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Prieš grąžindama turtą, Rusija 
siekia geriau įsitaisyti 

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) jai prieškarinių ambasadų pa-
— Penktadienį spaudos konfe
rencijoje Vilniuje Rusijos am
basadorius Lietuvai Konstan
tinas Mozelis pareiškė, jog 
RusŲa, prieš spręsdama di
plomatinių atstovybių grąži
nimo Lietuvai klausimus, pir
miausia reikalauja išskirti de
ramą plotą jos ambasadai ir 
konsulatams. 

Pasak K Mozelio, būtina 
išlyginti skirtumą tarp dabar 
Lietuvos ambasados Maskvoje 
ir Rusijos ambasados Vilniuje 
turimo ploto. „Problemą reikia 
spręsti ne nuo uodegos, o nuo 
galvos", sakė ambasadorius. 

K Mozelis apgailestavo, kad 
Rusuos ambasados Vilniuje 
plotas tėra 5,000 kvadratinių 
metrų, tuo tarpu, kai Lietuva 
Maskvoje įsikūrusi kur kas 
erdviau: turi trijų aukštų am
basados pastatą Borisoglebs-
kįj skersgatvyje, devynaukš
čius Svečių namus Bolšoj 
Rževskij skersgatvyje ir seno
sios ambasados pastatą, vadi
namuosius Baltrušaičio na
mus, Povarskąja gatvėje. 

K Mozelis pabrėžė, kad pir
miausiai tikisi gauti lygia
verčius plotus ambasadai ir 
rezidencijai Vilniuje, konsula
tams Kaune ir Klaipėdoje. 

Lietuva reikalauja grąžinti 

status Romoje ir Paryžiuje, 
kur dabar įsikūrusios Rusijos 
diplomatinės atstovybės. 

Rusijos ambasadorius, be 
kita ko, pareiškė, kad nėra nu
sivylęs ketvirtadienį paskelb
tu Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos pareiškimu, ku
riame atmetamos Rusijos val
džios pasiūlytos saugumo ga
rantijos. 

„Lietuvos URM pareiškimas 
nepakenks abiejų valstybių 
geros kaimynystės įtvirtini
mui ir bendradarbiavimo 
plėtrai", sakė K Mozelis penk
tadienį spaudos konferencijoje 
Rusijos ambasadoje. 

Pasak jo, Lietuvos URM pa
reiškimas yra įdomus, daly
kiškas ir bus nuodugniai 
ištirtas. Tačiau ambasadorius 
įspėjo nevertinti Rusijos 
pasiūlymų vienadieniškai. 

Jis neneigė, kad Rusijos 
siūlymas sudaryti dvišalius 
arba daugiašalius susitarimus 
su Baltijos valstybėmis yra su
sijęs su kitomis regioninėmis 
iniciatyvomis. Pasak jo, gali
ma įžvelgti sąsajų tarp Rusi
jos pasiūlymo ir Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) ren
giamų dokumentų, vadinamų 
Naująja Europos chartija. 

Europos reikalų ministerija 
trukdo dirbti URM 

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) 
— Opozicinės LDDP frakcijos 
Seime narys Povilas Gylys tei
gia, kad Laimos Andrikienės 
vadovaujama Europos reikalų 
ministerija trukdo dirbti Už
sienio reikalų ministerijai. 

„Europos reikalų ministeri
ja nereikalinga", sakė jis spau
dos konferencijoje ketvirtadie
nį, teigdamas, kad dabar Lie
tuvos integraciją į Europos 
Sąjungą koordinuoja du cent
rai — Europos reikalų ir Už
sienio reikalų ministerijos. 

Pasak P. Gylio, LDDP pa
piktino trečiadienį Lietuvos 
dienraščiuose išspausdintas 
ministrės straipsnis, kurį bu
vęs užsienio reikalų ministras 
pavadino „skandalingu". Pa
sak jo, tame rašinyje L. And
rikienė „suniekino Europos 
komisiją, vieną jos komisarų, 
Vokietijos kanclerį bei Lietu

vos užsienio reikalų minist-
rą". 

P. Gylis sakė sutinkąs, kad 
ministrės rašinys atspindi ne 
vieno žmogaus mintis. „Bet L. 
Andrikienė atsakinga už in
tegraciją į ES, ji yra politikė, 
todėl turi būti ir diplomatė", 
teigė P. Gylys, pridurdamas, 
kad minėtas straipsnis padarė 
didelę žalą. „Seniai sakau: bu
vo žmogus — reikėjo ministe
rijos, panaikinsime ministeri
ją — išsispręs žmogaus proble
ma", teigė jis. 

Penktadienį LDDP nariai 
reikalavo ministrės L. Andri
kienės atsistatydinimo. „Toks 
ministrės poelgis atitiktų jos 
pavadinimą ir būtų tikrai eu-
ropietiškas", spaudos konfe
rencijoje sakė LDDP frakcijos 
Seime narys Justinas Karo
sas. 

Lietuvos prezidento rinkimam* artėjant 
Rinkėjų dėmesiui 

1997.10.30 
Lietuvos diplomatinė tarny

ba Amerikoje tęsia rinkėjų, 
dalyvausiančių būsimuosiuose 
Lietuvos prezidento rinki
muose, registraciją. Lietuvos 
piliečiai, kurie laikinai, ar 
nuolat gyvena JAV, gali užsi
registruoti Lietuvos am
basadoje Vašingtone. 

Apie save reikia pranešti 
iiuos duomenis: 
— pavardė, vardas; 
— gimimo vieta; 
— gyvenamosios vietos JAV 

adresas; 
— Lietuvos piliečio paso nu

meris; 
— asmens kodas, įrašytas 

pase 
Šiuos duomenis būsimieji 

rinkėjai gali pranešti asmeniš
kai, atvykdami į Lietuvos Res
publikos ambasadą, arba at
siųsti paštu (faksu). Regist
ruojantis paštu (faksu), reikia 
atsiųsti ir Lietuvos piliečio pa
so atitinkamų puslapių kopi

jas. 
Registruotis nereikia tiems 

Lietuvos piliečiams, kurie da
lyvavo praėjusiuose rinkimuo
se, jei nepasikeitė jų gyvena
moji vieta, arba tiems, kurie 
po praėjusių rinkimų jau at
siuntė duomenis apie save. 

Piliečių registracija paštu 
vyks iki gruodžio 14 d. Asme
nys, kurie iki tos dienos at
siųs duomenis apie save, bus 
įtraukti į rinkėjų sąrašus, 
jiems prieš rinkimus bus at
siųsti visi balsavimui reikalin
gi dokumentai. 

Lietuvos Respublikos prezi
dento rinkimai įvyks gruodžio 
21 dieną, jų antrasis ratas — 
1998 metų sausio 4 dieną. 

Lietuvos Respublikos amba
sados JAV adresas: 2622 16th 
Street, N. W., Washington, 
DC, 20009-4202. Tel.: (202) 
234-5860; fax: (202) 328-
0466. 

Lietuvos Respublikos 
ambasada 

JAV ir Kinijos prezidentai 
pasisakė už glaudesnius 

dvišalius santykius 
Vašingtonas, spalio 30 d. 

(Reuters) — JAV prezidentas 
Bill Clinton ir Kinijos prezi
dentas Jiang Zemin trečia
dienio vakarą pripažino savo 
valstybių politinį skirtingumą, 
tačiau linkėjo vienas kitam 
bendrų pastangų pasaulio pa
žangos labui. 

„Šiame susitikime mes ap
tarėme problemas ir ėmėmės 
žingsnių užkirsti kai kurioms 
jų kelią, ir pradėjome kartu 
kurti planus ateičiai, kupinai 
ne problemų, o pažangos — 
Amerikai, Kinijai, pasauliui", 
sakė B. Clinton savo tostą per 
valstybinę vakarienę puošnia
me Baltųjų Rūmų Rytų kam
baryje. 

Jiang Zemin pareiškė, jog 
„kaip dvi didžios valstybės, Ki
nija ir Jungtinės Valstijos, 
turi didesnę atsakomybę už 
pasaulio ateitį". Jis ragino eiti 
kartu su laiku, reaguoti į tau
tos valią ir toliau kurti kon
struktyvų strateginį Kinijos ir 
Amerikos bendradarbiavimą. 

JAV ir Kinijos prezidentai 
paskelbė apie būsimus kuk
lius žingsnius, kuriais siekia
ma pagerinti karinį bendra
darbiavimą ir abipusį supra
timą. 

Jie sutarė išplėsti karininkų 
mainus, rengti konsultacijas, 
siekiant išvengti incidentų bei 

nelaimingų atsitikimų tarp 
karo laivynų, ir dalytis infor-

cija apie karine humanita
rine pagalbą bei pagalbą ne
laimių atveju. 

„Mes sutarėme sustiprinti 
kontaktus tarp mūsų kariuo
menių, įskaitant ir jūrų susi
tarimą, sumažinantį apsis
kaičiavimo galimybes, ir iš
plėsti Amerikos ryšius su Ki
nijos karo vadįį naująja kar
ta", sakė Bil! Clinton per 
spaudos konferenciją po susiti
kimo su Jiang Zemin. 

Pasak Reuters, JAV kariuo
menei rūpi supažindinti bei 
padidinti Kinijos karinės va
dovybės pasitikėjimą Vakarų 
kariniais papročiais. 

JAV gynybos sekretorius 
VVilliam Cohen kitą mėnesį 
Kinijoje turėtų toliau aptarti 
žingsnius, kuriais siekiama 
gerinti supratimą tarp galin
giausios pasaulyje JAV ka
riuomenės ir didžiausios pa
saulyje Liaudies išvadavimo 
armijos (LIA). Tačiau nėra 
jokių nuorodų, kad JAV ke
tintų tiekti LIA šiuolaikišką 
ginkluote arba sudėtingą tech
niką. Kinija norėtų sumažinti 
savo kariuomenę ir atnaujinti 
ginkluotę, kurios didelė dalis 
pagaminta 7-8-ajame dešimt
metyje. 

B. Clinton ir Jiang Zemin 

Sumuštas Valdo Adamkaus 
fondo tarybos pirmininkas 

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) 
— Vidaus reikalų ministerija 
penktadienį sudarė operatyvi
nę grupę kandidato į preziden
tus Valdo Adamkaus rinkimų 
štabo įtakingo nario Raimun
do Mieželio užpuolimo aplin
kybėms ištirti. 

Artimas V. Adamkaus drau
gas 67 metų Raimundas Mie
želis buvo žiauriai sumuštas 
ketvirtadienį, apie 11 vai. va
karo, prie savo namų Vilniuje. 
Jam smarkiai sumuštas-krū
tinkaulis, sutrenkti smegenys, 
sulaužyta nosis ir sudaužytas 
veidas. Užpuolikai atėmė jo 
piniginę su kreditinėmis kor
telėmis, nešiojamąjį telefoną, 
raktų ryšulį ir portfelį su rin
kimų štabo dokumentais. Šv. 
Jokūbo ligoninėje gydomas R. 
Mieželis per užpuolimą prara
do atmintį ir kol kas neprisi
mena įvykio aplinkybių. 

V.Adamkaus rinkimų štabe 
informavo, kad dėl šio įvykio 
savo kelionę po Lietuvos mies

tus, kur susitikinėjo su rin
kėjais, nutraukė V. Adamkus 
su žmona Alma. 

Rinkimų s tabas 
nepolitizuoja įvykio 

Valdo Adamkaus rinkimų 
štabas, susirinkęs skubaus 
posėdžio, nelinkęs iš anksto 
politizuoti įtakingo komandos 
nario Raimundo Mieželio už
puolimo. 

Štabo nariai posėdyje penk
tadienį pažymėjo policijos ope
ratyvumą, tiriant įvykį. „Mes 
visiškai pasitikime policijos 
kompetencija ir susilaikysime 
nuo vertinimų iki policijos 
išvadų", sakė štabo atstovas. 

Po pirminės įvykio apžiūros 
ketvirtadienio vakarą policija 
iškėlė galimą kriminalinį 
užpuolimo pobūdį, tačiau tik 
po operatyvinės grupės išvadų 
bus sprendžiama dėl baudžia
mosios bylos iškėlimo ir kas ją 
tirs — Vidaus reikalų ministe
rija ar prokuratūra. 

Nuotr.: Kinijos prezidentas Jiang Zemin ir JAV prezidentas Bill Clinton trečiadienį Vašingtone spaudos konfe
rencijoje. (Keuterai 

taip pat paskelbė susitarimą 
įkurti telefono „karštąją liniją" 
reguliariam bei skubiam ry
šiui tarp abiejų sostinių palai
kyti. 

Europos Komisija 
turi nurodyti 

konkrečius darbus 
Vilnius, spalio 31 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis susitikime su 
Europos Komisijos generalinio 
direktoriaus pavaduotoju 
Francois Lamoureux domėjosi 
Lietuvos perspektyva tapti 
Europos Sąjungos nare. 

Seimo spaudos tarnyba 
pranešė, jog Seimo pirminin
kas norėjo išgirsti Europos ko
misijos atstovo nuomonę, ar 
Lietuva galės pradėti derybas 
drauge su kitomis pakviesto
mis valstybėmis, ar ji bus iš
skirta ilgesniam nei kelių mė
nesių laikotarpiui. 

Pasak Europos Komisijos 
generalinio direktoriaus pava
duotojo, Lietuvoje vyksta de
mokratijos plėtojimo procesai, 
tačiau nėra saugių teisinių są
lygų užsienio investuotojams. 

V. Landsbergis apgailesta
vo, kad Lietuvai nėra patei
kiami aiškiai apibrėžti Euro
pos Komisijos reikalavimai. 
„Vykdant reikalavimus, būtų 
lengvesnė jų kontrolė", sakė 
Lietuvos parlamento vadovas. 

Seimas neįsileis \ 
posėdžius suimtojo 

parlamentaro 
Vilnius, spalio 31 d. (BNS) 

— „Kardomosios priemonės 
įstatyme nėra išimčių Seimo 
nariams, kad jie turėtų dau
giau laisvių nei kiti kaliniai", 
penktadienį žurnalistams sa
kė Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius, tuo pažymėdamas, jog 
Seimas neketina įsileisti į 
posėdžius dabar įkalinto par
lamentaro Audriaus Butkevi
čiaus, kuris kaltinamas pa
sikėsinimu sukčiauti dideliu 
mastu. 

Pasak jo, šis klausimas ne
bus svarstomas Seime, nes 
„nėra čia ko svarstyti". 

„Įstatyme nenumatyta, kad 
kalinys būtų išleistas iš kame
ros darbo tikslais". „A. Butke
vičiaus kalinimą laikysime pa
teisinama priežastimi nelan
kyti posėdžių", sakė A. Kubi
lius. 

A. Butkevičius, kurį teismas 
ketvirtadienį leido suimti iki 
lapkričio 30 dienos, parade pa
reiškimus vidaus reikaių mi
nistrui, kalėjimo administraci
jai ir Seimo vadovybei, prašy-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Londonas. Didžiausia nuo 1987 metų pasaulio akcijų rinkų 
krizė tebesitęsia, nepaisant Hong Kongo rinkos pakilimo penk
tadienį. JAV akcijų vertę vėl nusmukdė prekiautojų susirūpi
nimas, kad šios savaitės įvykiai Pietryčių Azijoje ėmė plisti Lo
tynų Amerikos rinkose. Pramoninis ,,Dow Jonės" indeksas 
New Yorko akcijų biržoje ketvirtadienio naktį sumažėjo 1.6 
proc. Brazilijos akcijos tuo pat metu prarado daugiau kaip 8 
proc. vertės, be to, tarp prekiautojų pasklido kalbos apie akcijų 
rinkos likvidumo problemas. Europos akcijų rinkos, trumpam 
atsigavusios penktadienio rytą dei mažo Hong Kongo rinkos 
pakilimo, vėliau ėmė smukti dėl JAV akcijų nepastovumo. Va
liutų rinkose JAV doleris smuktelėjo Vokietijos markės atžvil
giu. 

Kairas. Rusija penktadienį apkaltino Izraelį tuo, jog Vidurio 
Rytų taikos procesas atsidūrė aklavietėje, nes Izraelis nesilai
kė su palestiniečiais pasirašytų susitarimų, spaudos konferen
cijoje Kaire sakė Rusijos užsienio reikaių ministras Jevgenij 
Primakov. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Biil Ciinton ketvirtadienį, 
praėjus dienai po baigiamojo susitikimo su Kinijos vadovu 
Jiang Zemin, telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Boris 
Jelcin. Rusijos naujienų agentūra ITAR-TASS pranešė, jog šio 
telefoninio pokalbio metu daugiausiai buvo kalbėta apie nusi
ginklavimą, dvišalius santykius bei pirmoje kitų metų pusėje 
įvyksiantį Rusijos ir JAV prezidentų susitikimą. B. Jelcin pa
žymėjo, kad keletas dvišalių dokumentų, pasirašytų rugsėjo 
mėnesį New Yorke, pagreitins sutarties „START-2" patvirtini
mą. JAV ir Rusijos prezidentai pažymėjo, jog santykiai, pag
rįsti abipusiu supratimu ir bendradarbiavimu, yra be galo 
svarbūs XXI amžiaus išvakarėse. 

Vatikane ketvirtadienį prasidėjo pirmtako neturintis sim
poziumas, kurio metu bus nagrinėjamos krikščioniškos anti
semitizmo šaknys. Tuo tarpu viena aktyviausių žydų organiza
cijų paragino Šventąjį Sostą atverti holokausto epochos archy
vus. Teologų simpoziumas, kuriame dalyvaus 60 žymiausių ka
talikų teologų ir protestantų bei stačiatikių bažnyčių atstovai, 
vyks tris dienas už uždarų durų. Žydai simpoziume nedalyvau
ja. Vatikanas tikisi, kad simpoziumas padės išspręsti praeities 
nesutarimus ir nesusipratimus. Tačiau Simon VVeisenthal cen
tras teigia, jog, nediskutuojant apie Katalikų Bažnyčios vaid
menį II pasauliniame kare. renginys bus „nieko vertas". Simpo
ziume ,j\ntijudaizmo šaknys krikščioniškoje aplinkoje" dau
giausiai bus nagrinėjamos religinės antijudaizmo ištakos kata
likiškajame mokyme per pastaruosius 2000 metų. Jau ketvir
tus metus viso pasaulio žydai reikalauja pagrindinio do
kumento, gal net popiežiaus enciklikos dėl holokausto. Popie
žius Jonas Paulius II, kuris užaugo nacių okupuotoje Lenkijoje 
ir stebėjo holokausto siaubą, dažnai griežtai pasmerkia antise
mitizmą. 

Sarajevas. Dėl NATO vadovaujamų taikdarių pajėgų išve
dimo iš Bosnijos kitais metais negali būti nė kalbos, ketvirta
dienį pareiškė vyriausiasis tarptautinės bendrijos tarpininkas 
Bosnijoje Carlos VVestendorp, kuris atsakingas už taikos įgy
vendinimą. Jis sakė nesąs sunerimęs dėl spėlionių, kad, taik-
dariams išėjus, Bosnijoje atsinaujintų karas, tačiau išreiškė su
sirūpinimą, kad užsienio tarpininkai liks be karinės ir organi
zacinės paramos, reikalingos taikai įgyvendinti. 

Taibei. Taivvano nuomone, Kinijos prezidentas Jiang Zemin. 
drąsiai siekdamas suartėti su liberaliomis kapitalistinėmis 
Jungtinėmis Valstijomis. į demokratiją gali pažvelgti naujomis 
akimis. Taivvano užsienio reikalų ministras Jason Hu sakė 
esąs nudžiugintas J. Zemin susidomėjimu JAV istorija. J. T" i 
kategoriškai atmetė tvirtinimą esą didžiulė Kinijos valst" ; 
dėl didelio neraštingumo ir skurdo yra nepasiruošusi demokra
tijai. J. Hu sakė, kad Taibei yra pasiruošęs be išankstinių sąly
gų derėtis su Beijing, tačiau negali sutikti su Taiwano pavaldu
mu Kinijai. 

Maskva. Rusijos parlamento Žemieji rūmai penktadienį pa
tvirtino tarptautinę konvenciją, draudžiančią kurti, gaminti ir 
naudoti cheminius ginklus. Komunistų opozicijos valdoma Val
stybes Dūma patvirtino konvenciją, dėl kurios anksčiau prieši
nosi, nerimaudama dėl šių ginklų sunaikinimo išlaidų. Pasak 
Reuters, Rusija turi daugiausiai pasaulyje — maždaug 40,000 
— cheminių ginklų, todėl jos parama šiai konvencijai ypač 
svarbi. Konvenciją pasirašiusios valstybės turi per 10 metų su
naikinti savo cheminius ginklus bei jų gamybos objektus ir 
suteikti smulkią informaciją apie gamybą ir eksportą chemi
nių medžiagų, kurios gali būti panaudotos šiems ginklams ga
minti. 

damas sudaryti sąlygas daly
vauti parlamento posėdžiuose. 

Jis tebeturi Seimo nario 
įgaliojimą, o konservatoriai 
linkę pradėti jo apkaltinimo 
veiksmus tik po teismo nuo
sprendžio. 

* Socialdemokratų remia
mam kandidatui į Lietuvos 
prezidentus Vyteniui Andriu
kaičiui jau pavyko surinkti 
20,000 rinkėjų parašų, tačiau 
parašai renkami toliau, ke
tvirtadienį Eltai pareiškė V. 
Andriukaičio rinkimu štabo 
vadovas Juozas Olekas. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 1 d.: Visi Šven

tieji. Liuc.nijus. Kirenija. Gy-
daudas. Vaiva. 

Lapkričio 2 d.: Vėlines. 
Maura. Tobijas. Vinifreda. 
Nora. 1862 m. gimė poetas, 
lietuvių tautos dainius Jonas 
Mačiulis-Maironis. 

Lapkričio 3 d.: Šv. Marty
nas de Porres. peruvietis 
<1569-1639>: Hubertas. Vid
mantas. Silvija, Vaida. 1918 
m. Aleksandras Voldemaras 
sudarė pirmąją Lietuvos vy
riausybę. 
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411 East Lynnvvood A ve. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATEITIES SAVAITGALIS 
JAU ČIA PAT 

Už savaitės, lapkričio 7 - 9 
dienomis, įvyks Ateities sa
vaitgalis. Visa savaitgalio pro
grama bus Ateitininkų na
muose, Lemonte. Savaitgalyje 
dalyvaus naujasis Ateities fe
deracijos pirmininkas Vygan
tas Malinauskas ir Lietuvos 
jaunųjų krikščionių demokra
tų pirmininkas Artūras Vaz
bys. Ateities savaitgalis yra 
puiki proga susitikti su dviem 
energingais jaunosios kartos 
Lietuvos veikėjais, todėl tiki
masi svečių ne tik iš Čikagos, 
bet ir iš toliau. 

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 tinkamai 
veiklai''. Svarstybas praves 
Alė Lieponienė. Jose dalyvaus 
dr. Ona Daugirdienė, Saulius 
Kuprys, Dainė Quinn ir MAS 
CV atstovas. 

10:30 v.r. Vyganto Mali
nausko pranešimas: "Ateities 
vizija ateitininkams Lietuvo
je". Diskusijoms vadovaus Lai
ma Šalčiuvienė. 

12 v.r. Įspūdžiai iš Palangos 
konferencijos. Apvalaus stalo 
diskusijoms vadovaus dr. Alo
yzas Pakalniškis, o dalyvaus 
Birutė Bublienė, Vygantas 
Malinauskas ir dr. Vaclovas 

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

tas: "Ateitininkų užjūrio veik
la dabar ir ateityje". Diskusi
joms vadovaus Arūnas Liu-
levičius. 

3:30 v.p.p. Apvalaus stalo 
svarstybos: "Kam ir kaip au
kojama ateitininkijos uždavi
niams Lietuvoje?" Diskusi
joms vadovaus dr. Petras Vy
tenis Kisielius. Dalyvaus: dr. 
Petras Kisielius, sesuo Daiva 
Kuzmickaitė, Lidija Ringienė. 

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

Sekmadienį, lapkričio 9 d.: 
11 V J . šv. Mišios Palaimin

tojo Jurgio Matulaičio koply
čioje. 

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

nešimas: "Jaunoji karta Lietu
vos politiniame gyvenime". 
Diskusijoms vadovaus Jonas 
Vaznelis. 

2:30 v.p.p. Politinis simpo
ziumas: "Užjūrio krikščioniš
kos minties politinis požiūris į 
Lietuvos partijas". Svarsty-
boms vadovaus dr. Petras Ki
sielius. 

Ateities savaitgalyje daly
vauti kviečiami visi, kuriems 
rūpi Lietuvos ir išeivijos atei
tis. Atvykę pajusime ateitinin
kų veiklos pulsą ir susipažin
sime su jaunais ir energingais 
Lietuvos veikėjais. 

Jaunučiams smagu Dainavoje Iš k.: Rima Giedraityte Daiva Ragaite, Regina Čyvaitė, Laura Sirgedaite, Diana 
Nuotr A l d o n o s K a m a n t i e n ė s Jankute, Virgilija Gaškaite ir .Julija Sirgedaite. 

VADOVĖLIS ĮŽODŽIUI 
PARUOŠTI JAUNUOSIUS 

Vėlyvą šių metų pavasarį 
Jaunųjų Ateitininkų sąjungos 
centro valdyba, lėšomis remia
ma Ateitininkų fondo, išleido 
22-jų puslapių vadovėlį/prati
mų knygelę, kad padėti kuo
poms ruošiant jaunimą įžo
džiui ir išlaikyti to proceso 
bendrumą tarp visų kuopų. 

Pirmame puslapyje Ona 
Daugirdienė, JAS CV-bos pir
mininkė, rašo: „Mielas jauna
sis ateitininke, ši knygelė yra 
parašyta tau, kad galėtum 
mokytis apie ateitininkų orga
nizaciją. Tikimės, kad tau bus 
smagu ir įdomu ją vartoti. 
Linkime tau ir visiems vai
kams, kurie šią knygelę skai
tys, ne tik išmokti kas para
šyta, bet pažinti dvasių, kurią 
primena ateitininko vardas. 
Sėkmės!" 

Vadovėlyje yra šie skyreliai: 
Ateitininkų istorija; vadai; 
penki principai; ženklas; orga-

ma, jaunučio įžodis. Pratimus 
sudaro šie skvreliai: Ką aš 
žinau apie ateitininkų vadus 
ir istoriją; Principai ir aš; Aš 
daug žinau apie ateitininkų 
ženklą, ir Ką aš išmokau apie 
ateitininkų organizaciją. 

Pirmasis skyrelis pradeda
mas sakiniu: „Mūsų organiza
cijos istorija rišasi su Lietuvos 
istorija ir su tų laikų pasaulio 
įvykiais". Išryškinama, kaip 
žmonės tuomet galvojo, kodėl 
kilo susirūpinimas Lietuvoje, 
tų rūpesčių išdavos — steigi
mas katalikiškos jaunimo or
ganizacijos, ir kilmė mūsų są
jūdžio pavadinimo. Seka chro
nologiškas apibūdinimas mū
sų organizacijos veiklos nuo 
įsteigimo iki Lietuvos neprik
lausomybės atstatymo. 

Antrame skyrelyje pradeda
ma trumpais biografiniais 
duomenimis Prano Dovydaičio 
ir Stasio Šalkauskio, išspaus-

ATEITININKUOS REIKŠMĖ 
MANO GYVENIME 

Pradėsiu nuo galo ir labai šiau Vytautui Petruliui, JDai-

nizacya; sąjungų ženklai; šū- d i n t o s i r j ų n u o t r a u k o s . T o l i a u 
U i D > l-» i *•%-» r\ r% c* • į A n n i i A i / t n m ( A r . ** l kis; himnas; jaunučio unifor-

KODĖL AŠ NORIU 
BŪTI ATEITININKU 

Aš noriu augti gyvendamas 
pavyzdingą gyvenimą. O tai 
pasiekti reikia ideologijos. 
Ateitininkų organizacija su
teikia man tą ideologiją — gy
venti krikščioniškai, pagal 
Dievo ir bažnyčios įsakymus. 

Gerbiu man duotą gyvybę ir, 
stengiuosi eiti tiesiu taku, 
kaip Kristus mokė. Ateitinin
kas gerbia kitų žmonių princi
pus ir galvosenas. Ateitinin
kas savo darbais turi būti 
pavyzdžiu šeimai, draugams 
ir aplinkai, kurioje gyvena. 

Mano tėvai man duoda kata
likiškos šeimos gerą pavyzdį, o 
aš stengsiuos sekti jų pa
vyzdžiu. Ateitininkų idėjos ir 
principai padės man gyventi 
gerą gyvenimą. Tie penki 
principai padės man būti ge
resniu žmogumi, kataliku, 
sūnum ir visuomenininku. 

Danius Šilkaitis 
JAUNIEJI ATEITININKAI 

ŠVĘS VĖLINES 
Daumanto - Dielininkaičio 

„šių laikų" ateitininkų vadai ir jaunųjų ateitininkų kuopos 
1950 metais. Pirma paskaita, jų nuotraukos: Kazys Pakš- susirinkimas Ateitininkų na-
jau studentu būnant, irgi atei- tas, Adolfas Darnusis, Anta-
tininkams. Reino Nepaprasto- nas Maceina, nas Maceina, Simas Sužie-
ji konferencija 1947 metais — " ė l i s , Juozas Girnius, kun. 

konkrečiai. Štai keletas labai navos" jaunimo stovyklos tary- mano pirmasis išvažiavimas Stasys Yla, Justinas Pikūnas 
apčiuopiamų „rašytinių" da
lykėlių, kuriuos atlikau per 
kelias dienas. Parašiau dr. Al
donai Juozevičienei, prašyda
mas Ateitininkų federacijos 
fondo apyskaitos. Parašiau Jo
nui Kupriui „Draugo" spaus
tuvėje, primindamas kad gra
žintu .Ateičiai" pasiųstas nuo
traukas. Parašiau „Ateities" 
administratoriui Juozui Poli-
kaičiui, prašydamas, kad pa
siųstų nors vieną „Ateities" 
egzempliorių Lietuvos ateiti
ninkų federacijos archyvui. 
Archyvas paskolino daug nuo
traukų paskutiniajam „Atei
ties" žurnalo numeriui. Pa
rašiau kun. Robertui Grigui 
dėl „MAS Programos vadovo" 
ir Ateitininkų vasaros sto
vyklų vadovo" platinimo Lie
tuvoje. Parašiau Laimai Šal
čiuvienei jos puikaus rašinio 
.Visi žinom, bet kartais už
mirštam" proga. Paruošiau ir 
pasiunčiau „Draugui" pasi
kalbėjimą su ViktoruValentu-
kevičiumi, Lietuvos Ūkio mi
nisterijos viceministru. Para-

R E D A K T O R Ė S 
K E R T E L E 

Ateitininkijos reikšmė 
mano gyvenime 

Norėdama paskatinti rimtai 
apgalvoti ateitininkijos reikš
mę mūsų gyvenime ir tuo pa
sidalinti spaudos puslapiuose 
su skaitytojais, pakviečiau ke
letą asmenų aprašyti ateiti
ninkijos reikšmę jų gyvenime. 
Vienas iš kviestųjų, dr. Romu
aldas Kriaučiūnas jau ištesėjo. 
Čia spausdiname jo atsiliepi
mą 

L A 

bos pirmininkui, kViesdamas ~ irgi su ateitininkais. Pir- Petras Kisielius Juozas Lauč-
dalyvauti pokalbyje spaudai, mos pareigos centro valdyboje ka Kazys Perokus ir Juozas 
Parašiau dr. Aldonai Palu- —MAstv . . . 
janskienei, Psichologijos kate- įvairios ekskursijos, stovyk-
dros vedėjai Vytauto Didžiojo los> bendradarbiavimas lietu-
universitete, Kaune, dėl tarp- viškoje spaudoje, visuomeninė 

veikla bazavosi ateitininkuo
se. 1958 metais porai metų 
atitrūkau nuo lietuviško gyve-

tautinių psichologijos organi 
zacijų sąrašo ir prieš kurį 
laiką pasiųstų knygų likimo. 
Paminėjau aštuonetą „rašyti
nių" atvejų. Penki jų, lietė 
ateitininkiškus reikalus. Kiti 
trys su ateitininkų principais 
irgi nesikryžiavo. 

Atrodytų, kad esu „užprog
ramuotas" tokiais ir panašiais 
dalykėliais rūpintis visam am
žiui. Liaudies išmintis sako, 
kad obuolys nukrenta netoli 
nuo obels. Ta mano obelis tai 
ateitininkų sąjūdis bei orga
nizacija. Štai keletas galimų 
priežasčių: 

J ateitininkus įstojau 1946 

Polikaitis. Vieno puslapio pra
timas seka šiuos du skyrelius. 

Paprasta, vaikui supranta
ma kalba, apibūdinami ateiti
ninkų penki principai se
kančiame skyriuje, o pratime 
vaikas turi parašyti pavadi

nimo, nors jį iš tolo sekiau, mma principo, kuris apibū-
Organizacinis patyrimas veik- dinamas trumpu aprašymu, 
loję su ateitininkais labai Pavyzdys: „Kai mano mama 
daug padėjo naujose JAV ka- užimta, aš jai pasaugoju bro 
no pareigose. 

Žvelgiant atgal, reikia kons
tatuoti, kad ateitininkų princi
pai davė stiprius vertybinius 
pagrindus. Pats šūkis „Visa 

liuką. Aš stengiuosi savo kam
barį sutvarkyti ir namuose 
padėti kur reikia. Aš su visais 
mėginu gražiai sugyventi". 

Po Ateitininkų ženklas" 
atnaujinti Kristuje" daugelį skyrelio, pratime reikalauja-
metų rodėsi per abstraktus, ma ne tik atsakyti klausimus, 
Krikščioniškosios vertybės bei *** i r nupiešti Juo trūksta 
ateitininkų ideologija davė š i a m Ateitininkų ženklui", 
gaires kuriant šeimą ir augi- Paskutinis skyrelis, po kūno 
nant bei auklėjant savo vai- J™ pratimas .Ateitininkų or-

metais, jiems dar slaptai vei- kus. Man augant ateitininkija ganizacįja". Cia pratimai, taip 
kiant. Pokarinėje Vokietijoje man tikrai buvo mano tėvas, o Pat> v a i k u i nesunkiai supran-
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DR. JANINA JAK&EV1ČIUS 
JOKSA 

6441 S. PuJeeM Rd., Chicago. IL 
Ra*. 708-422-7807 
K*>. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

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. 
trys taškeliais išvestos vaikų 
formos su ateitininkų ženkliu
kais kairėje pusėje krūtinės, ir 
lapo apačioje vieta vaikui pa
rašyti savo vardą sudaro va
dovėlio viršelį. 

Ona Daugirdienė rašydama 
skyriaus redaktorei minėjo, 
kad Detroito ir naujoji Phila-
delphijos kuopos jau įsigijo va
dovėlius, o Clevelando ir Čika
gos kuopos užsisakė. Džiugu 
matyti JAS CV-bos iniciaty
vos, kruopštumo ir įsipareigo
jimo pavyzdį. Laima 
I ARAS ZUOBA, M.D. 

INDRĖ RUDAmS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

1020 E Ogden Ave.. Suite 310 
Naperville, IL 60563 

T«l. (630)527-0090 
3825 Hignland Ave . 

Tower 1 ,Suit« 3C 
Dov»n«r» Grove. IL 90515 

Tel. (630)436-0120 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
8132 S. K a d M Av. 

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

K a t M t o tat 773-776-2880 
. 7Q» 4<6 6646 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Mato St 
Matteaon. IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNE7HJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Danių gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., Chleago. IL 
Tai. 773-736-6660 

4707 S. Ollbaft, La Oranga, IL 
Ta*. 708-352-4487 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773 -471 -3300 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Cftiropraktmis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. rtaltom, Bridgavtow. IL 60466 

Tat 706-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUAACEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

TMey Put, IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTVI GYDYTOJA 

3 8 0 0 H a N a n d A * * , Sto. 201 
(skersai gatves nuo Good Samaritan Sgonina») 

Dovmers Grova, IL 60615 
T a i . 6 3 0 8 8 0 - 3 1 1 3 

Valandos susitarus 

EDMUNDAS VfŽINAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ava. (prie AuaUn) 

T a t 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAfTIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMS.Y MEDTCAL CUNKJ 
15806-177 St. I M « ( L a0*3» 

Priklauso Palo* ConimunrTy Mo*p*ai 
S'Var CfOSS Hosp-taS 

Valandos pagal susitanmą 
Tat 706-257-2266 

DR. EUOLHJS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaNer S t , Lemont tL 60438 
Tai. 815-723-1864 

7600 W. Cottage Dr. 
Pelos Heigtrta, IL 60463 

Tel 708-381-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

R«z. 706-246-0067 art* 706-2464661 
6440 S. PutMtd Road 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
WeetchtMt»r, IL 00154 

Tat 706-344-1684 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 706-652-4158 atsakomas 24 vai 
1443 S . 508) Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 

Išskyrus trečd , seštad. 1 1 - 4 v.p.p. 

Lietuvių švietimo tarybai (?) 
draudimą veikti atšaukus, ga
vau nario pažymėjimą. Pažy
mėjimą su nuotrauka. Tai bu
vo mano pirmoji negrupinė 
nuotrauka. Ateitininkai — tai 
mano pirmoji organizacija, 
nors gal tėvų ir buvau pri
rašytas angelaičių organizaci
jai dar Lietuvoje. Mano pir
mos visuomeninės pareigos 
irgi ateitininkuose. 1947-48 
metais buvau kuopos laikraš
tėlio ekspeditorius. Pradžioje 
nežinojau ką tas terminas 
reiškė, bet jaučiausi svarbiu. 
Mano pirmoji premija už ko
respondenciją vasaros stovyk
loje 1949 metais. Pirmas skai
tytas referatas irgi ateitinin
kams — 1948 metais. Pirmos 

dažnai ir mano motina. Tėvai 
jau amžinybėje, o ateitininkija 
vis dar gyva. Nėra namų be 
dūmų, bet čia jau kita tema... 

Šių metų išvakarėje pasida
riau dvi Naujųjų metų rezoliu
cijas: išmokti naudotis elekt
roniniu paštu ir parašyti pas
kutinį testamentą. Pirmąją re
zoliuciją jau įvykdžiau. Antra
jai dar turiu porą mėnesių 
laiko. Testamente planuoju 
atsitolinti nuo tradicijos, nes 
norėsiu, kad mano palaikai 
būtų sudeginti. Tada galėsiu 
atsigulti šalia tėvo kapo gra
žiame pušyne ant Šventosios 
upės kranto. Bereikalingas 
laidotuvių išlaidoms sutaupy
tus pinigus nukreipsiu į gy
vąją ateitininkų veiklą, grei-

pareigos kuopos valdyboje — čiausiai, Lietuvoje, 
pirmininko — Muenchene, Romualdas Kriaučiūnas 

tami. Pavyzdžiui, vaikas turi 
atsakyti kuriai sąjungai prik
lauso asmuo: J& jau baigiau 
mokslus ir turiu darbą. Aš tu
riu šeimą. Man labai smagu 
būti jaunučių globėja". Tuo 
tarpu supažindinime su sąjun
gų ženklais, vaikas prašomas 
nuspalvinti teisingomis spal
vomis sąjungų ženklelius. Li
kusieji skyreliai yra supažin
dinimas su pateiktomis temo
mis ir nebeturi pratimų. 

Vadovėlio bendras vaizdas 
labai teigiamas. Nors nespal
votas, savo išdėstymu teksto, 
paveikslėlių ir nuotraukų, yra 
patrauklus, neprigrustas, ir 
vaikui suprantamas. Vadovė
lis bendrai sudaro rimtą, san
tūrų, tačiau patrauklų vaizdą. 
Antraštė „Jaunasis Ateitinin
kas... Mano įžodžio knygelė". 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8366 S. Robertą Road 
I M n l i n i l i ' — -

raCKpry naia 
Tai. 708-596-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
. INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas tx»i chirurgija 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2608 
Valandos pagal susitanmą 

Vakarais ir savaitgaliais t«l 708-834-1120 
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Vidaus ir plaučių ligos 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Tai. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASAJTIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burtoar*. R. 
Tel. 708423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

NUČLE sfANKEVIČIUTĖ, M. 
Board Certified. Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croat Profaetional PavMon 

3 fl. South 
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Tol. 773-471-7879 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
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diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 
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priimami absoliučiai punktualiai 
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DR. A.B. GLEVECKAS 
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n Rimties valandėlė 

TURIME JĖZAUS 
UŽTIKRINIMĄ 

PRAEITIES LIŪNAS NEBE
TURI ATEITIES LIETUVOJE 

RASA RASTAUSKIENĖ 
Per Vėlines pr is imename 

mirusius tikinčiuosius. J ie j au 
yra paskutiniame žmogaus ke
lionės pas Dievą etape — ta rp 
mirties ir amžinojo džiaugsmo 
su Dievu danguje. Mišių skai
tiniai (iš pirmųjų Vėlinių die
nos Mišių) primena, kad žmo
nių ryšiai bei pr iklausomumas 
nuo vienas kito siekia ir už 
mirties. Pirmasis skait inys 
(Jobo 19:1, 23-27; „Mišiolė
liuose" 957 psl.), pa remtas ti
kėjimu, jog žmogaus ir Dievo 
ryšiai siekia ir už mirt ies . An
trame skaitiny (1 Kor 15:51-
57; Mišiolėliuose" 982 psl.) 
girdime, kad mirties geluonis 
išrautas, kad mirties ta r iamą 
pergalę nustelbia J ėzaus pri
sikėlimas iš mirties ir jo dėka 
mes — tikintieji — visi kar tu 
dalyvaujame jo prisikėlime. 
Pagaliau Evangelijoje (Jono 
6:37-40; Mišiolėliuose" 1003 
psl.) Jėzus pats užt ikr ina 
mus, kad visi juo tikintieji — 
tad ir sielos skaistykloje — 
jau turi amžinąjį gyvenimą. 

Sio sekmadienio skait inius 
komentuojantis kun. Carroll 
Stuhlmueller pr imena, kad 
mirusieji tikintieji j a u pasiekė 
paskutinį savo kelionės į Die
vą etapą. Mirę jie j a u buvo 
rasti verti, nes tikėjo Jėzumi. 
Net dar nepasiekę dangaus , 
jie jau regėjo Jėzų aiškiau ir 
asmeniškiau, nei įmanoma 
dar žemėje pasilikusiems. Jų 
troškimas Dievo juos ir t rau
kia, ir stiprina. J ie džiaugiasi, 
nes jau turi savo troškimo ob
jektą — Dievą; bet j ie ta ip pat 
ir kenčia, nes dar ne visiškai jį 
turi. Jų skausmas kyla iš jų 
didelio ilgesio Dievą visiškai 
turėti. Ir šis kentėjimas juos 
nuskaistina-, nes plaukia iš 
stiprios meilės. Juo labiau jie 
nuskaistinami, tuo didesnė jų 
meilė, tuo arčiau jie prie savo 
tikslo, bet taip pat tuo ir di
desnis jų ilgesys — troškimas, 
tad ir išsiskyrimo skausmas . 

Šv. Rašto mokslininkas, 
kun. Stuhlmueller. nurodo, 
kad abi sąvokos — ir jungian
čios meilės, ir išskyrimo 
skausmą didinančios meilės 
— glūdi žodyje „Atpirkėjas", 
kaip jis naudojamas Jobo kny
gos 19:25 eilutėje: „Juk žinau, 
kad mano Atpirkėjas gyvas: 
galų gale jis pakils kaip liudy
tojas žemėje". Prel. Antanas 
Rubšys, kurio vertimą čia pa
citavome, paaiškina, kad 
„Go'el[is]" (verčiamas „Atpir
kėjas") yra šeimos narys , tu
rintis pareigą rūpintis šeimos 
narių garbe ir reikalais. Ka
dangi sekančioje eilutėje Jo
bas užsimena mirtį ir kad po 
to regės Dievą, manoma, jog 
Jobas Dievą laiko tuo „Go-

eliu", kuris įrodys jo nekal
tumą — jog jo kentėjimai ne
buvo jo nusikal t imų pasekmė, 
kaip manė jo buvusieji drau
gai. 

Kun. Stuhlmueller nurodo, 
kad „Goelis", kurį riša kraujo 
— giminystės ryšys, suprasti
nąs ir kaip Išteisintojas. Krau
jo ryšys yra st iprus, instinkty
viai t raukiant is žmones gel
bėti savuosius, t raukiantis ir 
krikščionis vieni kitiems į pa
galbą: „Todėl jei kenčia vienas 
narys, su juo kenčia ir visi" (1 
Kor 12:26). Jobas Dievo šau
kiasi, vadindamas jį „mano 
Goeliu" — tuo pačiu vardu, 
kuriuo Dievas buvo vadina
mas Izaijo 40-55 skyriuose, 
k u r Dievas prisima „Goelio" 
pareigas, vaduodamas savo 
tautą iš vergovės ir atkurdin-
damas juos Jeruzalėje. 

Tad jei Dievo ryšys yra toly
gus kraujo — giminystės ry
šiui, nenuostabu, kad Jobas 
ta ip drąsiai ir atvirai kalba su 
Dievu, su tokiu pasitikėjimu, 
kad Dievas t ikrai įrodys jo ne
kaltumą. Kadangi j is pats 
tebėra gyvas, Jobas žino, kad 
jo Gynėjas — Atpirkėjas — 
„Goelisn tebėra gyvas ir jį ap
gins nuo pasmerkimo. Jobas 
kalba su semitų kalbomis bū
dingu vaizdumu: „Kad kas 
ėmęs mano žodžius užrašytų, 
knygosna įtrauktų! Kad kas 
geležim juos įrėžtų į uolą, ant 
skardos švininės įrašytų am
žiams!... Aš savo kūne Dievą 
regėsiu... — Tada jį išvysiu — 
aš pats į jį žvelgsiu; jis mano 
akims nebebus svetimas". 

Toks pa t s t iprus ir patvarus 
„Goelio" giminystės ryšys ir 
mus jungia tiek su mirusiais 
tikinčiaisiais, t iek ir su pačiu 
Dievu. Kai mes meldžiame 
Dievo gailestingumo mirusie
siems, j ie mums perduoda dalį 
savo ilgėjimosi Dievo. Mes 
prašome, kad Dievas juose ug
dytų meilę, kur i nuskaidrins 
jų širdis ir pagreitins jų susi
jungimo su Dievu laiką. Kai 
j ie savo ilgesį perduoda mums, 
gilėja ir mūsų ilgesys Dievo, 
prasideda ir mūsų pačių nus-
kaidrinimo metas — dar net 
prieš mirtį. 

Todėl mes su tikinčiųjų sie
lomis skaistykloje galime „dė
koti Dievui, kuris duoda 
mums pergalę per mūsų Vieš
patį Jėzų Kristų", dėl „gimi
nystės" ryšio, kuris riša ne tik 
Kristų su jo Tėvu — Dievu, 
bet ir mus su juo, taip, kad 
kaip Jobas galime būti tikri 
savo išgelbėjimo. J u k pats 
Jėzus (šio sekmadienio Evan
gelijoje) mus užtikrino: „Vyk
dau ne savo valią, bet valią to, 
kuris mane siuntė... 

Aldona Zailskaitė 

Tėvynės sąjunga, nepaisyda
ma didžiulio pasipriešinimo, 
šantažo ir grasinimų yra pa
siryžusi iki galo ištirti ekono
minius nusikaltimus, toliau 
sieks veiksmingai kovoti su 
korupcija, kad ir kokie aukšti 
pareigūnai būtų įsipainioję į 
šiuos dalykus. 

Tėvynės sąjunga neatsisa
kys ir vieno svarbiausių savo 
rinkiminės programos teiginių 
— mažinti įtampą visuome
nėje: „Komunizmas pirmiau
sia vertintas kaip nežmoniška 
doktrina, kuri paniekino tei
sinės valstybės principus, teo
riškai pagrindė masinį smur
tą, žmonių ir tautų teisių pa
žeidimus, skatino neapykantą, 
fizinį ir dvasinį naikinimą. 
Mūsų tikslas — šalinti nusk
riaustųjų ir skriaudėjų arba 
nevalingai pasinaudojusių su
dėtingomis aplinkybėmis su
priešinimą, mažinti politinę ir 
emocinę įtampą Lietuvos 
visuomenėje, vesti ją į susitai
kymą. Tai užtikrins mūsų sie
kiamas teisingumas be keršto. 

Pratęsdami ir plėtodami Lie
tuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos 1990 m. kovo 
mėn. 27 d. Pareiškimo nuosta
tas tuo tikslu sieksime: 

aiškiai skirti visus, vykdžiu
sius genocidą ir nusikaltusius 
žmoniškumui buvusius NKVD, 
KGB ir GRU darbuoto
jus , taip pa t kitus bendra
darbius, padariusius krimina
linių nusikaltimų, nuo nusi
kaltimų nepadariusių buvusių 
agentų ir informatorių, kurie 
neretai šantažu ir grasinimais 
būdavo priverčiami bendra
darbiauti su specialiosiomis 
tarnybomis ir po 1990 m. kovo 
mėn. 11 d. nutraukė tokią 
veiklą; 

t ikint žmogaus gera valia ir 
atsižvelgiant į okupacijų metų 
aplinkybes, neskelbti agentų 
ir informatorių, bendradarbia
vusių su KGB struktūromis, 
sąrašų; 

nustatyti baudžiamąją atsa
komybę už šantažavimą praei
ties ryšiais su KGB, taip pat 
buvusių KGB bendradarbių 
(agentų ir informatorių) ne
teisėtą skelbimą asmeniniais 
(sąskaitų suvedimo) ir pana
šiais tikslais; 

asmenų prievartavimą gra
sinimais, kad jie toliau tęstų 
šio pobūdžio paslaugas užsie
nio valstybėms ar atskiriems 
asmenims, laikyti sunkiu nu
sikaltimu Lietuvos valstybei". 

Šiandien reikėtų pripažinti, 
kad, įrašę šią nuostatą ir pa
sinėrę į labai sudėtingas šian
dienos problemas, mes neįver
tinom jėgų, kurios vis dar te
benori Lietuvą klampinti iki 
galo neatskleistos istorijos 

gniaužtuose. Mes manėm ir 
tebemanom, kad tos jėgos ne
beturi ateities mūsų valsty
bėje. Deja, pajudinus visus ko
rupcinius klanus ir kai kam 
labai bijant, kad, Vytautui 
Landsbergiui tapus Lietuvos 
prezidentu, liks dar mažiau 
galimybių įžūliai vogti, kyši-
ninkauti, pradėta naudoti 
bjauri KGB korta. Aiškus ir 
pagrindinis tikslas, kuriam 
mes nesiruošiame pasiduoti — 
įsivelti į visokiausius kaltini
mus ta rp politikų, vėl su
priešinti visuomenę, dar la
biau susilpninti žmonių pasi
tikėjimą valstybe. Aš supran
tu įvairius specialiai tam dir
bančius Strateginių tyrimų 
centrus, nenustebino LDDP, 
bet man sunkiai suvokiama 
Centro sąjungos, Socialdemok
ratų partijos pozicija — argi 
dar nematoma, kad per de
šimt laisvėjimo metų subren
do nauja karta, kuri bodisi 
visomis KGB šmėklomis ir 
šmėklelėmis, kuri nori dirbti 
ir gyventi dabar, kuriai Kovo 

11-oji — brūkšnys tarp seno ir 
naujo? 

Matyt, suklydom galvodami, 
kad užtenka geros valios, tvir
to žodžio ir kad žmonių kir-
šinimas nebesugrįš. Todėl jau 
dabar yra dirbama, ruošiant 
įstatymus, pataisas, kurios 
turėtų ginti ir atskirus žmo
nes, ir visuomenę nuo šanta
žo, kurie vieną kartą ir vi
siems laikams atskirtų niekuo 
nekaltus, visą sovietmetį šan
tažuotus, žmones nuo nusikal
timus padariusių asmenų. 

Antradienį (spalio 27 d.) ko
rupcija į tariamas A. Butke
vičius ėmė šantažuoti dar tris 
Seimo narius konservatorius. 

Pažiūrėkime, kurie Seimo 
nariai buvo parinkti šį kartą. 

A. Stasiškio siūlymu visai 
neseniai buvo priimta prezi
dento rinkimų pataisa, pagal 
kurią visi kandidatai įparei
gojami rinkimų vaizdinėje me
džiagoje nurodyti savo ryšius 
su užsienio žvalgybomis ar bu
vusį mokymąsi žvalgybos mo
kyklose. 

S. Stačiokas, pripažintas tei
sės žinovas, vadovavo komisi
jai , kuri pasiūlė A. Butke
vičiui taikyti kardomąją prie
monę — įkalinimą. 

R. Razma buvo aktyvus tos 
komisijos narys, nuolat do
mėjosi ekonominių nusikalti
mų bylų tyrimu. 

Prisiminkime — kiek anks
čiau, net pasitelkus buvusius 
aukštus KGB pareigūnus, bu
vo apšmeižtas Seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis. 

A. Butkevičiaus bylos ty
rimą prižiūr int isgeneral inis 

prokuroras K. Pėdnyčia LNK 
televizijos laidoje nepagrįstai 
užsipultas, panaudojant kan
didatą į prezidentus, buvusį 
vieną prokuratūros vadovų A. 
Paulauską. 

Visi, sutikę liudyti korupcija 
įtariamo A. Butkevičiaus by
loje, žmones yra arba jo apkal
tinti ryšiais su KGB, arba va
dinami provokatoriais. 

Kriminaliniu nusikaltimu 
į tar iamas žinomas politikas 
„ginasi" visais įmanomais bū
dais, panaudoja buvusių KGB 
darbuotojų operatyvinį paty
rimą, dezinformaciją, šantažą. 
Galbūt tikimasi, kad dabar
tinė valdžia pabūgs tolesnio 
šmeižto ir sutiks „susitarti" 
kažkaip „numarinti" bylą. Pa
našu, kad LDDP valdymo me
tu taip ir elgdavosi valstybės 
bei generalines prokuratūros 
vadovybė, nes nebuvo ištirta 
nei vieno rimtesnio ekonomi
nio nusikaltimo. 

Darosi aišku, kokie sunku
mai laukia teisėsaugos insti
tucijų, kai bus baigiamos tirti 
didžiosios bankų išgrobstymo 
bylos, kai bus paliestos net se
kimo tarnybas turėjosios nusi
kalstamos ekonomines gru
puotės, ne viena gija susiju
sios ir su žymiais politikais. 

Gaila, kad nesveikos poli
tinės aistros, įtraukę ir poli
t ikus, ir spaudą, ir nemažą 
dalį visuomenės, vėl neleidžia 
visiems susikaupti prieš pa
grindinį šių metų įvykį — Pre
zidento rinkimus. Kas gali pa
neigti galimybę, kad kai kam 
naudinga tokia dūmų uždan
ga, kad rinkėjai taip ir ne
pradėtų mąstyti apie kandi
datų intelektualinį sugebėji
mą užimti vadovo postą 

Iš kitos pusės, A. Butke
vičiaus byla atlieka ir lakmu
so popierėlio funkciją — kaip 
kandidatai į prezidentus žiūri 
į kyšį paėmusį eilinį pilietį ir 
kaip — į tai padariusį Seimo 
narį- Tai vienas iš pirmųjų eg
zaminų. Iš jų požiūrio šiuo 
klausimu galima spręsti, kaip 
kyšininkavimas, korupcija bus 
vertinami jiems atėjus į Prezi
dento postą. 

Beje, A. Butkevičiaus elge
sys uždėjo bjaurią dėmę ne tik 
Seimui bet ir taip vadinamai 
j aunų politikų kartai — pasi
rodė, kad jaunas amžius nie
kaip negali būti pagrindiniu 
privalumu politikoje. 

Baigdama noriu dar kartą 
pabrėžti, kad Tėvynės sąjunga 
lieka dar labiau įsitikinusi, jog 
visuomenės skaldymas KGB 
metodais — „Skaldyk ir val
dyk", bet „Šantažuodamas — 
parklupdyk" — jau istorijos 
praeitis. Žiūrėjom ir žiūrėsim 
į ateitį ir dabartį. Kiekvienas 
žmogus, nepadaręs nusikal
timų, dėl savo praeities turi 
jaust is ir tikrai jausis saugus 
mūsų valstybėje. 

Danutv Bindokienė 

Lietuva išliks, o mes? 
Lietuvos prezidento rinki

mai už maždaug dviejų mė
nesių. Kadangi balsavimai 
vyks visai prieš Kalėdas, dau
gelis dabar svarsto, kokią ka
lėdine dovaną jie atneš mūsų 
tėvynei. Ir, be abejo, kiekvie
nas turi nuomonę, kokia dova
na būtų geriausia. 

Nors kandidatų į prezidento 
vietą yra visas būrys, bet 
kažkaip lenktynėse jau prasi
kiša trys: Vytautas Landsber
gis. Valdas Adamkus ir Ar
tūras Paulauskas. Visi kandi
datai kol kas laikosi gan 
santūriai, nes, pagal įstaty
mus, tikroji rinkimine kampa
nija tegali prasidėti apie lap
kričio pabaigą. Galbūt tuomet 
jų planai ir siekiai pasidarys 
aiškesni. Tačiau, kaip galima 
spręsti iš Lietuvos (ir užsienio 
lietuviui spaudos bei kitos 
žiniasklaidos, propagandos 
ratai jau smarkiai sukasi: už 
kanidatus pilna burna kalba 
jų šalininkai ir viešai — gir
dami savąjį, ir iš pasalų — 
stengdamiesi mesti kiek gali
ma daugiau šešėlių ant opo
nento. 

Nors Lietuvos vidaus politi
ka dar neturi daug laisvų 
rinkimų patirties ir galbūt 
nėra įpratusi naudotis greito
jo susižinojimo priemonėmis, 
kad veiksmingai įtaigotų bal
suotojus, vis dėlto nuolatinės 
užuominos radijo laidose ir 
televizijoje, be abejo, turės 
pasekmes. Galbūt kiek ma
žiau efektinga yra spauda, 
nes ji ne taip plačiai pasiekia 
rinkėjus, juo labiau, kad laik
raščių Lietuvoje dar vis labai 
gausu, o jų kainos nelabai 
įkertamos eiliniam piliečiui, 
besirūpinančiam susimokėti 
komunalinių paslaugų bei 
kasdieninės buities sąskaitas 
iš skūpios algos arba pensijos. 

Nepaisant, kas laimės prezi
dento rinkimus, Lietuva iš
liks. J i dešimtmečius nepas-
kendo raudonoje bolševizmo 
jūroje, nors laisvės krantą pa
siekė ir apdaužyta, ir su
luošinta. J i išsilaikė LDDP 
valdžios metais, kai pagrindi
nis vyriausybės rūpestis buvo 
ne žmonių gerovė, bet 
troškimas kaip galima dau
giau valstybės turto sukimšti 
į savo kišenes. Žinoma, būtų 
idealu, kad naujuoju prezi
dentu išrinktume asmenį, tin
kamiausią toms pareigoms, 
naudingiausią savo tautai. 
Vienok šioje Ašarų pakalnėje 
dažnai ,.ne taip rope kepa. 
kaip šeimininkė nori"... 

Lietuva išliks ir po rin
kimų. Ilgainiui ginčai, kalti
nimai ir priekaištai nurims, 
gyvenimas pradės ramiau 
banguoti. O kaip bus su mu

mis? Ar mes įstengsime vel 
peržengti atsiradusius ta rpu
savio sprūdžių tarpeklius ir 
kartu dirbti kultūrini, visuo
meninį darbą savo ir savo 
tėvų žemes labui? 

Norime tikėti, kad taip, bet 
abejonių spiečiai nesiliauja 
zyzę aplink, lyg uodai lietingą 
vasarą. Jau dabar ryškėja du 
frontai — ..landsbergininkų ir 
adamkininkų" «kaip kažkas 
juos pusiau juokais pavadino' . 
Suprantama, kiekvienas turi 
teisę remti patinkamą kandi
datą ir dėti pastangas, kad jis 
būtų išrinktas. Vienok būti
numas pasirinkti tarp šių 
dviejų, asmenų piktai skaldo 
ir taip nelabai vieningus už
sienio lietuvius, ypač kultū
rininkus bei visuomeninikus, 
anksčiau pratusius dirbti kar
tu, o jau ir dabar rodančius 
nesutarimų žymes. Ar po rin
kimų mums pavyks *as 
spragas užtaisyti9 Veikliųjų 
žmonių savo tarpe jau nebe
daug turime. Jeigu ir tie pa
tys susipriešins tarpusavyje, 
kas ateityje atliks darbus, gy
vybiškai svarbius užsienio lie
tuvių visuomenei? 

Lietuviai visad mėgo politi
kuoti. Nemažai jaunesniųjų 
jau veiksmingai jungiasi į šio 
krašto politiniu partijų veik
lą, ypač rinkiminių kampa
nijų metu. Vyresnieji, ku
riems galbūt yra sunkiau tai 
padaryti, politikuoja bent žo
džiais, išskyrus, kai. reikia 
(dažniausiai del LietuVos rei
kalų; įsijungti į laiškų ra
šymo, telen-amų siuntimo ar 
savo atstovų Vašingtone įtai-
gojimo akcijų. Prieš svarbes
nius, ypač prezidento^ rinki
mus, mūsų tautictiailLaip pat 
užsiima plačiomis diskusijo
mis: kas geriausias kandida
tas, už ką žada balsuoti ir ki
tus raginti balsą atiduoti. Tad 
galima suprasti, su kokiu 
įkarščiu kalbama apie svar
biuosius rinkimus Lietuvoje. 
Dabar jau daug daugiau 
užsienio lietuvių turi įsigiję 
Lietuvos pasus ir ruošiasi bal
suoti. Kiti aukoja dolerius, 
renka parašus, rašo spaudoje 
ir dalyvauja salėse, kai vyksta 
politiniai pranešimai. J i e taip 
pat stengiasi kuo daugiau 
kitų patraukti savo pusėn, 
kad remtų jiems pat inkamiau-
sią kandidatą Jeigu kas atsi
sako tai padaryti, kyla nepasi
tenkinimas, virstantis net as
meniškais užgauliojimais. 

Nesiskaldykime! Gyvename 
demokratiniame krašte, ne tik 
patys elkimės demokratiškai, 
bet savo pavyzdžiu ir Lietu
voje tautiečius to pamoky
kime. 
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GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS Tačiau laik-
(Tęsinys) 

Laikraštyje paskai tęs , kad 
Alytuje vyksta" Lietuvos krep
šinio pirmenybės, broliui Ste
pui pakuždėjau: „Rytoj vyk
stame į Alytų. Daryk,ką nori!" 

— Ar tu išprotėjai? — atšovė 
Stepas. 

Nepaisant visko, rizikavome 
ir kitą dieną jau stovėjome 
prie stadiono Alytuje. 

— Prašom, prašom, ponai, 
jums bilietų nereikia. — nus
tebino mus prie durų. 

Po tokio pasisekimo pasu
kome į Klaipėdą, kur gyveno 
broliai. Ir Į Palangą, kur gyve
no Joanos seserys. Aišku bu
vo, kad saugumas žinojo kiek
vieną mūsų žingsnį. Laimė, 
viskas baigėsi gerai. 

Po poros metų Čikagon at-
sikvietėm Jurgį ir Zoselę. 

Suėjimai su telšiškiais, žemai
čiais, draugais buvo pilni 
skambių dainų, muzikos ir šo
kių. Surengėme ir porą pri
vačių koncertų. Parodėme 
daug Amerikos su įspūdin
gomis kelionėmis į Colorado 
pas seserį ir į New Yorką pas 
sūnų. 

PASAULIO LIETUVIU 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

Ramus gyvenimas buvo per
t raukas žinios iš Toronto. Ten 
mūsų Sporto sąjungos vado
vas P. Berneckas, norėdamas 
pagyvinti išeivijos sportinį 
gyvenimą, pasiūlė suruošti 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nes. Sąjungos suvažiavimas 

vienbalsiai t a m pritarė. 
1978 m. birželio mėn. gra

žiame Toronto stadione išsiri
kiavo tūkstantinė lietuvių 
sportininkų iškilmingam I 
PLS žaidynių atidarymui. Su
gužėjo jie iš įvairių kraštų, 
t rūko tik Lietuvos. 

Buvau pakviestas į organi
zacinį komitetą vienam užda
viniui: suorganizuoti lauko te
niso varžybas. Nusivežiau vi
są Čikagos lietuvių teniso klu
bo valdybą ir 50 žaidėjų. 
Varžybos vyko trijuose aikšty
nuose, dalyvaujant 120 tenisi
ninkų. Spėjau dar ir pats daly
vauti ir laimėti du sidabro 
medalius: senjorų klasėje vie
nete ir vyrų klasėje dvejeto 
varžybose. 

Tose žaidynėse labai gerą 
įspūdį paliko Australijos lietu
vių sportininkai. J ie buvo pui
kiai aprengti, drausmingi ir 
laimėjo nemažai medalių. Jų 
vadovas buvo jaunystėje geras 
krepšininkas, dar pažįstamas 
iš Vokietijos laikų, žurnalistas 
Antanas Laukaitis . Jo idėja 

buvo ne t:k dalyvauti žaidy
nėse Kanadoje, bet tai šim
tinei Australijos sportininkų 
suteikti progą pamatyti Ame
riką. Tačiau Sąjungos centro 
valdyba Toronte atsisakė to
kią kelionę organizuoti. A. 
Laukaitis paprašė mano pa
galbos. Po nemažos telefono 
sąskaitos, australiečiai auto
busu pasiekė Bostoną, iš ten 
pro New Yorką, Clevelandą, 
Detroitą, atkeliavo į Čikagą. 
Visur turėjo įvairias varžybas, 
visur buvo šiltai priimti Ame
rikos lietuvių. Čikagoje atsira
do daugiau norinčių juos 
priimti ir pagloboti, negu buvo 
sportininkų. Be krepšinio, 
tinklinio ir lauko teniso rung
tynių, jiems suruošėme iškil
mingą sutikimo pokylį Jauni
mo centre, dalyvaujant net 
400 asmenų. J oficialius svei
kinimus australiečių padėką 
išreiškė jų vadovas A. Laukai
tis. Mane apdovanojo gražiu 
pažymėjimu ir dar gražesniais 
žodžiais: „... Kad mes galėjome 
pamatyti Ameriką ir dabar 

čia, pilnoje salėje, galime 
džiaugtis šiltu čikagiškių pri
ėmimu, esame labai dėkingi 
V. Grybauskui. Sporto pasau
lis jį pažįsta kaip krepšininką, 
trenerį, lauko tenisininką, o 
mes jo nepamiršime už suor
ganizavimą mums tokios pui
kios kelionės..." 

II P L S ŽAIDYNĖS 
ČIKAGOJE 

Organizaciniame šių žaidy
nių komitete gavau rūpintis 
informacija, spauda ir dar 40 
puslapių „Pasaulio lietuvių 
dienų" leidiniu. Tos žaidynės 
vyko kartu su Lietuvių dieno
mis. Ta proga buvo išleistas 
puikus leidinys, kurį redagavo 
B. Nainys. Jis nepagailėjo vie
tos sportui, tad man teko re
daguoti tuos puslapius apie 
lietuvių sportą. ŠALFAS s-gą 
ir žaidynes. 

Žinoma, teniso nepamiršau: 
laimėjau I vietą senjorų kla
sėje ir II v. vyrų dvejete. Sū
nus Rolandas aukso medalį 

Australuos lietuvių sporto darbuotojas ?.urn Antanas Laukaitis, dabarti
nis ALFAS — Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos pirmininkas 
ir oficialus Australijos lietuvių atašė 2000 metais Australijoje vyksiančiai 
pasaulinei olimpiadai. 

vyrų dvejete ir sidabro miš
riame dvejete. 

DAUG ĮVYKIŲ TARP II 
IR III P L S ŽAIDYNIŲ 

Tas kelių metų tarpas buvo 
pilnas svečiu ir vestuvių. 
Pradžiai, po 10 metų pastangų 

iš okupuotos Lietuvos leidimą 
mus aplankyti gavo brolis 
Stepas. Su juo kartu žaidėme 
krepšini ir futbolą Telšių 
..Džiugo" komandoje. Jis dar 
puikiai žaidė ir stalo tenisą. 
Kartu buvome partizanai prie 
Plateliu ežero 1944 m. vasarą. 

1 Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

VERŽIAMĖS Į KOMPIUTERINI 
AMŽIŲ 

Prieš porą savaičių Cleve-
lando svarbiausias dienraštis 
..Plain Dealer" išspausdino di
delę spalvotą nuotrauką ir 
dviejų skilčių straipsnį pa
gerbti Ohio valstijos geriausią 
technologijos mokytoją Aman
dą Muliolienę. Iš straipsnio 
-užinome. kad tokį titulą jai 
šiais metais paskyrė „Techno
logy and Learning Magazine" 
po to. kai St. Augustine aka
demijos atstovė ją šiai, Micro
soft Corp remiamai, premijai 
pristatė, plačiai aprašydama, 
kaip Amanda savo mokykloje 
įveda technologiją į mokymo 
eigą. 

Tiesa, kad daug šimtmečių 
mokyklose mokymas vyko be 
kompiuterių. Tiesa, kad di
džiuma pasaulio mokyklų 
kompiuterių neturi ir sėkmin
gai savo vaikus tebemoko. Bet 
taip pat tiesa, kad šiandien 
toli nenueisi be kompiuterio 
pažinimo ir sugebėjimo juo 
naudotis, kai kompiuteris juo 
toliau, tuo daugiau persunkia 
visas gyvenimo sritis. Elektro
ninė technologija vystosi nepa
prastu spartumu, įgalindama 
žmoniją ir mokyklose praplės
ti tradicinį mokymą, padarius 
lengvai prieinamą viso pasau
lio žinių lobyną ir tarpusavy 
suartindama tolimus kraštus. 

Amanda Muliolienė aktyviai 
ir kūrybingai prisidėjo prie sa
vos mokyklos, Šv. Augustino 
akademijos, siūbtelėjimo į šitą 
srovę. Ji savo mokiniams pa
ruošė kompiuterines kalbos, 
matematikos ir tiksliųjų 
mokslų programas; jos moki
niai stato robotus; vežiojamą
sias kėdes, smulkioms pre
kėms pardavinėti automatus, 
šiltadaržius ir kt.. ir surašo 
kompiuterines programas 
tiems robotams automatiškai 
įsijungti, išsijungti ir naudoti 
jaustukus, kurių dėka daromi 
-prendimai. Šitaip dirbdami, 
mokiniai pajunta gyvą ryšį 
tarp abstrakčios programos ir 
tikro pasaulio, išmoksta, kad 
kompiuterio programos gali 
Įjungti ir išjungti elektrinius 
variklius, keisti važiuojan
čiųjų kėdžių kryptį, praverti ir 
uždaryti šiltadaržių langus, 
išduoti automate perkamą 
prekę. Jie taip pat suvokia, 
kad nėra taip lengva sukurti 
mechanišką judesį, kuris žmo
gui yra toks paprastas. 

Kompiuterinės technologijos 
pagalba Amanda Muliolienė 
suveda savo mokinius su Vo
kietijos, Lietuvos, Ispanijos ir 
kai kurių Amerikos valstijų 
mokiniais ir ragina juos išsi
rinkti jiems įdomias temas, 
paruošti anketas ir tarpusavy 
dalintis idėjomis. Pavyzdžiui, 
šiais metais buvo kalbama 
apie išankstinius nusistaty
mus 'prejudicei, tėvų ir vaikų 
santykius, žaidimus, žaislus ir 
madas. Dirbdami šioje progra
moje, mokiniai mokosi rašyti 
taip. kad juos suprastų kitur 

„DOVANĖLĖ MŪSŲ VAIKUČIAMS* 

Amanda Muliolienė. 

ir kitaip gyveną žmonės, susi
pažįsta su kitų kraštų jauni
mo problemomis ir pažiūromis 
ir pamažu įgyja globalinę per
spektyvą 

Šalia tokių ir panašių pro
gramų kūrimo bei mokymo, 
Amanda Muliolienė rūpinasi 
ir savo kolegų mokytojų pa
ruošimu naudotis naujausia 
technologija savo mokymo sri
tyse. Ji privedė savo mokyklą 
iki to, kad apie 90% mokytojų 
savo klasėse naudojasi kom
piuteriais ir kiekvienas moki
nių trejetukas turi po kom
piuterį. 

Šitokius Amandos Muliolie-
nės darbus išskirtinė tech
niškai išprususių ir kūrybingų 
mokytojų vertinimo programa 
pristatė kaip pavyzdinius ir 
sektinus. Lietuviškoji bend
ruomenė džiaugiasi ir di
džiuojasi jos darbais ir pri
pažinimu tarp amerikiečių, 
ypač dėl to, kad ji savąją pa
tirtį ir sugebėjimus perkelia 
ir į savo bendruomenę. Jau 
penkeri metai ji kas vasarą 
kartu su kitais mokytojais va
žiuoja į Lietuvą dirbti su AP
PLE (American Professsional 
Partnership with Lithuanian 
Education). Ji ne tik kiekvie
nais metais pati apsimoka 
savo kelionę, bet ir išrūpina 
arba savais pinigais nuperka 
ir nuveža kompiuterių, ku
riuos ten naudoja mokyklose 
mokinių ir mokytojų moky
mui, ir palieka juos ten žiemai 
mokyklose naudojimui iki ki
tos vasaros. 

Pasitraukusi iš darbo Šv. 
Augustino akademijoj į pen
siją, Amanda Muliolienė pla
nuoja kas metai praleisti po 3-
4 mėnesius Lietuvoje, keliau
dama su savo kompiuteriais iš 
mokyklos į mokyklą, supažin
dindama mokytojus, moki
nius, jų tėvus ir vietos gyven
tojus su kompiuterių svarba, 
galimybėmis, naudojimu, 
kiekvienoje palikdama bent 
vieną ar du kompiuterius ir 
propaguodama mokyklų kom
piuterizavimą Lietuvoje. Lin
kime jai šitame svarbiame 
darbe geriausios sėkmės. 

O. Šilėnienė 

Atsimenu, kai lankėme li
tuanistines mokyklas, kai da
lyvaudavome skautų veikloje. 
Tada ir skaitydavome, ir ra
šydavome lietuviškai, dai
nuodavome lietuviškas dai
nas, ir kalbėdavome su su
augusiais lietuviškai — bet 
tiktai, kadangi buvome pri
versti. O vyresniems ne
prižiūrint, kalbėdavome an
gliškai. Galvojome, kad mes 
negimėme Lietuvoje, tai kam 
kalbėti lietuviškai? Kalba at
rodė reikalinga. tik pasi
kalbėjimui su tėveliais ir se
neliais. Juk čia Amerika, čia 
visi kalba angliškai, tad ir 
mes stengėmės neatsilikti. 

Kaip, metams bėgant, mūsų 
pažiūros pasikeitė! Dabar mes 
kaip pašėlę perkame ir skai
tome lietuviškas knygas, kad 
sutvirtintume savo kalbą. Mes 
dažnai nubėgam prie anglų-
lietuvių kalbos žodyno surasti 
tuos žodžius, kurių mums 
trūksta. Pagaliau tik dabar 
mes pradedame ir tarpusavyje 
kalbėtis lietuviškai. 

Kodėl mes pasikeitėme po 
tiek metų? Tapome mamy
tėmis! Dabar galvojame, kad 
nėra geresnės ir gražesnės do
vanos mūsų vaikams, kaip lie
tuvių kalba. Todėl bandysime 
perduoti jiems mūsų tėvelių 
mums dovanotą dovaną — 
žvilgsnį į Lietuvos istoriją, jos 
kultūrą ir išlaikymą pagarbos 
tėvelių kalbai. 

Mums pasidarė labai aišku, 
kad norint išugdyti lietuviškai 
kalbantį vaiką, reikia su juo 
pradėti kalbėti lietuviškai juo 
anksčiau ir kuo dažniau. Tai 
ypatingai svarbu mums, kurie 
esame sukūrę mišrias šeimas. 

Todėl pradėjome ieškoti 
Čikagos apylinkėje vietos, kur 
galėtumėm vesti savo mažy
lius, kad jie gautų progą 
išgirsti taisyklingą lietuvių 
kalbą ir pabendrauti su kitais 
lietuviukais. Mūsų vaikai kol 

kas nepriimami į Žiburėlio 
arba Maironio mokyklas, nes 
per maži. O argi mažyliams 
nėra reikalinga lietuvių kal
ba? Argi ne dabar metas sudo
minti juos ir pradėti mokyti, 
kad pirmąja kalba taptų jų 
senelių ar tėvų kalba, o ne 
anglų, kurią jie ir taip, laikui 
einant, puikiai valdys0 

Todėl, nenorėdamos tik sė
dėti ir laukti, kol mūsų vaikai 
paaugs, Rita (Ostyte) Rušė-
nienė, dr. Rasa iTijūnėlytė) 
McCarthy, Laura Putriūtė) 
Lejins ir aš pradėjome kurti 
būrelį mažiems vaikams, kurį 
pavadinome, „Pipiru ratelis". 
Ši grupelė susirenka vieną 
kartą per savaitę penktadie
niais nuo 9-11 v. ryto). Jos 
tikslas yra toks: suteikti ma
žiems vaikams (nuo 1 1/2 iki 4 
m.) progą išgirsti gražią ir tai
syklingą lietuvių kalbą. Vai
kai turės progą susipažinti bei 
pabendrauti vieni su kitais 
per dainas, žaidimus, ir kitus 
užsiėmimus. Vyresnieji po tru
putį pradės pratintis prie mo
kyklinės tvarkos. 

„Pipirų ratelis" jau rinkosi 
keturis kartus. Jame dalyvau
ja apie trylika vaikų. Kol kas 
programėlę praveda pačios 
mamytės. Laikinai mūsų gru
pelė susirenka pas dr. Rasą 
McCarthy, Woodridge mieste, 
bet norėtume surasti vietą 
arčiau Lemonto. Praeitose pa
mokėlėse vaikus aplankė 
„Dėdė Rudenėlis", kuris pa
pasakojo apie rudenį. Vaikai 
išmoko tris lietuviškas dai
neles, klausėsi lietuviškų pa
sakėlių, padarė po darbelį. Po 
to žaidė „Jurgeli meistreli", 
bei kitus žaidimus. 

Jeigu yra seneliu/pensinin
kų, kurie norėtų pravesti dalį 
programėlės karts nuo karto, 
prašome kreiptis j mane Elytę 
(Rėklaitytę) Sieczkowski (708/ 
403-7858). 

Elytė Sieczkowski 

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ 

Ilona ir Juozas Mitriai. 

Česlovą ir Juozas Naumai, 
Julija ir Pranas Zarankai, 
š.m. spalio 4 d. džiaugėsi jų 
vaikų Audros ir Ginto sutuok
tuvėmis Dievo Apvaizdos baž
nyčioje. Šv. Mišias aukojo ir 
jaunuosius sutuokė kun. Vik
toras Kriščiūnevičius. 

Audrą palydėjo dvi pamer
gės — jos sesutės Alma Bet-
kūnienė ir Rūta Vaznelienė. 
Pabroliai buvo geri Ginto 
draugai Algis Petrulis ir An
drius Anužis. Altorių supo la
bai gražios rudens spalvų gė
lių puokštės, sukurtos Ginto 
jaunesnės sesutės Natos Za
rankaitės. Mišių metu, jau
nųjų parinktus skaitinius 
skaitė Ginto vyresnė sesuo 
Taura Underienė. Ginto tė
velis, sesers vyras Vitas Un-
derys ir šeimos draugai Ed
vardas Skiotys ir Linas Miku-
lionis įspūdingai giedojo gies
mes „O, Dieve, meilė amžina", 
„Panis Angelicus" ir „Sveika, 

SUKŪRĖ ŠEIMĄ 
Aleksas Juozas Mitrius ir 

Ilona Maria Meižytė š.m. spa
lio 11 d. Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, Paterson, 
N'evv Jersey, buvo sujungti 
Moterystės sakramento ryšiu. 

Aleksas Juozas yra Morkaus 
ir Ritos Mitrių, gyvenančių 
Bloomfield Hills, Mich., sū
nus. 1995 metais jis baigė No
tre Dame universitetą sąs
kaitybos laipsniu. 

Ilona Maria yra Almanto ir 
Janinos Meižių, gyvenančių 
VVayne, New Jersey, duktė. Ji 
yra baigusi Rutgers universi
tetą 1995 metais, gaudama 
diplomą iš spaudos darbo. 

Jaunavedžių pora planuoja 
apsigyventi Troy, Mich., kur 
yra Alekso darbovietė BDO 
Seidman sąskaitybos bendro
vėje. 

Marija". Jiems vargonais 
akompanavo Vidas Neveraus-
kas. Po sutuoktuvių Gintą ir 
Audrą Zarankus į naują bend
rą gyvenimą palydėjo Ginto 
pusbrolio Rimo Kaspučio tri
mito garsai, gausi ir plati gi
minė bei šeimų draugai. 

Popietė buvo lietinga, bet 
jaunavedžių ir svečių nuotai
ka buvo pakili. Vestuvinės 
puotos salė buvo labai jaukiai 
ir gražiai papuošta. Visur ži
bėjo žvakutės, žavėjo Natos 
gėlių kūriniai. 

Po puikių vaišių, vestuvių 
kvieslys Vidas Neverauskas 
smagiai pravedė vakarą ir vi-

Dr. Rasa McCarthy skaito „Meškiuke Rudnosiuką" „Pipirų ratelio" 
ras Kusona.- n Viljamas ..Trečiukas" Sieczkovvski III. 

ikučiams. Iš kairės: Ingrida Lejins, Vikto-

„Pipiru ratelio" dalyviai. Iš kairės: Viljamas „Trečiukas" Sieczkowski II. Matas McCarthy, Petras Rušėnas, Vik
toras Rušėnas ir Ingrida Lejins. 

sus linksmino humoristiniais 
kupletais. Audros tėvelis pa
dėkojo visiems svečiams už 
dalyvavimą vestuvėse ir 
džiaugėsi, kad visos trys jo 
dukrelės sukūrė gražias lietu
viškas šeimas. Abu Ginto pab
roliai pasiūlė „Valio, valio!" 
Gintas, kalbas baigdamas, vi
sus prajuokino dviem links
mais anekdotais. 

Šokiai buvo pradėti jaunųjų 
valsu, grojant Rimo Kaspučio 
orkestrui. Pertraukos metu 
visi svečiai, susikabinę ranko
mis, dainavo tradicines dai
nas. Vakarui skubant į vidur
naktį, svečiai pradėjo skirsty
tis jausdami, kad jie buvo dali
mi malonios šeimos šventės. 

Gintui ir Audrai linkime lai
mingo gyvenimo. 

RGM 

Čikagos Lietuvių operos choras yra tarytum viena šeima, tad pirmojoje 
savo repeticijoje šio sezono pradžioje šeimyniškai pasveikino neseniai 
sukūrusius šeimas (iš kairės): Romą ir Gražina Burneikius. Virginiją ir 
Julių Savrimus. 

(l' + 

Audra Naumut* ir Gintas Zarankai po jungtuvių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, Southfield; Michigan, š.m spalio 4 d 

Nuotr Liucijaus Kulikausko 

American Travel Service 
P i g i a u s i b i l ie ta i Č i k a g a - Vi lnius - Č ikaga 

$542.00 

i š s k r i s t i 1998 m . s a u s i o 1 d. - kovo 17 d. 

Bilietai galioja 1 mėn. ir turi būti išpirkti iki 
1997 m. lapkričio 13 d. 

Pr ie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 
Dėl kainų sk rendan t iš kitų miestų 

kreipkitės į mūsų įstaigą. 
• • • 

Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu golfininkams 
1998 m. balandžio 26 d. - gegužes 3 d. 

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

• • • 

Užsiregistruojant iki lapkriao 15 d., 
duodame specialią nuolaidą. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60805-2325 
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190 

F AX 708-422-3163 
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SEPTINTA VASARA 
LIETUVOJ 
JULIUS VEBLAITIS 

Tai buvo jau septintas kar
tas, kai mokytojai iš Amerikos 
savanoriškai vyko į Lietuvą 
pasidalinti savo patirtimi su 
Lietuvos pedagogais. Ameri
can Professional Partnership 
for Lithuanian Education or
ganizacija, arba jos akronimas 
AP.PL.E. buvo įkurta 1990 
metais ir kasmet pastoviai 
vyksta su talka į Lietuvą. Šios 
draugijos pagrindinė varomoji 
jėga yra Vaiva Vėbraitė-Gust, 
o jos dešinioji ranka — Emili
ja Sakadolskienė iš Washing-
ton, D.C. 

Kur viskas vyko? 

Kursai šią vasarą dėstomi 
Vilniuje, Tauragėje, Druski
ninkuose bei Alantos Žemės 
ūkio ir miškininkystės mokyk
loje. Alanta — tai nedidelis 
miestelis, pietryčių Lietuvoj, 
netoli nuo Molėtų. Mažesnės 
apimties kursai vyko taip pat 
Jurbarke, Kaune, Panevėžyje, 
Šilutėje ir Švenčionyse. 
Atrankos būdu buvo kvie
čiami įvairių sričių bei specia
lybių savanoriai, dirbantys 
įvairiose Amerikos mokyklose, 
kolegijose ir universitetuose. 
Atsiliepė per 80 savanorių, 
visi jie su ilgų metų patirtimi. 
Dvidešimt turėjo savo specia
lybių doktoratus. Keliavo jie į 
Lietuvą iš Floridos, Hawajų, 
Texas, Maine, New York ir 
t.t. 

Kas buvo dėstoma? 

Kursuose buvo gvildenamos 
įvairios disciplinos: pradinis 
ugdymas, muzika, matemati
ka ir kompiuteriai, istorija, 
pilietinis ugdymas, specialioji 
pedagogika, mokinių konsul
tavime, elgesio psichologija, 
mokyklų vadyba, gimtoji kal
ba, anglų kalba, religija ir eti
ka, paauglių psichologija. 
Taip pat buvo daug pasirink
tinių teminių paskaitų. Švie
timo ministerijos pageidavi
mu buvo nagrinėjamos dar 
dvi bendrinės temos, tai peda
goginis vertinimas ir mo
komųjų sąsaja arba jų inte
gravimas. Taip pat buvo svar
bu Lietuvos mokytojus supa
žindinti su įvairiomis švie
timo darbo ugdymo kryptimis, 
darbo metodika, demokratijos 
samprata ir kaip ją įgyven
dinti mokinių tarpe. 

Kursu vykdymo 
procedūra 

Kiekvienoje kursų vietovėje 
iš anksto buvo suplanuotos 
dienotvarkės. Buvo paskirti 
specialus dienotvarkių vado
vai, kurie nustatė jų eigą, pas
kirstė ryšius su to miesto ir 
atskirų mokyklų švietimo va
dovais. Reikėjo susitarti dėl 
lektorių apgyvendinimo ir mi
tybos. Kadangi dauguma pas
kaitų vyko angliškai, tai 

reikėjo parūpinti ir kompeten
tingus vertėjus. A.P.P.L.E. 
paskaitininkams nuvykus į 
naują vietovę, aš buvau 
įpareigotas užmegzti ryšius 
su vietos laikraščių redakto
riais ir žurnalistais, suteikti 
žinių apie mūsų atvykimo tik
slus bei darbus. Turėjau pasi
kalbėjimus su „Tauragiškių 
balso", „Druskonio", „Molėtų 
vilnies", sietuvos aido" 
žurnalistais. Visi jie domėjosi 
mūsų atvykimu ir savo skil
tyse daugiau ar mažiau skyrė 
vietos A.P.P. L.E., kursų 
aprašymams. 

Atidarymas ir pradžia 
Vilniuje 

Kursai čia visuomet vyksta 
Mokytojų kvalifikacijos kėli
mo institute, kuris yra Vil
niaus Baltupių apylinkėje. J 
iškilmingą atidarymą atvyko 
ir Švietimo ministras dr. Zig
mas Zinkevičius ir instituto 
vadovybė. Paprastai atida
ryme dalyvauja ir Amerikos 
ambasadorius, tačiau šį kartą 
jo nebuvo. Viskas vyksta Aktų 
salėje, kuri yra pripildyta 
būsimų kursantų, atvykusių 
iš įvairių Lietuvos mokyklų. 
Scenoje sėdi Vilniaus švieti
mo ministerijos vadovai ir 
A.P.P.L.E. vadovės. Pasikei
čiama sveikinimais ir geros 
sėkmės linkėjimais. Susirin
kusiai auditorijai pristatomas 
atskirai kiekvienas A.P.P.L.E. 
dėstytojas. Būna ir meninė 
programa. Šį kartą ją atliko 
vaikų šokių ir dainų ansam
blis. Pasibaigus iškilmingam 
atidarymui, mokytojai skirsto
si į savo pasirinktas paskai
tas, kurių pavadinimai pažy
mėti koridoriuose pranešimų 
lentose. 

Programa Vilniuje 

Vilniuje buvo kreipiamas 
dėmesys į pedagoginį verti
nimą. Connecticut valstybinio 
universiteto profesorė dr. Gail 
Tomala aiškino apie mokinių 
žinių programų bei mokymo 
kokybės vertinimo pagrindus 
ir jų metodus. Profesoriai 
Roupp, Gratwick ir Schmidt 
dėstė istoriją nuo 1500 m. iki 
moderniųjų laikų. Politinius 
mokslus ir pilietinį ugdymą 
aiškino prof. Ginny Bergen, 
Michael Raja, Shirley Sabo ir 
dr. Schmidt. Čia buvo aptaria
ma Europos Sąjunga ir Lietu
va, įstatymų kūrimas, parla
mentinė procedūra, atsako
mybė ir pareigos demokra
tinėje valstybėje ir kita. 

Gimtosios kalbos semina
ruose ir grupiniuose užsiėmi
muose buvo aptariama rašy
mo proceso, kūrybinio ir 
žurnalistinio rašymo metodi
ka. Buvo nagrinėjama ir lite
ratūros analizės teorija bei 
metodika, Šekspyro analizė, 
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Po vizito pas Švietimo ministrą Z. Zinkevičių. Iš kairės: Gintautas Rudzinskas (kalbasi su E. Sakadolskienė), 
priekyje — Nijolė Vaillancourt, Katie Hoyle, Julius Veblaitis ir Susan Saccomando. 

šiuolaikiniai rašytojai, ir sro
vės nūdienos Amerikos lite
ratūroje. 

Buvo aptariami gimtosios 
kalbos, pedagogikos vertinimo 
metodai. Šių temų dėstytojai 
buvo Tasha Haas, dr. VVendell 
Mayo, Chris McGann Shirley 
Sabo ir Romas Sakadolskis — 
Amerikos Balso" pareigūnas. 

J muziką ir jos vertinimą 
buvo kviečiami ugdymo įstai
gų vadovai: inspektqriai, mu-
zijos mokytojai, metodininkai, 
ir visi, kurie domisi vertinimo 
tema. Buvo aptariama vertini
mo teorija, ryšys su muzikos 
mokymo tikslais, mokymuisi 
ir mokymu. Buvo aptariama 
ir nagrinėjama patikrinimo 
konstrukcija, novatoriški ver
tinimo būdai instrumentinėje 
pamokoje, ansambyje ar cho
re. Taip pat buvo aiškinamas 
patikrinimų panaudojimas, 
kokybės bei programų vertini
mo kriterijai, muzikinių stan
dartų ryšys su vertinimų sis
teminis ir t.t. Šias temas 
gvildeno dr. Roger Folstrom, 
Emilija Sakadolskienė ir dr. 
Clark Saunders 

Tikyba ir etika susilaukė 
irgi gero dėmesio. I šiuos kur
sus buvo kviečiami mokytojai, 
kurie domisi gyvenimo na
grinėjimu. Grupiniuose užsi
ėmimuose buvo aptariamos 
trys krikščioniško gyvenimo 
terpės: Šv. Rašto nagrinėji
mas, moralinis vystymasis ir 
malda. Buvo siekiama gilinti 
krikščioniškosios etikos sam
pratą, kuriant kompetentin
gas pedagogines programas 
Lietuvoje. Šiuos kursus dėstė: 
sesuo Mary Fleischaker, se
suo dr. Jeanette Lucinio ir Al
dona Zailskaitė. Beje, iš New 
York dalyvavo dar trys aukšti 
katalikiškų mokyklų adminis
tratoriai. Vienam iš jų, Jim 
Simone. Lietuvos Vyčiai nese
niai suteikė Lietuvos Bičiulio 
žymenį ir to jis yra tikrai 
užsitarnavęs. Čia darbavosi ir 
sesuo Kathleen Sullivan, vie
na New Yorko katalikiškų mo
kyklų aukštų pareigūnių. Ji 
aiškino apie katalikiškų mo
kyklų darbo specifika. 

Gamtos mokslų kursuose 
dalyvavo mokytojai, daugiau
sia iš 6-9 klasių. Čia buvo 
pabrėžiami aktyvūs mokymosi 

metodai: atliekant bandymus, 
panaudojant inscenizaciją ir 
integruojant kitas mokymo 
disciplinas. Buvo aptariamas 
konceptualusis mąstymas ir jo 
ugdymas pamokoje bei pro
gramų kūrime. Taip pat buvo 
pabrėžiama šiem laikam ak
tuali klasės valdymo tema, 
tarptautiniai tyrimai, kuriuo
se dalyvavo 44 valstybių vidu
rinių mokyklų moksleiviai. 
Dalyviai buvo supažindinami 
su būdais, kaip į gamtos 
mokslų pamokas galima inte
gruoti vaikus su negalia arba 
su kalbos sutrikimais. Šiuos 
kursus dėstė Monita Leavitt, 
Susan Saccomando ir Aldona 
Vasaitytė-Sehgal, atvykusi iš 
Stockholmo. 

Technologijos ir pedagogi
kos paskaitas lankė informati
kos bei kitų specialybių moky
tojai, jau dirbę su kompiu
teriais mokyklose. Pagrindi
nis dėmesys buvo skirtas susi
pažinimui su vėliausia, švie
timo tikslams skirta, progra
mine įranga „Logo Writer" 

(lietuviškai) bei „Microworlds 
Logo" ir „Logo Logo". Buvo na
grinėjama metodologija, pa
brėžianti kūrybinį, pačių mo
kinių vystomą, mokymąsi bei 
aptariami filosofiniai tech
nologijos naudojimo pagrindai 
švietimui. Buvo supažindina
ma su Interneto galimybėms, 
naudojant „Logo" ir kitas prie
mones, šių kursų dėstytojai 
buvo Ričardas Ališauskas ir 
Carol Sperry, kuri kasmet 
vyksta į talką Lietuvos mo
kyklom. 

Vykstame \ Tauragę 

Nors Vilniuje darbui yra 
gan geros sąlygos, tačiau, kai 
užsirašo per daug klausytojų, 
tai ir prie gerų norų viename 
pastate nėra įmanoma visus 
sutalpinti. Dėl to kursai kas
met vyksta vis skirtinguose 
miestuose. Šį kartą vykome į 
pietinėje Žemaitijos dalyje 
esančią Tauragę. Sako, kad 
miesto vardas susijęs su 
žodžiais „tauras" ir „ragas", 

taigi žmonėmis, apdorojusiais 
taurų ragus. Taurai buvę da
bar jau išnykę. Tauragė mini
ma nuo 1507 metų, kai buvo 
pastatyta bažnyčia ir atidary
ta pirmoji Žemaitijoje parapi- * 
jinė mokykla. 1567 metais 
įsikūrė ir pirmoji evangelikų 
liuteronų parapija. Dabar 
Tauragė turi apie 50,000 gy
ventojų. Per miestą teka Jū
ros upė. Per Antrąjį pasaulinį 
karą sugriautas miesto cen
tras buvo vėl atstatytas. Mies
to kultūrinį gyvenimą pagyvi
no Liaudies teatras, Dainų ir 
šokių ansamblis „Jūra", Ka
merinis choras. Tauragės tau
todailininkai sukūrė puikų 
medžio skulptūrų ansamblį, 
kuriame puikuojasi ir mano 
mokyklos draugo. Sibiro kali
nio Prano Kundroto didelis 
kryžius bei kiti jo meno dro
žiniai. 

Liepos 7 d. į Tauragės ap
skrities švietimo centrą nuvy
kome 25 dėstytojai. Susirinko 
200 pedagogų iš įvairiausių 
Žemaitijos .ir kitų Lietuvos 
vietovių. Kursus atidarymo 
ceremonijose Žemės ūkio ir 
technikos mokyklos salėje da
lyvavo ir visus pasveikino 
Tauragės apskrities viršinin
ko atstovė Albina Urbutienė, 
Tauragės miesto meras Petras 
Jokubauskas ir Švietimo cen
tro direktorius Vainas Braz
deikis. Jžanginę kalbą A.P.P.
L.E. lektorių vardu pasakė 
Giedrė Stankūnienė, kuri 
buvo šių kursų administra
torė, dabar dirbanti kaip bib
liotekininkė, Greenwich, CT. 
Jos padėjėja buvo Aldona Ma-
rijošienė iš Port VVashington, 
NY. Jos abi tikrai sumaniai 
tvarkė visų kursų eigą. Semi
naruose, grupiniuose užsiėmi
muose ir diskusijose bei 

rašymo proceso gvildenimui 
buvo rodoma daug dėmesio. 
Taip pat buvo gvildenamos 
žemės ūkio mokyklų progra
mos ir kitų jau Vilniuje 
minėtų disciplinų temos. 

Vagystė Šiauliuose 

Paprastai visose vietovėse 
mes savaitgaliais, arba jau po 
paskaitų ir šiokiadieniais, 
lankydavom įdomesnes isto
rines vietas, gražesnes apy
linkes bei žymesnių meno 
kūrėjų darbus. Kartą, po die
nos darbų Tauragėje, buvo 
pasiūlymas nuvykti į Kryžių 
kalną. Šioje ekskursijoje daly
vauti panoro gražus darbuo
tojų būrelis. Iš mokyklos gavę 
nedidelį autobusą, apie 4 vai. 
išdundėjome Šiaulių link. Pa
kelėse visur slinko gražūs 
prinokusių javų laukų vaiz
dai, pievose tingiai ganėsi gal
vijai ir triūsė žmonės. Vai
kystėje matyti Žemaitijos 
vaizdai, lyg koks neišsen
kantis įkvėpimo šaltinis, 
skriejo vienas po kito. Nei ne
pajutome, kai bejuokaudami 
ir dainuodami, sukorę per 100 
kilometrų, sustojome prie 
šimtais įvairiausių stilių ir 
dydžių Kryžių kalvos. Tai 
nuostabi Lietuvos vieta. Išlai-
piojom ten kryžių takeliais, 
skaitėm daugybę įrašų, da
rėme visur nuotraukas. 

Iš anksto buvom sutarę, 
prieš grįžtant į Tauragę, pa
vakarieniauti Šiauliuose. Vai
ruotojas mums patarė palikti 
mūsų daiktų maišelius auto
buse. Kadangi valgyti jis sa
kė, nenorįs, tai mielai galė
siąs mūsų daiktus pasaugoti. 

(Bus daugiau) 

UŽ VALDĄ ADAMKŲ - UŽ LIETUVOS ATEITĮ! 
Daugiau kaip prieš septynerius metus atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Per šį laikotarpį 

pasiekta nemažai: įtvirtinta demokratinė santvarka, pradėtos ekonominės, socialinės ir kitos 
reformos, užmegzti santykiai su užsienio valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis. Tačiau 
Lietuvoje dar esama daug neišspręstų problemų. Pirmiausia, svarbu paspartinti laisvosios rinkos 
principais pagrįstą ekonomikos reformą, panaikinti korupciją, pradėti efektyvią kovą prieš 
organizuotą ir individualų nusikalstamumą, įteisinti valstybės pareigūnų ir tarnautojų 
atsakomybę žmonėms, plėtoti krašto nūdienos intervsais paremtą užsienio politiką. 

Valdas Adamkus į Lietuvos prezidentus kandidatuoja siekdamas šių tikslų įgyvendinimo. 
Jis puikiai supranta, kad vienas žmogus stebuklų nepadarys. Tačiau Prezidentą renka visi 
piliečiai, ir Konstitucija jam suteikia svarias valstybės vadovo teises. Valdui Adamkui laimėjus 
rinkimus, jis prezidento instituciją suaktyvins ir padarys naujos politikos ir reformų centru. 

Valdas Adamkus nėra įsipareigojęs siauriems politiniams ar ekonominiams interesams. Mes 
įsitikinę, kad jis sutelks plačią partijų ir visuomeninių organizacijų koaliciją. Valdas Adamkus 
siekia atkurti tautinę santarvę, kuri vienijo Lietuvą Al imimo pradžioje. Nepagrįsti kaltinimai 
ir amžinas praeities sąskaitų suvedinėjimas turi baigta. Valdas Adamkus dės visas pastangas, 
kad sustabdytų jaunai demokratijai taip žalingą visuomenės supriešinimą. 

Suprasdami, jog šiuo kritišku laikotarpiu reikia lalsrybės vadovo, kurio principai, patyrimas 
ir ateities vizija padės Tėvynės šviesesniam rytojui, kviečiame paremti Valdo Adamkaus 
kandidatūrą. 

Už Valdą Adamkų - už Lietuvos ateitį! 

Komitetas: S t an ley Balzekas , S tasys Baras , Aldona ir Algirdas Braziai, Danguolė ir Justas Buiviai, Rimas 
Dirvonis, Rimas Domansk i s , Vy tau ta s G e r m a n a s , J an ina ir Vytautas Grybauskai, Jurgis Janušait is , Vytautas 
Januškis , dr. J o n a s J a sa i t i s , P r a n a s J u r k u s , dr. Alfonsas Kisielius, Rita ir dr. Tomas Kisieliai, Gražina ir 
J ames P. Liautaud, Dovydas Mackevičius, Anatolius Miliūnas, Tadas Misiūnas, Leonas Narbutis, dr. Jonas 
Račkauskas , dr. L e o n i d a s Ragas , Alė i r dr . A n t a n a s Razmai , Algis Rukšėnas, Arūnas Sa tkus , Birutė 
Skorub8kienė, Rūta i r Aras Staniul ia i , Magdalena Stankūnienė, Aldona Stempužienė, dr. Julius Šmulkštys. 

Čekius prašome rašy t i ir s iųsti . ADAMKUS FOR PRESIDENT OF LITHUANIA 
Standard Federa l Bank 

Attn: Barb 
715 Plainfielcl Road 

Willowbrook, IL 60521 

Valdo Adamkaus r i n k i m a m s pa remt i siunčiu dol. 
Vardas ir pavardė 
Adresas 

Skelbti spaudoje t a i p • ne Q 
Vilniaus matematiko* srauto dalyviai, kurie 1997 m išleido vadovėlį ..Dirbkim'1 kartu 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 

• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškai maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

Moti to Sat 

NEW POLISH-LITHL'ANIAN 

4345 S Kedae (Near Archer) Td. T7H69.WiO 
Ali Yoo Can Eat 

BUFFET 
$5.50 persoo Sun. $6.56 person 
• Carry Out Orders • Cuering 

BANQUET OR PARTY KOOM FOR AIX OCCASIONS 
Parlung Facilitics 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS 

IR GRINDIS 
j . BUBNYS 

773-737-5168 

Amerikiečių kompani jos lenkų 
sekcijai re ikal ingi 2 j a u n i , ener
gingi, sugebą bendrauti , v y r a i 
ičalbantys lenkiškai ir lietuviškai. 
Jei domina „rull time" arba „part 
t ime" gerai apmokamas darbas, 
skambinkite te l . 708-425-9135 
nuo 1 \.p. iki 4 v., p.p. Kviesti 
G r e g . Ka lbė t i l enkiška i a rba 
angliškai. 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC. 

Žemos skrydžiai i Vilnių ir iŠ Vilniaus 

Į abi puses l vieną pusę 
New York (JFK arba Newark) [Vilnių $444 ^ $325 
Iš Čikagos į Viinių $504 ••—•••——•• ^"$350 

Vilnius - N e w York-Vilnius $650 - - - - -

Vilnius - New York $449 
Plius mokesčiais 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 
DouglastonNY11363 
Tel. 718-423-6161; 1-800-778-9847 

BALTIJA EXPRESS CO LTD 
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO 

NEMAŽAS IR VERTINGAS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINYS TIK 44.00 
VISA TAi PER BALTIJA EXPRESS - VIENINTELĘ KOMPANIJĄ LAIKU PRISTATANČIĄ 

ŠVENTINIUS SIUNTINIUS 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI TURI BŪTI PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 5 0. 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
8327 S. PULASKI RD., CHICAGO, IL 60652 

SKAMBiNKITE NEMOKAMAI: 1-800-SPARNAI / 1-800-772-7624 
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MOV IMG 
Ilgametis profesio-alus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

Nanny, housekeepar liva-ln. 
Best job and salary is yours if you 
love children, oean wetl and speak 

Engfeh. References needed. 
Call my office tel. 630-466-7828 

VVAGNER 
MAŠINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

j r Reikmenys 
Virš 75 metu 

patikimas patarnavimas 

TYPEWRITERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 

5610 S. PuIaakiRd. 
Tel. (773) 581-4111 

Lietuvoje parduodama: 
7 kamb. motelis prie Nemuno, 

Alytuje; taip pat 2 ha stovyklavietė 
prie Dusios ežero (20 myi. nuo 

Alytaus). Ten yra 5 kamb. namas, 
2 kamb. vasarnamis, ūkiniai 
pastatai, parduotuve, didelis 

sodas, žuvų tvenkinys. 
Kreiptis: tel. 773-585-4976 

lWa*Nnglon. D . C lietuvio savininko] 
„landscaping" kompanija įeito 

i darbininko. $5.50 į vai. Jei nori, gali' 
'•• dirbti 12 vai. į dieną. Vieta gyventi j 

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

Sav. parduoda 23 m. "ranch" 
namą ant 1/2 akro; 4 mieg., 

2-1/2 vonios. Hmsdale-
Timberlake Estate. 
Tel. 630-966-5214 

•"MutenTnuosavu aoorrio&liu jatoktaĮvatnasI 
I paslaugas: nuveža pas daktarus, į parduotuves, | 
1 bankus, skalbyklas, arba pati superka 1 
produktus. Gali globoti senelius jų namuose. 

I pagarranti maistą ir darkyti visą buitį. Kalba: I 
I lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir truputi Į 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2346 W69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

Lietuvoje p a r d u o d a m a s ne
ba ig t a s s ta tyt i v iešbut is (ar
ba ieškomas rėmėjas statybai 
užbaigti). Viešb. 50 vietų, ant 
ežero kranto, 20 km. nuo Vilni
aus centro, geležinkelio stoties 
ir oro uosto. Viešbučiui priklau
so 47 ha žemės. TelVfaJt 011-
370 2-587-333 

Statome namus, atliekame įvai
rius remontus, įrengiame rūsius, 

statome balkonus, priestatus, 
patio garažus, tvoras. Taisome 

ir dengiame stogus. Tunme 
draudimą. Skambinti: 
tel. 708-453-1250 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapotts ir Otf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wsst 95th Street 

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

STASYS'CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „sidings", „soffits". 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetfa Te/. 630-241-1912 

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.-6 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 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

CREALTOKS 
7*22 S. aeiaatd M . 
4SWS.ArdierAin. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norte perduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro-
faaaionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

mm 
ACCENT REALTY 
5265 West 95tri street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Re». 706-4234)443 

ASTA T. MIKUNAS 

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

GREIT 
f PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

MISCELLANEOUS 

Apylinkės restoranui 
reikalingas partneris ar 

partnerė toliau tęsti ši biznį. 
Susidomėję prašome kreiptis 
į Danguoki, tel. 773-869-9660 

°2& a ^ 
REALMART ||, I n e 
6602 S. Pulaski Rd. 
CMcago.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 

f^UŽfžfS! PsBar77WOM307 Fax. 773-585-3BB7 

MISCELLANEOUS 

». 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $356 į mėn. + „sscurtty". 
Tel. 778-778-1451. 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tsl. 773-736-7900 

AM8ER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing* bei 

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

Skambinti SkjHui: 
Tel.: 773-767-1929 

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

tel. 630-969-2658 

KALĖDINIUS 
siuntinius patogiausia siųsti per 

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

Kalėdinė siunta išplauks lapkričio 8 d. 
PERSIUNČIAME: SIUNTINIUS. TALPINTUVUS, AUTOMOBILIUS, 
BALDUS. KOMERCINES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU | BALTUOS SAUS. RUSUA, GUDUA. UKRAINA, LENKUI 

IR KARALIAUČIAUS SRITĮ PINIGINIAI PERVEDIMAI. PKJŪS 
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI | LIETUVA KROVINIŲ 

PERVEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS AMERIKOJE. 
Mūsu. atstovai: Chicago 773-434-9330 
Brooklyn 718-348-4709 Boston 617-864-6914 
Rochester, NY 716-223-2617 Pittsburgh 412-381 -6281 
Cleveland, O H 216-481-0011 Florida 813-367-5663 
Lemont, IL 630-257-6822 New York 914-258-5133 

1-800-775-7363 
ATLMiTArttPOirr-EXP0»TT.S«C (S1UKT1MIOIB TltAJWP0mAVBlt0 g jS j j j J ) 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLUAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACUOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METŲ PATIRTIS* 

Ts l . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
arba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

Hk*o*yHill»,IL 
išnuomojamos patalpos 

krautuvėms ir profesionalų 
raštinėms. Žemos kainos. 

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

Cicero, IL Hnuomojamae 
vieno mieg. bt. pirmame aukšte 
su ba'das. elektra, šiluma. Šiltu 
vandeniu Tik vienam vyresnio 

amžiaus dirbančiam vyrui: 
$225 i men 

Tai. 706-656-6599 

T T 
AMERICAyy r ^ 2 ? ^BROAD, INC. 

5058 S. Archer. Chicago, IL 60632 • Tel . : 773-838-8888 

l ė f i t t S f l t t s t t iMt60BSCi|tt ;hj»n(|tnfc •• ;j»:> ut ąn<ų <3»-*'.i *f ' R00 71 TSQ> 

Bflghton Parke ianuomojamas 2 
butas; pirmas aukštas, kilimai, 

virtuvėje spinteles, skersai gatvės 
nuo bažnyčios $360 į man. • virimo 

dujos ir elektra. Skambinti: 
tel. 773-476-9078 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Bclmont/Laramls 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

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

Bclmont/Csntral 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

NorthSIde 
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999 
FarNorth 

4801 W. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

RUDENS KAINOS 

Ten Ir atgal 
$474 
$508 
$532 
$513 
$474 
$532 

St.Petersbu.rg $519 

| vieną pus* 

Vilnius 
Riga 
Kiev 
Lvov 
Minsk 
Moseow 

$380 
$405 
$405 
$405 
$380 
$405 

St.Petersburg $405 

H 

http://CMcago.il
http://St.Petersbu.rg


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialiniu Reikalu Taryba 
2711 West 71 st Street. Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

SVARBU ŽINOTI TIEMS, KURIE 
RŪPINASI SENELIAIS IR LIGONIAIS 

Retai rasime žmogų ar šei
mą, kuri neturi vyresnio am
žiaus žmogaus ar ligonio, rei
kalaujančio vienokios ar ki
tokios pagalbos. Pagal pasku
tinę „The National Alliance 
for Caregiving" apklausą, 
22,411,200 šeimų rūpinasi. 
sergančiu ar amžiaus naštos 
prislėgtu gimine, draugu. Ti
piškas asmuo, kuris tuo rū
pinasi, paprastai yra dirbanti, 
ištekėjusi, per 40 metų mote
ris. O tokiam žmogui pagalba 
tikrai reikalinga. Čia duo
dame keletą įstaigų, kurios 
gali ligoniais ir seneliais be
sirūpinantiems padėti: 

1. J e i norite sužinoti apie 
jūsų vietovėje veikiančią 
„meals-on wheels" (maisto 
išvežiojimo) programą, jei no
rite sužinoti apie sveikatos 
priežiūros galimybes namuo
se, kreipkitės į Eldercare Lo-
cator, kuris suteiks jums dau
giau informacijos apie įvairias 
organizacijas, tarnaujančias 
vyresnių žmonių reikalams ir 
esančias jūsų vietovėje, ar 
jūsų valstijoje. Naudodami 
JSenior ZIP code", „The Elder
care Locator" ieškos jums pa
galbos, kurią norėtumėte gau
ti. Tai gali būti transportacija, 
teisiniai patarimai, apsigyve
nimo galimybės, pramogos ir 
laisvalaikio užsiėmimai, rūpi
nimasis suaugusiais (adult 
day care), senjorų centrų pro
gramos ir panašiai. Rašykite 
the Eldercare Locator, Nation
al Association of Area Agen-
cies on Aging, 1112 16th St., 
N.W., Washington, D.C. 
20036,, arba skambinkite 800-
677-1116 (8 valandą ryto iki 7 
v.v. Chicagos laiku). 

2. Telefono knyga (yellow 
pages). 

Nesvarbu, kokia būtų žmo
gaus medicininė būklė, jo 
veikla, ar užsiėmimas, visoms 
joms galima surasti pade
dančią grupę (support group). 
Telefono knygos geltonuose 
puslapiuose, po antrašte „The 
Resource Directory for Older 
People", galima surasti nema
žai organizacijų ir draugijų, 
kurios rūpinasi žmonėmis, su
laukusiais 50 ar daugiau metų 
amžiaus. Čia galima rasti pla
čios apimties sąrašą įstaigų, 
teikiančių informaciją, ar pa
galbą. Ten duodami ir adresai 
bei telefono numeriai, jų pa
tarnavimo būdai ir jų spausdi-
niai. Nemanykite, kad sunkią 
problemą jums riekia spręsti 
pačiam vienam, nes yra per 
250 vietų, į kurias galite pas
kambinti pagalbos reikalu. 
Kad gautumėte nemokamą 

kopiją (kol jų dar yra) rašykite 
The National Institute On Ag
ing Information Center, P.O. 
Box 8057, Gaithersburg, MD 
20898, arba skambinkite 800-
222-2225. 

3. P in ig inės problemos. 
Daugiau kaip 92% vyres

niųjų amerikiečių gauna „So
čiai Security" čekį kas mėnesį 
ir dalis tų čekių yra siunčiama 
tiesiog į banką (direct depo-
sit), įdedama į tų vyresniųjų 
einamąją sąskaitą (checking 
account). Gali ateiti laikas, 
kai jūs pats, ar jums artimas 
asmuo nebegalės atsakingai 
tvarkyti visų savo piniginių 
reikalų. Dėl „Sočiai Security" 
čekio tvarkymo jūs galite pas
kirti asmenį, kuris jums atsto
vautų (as the representative 
payee). Tas asmuo tada galės 
gauti jūsų „Sočiai Security" • 
čekį ir apmokėti jūsų są
skaitas. Asmuo gali kreiptis į 
teismą ir prašyti, kad jis būtų 
paskirtas tuo atstovu, jei jo ar
timas žmogus nebegali pats 
tvarkytis dėl fizinių ar psi
chologinių priežasčių. Kad ga
lėtumėte daugiau sužinoti 
apie tiesioginį pinigų įdėjimą į 
banką (direct deposit), ar at
stovą, kuris už jus galėtų tvar
kyti „Soc. Sec." čekį (represen
tative payee), susisiekite su 
vietine „Soc. Sec." įstaiga, ar
ba paskambinkite Soc. Sec. 
Hotline 800-772-1213. 

4. S u n k u s apsisprendi
mas . 

Visi žinome, kad senelių, na
mai nėra iš tikro namai 
mums, bet yra žmonių, kurie 
negali išsiversti be senelių 
namų (nursing home) tei
kiamų paslaugų ilgesniam ar 
trumpesniam laikui. Gal jus 
ištiko insultas ar susilaužėte 
klubo kaulą ir jums reikia lai
kinos priežiūros? Gal jūsų my
limas bei artimas asmuo yra 
pasimetęs jį reikia nuolat 
prižiūrėti? Bet kaip galite pa
sirinkti gerus senelių namus? 
Turite klausti daug klausimų 
ir aplankyti numatytus sene
lių namus, o taip pat pa
kalbėti su kitais, kurie yra 
jais naudojęsi. Nemokama 
brošiūra „A Guide to Choosing 
a Nursing Home" duoda infor
maciją ir klausimus, kuriuos 
jūs turėtumėte klausti, kai 
ieškote savo mylimam žmogui 
geriausios vietos. Jei norite 
gauti brošiūros kopiją, skam
binkite Medicare Hotline 800-
638-6833 (nuo 7 vai. ryto iki 7 
vai. vak. Chicagos laiku). 

5. Pa t a rnav ima i vetera
nams. 

Gal jūsų mama ar tėvelis 

'Vėlinės 
tarnavo kariuomenėje II pa
saulinio karo metu, bet jie 
nepalaikė ryšio su karinės tar
nybos įstaigomis nuo to laiko, 
kai baigė tarnybą? Ar jie gali 
gauti veteranams teikiamus 
patarnavimus? „The Depart
ment of Veterans Affairs" gali 
atsakyti į jūsų klausimus ir 
suteikti daugiau informacijos, 
kaip paprašyti gyvybės ap-
draudos, medicininių ir odon-
tologinių patarnavimų, sene
lių namų priežiūros ir t.t. Ten 
teikiami ir palaidojimo patar
navimai (kapinėse vieta ir ka
po pažymėjimas veteranams, 
kurie yra užsitarnavę). Dėl 
papildomos informacijos rašy
kite „The Department of Vete
rans Affairs, Office of Public 
Affairs", 810 Vermont Ave., 
N.W., Washington, D.C. 
20420; tel. 800-827-1000. 

6. Namas tu r t ingas ir ge
ras, bet nėra pinigų. 

Jūs gal turite namą, bet jū
sų pajamos neapmoka mėne
sinių namo išlaikymo sąskai
tų. Jūs galite panaudoti namo 
vertę, paversdamas ją reika
lingais jums pinigais, bet 
namo neparduodamas. Tai 
vadinasi „reverse mortgages". 
Jei nutariate juos imti, tai 
kiekvieną mėnesį gaunate če
kį iš paskolų įstaigos ir jums 
tų pinigų nereikia grąžinti iki 
mirties, arba iki kol nutariate 
namą parduoti. Imant tokią 
„atbulinę" paskolą, yra pliusų 
ir minusų, bet jei reikia 
mokėti už jūsų priežiūrą ar di
deles gydymosi išlaidas „atbu
linė" paskola gali padėti. Jei 
norite gauti nemokamos infor
macijos apie tai, skambinkite 
AARP Member Services „hot 
line" 800-424-3410. 

7. Jūsų valstijos įstaiga 

vyresniesiems. 
Kiekviena valstija turi sos

tinėje įstaigą, skirtą vyres
niųjų reikalams. Paskambin
kite savo valstijos „Agmg De
partment", kad galėtumėte 
sužinoti apie jų įvairias pnč 
gramas. Daugeliu atvejų val
stijos turi papiginto pirkimo 
(discount) programas, pagalbą 
ryšium su nuosavybės mokes
čiais, receptinių vaistų progra
mas ir kt. State Aging Depart
ment paprastai išleidžia me
tinį sąrašą (directory), kur 
surašomi įvairūs patarnavi
mai vyresniesiems, arba turi 
brošiūras ir kitą informaciją, 
kuri gali jums padėti. Jei gy
venate Illinois valstijoje, 
skambinkite Ulinois depart-
ment of Aging 312-814-2630 
arba „help line" 800-252-8966. 
Kitose valstijose pasitikrin
kite telefonų knygoje. Ameri
koje gyvenantiems vyresnie
siems ir ligoniams, reikalui 
esant, galima gauti įvairios 
pagalbos, tik reikia jos ieškoti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne', 1997.10.06. 

ATEITIES PLANAI 

Daugumas žmonių šiandie
ną ilgiau gyvena, negu gyveno 
jų tėvai ar seneliai. Turime 
būti dėkingi moderniai medici
nos technologijai, kuri sugeba 
įvairias ligas nugalėti ir pra
tęsti žmogaus gyvenimą ke
liais ar keliasdešimt metų il
giau. Tačiau ar tie pridėti gy
venimo metai bus sveiko gyve
nimo su retkarčiais pasitai
kančiais mažais skausmais 

šen ar ten, ar metai, kuriuos 
gyvenant, reikės pagalbos, nes 
nepajėgsime vieni gyventi? 
Žiūrint į ateitį ir planuojant, 
reikia numatyti blogiausią at
vejį, būtent, kad bus mums 
anksčiau ar vėliau, sulaukus 
vyresnio amžiaus, reikalinga 
pagalba. Ji gali būti įvairi: tik 
paprasta kasdienio gyvenimo 
pagalba, o gali būti, kad 
mums reikės sudėtingos me
dicininės ir kitokios profesio
nalios pagalbos. Apie tai mes 
turėtume iš anksto pagalvoti: 

a. kokią pagalbą ir kur mes 
norėtume turėti; 

b. kas mumis rūpinsis kai 
patys to nepajėgsime padary
ti; 

c. kaip mes, ar mūsų šeima, 
užmokėsime už tą pagalbą. 

Daugumas vyresnio amžiaus 
žmonių, reikalingų pagalbos, 
net ir tie, kuriems reikalinga 
labai specializuota medicinine 
pagalba, pasilieka gyventi sa
vo namuose. Gyvenant na
muose, reikalui esant, galima 
gauti pagalbos iš įvairių vietų: 
padėti gali draugai ar šeimos 
nariai, ateinančios gailestin
gosios seserys, įvairūs terapis-
tai ir kiti sveikatos darbuoto
jai. Kai kuriose vietose veikia 
vyresniems žmonėms dieninės 
sveikatos ir bendros priežiū
ros programos. Jos padeda 
dienos metu vyresniam, reika
lingam pagalbos, žmogui pra
leisti laiką geroje priežiūroje. 
24 valandą priežiūra namuose 
gali kainuoti nuo 100 iki 300 

dolerių parai — ir tai gali būti 
brangiau nei slaugos namų 
mokestis. Šių išlaidų tik mažą 
dalį apmoka Medicare ir Me-
digap d ra ūdos. 

Dideliai daliai žmonių, su
laukusių 80 metų ir daugiau, 
reikalinga vienokia ar kitokia 
priežiūra. Apskaičiuojama, 
kad Amerikos slaugos namuo
se gyvenančių net 50% žmonių 
moka patys, kita dalis apmo
kama draudimų ar valstybės. 
Slaugos namų mokesčiai įvai
ruoja, tačiau vidurkis yra apie-
110 dolerių dienai, per 40,000 
dolerių metams. 

Norint iš anksto apsisaugoti 
nuo finansinių sunkumų, jei
gu reiktų ilgalaikės pagalbos 
slaugos namuose, būtų gerai 
pagalvoti apie specialų drau
dimą, kuris vadinasi „long-
term care". Kada tą draudimą 
imti? Specialistai sako, kad 
išsiimant ilgalaikės pagalbos 
draudimą žmogui, kuris yra 
55 metų, užuot sulaukus 65 
metų, mėnesiniai mokėjimai 
bus mažesni. Antras klausi
mas, kokią apdraudą pirkti? 
Apdrauda, kuri padengia 
100% ilgalaikę pagalbą gali 
būt per daug brangi. Taip kaip 
ir visi kiti draudimai, juo di
desnis jūsų pirminis primo-
kėjimas, tuo mažesni bus mė-
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Ruduo. 

• A,tA. 
ELENA VELIČKIENĖ 

GRIŠKEVIČIŪTĖ 
Gyveno Čikagos Lawn apylinkėje. 
Mirė 1997 m. spalio 29 d. iš ryto, sulaukusi 87 metų. 
Gimė Jurbarko apskrityje, Eržvilko miestelyje. 
Lietuvoje buvo teisininkė. Iš Lietuvos pasi traukė 

1944 m. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: dukra Asta Kornelija Veličkaitė, 

brolienė Aldona Griškienė ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velione buvo našlė pedagogo, l i tuanis to Domo 
Veličkos. 

Velionė pašarvota šeštadienį, lapkričio 1 d. ir 
sekmadienį, lapkričio 2 d. nuo 2 iki 8 v.v. Petkus 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 3 d. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 
vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukra i r giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

nesiniai mokėjimai. Trečias 
klausimas, kaip ilgai jūs no
rite būti apdraustas. Paimti 
draudimą 2-4 metams kainuos 
pigiau, negu draudimas visam 
gyvenimui. Amerikoje nusta
tyta, kad žmonės vidutiniškai 
slaugos namuose išbūna ma
žiau nei trejus metus. Tačiau 
yra žmonių, kurie slaugos na
muose išbūna daug metų. 
Priežiūra namuose gali prasi
dėti anksčiau ir tęstis ilgiau. 

Ar pirkti ilgalaikės pagalbos 
draudimą, yra kiekvieno žmo
gaus apsisprendimas. Gali 
jums jo visai nereikėti. Kiti 
nori savo turtą palikti įpė

diniams, tuomet draudimas 
padės tą padaryti. Kiti neturi 

iš ko draudimą pirkti. Kiek
vienas turėtų susipažinti su 
visomis galimybėmis ir pada
ryti sprendimą. Tuo tikslu ga
lima užsisakyti knygutę „Me
dicare, Medigap, and Mana-
ged Care: 1997 Concumer Up
date. Rašykite: USHC. 1331 H 
Street, N.W. Washington DC 
20005-4706. Knygele kainuoja 
3.50 dol. 

Naudotasi medžiaga iš „Uni
ted Senior Health Report", 
1997 m. vasaros laida. 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasai t ienė 

Teisininkei 

ELENAI GRIŠKEVIČIUTEI-
VELIČKIENEI, 

j Pedagoginio L i tuan i s t ikos ins t i tu to įkūrėjo a.a. 
i pedagogo Domo Veličkos žmonai, mirus, dukrą dr. ASTĄ 
j VELIČKAITĘ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
| ir kartu liūdi 

Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPUENT TO UTHUANIA 
4330 So . Ca l i fo rn ia 4605 So. H e r m i t a g e 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MAROUETTE 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 

NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

OAVID GAIDAS. Jr. 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DRAUGO FONDAS 

4545 W. 93rd 9bvt 

Tml 773-58B-95O0 

X Mokslo ir karybos simpoziumo remgimo komiteto nariai Antanas 
Jarunas (transporto svečiams iš Lietuvos) ir Rita Pencylienė (kelionėms 
bei viešbučiams parūpinti). Nuotr. Zigmo Degučio 

X Mokslo ir kūrybos sim
poziumo programos komi
teto pirm. dr . Vytas Naru
tis Lietuvoje susitiko su dr. 
Stepu Janušoniu, Lietuvos 
Mokslininkų sąjungos pirmi
ninku, ir dr. Juozu Ulbiku, 
MKS interneto puslapio tvar
kytoju. Susitikimuose buvo 
aptartas ryšių palaikymas 
mokslininkų tarpe. X Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas vyks 
Čikagoje Padėkos dienos sa
vaitgalį. 

Vyresniųjų lietuviu cen
tre, „Seklyčioje", lapkričio 5 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
sveikatingumo paskaita. Kal
bės dr. Nijolė Stankevičiūtė 
apie osteoporozę. Nepraleis
kite progos įsigyti daugiau 
žinių sveikatos klausimais. 
Po paskaitos — pietūs ir pa
bendravimas. Visi maloniai 
kviečiami, visi laukiami. At
vykite! 

Lapkričio 9 d., 12:30 vai. 
p.p., rengiami Lemonto LB 
apylinkės pie tus Pasaulio 
centro didžiojoje salėje. Rezer
vacijos priimamos telefonais: 
708-448-6881 arba 630-243-
0791. Kviečiami ne tik apy
linkės, bet ir tolimesnių vieto
vių lietuviai. 

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-
ninkes. šauliai, šaulės ir vi
suomenė pamaldose dalyvau
ti. Bus apsauga mašinoms. 

Lietuvos Vyčiu tautinių 
šokiu grupė, vadovaujama 
Frank Zapolio ir Lydijos Rin-
gienės. sekmadienį, lapkričio 
2 d. Purdue universiteto Ca-
lumet Physical Education & 
Recreation pastate. 2300 
173rd Str., Hammond. IN, 
linksmins krepšinio rungty
nių žiūrovus puslaikio metu. 
Kaip jau skelbta, 2 vai. p.p.. 
Purdue Calumet moterų 
krepšinio komanda žaidžia su 
Lietuvos krepšininkėmis, o 4 
vai. p.p. universiteto vyrai 
tais -u lietuvių „Neptūno" 
k'ub" komanda. Visi kvie
čiami rungtynėse dalyvauti. 

Vėlinių iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse 
vyks sekmadienį, lapkričio 2 
d. Prie šių kapinių Steigėjų 
paminklo 12 vai. vyks trum
pos religines ir visuomeniškos 
apeigos. 

Dar nevėlu užsiprenume
ruoti „Draugą" gerokai papi
ginta kaina — tik 60 dol. me
tams! Žinoma, kai skelbiamas 
papiginimas, visuomet yra 
nustatomos ir tam tikros tai
syklės. Šiuo atveju jų nedaug: 
„Draugo" prenumeratos papi
ginimas tik visai naujiems 
skaitytojams ir tik ribotam 
jų skaičiui. Tad paskubėkite. 

Greifswaldo universi teto 
Baltistikos inst i tutas Vokie
tijoje norėtų įsigyti visus bos-
toniškės Lietuvių enciklopedi
jos tomus. Prašome siūlyti to
kiu adresu: Prof. Dr. Jochen 
Range, Domstrabe 9/10, D-
17487 Greifswald, Deutch-
land; fax: 03834-86 32 03, 

e-mail: 
range@rz.uni-greifswald.de 

Kun. Alionidas Budrius , 
spalio 28 d. išvykdamas atgal 
į Lietuvą pas savo parapi
jiečius, į savuosius Kražius, 
visus nuoširdžiai sveikina, 
linkėdamas gausios Dievo pa
laimos, dėkoja už gerumą glo
bojusiems, ypač Tėvams ma
rijonams ir kitiems, kur teko 
apsistoti. Teatlygina Dievas 
už paramą Kražių bažnyčiai, 
Kražių parapijai. „Visi dar
buokimės Lietuvai, mylėkime 
ją, vieningai kurkime ją lais
vą ir stiprią, dorą ir kul
tūringą, blaivią ir laimingą". 

Mirusieji Lietuvių fondo 
nar ia i bus prasmingai prisi
minti sekmadienį, lapkričio 2 
d., 11 vai. r. Mišiose Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte. Jau yra 
daug mirusių LF narių, kurie 
kūrė ir savo inašais augino 
Lietuvių fondą, norėdami, kad 
lietuvybė užsienyje neišblėstų, 
o finansinė parama pasiektų 
ir atsistatančios nepriklauso
mos Lietuvos kultūros bei 
švietimo židinius. Savo mal
dose visi prašomi prisiminti 
amžinybėn iškeliavusius LF 
narius. 

DRAUGO FONDO METINIO 
SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS 

Gerbiamieji suvažiavimo 
dalyviai! 

Sveikinu Jus, susirinkusius 
į Draugo fondo metinį suva
žiavimą. Mūsų „Draugas" at
lieka nepaprastai reikšmingą 
ir svarbų darbą, tad jo gyvavi
mas yra būtinas. Džiau-

giuosiu, kad Jūs nenuilstamai 
rūpinatės ir dirbate „Draugui" 
padėti. 

Linkiu geriausios sėkmės 
Jūsų suvažiavimui. 

Su pagarba 
Stasys Sakalauskas, 
ambasadorius 

Lietuvos Vyčių Šokėjai. 

DRAUGO FONDO 
KONTROLĖS KOMISIJOS 

AKTAS 
1997 m. spalio 16 d., J)rau-

go" patalpose, Čikagoj, Draugo 
fondo kontrolės komisijos na
riai: Marija Remienė, pirmi
ninkė, ir Antanas Valavičius 
patikrino iždininko vedamas 
atskaitomybės knygas nuo 
1997 m. sausio 1 dienos iki lie
pos 1 dienos. 

Rasta: 
1. Pranešimai apie gautus 

Draugo fondo narių ir rėmėjų 
įnašus, investavimo ir visos fi
nansinės išlaidos yra teisingos 
ir paremtos pateisinamais 
dokumentais. 

2. Banko knygutės ir banko 
mėnesinių pranešimų įrašai 
sutinka ir iždininko šių metų 
šešių mėnesių pranešimo ba
lansas yra tikslus. 

3. Visi išlaidų pateisinamieji 
dokumentai rasti tvarkingi ir 
prijungti prie banko mėne
sinių pranešimų. 

4. Pagal dokumentus pa
jamų buvo 56,090 dol. ir ban
ko palūkanos 96 dol. 

5. Šešių mėnesių išlaidos 
1,902 dol. „Draugo" leidybai 
išmokėta 35,000 dol. ir iŠ 
prel. Juozo Prunskio fondo 
išmokėta už premijas 1,000 
dol. 

6. Investuota 60,000 dol. 
7. Likutis — balansas 1,688 

dol. yra Standard Federal 
banke, sąskaitos Nr. 5112980. 

8. Kontrolės komisija suva
žiavimui rekomenduoja pa
reikšti padėką iždininkui už jo 
tvarkingai ir sąžiningai atlie
kamą darbą. 

Marija Remienė, 
pirmininkė 

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI 
Su 3,000 dolerių: 
Juozas ir Sofija Kalinaus

kai, pirmo laipsnio garbės 
nariai, per įgaliotinę Juliją 
Dantienę, iš viso 8,000 dol. 
Philadelphia, PA. 

Su 250 dolerių: 
LA. Lietuvių Tautiniai na

mai, iš viso 450 dol.. Los An
geles, CA. 

Su 200 dolerių: 
Juozas Rudzevičius, iš viso 

900 dol., Los Angeles, CA. 
Bernardas Brazdžionis, iŠ 

viso 400 dol., Los Angeles, CA 
Emilija Mikalonis, iš viso 

250 dol., Los Angeles, CA 
Ateitininkų medikų Korp. 

„Gaja", iš viso 400 dol., Chica
go, IL. 

Su 150 dolerių: 
Jonas Dekeris, garbės na

rys, iš viso 1,200 dol., Chica
go, IL. 

Su 100 dolerių: 
Algis ir Roma Vedeckai, iŠ 

viso 300 dol., Massapeųua, 
NY. 

Dr. Romualdas Gineitis, iŠ 
viso 450 dol., Dayton, OH. 

Konstancija Stasiulienė, iš 
viso 900 dol., Oak Lawn, IL. 

Isabel Oksas, iš viso 325 
dol.. Los Angeles,C A. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkė, iš viso 600 dol., Chi
cago, IL. 

Antanina ir Jonas Rejeris, iŠ 
viso 800 dol., Oak Lawn, IL. 

Danutė ir Raimundas Korzo-
nai, iš viso 500 dol., Palos 
Hills, IL. 

Su 50 dolerių: 
Maironio Parkas, Boston, 

MA 
Jonas Gylys, iš viso 400 dol., 

Southington, CT. 
Genovaitė ir Vincas Maciū

nas, iš viso 275 dol, Philadel
phia, PA 

Algis Navikauskas, iš viso 
75 dol., Brookfield, CT. 

Su 25-20 dolerių: 
Ona ir Stasys Ruibis, iš viso 

130 dol., Chicago, IL. 
Elena Zelba, Chicago, IL. 
Kazys ir Eugenija Prišman-

tai, iš viso 350 dol., Vista, CA 
Ina Bertulyte-Bray, iš viso 

70 dol., Seattle, WA. 
Stefaruja Riekutė, iš viso 

UOdol., Putnam,CT. 
Valerija ir Jonas Pleirys.iš 

viso 300 dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
Fondo iždininkas 

Sesuo Daiva Kuzmickaitė 
dalyvaus svarstybose "Kam ir 
kaip aukojama ateitininkuos 
uždaviniams Lietuvoje?" šeš
tadienį, lapkričio 8 d. 3:30 
v.p.p. Ateitininkų namuose. 
Visa Ateities savaitgalio pro
grama yra skelbiama antradie
nio, lapkričio 4 d., "Draugo" 
laidoje. 

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 tolimesne veiklą, 
paskirstyti aukas. Laukiame 
ir naujų narių papildyti klubą. 
Po to pasivaišinsime. 

Lietuvių diena amerikie-
tiikoje St. Daniel The Pro-
phet parapijoje (54th Str. 
and Nashville Ave, Chicago, 
IL) rengiama lapkričio 16 d., 
sekmadienį. Pradedama Mi-
šiomis 11:30 vai. r. Jas aukos 
kun. Jonas Kuzinskas, o 
Mišių metu giedos Lietuvos 
Vyčių choras, vadovaujamas 
muz. Fausto . Strolios. Nuo 
maždaug 12:30 vai. p.p. para
pijos salėje bus vaišės su lie
tuviškai kepiniais. Ne tik apy
linkių, bet ir iš toliau 
lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti, paremiant parapi
joje gyvenančių darbščių lie
tuvių moterų pastangas pa
garsinti mūsų tautos vardą. 

Lidija Ringienė dalyvaus 
svarstybose "Kam ir kaip au
kojama ateitininkuos uždavi
niams Lietuvoje?" šeštadienį, 
lapkričio 8 d. 3:30 v.p.p. Atei
tininkų namuose. Visa Atei
ties savaitgalio programa yra 
skelbime antradienio, lapk
ričio 4 d., "Draugo" laidoje. 

Panevėžiečių klubo na
rių metinis susirinkimas 
kviečiamas lapkričio 9 d., sek
madienį, 11:30 vai. r., Jauni
mo centro apatinėje salėje. 
Prieš susirinkimą, 10 vai. r., t. 
jėzuitų koplyčioje bus aukoja
mos Mišios už mirusius pa
nevėžiečius. Kviečiami visi na
riai ir kiti panevėžiečiai 
susirinkime dalyvauti. Savo 
įspūdžius iš Lietuvos papasa
kos klubo narys Antanas 
Paužuolis. 

x U skelbimo „UI Valdą 
Adjunktą" spalio 22 d. .Drauge* 
netikėtai iškrito du sakiniai. Ut 
klaidą atsiprašoma. Skaitykite 
„Ui Valdą Adakų* iiame nume
ryje. Klaidų nebėra. 

U Lithuanian Mercy Lift pokylio „Viltie* vejai", įvykusio rugsėjo 4 d. ( i i 
kairės): sr. Dora Zapf, br. Regia Fust ir Viligailė Lendraiuenė. 

Jaunimo centro adminis
tracija visus kviečia dalyvau
ti rudeninėje mugėje, kuri 
įvyks lapkričio 15-16 d. Jauni
mo centro žemutinėje salėje. 
Mugė skirta JC 40-mečiui, pa
jamos skiriamos centrui pa
remti. Mugės metu veiks ka
vinė, kur bus galima paval
gyti šiltus pietus ir pasivai
šinti kava. 

Mugės darbo laikas: šešta
dienis nuo 10 vai. r. iki 7 vai. 
vak., paskui visus kviesime į 
Operos pokylį, kuris vyks 
didžiojoje salėje. Sekmadienį 
mugę atidarysime 10 vai. r. ir 
veiks iki 5 vai. vak. Mugę 
uždarys vakaronė Jaunimo 
centro kavinėje. Prekiautojus, 
norinčius dalyvauti mugėje, 
kviečiame registruotis pas 
Jaunimo centro administrato
rę iki lapkričio 8 dienos telefo
nu 1 (773) 778-7500, nuo 11 
vai. r. iki 7 vai. vak., kiekvie
ną dieną, išskyrus antradienį. 
Tuo telefonu teikiama ir pla
tesnė informacija. 

IŠ ARTI IR TOLI 
M. MAŽVYDO 
KATEKIZMO 
MINĖJIMAS 

Lapkričio 9 d., 12:15 vai., 
Kultūros centre, Detroite, 
įvyks Martyno Mažvydo Kate
kizmo, pirmosios lietuviškos 
knygos spausdintos 1547 m. 
Karaliaučiuje, minėjimas. Pa
skaitą skaitys dr. Domas Kau
nas, Vilniaus universiteto 
Knygotyros katedros profeso
rius ir vedėjas, autorius, Pir
mosios lietuviškos knygos mi
nėjimo valstybinės komisijos 
sekretorius. Kartu iš Lietuvos 
su dr. D. Kaunu atvyksta 
Mažvydo bibliotekos lituanis
tikos skyriaus vedėja Silvija 
Vėlavičienė. Ji yra paruošusi 
parodą apie Martyno Mažvy
do gyvenimą ir veiklą. Dalis 
parodos yra skiriama minėji
mams, ruoštiems pokario sto
vyklose Vokietijoje. Parodos 
atidarymas ir svečių pagerbi
mas bus penktadienį, 7 vai. 
vak., Kultūros centre. Čia bus 
galima ne tik daugiau apie 
parodą sužinoti, bet ir arti
miau su prelegentais susipa
žinti, pabendrauti, pasivai
šinti. Paroda bus taip pat iš
statyta sekmadienį. Detroito 
lietuviai yra raginami į pa
rodą atsinešti savo asmeniš
kas Vokietijoje leistas lietu
viškas knygas ir leidinius. 
Minėjime bus prisiminti De
troite gyvenę rašytojai ir žur
nalistai. Visi maloniai kvie
čiami parodoje ir minėjime at
silankyti. Įėjimas — auka, ku
rios dalis bus skiriama piet
ryčių Lietuvos „Turgelių" 
mokyklai paremti. Rengėjai 
yra JAV Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkė. 

Lr. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ 
KNYGŲ SUTIKTUVE8 

Spalio 30 d. Menininkų 
romuose, Vilniuje, vyko amb. 
Vytauto A Dambravos ir Juo
zo Kojelio knygų sutiktuvės, 
kurių metu buvo pagerbti abu
du autoriai. Šventėje dalyvavo 

ir poetas Kazys Bradunas su 
žmona, šiuo metu gyvenantys 
Vilniuje. 

ATSISVEIKINA LIETUVOS 
AMBASADOS JAV 

TARNAUTOJAS 
Lietuvos ambasadoriaus pa

tarėjas ekonomikos reikalams 
Linas Orentas e-mail laiškeliu 
(spalio 31 d.) praneša, kad šio 
mėnesio gale iš savo pareigų 
ambasadoje pasitraukia ir 
pereis dirbti į privačią bendro
vę. 

SKELBIMAI 
x Liuma Vaičiūnienė, Chi

cago IL, Vytautas ir Wanda 
Jankai, Delran NJ, Gary ir 
Loreta Mikeska, Whitmore 
Lake ML ir Juttja Skurdenis, 
Bronzville NY visi globoja naš
laičius Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kiekvienas atsiuntė po 
$150 - metinį našlaičių globos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St. Chicago, IL 
60629. 

(sk.) 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: $1,000 JC", 
$500 Stasė Kazlienė, $200 
Pilypas ir Elvyra Naručiai, po 
$100 Adomas Jasas, Tadas 
Savickas, Regina Snarskienė. 
Nuoširdžiai dėkojame ir prašo
me aukas siųsti ir įsigyti bilie
tus lapkričio 8 d. pokyliui LF 
būstinėje, 14911 • 127th 8t., 
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 Aveu, Evergreen 
Pk., IL 60805-2325. TeL 708-
422-3455. 

(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 DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAB Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškais NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VTDEO 3533 S. Archer Ave„ 
Chicago, IL 60609. TeL 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St^ Chicago, IL 60629, teL 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis. 

(sk) 
x Filmuojame Lietuvoje 

pagal užsakymą. Video juostele 
atsiunčiame į namus. KODĄ 
SERVICE, teL 77S-t*MWt4. 

(sk.) 

x Nmnunts pirkti 
los duodamos matais mėne
siniais įmokėsimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sevings, 
2212 We* Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 
x „Oda kr atole** daiL Auš

rinės Marcinkevičiūtės parodos 
atidarymai lapričio 7 d., 
penktaditnt 7 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Parodoje - tolei fantazijos ir 
meniniai dirbiniai iš odos. 

(sk.) 
x Dėmelio, lietuviai! Nau

jas JAV imigracįjos visų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitą 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paltu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, teL 1-708-246-8241. 

(•k) 
l A a . teisininkui dr. Alsk-

sandruiPlateriuispaboUd. 
iškeliavus Amžinybėn, jo našlės 
Laimos Platerienės praiomi, 
velionio artimieji ir patirtami 
aukojo Lietuvos našlaičiams. 
Aukotojai: Antanas Dundzils, 
Jonas ir Elena Žukai, Aksandra 
ir Romualdas Zalubai, Izabelė 
Lauckienė, Elena ir Jonas Ba
liai, Joana Vaičiulaitis, Jsan 
E.Mayer, Ramutė ir Aloyzas 
Aidžiai, Sigita ir Saulius Naujo
kaičiai, Mara ir Kazys Almenai, 
Angelė ir Bosą Bailey, Gražina 
ir Jurgis Blekaičiai, Elena 
Dambriuniene, Bronius ir Re
gina Galinaičiai, Nijolė Grinie
nė, Aldona ir Steponas Kindu
riai, Tereiė ir Algimantas 
Landsbergiai, Dalė ir Ąjgįf 
Lukai, Audrone ir Mikas Pazl : 

tis, Marija ir Juozas Vitenai, 
Anna RCrocker. 

B viso suaukota $595. Lietu
vos našlaičių vardu reiškiame 
užuojautą velionio žmonai, 
artimiesiems ir draugams, d* 
aukotojam* dėkojame! „Lietu-
vos Našlaičiu globos" komi
tetas, 2711W. 71 St. Chicago, 
IL 60829. 

(sk.) 
x Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. S E C U R m r 
kortele, vairavimo leidimą 
(driver*a license) ir vizų 
pratesimą. Ed Šumanas, teL 
1-708-2464241. 

(sk) 
x Prie* naaisakydami pa

minklą, aplankykite Si. Casi-
mir MezBorisJs, 8914 W. l l l t h 
St, Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jusu psgeids-
vimą,brė*niua. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimą. Nelsonai. 
TeL 312-2384B3S. 

(sk) 

ADVOKATAS 
OHTAsUS ». ČEPtHAS 
6436 S. Puta* Kd., CMcago, IL 60*29 

kl/2W itiauit nuo Mzcfco muziejai*)) 
TeL773-Są2-4S00 

14325 S Bef Rd., Loctport IL60441 
TA7DS401-4S66 

Valanda pagal susitarimą 

Advokatas* Jonas Cik-aMs 
Civiline* ir kriminalines byk* 

*Z47S.IC«dzif Avtmte 
Oikaajo.ILtOitt 

TeL l-773-77»-i780 
Dafbovtl.nuo9ilci7val.vak. 

St«tad.9v.r.Uul vaLp.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4336 W. 63th Street 
Chicago, ILMM29 

(Skersai gatvės nuo „Draugo"') 
TeL-77S-2I4-O10O 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:range@rz.uni-greifswald.de
http://Dafbovtl.nuo9ilci7val.vak



