinio gyvenimo dalis. 
Lietuvių tautos raidos vizijos 
visuomet buvo siejamos su 
mokyklų raida, šviesiausi 
žmonės kūrė ne kokią kitokią, 
o ugdymo filosofiją ir labai at
sakingai žiūrėjo į švietimo 
reikšmę" — taip buvo kalbėta 
Vilniuje, Operos ir baleto 
teatre surengtame iškilminga
me Lietuvos mokyklos 600 
metų sukakties minėjime. 
Tuomet kalbėjęs švietimo ir 
mokslo ministras Zigmas Zin
kevičius priminė ne tik mo
kyklos istorinę praeitį, bet ir 
dabarties problemas, pedago
ginės visuomenės atsakomybę, 
nepraradusią svarbos ir po 
600 metų. 

1996 m. pabaigoje sutikda
mas būti švietimo ir mokslo 
ministru Z. Zinkevičius sau 
kėlė du svarbiausius uždavi
nius: išmokyti pietryčių Lietu
vos jaunimą valstybinės kal
bos ir Lietuvos mokyklą pada
ryti lietuvišką savo dvasia. 
Pirmąjį uždavinį, anot minist
ro, vykdyti sekasi gerai. Lietu
viškų mokyklų įsteigta net 
daugiau negu planuota: visur, 
kur tėvai raštu tokių mokyklų 
pageidavo. Tuo būdu siekimas 
sudaryti sąlygas mokytis vals
tybine kalba visiems, kas to 
nori, pamažu tampa realybe. 
Nepalyginamai sunkiau, atvi-
rauja ministras, siekti antrojo 
tikslo —- padaryti mokyklą (vi
soje Lietuvoje) savo dvasia lie
tuvišką, kad ji ugdytų sąmo
ningus valstybės piliečius. 

Tijūnėlių šeima su Elenute, mokslo baigimo proga. Iš kairės: Marius, Augustinas, Elenutė, Vida ir Asta. 

— Laba diena Jums. Ir ačiū vo nei Bethoveno, nei Šopeno, 
Jums už pakvietimą pakalbėti nei Šuberto... 

labai populiariom 
o literatūrinėm te-

ne dabar 
politinėm, 
mom. 

Man ypač malonu, kad ir 
ten, Lietuvoje, ir čia, Los An
gelėse, esu sveikinamas su
grįžęs. Todėl visur jaučiuosi 
savas ir esąs namie. Prieš 
porą metų Lietuvoje kažkas 
paklausė: „Ponas poete, tai 
kur Jūs dabar gyvenat: Lietu
voje ar Kalifornijoje?" 

Atsakiau: „Gyvenu Lietuvo
je, o vasarojų Kalifornijoje". 

— Įdomu, kiek laiko šiais 
metais praleidote Lietu
voje ir ką ten veikėte? Ar 
sėdėjote vietoj Kaune, kur 
esat atgavę savo namus, ar 
lankėt gimines, draugus, 
pažįstamus ir kokiais tik
slais teko pakeliauti, ko
kias vietas aplankėte? 

— Va, turiu parsivežęs dvie
jų mėnesių viešnagės kelionių 
lankstinuką, kur Lietuvos že
mėlapyje sužymėti lankymosi 
taškai. 

Matote... 

„Dabar švietimo ir mokslo 
padėtis Lietuvoje labai sunki, 
— teigia ministras. 

— Esame kryžkelėje. Nuo 
sovietinės švietimo sistemos 
pereiname prie laisvos, kuri 
turi būti paremta pasauline 
patirtimi, krikščionybės ir lie
tuvių tautiniais idealais. Tu
rime žymių mūsų pedagogikos 
strategų, kuriems vadovavo 
prof. Meilė Lukšienė, pastan
gomis sukurtą švietimo kon
cepciją. Aiškėja mokslo per
tvarkos pagrindai. Siekiame 
jų įgyvendinimo. Tai sunkus ir 
sudėtingas darbas". 

Kas slypi po žodžių „sunkus 
ir sudėtingas darbas" prasme 
daugiau sužinosime lapkričio 
27-30 d., kuomet X Mokslo ir 
kultūros simpoziumo progra
moje Vilniaus universiteto 
prof. Z. Zinkevičius pasakos 
apie Martyno Mažvydo kalbos 
ištakas, o Z. Zinkevičius — 
ministras dalinsis mintimis 
apie švietimo ir mokslo re
formą Lietuvoje. 

1997 m. rugsėjo 1-osios išva
karėse filologijos mokslų ha-
bil. daktaras, profesorius, 20 
knygų, per 500 mokslinių 
straipsnių autorius, švietimo 
ir mokslo ministras Z. Zinke
vičius linkėjo: „Susitelkimo, 
tarpusavio sutarimo ir kūry
binės energijos. Mokytojai, 
Jūs dirbate be galo svarbų 
Lietuvai darbą. Nuo to, kokią 
išugdysite jaunąją kartą, pri
klausys mūsų šalies ateitis. 
Ištvermės, geranoriškumo ir 
pakantumo vieni kitiems. Vi
suose sprendimuose, veiks
muose linkiu vadovautis meile 
Dievui. Žmogui. Lietuvai". 

Aldona Jurkutė 

— Matau. Ir skaitau: Vil
nius, Klaipėda, Šiauliai, 
Biriai, Kaunas, Elektrėnai, 
Pažaislis... 

Tiek vietų, ir su visais 
juk reikėjo susikalbėti, su
sitarti, suorganizuoti. 

Kas visa tai galėjo pada
ryti?.. 

— Kas? Lietuvos rašytojų 
sąjunga arba, konkrečiai sa
kant, jos pirmininkas Valenti
nas Sventickas, kurį ir čia, 
Los Angelėse, matėme vasario 
pradžioj, devyniasdešimtmečio 
minėjime. Su juo kooperavo 
mūsiškis, santamonikietis, bi
čiulis Juozas Kojelis; jo pagal
ba buvo didelė —jis net Lietu
voje keliose vietose pats daly
vavo ir kaip publikos dalyvis, 
ir kaip kalbėtojas. 

— Įdomu, kas tuos susi
tikimus rengė, programas 
sudarė, viskuo rūpinosi? 

— Rengė, programas su
darė vietų kultūros namai, 
arba miestų savivaldybės, ar
ba mokyklos, arba bibliote
kos... 

Programas patys sudarė — 
darė, kaip išmanė, naudojo, 
kokias jėgas ir kokias gali
mybes patys turėjo: buvo de
klamacijų, choro dainų, do
vanų... Netrūko kalbų ir svei
kinimų bei linkėjimų — jeigu 
visi „sveikatos" ir „ilgiausių 
metų" linkėjimai išsipildytų, 
tektų gyventi dar daugel 
šimtų metų. 

O jau gėlių, gėlių — be sai
ko, be galo! 

— Daugumai, kiek teko 
girdėti, didžiausią įspūdį 
paliko koncertas Pažaislio 
vienuolyne. Kodėl? 

— Todėl, kad jį matė ir 
girdėjo daugiausia žiūrovų. 
Pažaislio koncertą ir visą pro
gramą rodė Lietuvos televizi
ja. 

Toji programa buvo Pažais
lio muzikinio festivalio dalis. 
Viso festivalio dirigentai ir at
likėjai bei atliekami kūriniai 
čia būna ne tik Lietuvos, bet ir 
pasaulinės garsenybės. 

Šio vakaro programoje nebu-

Bet publika žinojo, kur eina. 
J Pažaislio vienuolyno kiemą 
susirinko tūkstančiai. Ir nenu
sivylė. 

Autoriui irgi teko gerokai 
paplušėti, nes daug kas atsi
nešė naująją knygą „Šiapus ir 
anapus mūsų laiko" ir norėjo 
gauti autografą. 

— Gal susitikimuose ir 
kitur autografų mėgėjų ne
trūko? 

— Netrūko. Visur knygą 
buvo galima įsigyti ir šimtas 
ar pora šimtų egzempliorių 
tuoj pat atsirasdavo pas skai
tytojus — poezijos mėgėjus. 

Baigiant apie Pažaislio kon
certą, norėjau pridurti, kad 
gaila, kad televizijos laida 
buvo nutraukta po valandos 
transliavimo, kaip buvo susi
tarta, ir tik Pažaislio gyv. da
lyviai tematė ir tegirdėjo pa
baigos kūrinius, kur finalui 
buvo palikti patys geriausi 
(kaip Budriūno kantata ir kt). 

— Atrodo, kad visų mi
nėjimų kulminacinis punk
tas bus buvęs Pažaislio 
koncertas... 

— Masinių žiūrovų atžvilgiu 
— gal ir taip, bet turinio ir 
įvairumo bei įdomumo atžvil
giais su sausakimšai prisirin
kusiomis salėmis programos 
pakiliai praėjo ir Vytauto 
Didžiojo universitete, ir Vil
niaus menininkų rūmuose, ir 
Šiauliuose, ir Biržuose, ir 
Naujojoje Akmenėje ir kt. 

— Girdėjau, kad Vytauto 
Didžiojo universiteto pro
gramoje dalyvavo ir kal
bėjo pats universiteto rek
torius; garsus literatūros 
profesorius aptarė naująją 
knygą: iš jos skaitė garsioji 
aktorė Staliliūnaitė; į Vil
niaus menininkų rūmuose 
susitikimą atsilankė ir kal
bėjo Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, kai 
kurie Seimo nariai — poli
tikieriai, sveikino minist
rai, ne viename mieste 
daug prisidėjo merai, mies
tų savivaldybių nariai. 
Ko jie iš poeto norėjo? 

— Ko jie iš poeto 
Nežinau. 

Ko iš poeto galima norėti? 
Nieko! 
Keliose vietose žmonės yra 

pasakę: „Ponas poete, jeigu esi 
pavargęs ar užkimęs, nekal
bėk, tik pasirodyk, kad esi gy
vas, ir mums bus gana". Ir 
rodžiausi visiems, ir atrodo, 
visiems buvo linksma ir sma
gu. 

— O su giminėmis, senais 
kaimynais, draugais ar te
ko susitikti? Kokie buvo 
geriausi Jūsų klausytojai? 

— Iš tikrųjų, geri buvo visi 
klausytojai, kas tik atėjo. 
Tačiau mums. išeivijos žmo
nėms, geriausia susikalbėti su 
tais, kurie patys yra buvę toli 
nuo tėvynės, Sibiro tremtiniai 
ar vidaus rezistentai. 

Su „senais draugais" jau irgi 
nelengva susitikti, nes kiek
vienais metais jų vis mažiau ir 
mažiau. 

Jeigu prieš septynetą metų 
išėjęs prieš auditoriją, galėjau 
pradėdamas programa pasi

džiaugti ir pasakyti „kaip ma
lonu, kad čia tiek daug matau 
'tetų' ir 'dėdžių', tai šiandieną 
tų „tetų" ir „dėdžių" jau retai 
besimato, gi salę užpildo jau 
jų penkiasdešimtmetį pasiekę 
vaikai. 

— Kelionės, be abejo, iš
vargino: ir susisiekimo 
priemonės ne visada pato
gios, ir nakvynės ne visur 
viešbučiuose... Ar keliavo 
ir žmona? 

— Koks klausimas! Žinoma 
keliavo! Abu kartu keliauda
vom. Vienas jokiu būdu nebū
čiau ištvėręs... 

Baigdami, dėkojame poe
tui Bernardui Brazdžio
niui už įdomų pokalbį. 

Kalbėjosi 
Vytautas Šeštokas 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ 

Pernai gruodžio mėnesį Ele
na Rūta Tijūnėlytė baigė 
Northern Illinois universitete 
kurčiųjų priežiūros specia

lybės (deaf rehabilitation) stu
dijas bakalauro laipsniu. Da
bar ji dirba su kurčiaisiais, 
turinčiai? psichologines pro
blemas. Šiam darbui reikia 
daug kantrybės ir energijos. 
Elena nori padėti visuomenes 
užmirštiems žmonėms, todėl 
savo darbą atlieka sąžiningai, 
nepaisydama nuovargio. 

Prieš metus Elena dalyvavo 
ateitininkų studentų vakare. 
Ji gestų kalba „dainavo" dai
ną, palikusią visiems didelį 
įspūdį. 

Studijų metais Elena akty
viai dalyvavo visuomeninėje 
veikloje. Vienas atostogas ji 
paaukojo vargšams Colorado 
valstijoje, dirbdama prie sta
tybos darbų, kuriuos organi
zavo „Habitat for Humanity" 
organizacija. Kitais metais 
atostogų metu ji gyveno kur
čiųjų ir neprigirdinčiųjų ben
drabutyje, jiems padėdama 
kasdieninės buities reikaluo
se. Taip pat ji buvo dėstytojo 
pagalbininkė gestų kalbos 
kursuose. Universiteto New-
man centre buvo valdybos 
narė. Praktiką atliko Harper 
College. Paskutiniais studijų 
metais dirbo „Thresholds" 
programoje su kurčiaisiais. 
Ten Elena ir dabar dirba. 

Elena taip pat dalyvavo lie
tuviškoje veikloje: priklausė 
„Dainavos" ansambliui, šoko 
tautinius šokius „Grandies" 
grupėje, moksleivių ateiti
ninkų kursuose Dainavoje bu
vo viena vadovių. 

Norėčiau pasveikinti savo 
mielą sesutę, taip prasmingai 
pradėjusią žengti naujo, 
brandaus gyvenimo keliu ir 
paklausti: kur tie skaidrūs 
šaltiniai, iš kurių semiesi 
švelnumo ir kantrybės? Kur 
tie kaitrūs židiniai, iš kurių 
atsineši tiek šilumos? Vis ki
tiems, vis nuskriaustiems da

lini meilę ir žinias. 
Ačiū, kad esi su mumis ir 

sėkmes, siekiant magistro. 
Asta Ti jūnė ly tė 

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS 
TORONTE 

Kai pastaruoju laiku lietu
vių tarpe vis gausėja mišrios 
vedybos, jungtuvės su Punsko 
lietuvaitėmis buvo lyg susto
jusios, tačiau šį rudenį Rimas 
J. Juodis, susipažinęs su į 
svečius pas tetą atvykusia Ire
na Bancevičiute. Toronte, su
kūrė lietuvišką šeima. 

Lietuvos Kankinių švento
vėje šias lietuviškas jungtuves 
palaimino prel. J. Staške
vičius. Apeigų metu jausmin
gai giedojo jaunosios gimi
naitė, solistė Virginija Bruo-
žytė-Muliolienė. atvykusi iš 
Cleveland, OH. Jaunųjų poros 
palydoje buvo ir tautiniais 
rūbais pasipuošusios pamer
gės, kas sudarė labai gražų 
vaizdą. 

I vestuves iš Lenkijos atvy
ko jaunosios mama Onutė 
Bancevičienė, teta Jane Bruo-
žienė iš Australijos, o kita 
teta iš Baltimorės, MD. 

Vestuvių puota buvo Toron
to Lietuvių namuose. Grojant 
puikiai lietuviškai muzikai, 
su lietuviškais papročiais, 
vestuvės praėjo labai links
moje nuotaikoje. Gauta daug 
sveiknimų iš Lietuvos ir Len
kijos. Jaunojo mama savo kal
boje išreiškė jausmingus lin
kėjimus. 

Povestuvinei kelionei jau
nieji išvyko į Kaliforniją. 
Pažymėtina, kad jaunasis Ri
mas yra veiklus Lietuvių 
namų ir labdaros organizacijų 
valdybose. 

Stasys Prakapas 

1 DIDUMO 
i 

norėjo? 

ATSIRANDA DAUGYBĖ 
PUIKIŲ UERSLŪ GALIMYBIŲ 
IŠKAITANT KAIP TEH NUVYKTI 
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AMERIKOS GYVENTOJAI 
REIKALAUJA TEISĖS MIRTI 

Dr. E . RINGUS 

Tai j au antras atvejis, kai 
piliečiai kreipiasi į Aukščiau
siąjį teismą ir prašo spręsti jų 
likimą. Prieš 25 metus tas 
pats Aukščiausias teismas pri
pažino teisę abortams. Aišku, 
ir po tokio sprendimo abortų 
teisėtumo klausimas toli gra
žu nesibaigė. Senatas vis dar 
nesutar ia dėl vieno nėštumo 
nu t rauk imo būdo. 

Žmogaus gyvenime yra du 
pagrindiniai įvykiai: gimimas 
ii* mirtis. Pirmą įvykį žmogus 
gali lengvai kontroliuoti, jeigu 
tik j is ar ji to nori. Pirmas 
įvykis su t inkamas su džiaugs
mu ir daugybe vilčių. Antras, 
pats sunkiausias , surištas su 
paties individo ir šeimos na
riu skausmais . Kyla klausi
mas, kas daryti su sunkiai, 
nepagydomai sergančiu indivi
du? Leisti jam kentėti iki gy
venimo pabaigos ar paskubin
ti ligos eigą. naudojant medi
cinines priemones? Vienas, ne
kan t rus gydytojas, dr. Kevor-
kian, j au keleri metai naudoja 
savo metodą sutrumpint i ligo
nių gyvenimą. Už tokią „pa
galbą"' Michigan valstijoje jis 
buvo teisiamas keturis kart-
tus . bet nenubaustas . 

Daugelis valstijų bando eu
tanazijos klausimą spręsti 
pačios be Aukščiausio teismo 
:'UO>prtndzio. Daugelyje vals
tijų eutanazija piliečių buvo 
a tmesta . 1994 m. Oregon val
stijoje priėmė įstatymą, pagal 
kurį gydytojams būtų leista 
nu t rauk t i žmogaus gyvenimą, 
naudojant vaistus, jeigu ligo
nio mirtis numatyta už 6 
mėnesių, jeigu jis tokios pa
galbos nori. jeigu savo norą jis 
pareiškia žodžiu du kar tus ir 
vieną kartą raštiškai. Du gy
dytojai turi patikrinti diagno
zę bei prognozę ir ligonio psi
chinį stovį. Jeigu ligonio psi
chinė būklė neaiški, j is turi 
būti patikrintas psichiatro. 
Kaip tik šis Oregon valstijos 
įs tatymas bus peržiūrėtas 
A 'ikšciausio teismo liepos 
mėn. pabaigoje. 

Diskusijos dėl eutanazijos 
užvirė visu tempu. Ši tema 
diskutuojama medikų, filoso
fų, sociologų, etikų, advokatų 
;r įvairių religinių atstovų. 
Padarytos apKlausos parodė 
šiuos duomenis: 51% sutinka 
su eutanazijos legalizavimu; 
40 rr prieš. Turtingesnis žmo
nių sluoksnis yra už, mažiau 
turt ingi prieš. Kitos statisti
kos rodo. kad daug vyresnių 
asmenų, kai jų gyvenimas 
t ampa nepakenčiamas, nusi
žudo. Tokiomis aukomis dau
giausia yra vyrai per 60 m. 
amžiaus, š ių aukų skaičius 
pastoviai auga. Pradedant 
1980 m., jau yra užregistruota 
apie 100.000. o kiek jų nu

tylėta, niekas nežino. Nuslepia
ma dėl draudimo sutarčių. 

Gydytojų padėt is? 

Pagal JAV įstatus, gydyto
jas , įrodžius, kad jo pagalba 
turėjo vieninteli tikslą už
baigti ligonio gyvybe, y ra bau
džiamas. Tačiau nemažas gy
dytojų skaičius giminėms pra
šant, paskubina ligos procesą, 
prirašant dideles dozes vaistų 
su instrukcijomis pačiam ligo
niui ar šeimos nariams. San 
Francisco mieste iš apie 2,000 
gydytojų, gydančių AIDS li
gonius, pusė jų dažnai prisi
dėdavo prie ligos pabaigos pa
greitinimo. Gydytojai, gydan
tys vėžio ligas, irgi neretai pri
rašydavo mirtinas vaistų do
zes. Olandija yra pirmas kraš
tas , kur didelis skaičius gydy
tojų, šeimos nariams prašant, 
be paties ligonio sutikimo 
praktikuoja eutanaziją, ne t ik 

su seneliais, bet ir su nauja
gimiais, atėjusiais į pasaulį su 
nepataisomais defektais. Nors 
Olandijos kodekse bausmės 
yra numatomos, tačiau nebu
vo nubaustas nei vienas gydy
tojas. 40% Olandijoje yra kata
likai ir, nors Bažnyčia y ra 
prieš eutanaziją, praktika po
puliarėja. Būna atvejų, kad 
prieš gydytojo intervenciją y r a 
suteikiamas paskutinis patepi
mas, žinant, kas po to vyks. 

Še ima i r eutanazija 

Diskusijos, kas daryti su ne
pagydomu ligoniu, j a u tęsiasi 
keletą metų. Jos ypač pa
gyvėjo, medicinai pažengus iki 
tokio laipsnio, kad sąmonę 
praradusį ligonį ir be vilties 
grąžinti jo natūralias funkci
jas, gydytojai gali išlaikyti 
tam tikras fiziologines funkci
jas ilgą laiką. Tokių atvejų 
turėjom progos matyti TV, 
skaityti spaudoje, girdėti tei
sėjų nusprendimuose. 

Kas daryti tokiais atvejais? 
Daug lengviau pačiam ligoniui 
ir šeimai, kai visiems aišku, 
jog padėtis yra beviltiška. 
Tada visiems kyla klausimas, 
kaip ilgai ligoniui leisti ken
tėti ir ar gyvieji turi teisę ne
padėti kenčiančiam. 

Žmonijoje jau nuo amžių 
priimta nuomonė neleisti gy
vūnams kentėti. Jeigu jų 
padėtis beviltiška a r skaus
minga, žmogus tas kančias 
nutraukia ramia sąžine. Tokio 
žingsnio savo artimui žmogus 
daryti negali. Jį stabdo dauge
lis faktorių: juridinis (teis
mas), etinis, moralinis, religi
nis. Juk visais laikais ki to 
asmens žudymas buvo laiko
mas didžiausiu nusikaltimu. 

Bet ar nėra atvejų, kad 
žmogaus gyvenimas gali būti 
sutrumpintas, jeigu paskuti
niai mėnesiai darosi nepake
liami, kai paskutinis momen

tas tikrai jau nebeišvengia
mas, o artimuosius pristabdo 
tik emocijos? 

Einant į ligonines, jų perso
nalas dažnai klausia ligonių, 
ar j ie turi paruoštą doku
mentą, kuris įgalioja gydytoją 
nenaudoti ypatingų priemo
nių, kurios prailgintų nepagy
domą paciento gyvenimą. Ki
tais atvejais šeimos gali rei
kalauti ligoninės ar senelių 
prieglaudų nutraukti mitybą 
ar išjungti kvėpavimo prietai
sus. Visa tai tačiau turi būti 
padaryta raštiškai. 

Daugiau visokių specialistų 
diskusijų temos yra: kas dary
ti su ligoniais, kurie kenčia ne 
dėl nepakeliamo skausmo, bet 
todėl, kad jie prarado beveik 
visas funkcijas. J ų liga yra 
tokia, kad nuolatinis blogė
jimas neišvengiamas, lygiai 
kaip ir mirtis, kai nėra vaistų 
pašalinti depresiją, kuri to
kiais atvejais neišvengiama, 
kai joks gydytojas negali nu
matyti, kaip ilgai dar reiks 
kentėti, kai pats gydymas ir 
globa išsemia šeimos finansus. 
Būna daug atvejų, kai ligonis 
dar turėdamas sąmonę, pra
neša artimiems norą padėti 
jam sutrumpinti kančias, bet, 
padėčiai pablogėjus, jis pats 
negali panaudoti gydytojų pa
liktų vaistų. Olandijoje už 
pastangas padėti ligoniui mir
ti valdžia apmoka kaip už nor
malų vizitą namuose. 

Nemanau, kad Aukščiausias 
teismas pakeis kai kurių val
stijų priimtus įstatus gydytojų 
veiksmo nepagydomų ligonių 
atveju. Teisė paskubinti mirtį 

nėra grynai juridinis klausi
mas, bet yra kiekvieno indivi
do laisvas pasirinkimas, jo 
pažiūros į pomirtinį gyveni
mą. Įstatymai tačiau labai rei
kalingi sustabdyti įstatų iš
naudojimą ir pritaikyti griež
tas bausmes už jų piktnaudo-
jimą. Pasaulis stebi Olandijos 
ir Australijos bandymus. 

* Spal io 10-oji — Pasaulinė 
psichinės sveikatos diena. Ta 
proga Vilniuje, Rasų g. 20, 
esantis Jaunimo psichologinės nansininkė) — 

paramos centras surengė at
virų durų dieną. (LR) 

Spa l io 2 d. Vilniuje buvo 
iškilmingai atidarytas Lenki
jos banko „Kredyt Bank PBI 
SA." (KB) skyrius. J is j au 
priima klientus modernioje 
banko įstaigoje, esančioje cen
trinėje senojo miesto dalyje. 
Tai pirmasis užsienio banko 
filialas Lietuvoje. Jame dirba 
25 žmonės, iš jų tik du (filialo 
direktorius ir vyriausioji fi-

iš Lenkijos. 

Čigonėle, 
pasakyk kas 
greičiausiai 
siunčia? 

Čia nėra jokių stebuklų, 
Laumes kėslų ir kerų. 
Siųskit siuntinius per jorą 
Air cargo ar laivu. 

Aš matau kaip vyrai dirba-
Čia ir už Atlanto 
Siųskit siuntimus visi, 
Siųskit per ATLANTĄ! 

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS 1 NAMUS LAIVU IR AIR CARGO 
SIUSKITE | L IETUVA. LATVIJĄ, ESTIJĄ. LENKIJĄ. UKRAINĄ. 

KARALIAUČIAUS SR . MASKVĄ IR PETERBURGĄ. 

KALĖDINIUS 
siuntinius patogiausia siųsti per 

ATLANTIC EXPRESS Corp., nes siuntiniai yra 
pristatomi LAIKU ir tiesiai į namus. SKUBĖKITE! 

Kalėdinė siunta išplauks lapkričio 8 d. 
PERSIUNČIAME SIUNTINIUS. TAlPINTUVUS. AUTOMOBILIUS. 
BALDUS KOMERCiNES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU I BALTIJOS ŠALIS. RUSUĄ. GUDIJĄ. UKRAINĄ. LENKIJĄ 

|R KARALIAUČIAUS SRITĮ PINIGINIAI PERVEDIMAI PIGŪS 
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI | LIETUVĄ KROVINIŲ 

PERVEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS AMERIKOJE 
M<J<;U atstovai: Chicago 773-434-9330 
B-ooklyn 718-348-4709 Boston 617-864-8914 
Pochester. NY 716-223-2617 Pittsburgh 412-381-8281 
Ceveiand. OH 216-481-0011 Florida813-367-5663 
Lemom IL 630-2S7-6822 New York 914-259-5133 

Lij: 
1-800-775-7363 

:': ANTA iMPORT EXPO*T. INC. (SIUHTtMrVIR TRMrSPOfTTAVlMO SKVMUS) 

• Utsakykita įmer*iaui*e matato Komplektui \ LKtuvą 
vtrtytmtoc • Parsiuntiam* automobiliu*, auto aatalaa • Komarcin*t tiunto* pagal 
sutartį • Uodaroa aiuntoa • Vizų (xattwn» it*viat«'>ai • Vi 

N a * Ave . Surte 0 . Lamont, IL 60439 T«4. 630-243-18BB 
W*st 71M Str . CNcago, «. 60629. Tel 773434-2121 

M0M( atstovai 
Naw York • 914-258-5133 • CtavMand • 216-481-001 
Rocftester • 716-223-2617 • Piltsburgri • 412-381-6281 
Florida • 800-533-2121 • L ietuvoj • 370-2-736-336 

ATLANTA /MfH>*r-aTXPOJtT, INC. 
SOO-77S-9MND 

M T A 

AMERICAJV T ^ ^ V N * R O A l [ * I N C 

5 0 5 8 S. Archer , Ch icago , IL 6 0 6 3 2 • T e l . : 7 7 3 - 8 3 8 - 8 8 8 8 

NEW OFFICE 
8512 Gol f R d 

Niles , IL 60714 
Tel . 847-581-9800 

Belmont/Laramie 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

Belmont/Ccntral 
5637 W . Be lmon t 
Tel. 312-237-4747 

North Slde 
3000 N. Mihvaukee 

Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801W. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

RUDENS KAINOS 

Ten Ir atgal 
Vilnius 
Riga 
Kiev 
Lvov 
Minsk 
M08C0W 

$474 
$508 
$632 
$613 
$474 
$632 

St.Petersburg $619 

| vieną puse 
Vilnius 
Riga 
Kiev 
Lvov 
Minsk 
Moscow 

$380 
$406 
$405 
$405 
$380 
$405 

St.Petersburg $405 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

B^EPOKM^I 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, D 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

iB&D! 
Statome namus, atliekame įvai
rius remontus. įrengiame rOsius. 

statome balkonus, priestatus, 
patio, garažus, tvoras. Tinome 

ir dengiame stogus. Turime 
draudimą. Skambinti: 
tai. 70*463-1250 

Best job and salary is yours if you 
lova ch Jren, clean weM and speak 

English Referencas needed. 
Call my office, M 

BALTIJA EXPRESS CO LTD 
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

S KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

SU PRISTATYMU | NAMUS BE MUITO 
NEMAŽAS IR VERTINGAS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINYS TIK 44.00 

VISA TAI PER BALTIJA EXPRESS - VIENINTELE KOMPANIJĄ LAIKU PRISTATANČIĄ 
ŠVENTINIUS SIUNTINIUS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI TURI BŪTI PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 5 D. 
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 

8327 S. PULASKI RD., CHICAGO, IL 60052 
SKAMBINKITE NEMOKAMAI: 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 

CLASSIFIED G U I D E 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMART n, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chkago,IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

BIN.77MBV4100 P»*trTO-30M307 

V 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

(773)586-5959 
(708) 425-7161 

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

-m 
• " " • a 

ACCENT REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bltt. 708-636-9400 
Re». 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
pnemesčiuose 

LREAlTOtS 
T f M S. PutasM M . 
4365 S. AfCntf AlBft. 

DANUTĖ MAYUi 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
vaitui. 

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

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

. 1 mlag. butas 67 & Katrai 
apyt. $355 į man. + „sacurtty". 
Tai. 778-778-1481. 

ĮWaaWnfltan, D.C., lietuvio savininko 
„lartdscaping" kompanija iaile> 

oavbMnto. $5.50 į vai. Jei nori. gali 
j dirbti 12 vai. i dieną. Vieta gyventi 

bus parūpinta už $130 į mėn. 
: Kreiptis: Alex, tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

41 m. sąžininga moter i s ieško 
d a r b o prie ligonių arba vaikų, 
arba namų ruošoje. Kalba lietu
viškai, angliškai, lenkiškai ir 
rusiškai. Skambinti Nijolei. Tel. 
708-535-6603 a r b a 773-779-
0068. 

B m G H T O N P A R K 
Oek^e 2 b*m».. 2 wa*r*» cond N*» Curo k*, oab 
«xw modam oatn. 4 doaats. Good a—aa—ają 
Arcfw Kada* 47tn St. Oumda partang tor • care. 

CdNė tetaphona. aaahar/ckyar ara avaaaMa tor Samoa 
H6D pe> '"o * aac dao. Oamar paya gaa S alac. 

Call: 77S42341S1 
Ask lor Ed to vi*«r HM ati i i l l l iai l l 

Prislskinklte patys geriausios 
rOiiea obuoliui 

Skinama per visą rugsėjo ir spalio men. 
T**Mtti*Oetmr*,1S362a~m**ttom., 

O — n , Ml 49113. H t 618-6*5 SS40. 
i Važiuoti I-94 Iki Micragan. Ent 4A US 12 Mwy: 

važiuoti t rytus iki Gafceo. Ml -
pasukti į Siaurų 3 mytos uTOslieri; ?, 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

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

HkkoryHffls,IL 
išnuomojamos patalpos 

krautuvėms ir profesionalų 
raštinėms. Žemos kainos. 

Kreiptis: K. Vėlius, 
Tel. 630-627-4556 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapote ir Ott. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 West 95th Street 

Tel. (709) 424-8654 
(312) 581-8654 

Cicero, IL išnuomojama* 
vieno mieg. bt. pirmame aukšte 
su baldais, elektra, šiluma, šiltu 
vandeniu. Tik vienam vyresnio 

amžiaus dirbančiam vyrui; 
$225 i mėn. 

Tel. 708-656-6599 

mO¥INQ 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle'* stogai ir visų rusių 
apkalimai (siding) medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2656 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METŲ PATIRTIS • 

Tai. 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skfngs", „soffits", 

„decks", „gutters, plokšti ir„shingle" 
slogai; cementas, dažymas. 

Tunu darbo draudimą. 
8.89O0H9 T*. 990-241-1912 

AMRER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, ,,plumbing* bei 

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

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 
T a i . 7 7 3 - 7 3 6 - 7 0 0 0 

VVAGNER 
MASINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

( ' 



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

KREDITO KORTELIŲ SUTARTYS GALI 
KEISTIS 

J a u ne kartą šiame skyriuje 
esame rašę apie kredito kor
teles, bet kredito kortelės yra 
t apę „plastikiniais pinigais", 
y r a plačiai naudojamos ir dar 
plačiau ir agresyviau rekla
muojamos, tad dar kartą pa
te ikiame žinių apie jas . 

Milijonai žmonių, turinčių 
„Advanta" kredito korteles, 
įsigytas paskutiniais mėne
siais, gavo ir pranešimus — 
mažus popieriaus lapelius — 
k a r t u su mėnesinėmis sąskai
tomis, kad jų procentai yra 
pakelt i , kai kuriems klien
t a m s net iki 25%. Tiems, ku
rie tomis kortelėmis j au buvo 
prisipirkę nemažai prekių, 
toks pranešimas gali kainuoti 
keletą šimtų dolerių metuose. 
J a u daug metų kredito korte
lių bendrovės pakeldavo pro
cen tus tiems, kurie praleisda
vo mėnesinių mokėjimo laiką 
a r peržengdavo leistiną kredi
to kortele pirkti sumą. Dabar, 
ka i kredito kortelių bendrovės 
tu r i daug nuostolių dėl pavė
luotų ar net nemokamų są
skaitų, kai kurios pakelia pro
centus tiems klientams, kurie, 
j ų nuomone, gali būti ateityje 
rizikingi. 

Specialistai, kurie seka kre
dito kortelių bendrovių są
ska i tas ir jų klientų sąskaitų 
mokėjimus sako, kad galite 
mokėti kredito kortelių są
skai tas laiku ir neperžengti 
nustatytos kredito sumos, bet 
jei praleidote vieną mokėjimą 
už automobilį, ar išsiėmėte 
per daug kitų kredito kortelių, 
ta i gali būti priežastis, kad 
j ū s ų - kredito kortelės mokė
j imo procentai bus pakelti n e t 
iki 24.99%. 

Čia keletas būdų kaip kredi
to kortelių vartotojai gali ko
voti prieš pakeltus procentus. 

1. Perskaitykite viską, ką 
gauna te iš kredito kortelės 
davėjo. Dauguma bankų įrašo 
metinius kredito kortelių mo
kėjimo procentus atskirame 
lape, kurį prideda prie są
skaitos. Kartais jie praneša 
apie pasikeitimus pačioje kre
dito kortelės sąskaitoje. 

2. Saugokite kredito kortelės 
sutar t ies kopijas. Kredito kor
telės davėjai pasirašo įvairių 
sutarčių su daug įvairių gali
mybių ir kartais jie patys 
nebežino, ką kam nusiuntė. 
Vienas ,Advanta" kortelės sa
vininkas sakė, kad j am buvo 
pažadėta 9.9% ir garantuota, 
kad tas procentas nesikeis. 
Kai bankas bandė jo procen
tus pakelti iki 16%, anksčiau 
negu po metų, pirmutinio su
sitarimo kopija (9.9%) įgalino 
jį kovoti prieš procentų pakė
limą. 

3. Sąžiningai mokėkite mini
malius mokėjimus laiku ir 
neperženkite nustatytos kredi
to ribos. Kredito kortelių da
vėjai gali panaudoti menkiau
sią prasižengimą, kad uždėtų 
j ums didelius mokesčius ar 
pakeltų procentus. 

4. Pagalvokite apie savo kre
dito kortelės sąskaitos užšal
dymą. Daugelyje valstijų ga
lite atmesti procentų pakėli
mą, parašydami laišką nusta
tytu laiku kredito kortelės 
davėjui ir nebeperkant dau
giau nieko ta kredito kortele. 
Tai įgalina užmokėti likusį 
skolos balansą, ankstyvesnių, 
o ne padidintu, procentu. 

5. Paskambinkite bankui ir 
paprašykite žemesnio procen
to. Kai kurios kredito kortelių 
davimo įstaigos bent iš dalies 
nusileidžia klientui, kuris 
skundžiasi. Jei galvojate, kad 
su jumis buvo neteisingai pa
sielgta, parašykite laišką vy
riausiam banko valdininkui. 

Jei tai nepadeda skųskites vy
riausiam banko tikrintojui 
(bank regulator). Federalinės 
valdžios kontroliuojamiems 
bankams skundai gali būti 
duodami per Comptroller of 
the Currency, kuris priklauso 
U.S. Treasury įstaigai. Skun
dus dėl valstijų kontroliuo
jamų bankų rašykite „The 
Banking Department" ir siųs
kite į ten, kur tas bankas turi 
savo pagrindines raštines. 

6. Pagalvokite apie kitos 
kredito kortelės įsigijimą. Jei 
turite kitų kortelių ar kito tipo 
sąskaitų keliuose kituose ban
kuose, paklauskite, ar jie ne
galėtų jums duoti specialų pa
tarnavimą, kad jūsų anos 
kredito kortelės balansas būtų 
perkeltas į jų kortelę. Pagal
vokite ir apie žemo procento 
kredito kortelės pasiūlas, ku
rias gaunate paštu, bet pasi
tikrinkite, kokie procentai bus 
po įvadinio laikotarpio. 

7. Pagalvokite ir apie jūsų 
kredito kortelės skolos visišką 
apmokėjimą. Daugeliui žmo
nių būtų naudingiau panaudo
ti sutaupų dalį ar žemo pro
cento „home eąuity" paskolą, 
kuri turi ir mokesčių nura
šymo galimybių, apmokėti 
kredito kortelės skolas. -

8. Gali būti išmintinga tu
rėti 2 kredito korteles. Jei vie
nai pakelia procentus, tada ją 
užšaldyti ir naudoti kitą. 

Perkant kredito kortelėmis, 
reikia būti santūriems ir pro
tingiems. Kredito kortelės yra 
patogios, nes nereikia nešiotis 
daug pinigų. Tačiau silpnava
liams žmonėms tai gali būti 
pražūtinga, nes, negalvojant 
ir visko norint, galima labai 
greitai prasiskolinti. Geriau
siai ir protingiausiai daro tie, 
kurie perka kredito kortele tik 
tiek, kiek žino, kad mėnesio 
gale galės visą paskolintą su
mą sumokėti. Todėl atsargiai 
su lengvai gaunama kredito 
kortelės paskola, nes, nenuo
saikiai ją naudojant, galite la
bai brangiai už perkamus 
daiktus mokėti. 

KAIP GAUTI ŽEMO 
PROCENTO KREDITO 

KORTELE? 

Jei jūsų kredito kortele pa
daryta skola yra labai didelė, 
pagalvokite, ar ne laikas per
kelti tą skolą į žemo preocento 
kredito kortelę? 

Jei turite 10,000 dolerių kre
dito kortelės skolą, skirtumas 
tarp 12.9% ir 17.9% reiškia 
500 dolerių sutaupų per me
tus. Žinoma, geriausias būdas 
sutvarkyti skolą yra užmokėti 
ją kaip galima greičiau. Bet jei 
jums yra sunku su pinigais, ir 
greitai nenumatote pakėlimo 
tarnyboje, čia keletas pata
rimų, kaip įsigyti žemo pro
cento kredito kortelę. 

1. Norint gauti daugiau in
formacijos apie žemo procento 
kredito kortelę, rašykite RAM 
Research, P.O. Box 1700 (Col-
lege Estate), Frederick, MD. 
21702. Taip pat galima gauti 
daug informacijos WEB tink
le: www.ramresearch.com/ 
cardtrak/cardtrak.htm/ arba 
www.bankrate.com 

2. Pasiteiraukite tų valstijų 
bankuose, kurios turi lupika
vimo įstatymus, pvz., Arkan-
sas, kur kredito kortelės pro
centai yra įstatymais apribo
jami. 

3. Bokite kantrūs, prašyda
mi žemo procento kredito kor
telės, nes tokių kortelių prašy
mų jie gauna labai daug iš 
įvairių JAV valstijų. Dažnai 
bankai, kurie siūlo žemo pro
cento korteles, yra maži ar vi
dutinio didumo ir dėl to pra-
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Kazimierietė ses. Sylvia su mokiniais Taikos Karalienes parapijos, Darien. IL, pradžios mokykloje. 

šymo procedūra užtrunka il
giau. 

4. Kai prašote žemo procen
to kredito kortelės, nemi
nėkite, kad norite perkelti sa
vo kitos (su aukštu %) kredito 
kortelės skolas į žemo procen
to kortelę. Yra bankų, kurie 
nenori, kad jų išduodamos 
kredito kortelės būtų naudoja
mos tam tikslui. Sužinokite, 
ar tokia senojo balanso per
kėlimo galimybė į naują korte
lę yra įmanoma. 

5. Darykite viską, ką galite, 
kad sumažintumėte skolą. Že
mo procento kredito kortelių 
davėjai ieško klientų, kurie 
nėra apsikrovę skolomis ir tu
ri gerą santykį tarp savo pa
jamų ir išlaidų (mažiau negu 
35% iki 40%). 

6. Uždarykite tas kredito 
kortelių sąskaitas, kurių ne
naudojate. Tai pagerins jūsų 
kredito stovį. 

7. Neprašykite naujų kredi
to kortelių keletą mėnesių 
prieš prašant žemo procento 
kortelės. Kiekvieną kartą, kai 
prašote kredito, būsimasis da
vėjas peržiūri — teiraujasi 
apie jūsų kredito stovį. Jei per 
trumpą laiką yra daug tokių 
pasiteiravimų, tai gali atrody
ti, kad esate desperatiškoje 
padėtyje. 

8. Sumokėkite kredito kor
telės skolą, jei ji y ra arti prie 
jums duotos kredito ribos, nes 
tai kredito kortelių bendro
vėms yra lyg „raudona vėlia
va", reiškiantį pavojų. 

Kaip matote, yra sunku, pa
sidarius skolos, j a atsikratyti 
— išmokėti. Stenkitės gyventi 
taip, kaip jūsų pajamos lei
džia, o ne taip, kaip norė
tumėte, kaip jūsų laki fantazi
ja jums diktuoja. Šiuo metu, 
kada visi verslininkai siūlo 
kredito korteles, daug žmonių 
yra labai prasiskolinę, moka 
didelius procentus skolintojui. 
Tie, kurie skolina, tiems labai 
patinka didelės skolos jie gau
na didelį procentą — tai jų už
darbis. Skolininkui tai yra la
bai sunku, kartais norint už
mokėti kredito kortelės mė
nesinius mokesčius, nelieka 
pinigų kasdieniniam pragyve
nimui. Žmonės skelbia bank
rotą. Juo daugiau žmonių 
bankrutuoja, tuo daugiau kyla 
paskolų procentai, ir tas sko
las padengia žmonės — sko
lintojai, o ne verslininkai. Ne
prasiskolinkite. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne. 1997.10.13. 

Aldona Š m u l k š t i e n ė ir 
B i ru t ė J a s a i t i e n ė 

* Spal io 9 d. — sostinėje 
vyko renginiai, skirti prisi
minti ir Rasų kapinėse pa
gerbti žmones, žuvusius per 
Vilniaus krašto okupaciją 
(1920-1939). Savivaldybėje ta 
proga buvo surengta konferen
cija. 'LR) 

A.tA. 
PETRUI ANDRIULIUI 

mirus , brolį JUOZĄ, seserį, ALEKSANDRĄ EI-
VIENĘ ir j o s šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Brazdžiūnų šeima 

Grafui dr. 
ALEKSANDRUI PLATERIUI, 

švėkšniškių labai gerbiamos grafų šeimos sūnui mi
rus , jo žmoną LAIMĄ ir ki tus ar t imuosius nuo
širdžiai užjaučia 

Švėkšniškių draugija Amerikoje 

Mirus m a n o mielai mokytojai, nepriklausomos Lie
tuvos vals tybinės Kauno Operos solistei 

A.tA. 
* ALODI JAI DIČIUTEI-

TREČIOKIENEI, 
jos sūnu i d r . LEOPOLDUI TREČIOKUI, marčiai 
N I J O L E I ir anūkėms su liūdesiu gilią užuojautą 
re iškia 

Roma Mastienė ir šeima 

A.tA. 
ELIZABETH DUBAUSKIENĖ 

Gyveno Worth IL. Mirė 1997 m. spalio 23 d. 
Nuliūdę liko: vyras Juozas, sūnus Wilis; anūkai: Adam 

Bryan ir Marissa; svainės Genė ir Albina, dvi seserys Vokieti
joje su šeimomis bei daug kitų giminių Vokietijoje. 

Velionė pašarvota spalio 26 d., sekmadieni nuo 2 v. p.p. 
iki 9 v.v. Schmaedeke laidojimo namuose, 10701 S. Harlem 
Ave., Worth, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 27 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionė bus nulydėta į Sacred Hearth ka
talikų bažnyčią, 8245 W. 111 St. (2 bl. į vakarus nuo Roberts 
Rd.), Palos Hills. Šv. Mišios 10 vai. ryto. Po Mišių velione 
Elizabeth bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Schmaedeke Funeral Home, tel. 708-448-

6000. 

A.tA. 
EDWARD J. KAZLAUSKAS 
Gyveno Eagle River, Wl, anksčiau Čikagoje. Brighton 

Park apylinkėje ir Naperville, IL. 
Mirė 1997 m. spalio 21 d., sulaukęs 69 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Ruth Simutis, dukros: Anne, žentas 

Wayne CasPerson, Therese; sūnūs: Paul, marti Tina, John. 
marti Jane; penki anūkai. 

Priklausė Lietuvos Vyčiams, 36 kuopai. Iki pensijos dir
bo MacMillan-Bloeden Container Corp. kaip „plant control-
ler". 

Velionis pašarvotas sekmadienį, spalio 26 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Damid laidojimo namuose, 4330 S.California 
Ave. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, spalio 27 d Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamo> 10 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių ve
lionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuviu kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės. 

Nuliūdę: žmona, dukros, sūnūs ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Gerald F Daimid. Tel. 773-5230440 

PADĖKA 
A.tA. 

ANATOLIJUS LAKAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis, sunkios ligos 

iškankintas, Amžinybėn iškeliavo š.m. rugpjūčio 28 d. Palai
dotas rugsėjo 2 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžią padėką reiškiame kun. Algirdui Paliokui. SJ, 
už maldas koplyčioje, už atnašavimą šv. Mišių ir palydėjimą į 
kapines. 

Taip pat nuoširdus ačiū kun. Mare J. Pasciak iš St. Sym-
phorosa bažnyčios už maldas koplyčioje. Muz. Faustui Stro-
liai už vargonų muziką. Algimantui Barniškiui už giesmes 
bažnyčioje primenančias Lietuvą. 

Nuoširdus ačiū Ju6tinui Šidlauskui daug nuoširdumo 
parodžiusiam a.a. Anatolijaus ligos metu ir atsisveikinimą 
koplyčioje. Taip pat esame dėkingi Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės vadams ir nariams už garbes sargybą prie karsto. 
Ačiū karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą kelionėje į 
Amžinybe. 

Dėkojame draugams ir pažįstamiems už taip gausias au
kas šv. Mišioms. Šeimos nuožiūra dalis aukų nukreiptos į 
Lietuvių Partizanų globos fondą ir Lietuvos Našlaičių globos 
komitetą. Dėkojame už šv. Mišias, gėles, užuojautas pa
reikštas spaudoje, laiškais ir asmeniškai. 

Taip pat dėkojame Petkaus laidotuvių namams už 
nuoširdų patarnavimą. Jūsų visų nuoširdumas amžinai liks 
mūsų širdyse. 

Liūdinti Lakų šeima. 

LIETUVIŲ LA IDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL. D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Herrnitage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD) 

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST. 
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDF TOLL FREE (nemokamas) Tel. l-8O0-»4-760O 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAV1D GAIDAS, Jr. 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southw«st Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

http://www.ramresearch.com/
http://www.bankrate.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DRAUGO FONDAS 

4548 W. S3ni 8tr—t 
Chicmgo, IL 0 0 0 2 9 
UI. 773-388-9300 

KETVERI METAI DRAUGO FONDUI 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupes; 
Šiaulių ansamblio ..saulute* koncerto 

Nepamirškite atsukti 
laikrodžių! Šiąnakt — iš 
šeštadienio į sekmadienį — 
prasideda ..dienos šviesos tau
pymo laikas", tad visus laik
rodžius reikia atsukti viena 
valanda atgal. Vadinasi, visi 
renginiai sekmadienį prasidės 
naujuoju laiku. 

Nuo spalio 26 d. Vilniaus 
radijas užsieniui programas 
transliuos nauju, 5905 kHz 
dažniu. 

Ar norite laimėti 500, 300, 
125. 75 dolenus? Tuos pinigus 
laimes keturi laimingieji lapk
ričio 9 d., sekmadienį, LB Le-
monto apylinkės valdybos ruo
šiamų pietų Pasaulio lietuvių 
centre metu. Stalus ir vietas 
galima užsisakyti pas Ge
diminą Kazėną 630-423-0791 
arba Algimantą Urbutį 708-
448-6881. 

Lietuvių fondo metinio 
vajaus užbaigimo pokylis 
bus lapkričio 8 d. Pasaulio lie
tuvių centre. Stalus ar pavie
nius bilietus galima užsisakyti 
telefonu 630-257-1616, nuo 9 
vai. r. iki 5 vai. p.p., kasdien, 
išskyrus savaitgalius. 

L.S.T. Korp! Neo-Lithu-
ania minės savo 75 m. su
kaktį lapkričio 29 d. Camelot 
pokyliu salėje, 8624 W. 95th 
Str.". Hickory Hills. IL. Mi
nėjimas prasidės 9:30 vai. r. 
Mišiomis. kurias aukos vysk. 
Paulius Baltakis. OFM. Po to 
bus iškilmingas minėjimo ati
darymas, kuriame pagrindinę 
kalbą pasakys inž. -Jonas 
Jurkūnas. Po atidarymo vyks 
korporacijos suvažiavimas, ja
me kalbės Lietuvos Respubli
kos generalinis garbės konsu
las Vaclovas Kleiza ir poetė 
Eglė Juodvaikė. taip pat 
viešnia iš Lietuvos, dabartinė 
korporacijos pirm. Gintarija 
Samajauskais supažindins su 
atsisteigusios Neo-Lithuanta 
korporacijos veikla Lietuvoje. 
Vakare. 6:30 vai.. įvyks poky
lis, kuriame menine programą 
atliks sol. Audrone Gaižiū-
nienė. akompanuojant muz. 
Ričardui Šokui. Po vakarienės 
— šokiai, grojant R. Šoko or
kestrui. Maloniai kviečiami 
korporantai ir lietuviška vi
suomenė dalyvauti šioje šven
tėje. Pokyliui stalai užsakomi 
pas Vaclovą Mažeiką. 519 Ha-
lien Ter.. Park Ridge, IL 
60068. IL. tel. 847-823-3607. 

Jaunimo centro adminis
tracija praneša kad sekma
dienį, spalio 26 d., po 10 vai. 
šv. Mišių t. jėzuitu koplyčioje, 
visi kviečiami j JC kavine pus
ryčiams ir įdomiam susitiki
mui. Neseniai atvykęs iš Lie
tuvos. ..Žemynos' gimnazijos 
direktorius. Algimantas Šven-
tickas kalbės apie gimnazijas 
Lietuvoje, jų kūrimosi per
spektyvas ir problemas. 

ilgametis vadovas Frank Zapolis su 
metu Jaunimo centre. 

Nuotr E. Šulaičio 

Nors „Moters savaitga
lio" atidarymas įvyko šį rytą, 
bet dar yra laiko dalyvauti kai 
kuriose paskaitose ir šiandien: 
tad ko laukiate? Keliaukite į 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menę ir pasiklausykite dr. Vi
lijos Kerelytės, prof. dr. Bi
rutės Ciplijauskaitės, visuo-
menininkės Ritos Penčylienės. 
farmasistės Dalios Trakienės, 
doktorantės Daivos Marke
lytės, ses. M. Daivos Kuzmic
kaitės. O rytoj, sekmadienį, 
spalio 26 d., 12 vai. bus pietūs 
PLC didžiojoje salėje. Po jų 
kalbės visuomenininke, naujo
ji JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. Marija Remienė. 

Zarasiškių klubo Čika
goje pusmetinis narių susi
rinkimas bus lapkričio 5 d., 
trečiadienį, 1 vai. po pietų. Vy
tauto Didžiojo šaulių namuo
se, 2417 West 43 Str., Chica-
go. Nariai prašomi dalyvauti, 
išklausyti valdybos praneši
mų, aptarti tolimesnę veiklą, 
paskirstyti aukas. Laukiame 
ir naujų narių papildyti klubą. 
Po to pasivaišinsime. 

Laima Šalčiuvienė reda
guoja "Draugo" ateitininkų 
skyrių. Ji supažindins Ateities 
savaitgalio dalyvius su Vy
gantu Malinausku, kuris 
yra naujasis Ateitininkų fede
racijos pirmininkas. Jis at
skrenda iš Lietuvos dalyvauti 
Ateities savaitgalyje. Jo pra
nešimas bus šeštadienį, lap
kričio 8 d., 10:30 v.r. Ateiti
ninku namuose Lemonte Atei 
ties savaitgalis vyks !apkr.7-9 
d. Visa savaitgalio programa 
bus skelbime antradienio, lap
kričio 4 d., 'Draugo" laidoje. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių Kapų sklypų savi
ninkų draugijos narių me
tinis susirinkimas vyks sek
madienį, spalio 26 d., 2 vai. 
p.p. Gage Parko pastato audi
torijoje (55 St. ir Western 
Avei. Susirinkimo darbo
tvarkėje — valdybos narių 
pranešimai, naujos valdybos 
rinkimai, dalyvių pasisakymai 
ir diskusijos rūpimais klausi
mais. Visi nariai ir kapinių 
reikalais susirūpinusi Čika
gos ir apylinkių lietuvių vi
suomenė kviečiama, dalyvau
ti. 

Svarbu jaunimui. Kiek
vieną šeštadieni, 5 vai. p.p., 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje bus 
Mišios, skirtos specialiai jau
nimui — su giesmėmis, prita
riant gitaroms. Visi kviečiami 
ateiti. 

Kiekvieno inteligento lie
tuvio privilegija — ir parei
ga — dalyvauti pirmosios lie
tuviškos knygos 450 m. su
kakties šventėje Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje spa
lio 26 d.. 3 vai. p.p. 

„Drauge" 1993 m. rugpjūčio 
mėnesį pasirodžius Broniaus 
Juodelio straipsniui „Taisyki
me "Draugo' finansinį stogą" 
(1993.08.20), Marijos Reinie
nės laiškui "Steikime 'Drau
gui' fondą" (1993.08.26) ir vyr. 
redaktorės Danutes Bindo-
kienės vedamajam 1993.08.28 
laidoje, Draugo fondo idėja pa
virto realybe. Tik pradėjus for
muoti Draugo fondo valdybą ir 
pirmąią tarybą, kurią sudarė 
pirmininkas Jurgis Riškus, 
sekretore Ramunė Kubiliūtė, 
iždininkas Bronius Juodelis ir 
teisinis patarėjas adv. Rimas 
Domanskis, pirmuosius įna
šus į Draugo fondo iždą po 500 
doi. įnešė Mary Vaitkus, Mari
ja Remienė, Birutė Jasaitienė 
ir dr. Albina Prunskienė. 

Oficialus Draugo fondo in
korporavimas Illinois valsti
joje įvyko 1993.11.12 su pir
maisiais direktoriais Jurgiu 
Riškum, Ramune Kubiliūtė ir 
Bronium Juodeliu. 

Pradinis lėšų telkimas buvo 
labai entuziastingas, suren
kant 41.200 dolerių iki inkor
poravimo, per porą mėnesių. 
Pradine trijų direktorių tary
ba buvo papildyta šešiais na
riais, pagal registruotus Drau
go fondo įstatus Illinois valsti
joje. 

Per ketverius metus iki da
bar Draugo fondo nariai, gar
bės nariai ir rėmėjai JAV, 
Kanadoje, Vokietijoje ir Lietu
voje sudėjo 683,632 dolerių 
kapitalą, su stambiu prieaug
liu, iš kurio ^Draugo" leidybai 
jau išmokėta 243,000 dolerių. 

Šio rudens vajaus lėšų telki
mo šūkis: „Užbaikime mili
joną". Iki Draugo fondo mili
joninio kapitalo dar gerokai 
trūksta. Rudens vajus tęsis iki 
Kalėdų. Labai kviečiame visus 
prie jo prisidėti. 

RUDENS VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Su 500 dolerių: 
Dr. Marija Linas, garbės 

narė, iš viso 2,500 dol., Chica-
go. IL. 

Su 200 dolerių: 
Vytautas ir Elena Čižaus-

kai, garbės nariai, iš viso 
1.000 dol., Detroit.MI. 

Jonas ir Janina Mikulioniai, 
garbės nariai, iš viso, 1,000 
dol., Sterling Hts., 

Aldona ir Vincas Šmulkš
čiai, garbės nariai, iš viso 
2.400 dol.. Chicago, IL. 

Jonas Rugelis, garbės na
rys, iš viso 1,200 dol., May-
wood. IL. 

Irena ir Brutenis Veitas, 
Milton, MA 

Vincenta Udrienė. North-
ville, MI. 

Su 100 dolerių: 
Leokadija Pačkauskas, gar

bės narė, iš viso 1,100 dol., 
Union Pier, MI. 

Ilona ir Pedro Dapkus, iš 
viso 700 dol., Chicago, IL. 

Elona ir Rimas Vaišnys, iš 
viso 300 dol., North Haven, 
CT. 

Elena Jasaitienė, iš viso 700 
dol., St. Petersburg, FL. 

Renius Dičius, iš viso 200 
dol., Chicago, IL. 

Stasė Stuikys, iš viso 150 
dol., Toronto, Canada. 

Su 50 dolerių: 
John Radas, iš viso 450 dol., 

Livonia, MI. 
Joseph Bernot, iš viso 300 

dol., Union, NJ. 
LB Cape Cod apylinkė, iš 

viso 300 dol. per Ireną Janso
nas. 

Salomėja Nyergienė, iš viso 
355 dol., Santa Monica, C A. 

Antanas Paužuolis, iš viso 
400 dol., Chicago, IL. 

Su 30-25 doleriais: 
Dr. Julius Šimaitis, Forest 

Hills, N.Y. 
Aldona Jesmantas, iš viso 

75 dol., Riverside, IL. 
Vytautas Sendžikas, iš viso 

100 dol., Etobicoke, Canada. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

ŠIAULIŲ MIESTO 
„SAULĖ" SUSPINDĖJO 

MUŠU PADANGĖJE 

Gausiame Šio rudens sezono 
renginių spektre labiau išsi
skyrė Šiaulių universiteto 
liaudies meno ansamblio 
„Saulės" pasirodymas, kuris 
įvyko kiek neįprastu laiku — 
antradienio (spalio 14 d.) va
kare Jaunimo centre. Po „Ar
monikos" koncertų Lemonte ir 
Čikagoje, spalio 12 d. mūsų 
tautiečiai jau buvo kiek pavar
gę, tad neužpildė erdvios Jau
nimo centro salės, tačiau, tie, 
kurie atėjo, neapsivylė, tokie 
vienetai, kaip „Saulė", retai į 
Čikagą užsuka. 

Pradėję savo programą folk
lorine medžiaga, po kiek laiko 
jaunieji ansambliečiai perėjo 
prie vėlesnių laikų kūrybos — 
jau harmonizuotų dainų ar 
stilizuotų šokių. Žinoma, ši 
dalis publikai patiko labiau 
negu pirmoji, kuri dvelkia, gi
lia senove, juk žmonės turi 
mažiau galimybės rasti links
mumo elementų. 

Programos metu publikos 
dėmesį į save traukė 9 muzi
kantai, penkios dainininkės, 8 
šokėjai. Muzikantai, o vėliau 
visi buvo „apsiginklavę" įvai
riais liaudies instrumentais, 
kurių tarpe net puodai su kep-

Draugo fondo direktorių tarybos ir valdybos narių posėdyje 1993.12.15. Sėdi iš kaires: Birutė Jasaitienė, 
Gražina Liautaud, Jurgis Riškus, Alė Keieliene, Ramune Kubiliūtė, stovi: Albinas Kurkulis, dr. Vacys Šaulys, 
dr. Antanas Razma, kun. Viktoras Rimšeliu, MIC, Birutė Viodašienė, Bronius Juodelis. 

PiriTiif-ji O- tn;;(i t'nr.lr, t.iryb<iK n,iriai posėdyje 1993 m 11.05 d Sėdi iš 
kaires; Jurgis Riškus 'pirm I, Ramunė Kubiliūtė; stovi- Bronius Juodelis, 
adv. Rimas Domanskis. 

tuvėmis. Bet labiausiai vi
siems patiko kūrinys, atliktas 
skrabalais. 

Kaip atrodė, publikai šis 
svečių vienetas patiko ir pro
grama neprailgo. Tačiau, kaip 
ir visada, atėjo pabaiga ir ji 
buvo pažymėta ansamblio sa
votišku himnu „Parvažiavo 
saulė" (V. Juozapaičio muzika, 
M. Vainilaičio žodžiai). Tada 
scenoje pasirodė ir Šiaulių 
miesto Kultūros sk. direkto
rius Hubertas Smilgys, ad
ministratorius Zenonas Ri-
pinskis, vadovas Darius Dak-
nys. Ansamblyje jau anksčiau 
veikė choreografas Edmundas 
Verpetinskas. Čia tautine 
juosta buvo apjuosta koncerto 
rengėja Pranė Šlutienė ir ap
dovanotas dešimtį metų an
sambliui vadovavęs, dabar gy
venantis Čikagoje, muz. Sau
lius Palionis. Šiauliečiai visus 
koncerto žiūrovus pakvietė at
vykti J vis gražėjančius Šiau
lius — Šiaurės Lietuvos cent
rą", o žiūrovai svečiams dar 
kartą dėkojo gausiais ploji
mais. 

Šiaulių universiteto jaunieji 
ansambliečiai su savo gausiais 
palydovais atvyko iš Clevelan-
do ir Detroito, kur turėjo pasi
rodymus vietos lietuviams ir 
Kent universitete duoto kon
certo. Be jau anksčiau minėtų 
palydovų taip pat grupėje bu
vo universiteto prorektorius 
dr. Donatas Jurgaitis, deka
nas Stasys Tumėnas ir univer
siteto darbuotoja Ona Ginele-
vičienė. Jie visi džiaugėsi, tu
rėję progą pasimatyti su tau
tiečiais bei amerikiečiais. 

Iš Čikagos šiauliečiai išvy
ko į pagrindinę šio jų vizito 
vietą — Omahą, kur turėjo su
planuotus pasirodymus vieti
niame universitete. Atstovai 
iš Šiaulių apgailestavo, kad šį 
kartą turėjo labai maža laiko 
plačiau susipažinti su Čikaga. 
Jie išsivežė iš Amerikos lietu
vių sostinės gerus įspūdžius ir 
dėkojo pakvietėjai Pranei šlu-
tienei, o taip pat tiems tau
tiečiams, kurie suteikė jiems 
nakvynę, nuoširdžiai jais rū
pinosi, atvyko į koncertą. 

Ed. Šulaitis 

Už žuvusius, ginant Lie
tuvos laisvę ir Čikagos sky
riaus mirusius ramovėnus 
bus aukojamos šv. Mišios 
lapkričio 2 d., sekmadienį, 5 
vai. vak., t. jėzuitų koplyčioje. 
Kviečiami ramovėnai, biruti-
ninkės, šauliai. Šaulės ir vi
suomenė pamaldose dalyvau
ti. Bus apsauga mašinoms. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", spalio 29 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p, bus 
muzikos popietė, paminint 
kompozitoriaus Juozo Strolios 
100-jį gimtadienį. Meninę pro
gramą atliks Strolių šeima. 
Popietės programa bus įrašyta 
į vaizdajuostę. Filmuos Jonas 
Strolia. Po programos bus 
bendri pietūs. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Atvy
kite! 

SKELBIMAI 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į LNTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave„ 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

(sk) 
x Dėmesio, lietuviai! Nau-

x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" kor
telę, vairavimo leidimą (driv-
ei^s license) ir vizų pratęsimą. 
Ed. Šumanas, tel. 1-708-246-
8241. 

(sk.) 

x A.a. Juozo Valevičiaus, 
mirusio Missisauga, Ontario, 
atminimą pagerbdami, jo drau
gai aukojo Lietuvos našlaičiams: 
Olga Numgaudiene, A.Z.Šilga-
liai ir JV.Gydai po $50; Marija 

jas JAV imigracijos vizų tik- ir Mečys Bužėnai - $25. Iš viso 
rinimas prasidės balandžio Lietuvos našlaičiams $175. 
mėn. Pasibaiąusias vizas ga- Reiškiame užuojautą velionio 

artimiesiems, o aukotojams liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: $600 Anthony 
F.Žilinskas; po $200 dr. Juozas 
ir I.Makštučiai, Algirdas ir Re
gina Osčiai, Donatas ir Daina 
Siliūnai; po $100 dr. Roman ir 
Gražina Kaunai, Rimantas ir 
Birutė Misiūnai. Nuoširdžiai 
dėkojame ir prašome aukas siųs
ti ir įsigyti bilietus lapkričio 
8 d. pokyliui LF būstinėje, 
14911 -'127 th St, Lemont, IL 
60439, tel. (630) 257-1616. 

(sk.) 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie Ave., Evergreen 
Pk., DL 60805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(sk) 

Lietuvos 
dėkojame! 

našlaičių vardu 

(sk.) 

x A.a. Emilijos Gulbinie
nės, mirusios Lakeland FL, 
atminimą pagerbdami, jos 
draugai ir giminės suaukojo 
Lietuvos našlaičių gyvenimą 
palengvinti $450. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams Lietuvos 
našlaičių vardu dėkojame! 

(sk.) 

x Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėne
siniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 
x Baltic Monumentą, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. Tel. (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 
x Filmuojame Lietuvoje x Prieš užsisakydami pa-

pagal užsakymą. Video juostelę minklą, aplankykite St Casi-
atsiunčiame į namus. KODĄ mirMemorials,3914 W. ll lth 
SERVICE, teL 773-330-0794. 

(sk.) 
x Apol.Varnelis, Dowagiac 

MI, našlaičio globą pratęsdamas 
kitiems metams atsiuntė $150. 
Nancy Snyder ir Maksimins 
Karaska atsiuntė $180 jų glo
bojamo našlaičio paramai. Dėko-
jame geriesiems aukotojams! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711W. 71 S t Chi
cago, IL 60629. 

(sk.) 
x A.a. Anatolijaus Lako 

laidotuvių metu gautos aukos, 
šeimos nuožiūra paskirtos 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetui - Lietuvos našlai
čiams. Aukotojai: 

Jane Motiekonis, Clark ir 
R.Ziegler, A.Končiai, V.Jonušai, 
V.Gliozeriai, M.Flores, B.Kurai, 
V Overlingai, B.Kasparas, 
S.Ferro, JAukščiunienė, E.Gri
galiūnienė, V.Kardokai, ponai 
B Gregus, ponai J.Hisson, 
R.Mingėla ir KLazinka. Iš viso, 
prisimenant velionį, suaukota 
$330. Reiškiame užuojautą 
velionio našlei, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
W. 71 8 t Chicago, n . 60829. 

(sk.) 

S t Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
LiUja ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-2336335. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pulaski Rd., Chicago. IL 60629 

(1II bl į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-58,2-4500 

14325 S Bell Rd., Lockport. IL60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

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

Seittd. 9 v.r. iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 




