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Kelyje į Europos Sąjungą nėra 
pakviestųjų ir nepakviestųjų" 99. 
Vilnius, gruodžio 5 d. 

(BNS) — Europos Sąjungos 
įgaliotinis užsienio reikalams 
Hans van den Broek penkta
dienį valandą trukusioje tele
vizijos spaudos konferencijoje 
atsakė į Lietuvos, Estijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Rumuni
jos ir Graikijos žurnalistų 
klausimus ir paragino Rytų ir 
Vidurio Europos žurnalistus 
nepabrėžti skirtumo tarp pak
viestų ES narystės deryboms 
ir šios teisės siekiančių valsty
bių bei gynė komisijos pa
rengtą išvadų tiksumą 

„Tikiuosi, kad atsisakysite 
skirstymo į besirengiančius 
deryboms ir jau besiderančius, 
nes šios dvi veiklos rūšys prik
lauso vienam — prisijungimo 
procesui", sakė H. van den 
Broek. „Yra vienas visaapi
mantis procesas, kuriame 
kiekviena valstybė turi savo 
atskirą programą". 

Pasak ES įgaliotinio, kol 
yra laikomasi nuostatos, kad 
nė viena valstybė nėra išmes
ta iš prisijungimo proceso, ES 
viršūnių sprendimams nesu
kels problemų pastaruoju me
tu siūloma gausybė ES plėtros 
scenarijų. 

„Mano nuomone, Luxem-
burge ES valstybių vadovai 
pasakys: mes norime pabrėžti, 
kad yra vienas plėtros proce
sas, kuriame vienos valstybės 
dalyvauja derybų procese, ki
tos tik siekia šios derybų fa
zės", sakė H. van den Broek, 
juokais pridurdamas: „Prika
binsime garvežius traukinio 
priekyje ir gale, ir stumsime šį 
procesą". 

ES įgaliotinis gynė Euro
pos Komisijos liepos mėnesį 
paskelbto dokumento „Agen-

da 2000" tikslumą, sakyda
mas, kad tai patvirtino ir au
toritetingos tarptautines orga
nizacijos. 

„Garsios tarptautinės ins
titucijos, įskaitant Pasaulio 
banką ir Europos atkūrimo ir 
plėtros banką, bei ES nares 
nuodugniai ištyrė mūsų išva
das dėl valstybių-kandidačių 
ekonomikos ir priėjo išvadą, 
kad tai būta profesionalaus 
įvertinimo, ir, nors tikrovę ati
tinka ne kiekvienas skaičius 
ar kablelis, tačiau duomenys 
buvo tikslus", sakė H. van den 
Broek. 

J i s , be kita ko, laiko 
„absoliučia nesąmone" teigi
nius, kad sprendimui nereko
menduoti derybų del įstojimo 
su Lietuva lemiamos įtakos 
turėjo Vokietijos vadovo nuo
monė. 

Spalio pabaigoje Lietuvos 
dienraščiai išspausdino Lietu
vos Europos reikalų ministres 
Laimos Andrikienės straipsnį 
dėl valstybės integracijos pro
blemų. Straipsnyje buvo atvi
rai kritikuojama Europos 
Komisija, kuri, anot ministrės, 
buvo „tik įrankis pateisinti 
politiniams sprendimams" ir 
„nesugebėjo peržengti politi
nio Europos Ministrų Tarybos 
užsakymo ribų". 

Daugiausia kritikos mi
nistrė skyrė Vokietijai ir konk
rečiai kancleriui Helmut Kohl, 
kurio „meilės kūdikiu" vadi
namos Lenkija, Čekija ir Ven
grija, o visos kitos valstybės 
esą jam nesvarbios. 

Ministrė straipsnyje teigė 
matantį „ašį Ma3kva-Bona". 
J i teigė, kad Vokietija turi 
jausti bent nedidelę skolą Bal
tijos valstybėms, nes, ja i daly
vaujant, ji buvo okupuota. 

Pagal infliacijos lygį Lietuva 
gali lygintis su Amerika 

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) 
— Lietuvos banko makroeko
nomikos ir prognozavimo sky
riaus viršininkas Raimondas 
Kuodis mano, kad 1997 metų 
infliacija nebus didesnė kaip 
8.5 proc. (lapkričio mėnesį in
fliacija buvo 1.1 proc., tam 
didžiausios įtakos turėjo padi
dėjusios šilumos kainos). 

Pasak R. Kuodžio, šiais me
tais infliaciją daugiausia įta
kojo administraciniai vyriau
sybės žingsniai, o ne makroe
konominės priežastys. 

Lietuvoje infliacijos lygį 
geriausiai atspindi gamintojų 
kainų rodiklis, parodantis tik
rąją infliacijos padėtį. Šio ro
diklio neveikia netiesioginiai 
mokesčiai (akcizas, PVM), to
dėl per vienuolika mėnesių jis 
padidėjo tik 1.2 proc. 

Toks rodiklis sako, kad 
1997 metai iš esmės yra nein-

* Baltijos ir Š iaurės val
stybių vykdantysis direktorius 
Pasaulio banke Ikka Niemi 
pirmadienį Vilniuje informavo 
Lietuvos finansų ministrą Al
girdą Šemetą apie tai, kad Pa
saulio bankas pradėjo glau
džiau bendradarbiauti su Eu
ropos Sąjunga, kad iš to nau
dos gali turėti ir Lietuva. At
vykęs iš Vašingtono Pasaulio 
banko pareigūnas papasakojo 
apie ketinimą rengti bendrą 
programą, kuri padėtų no
rinčioms įstoti į Europos Są
jungą valstybėms spręsti kai 
kurias finansines ir ekono
mines problemas. 

Gruodžio 3 d Kaune lankėsi JAV ambasadorius Lietuvoje Keith C. Smith, kuris savo vizitą pradėjo šalia Kauno 
esančiame Karmėlavos oro uoste. Apžiūrėjus uostą, įvyko pokalbis su jo vadovais del laisvosios ekonomines zo
nos bei su ja susijusių investicinių projektų. Oro uosto generaliniam direktoriui Rimantui Skridailai ambasado
rius pažadėjo JAV verslininkams papasakosiąs apie nedidelį, tačiau šiuolaikiškai įrengta Kauno oro uostą, apie 
laisvosios ekonominės zonos perspektyvas. 

Nuotr.: JAV ambasadorius Lietuvoje K. Smith (dešinėje) dalyvavo Kauno miesto savivaldybėje surengtame 
pokalbyje apie miesto įvaizdžio kūrimą, perspektyvas Ambasadorius buvo susitikės ir su Kauno meru Henriku 
Tamulių. (Elto« ouotr.i 

fliaciniai. Pagal tai Lietuvą 
jau galima lyginti net su JAV 
ir kitomis valstybėmis, kurios 
pasižymi kainų pastovumu, 
sakė R. Kuodis. 

Didėja Lietuvos 
banko oficialiosios 

atsargos 
Vilnius , gruodžio 4 d. 

(BNS) — Lietuvos banko ofi
cialiosios tarptautinės atsar
gos gruodžio 1 dieną buvo 
1.087 mlrd. JAV dolerių, ket
virtadienį pranešė LB valdy
bos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas. 

Lapkričio mėnesį jos pa
didėjo 51 mln. dolerių arba 4.9 
proc. 

Finansų ministras Algirdas 
Šemeta spaudos konferenci
joje sakė, kad oficialiųjų atsar
gų augimas rodo, jog einamo
sios sąskaitos t rūkumas nepa
dengiamas valstybės valiutos 
atsargomis. „Jis padengiamas 
kapitalo investicijomis, kurios 
šiais metais smarkiai išaugo", 
sakė jis. 

LB aukso atsargų vertė kol 
kas nepasikeitė ir buvo 62.1 
mln. JAV dolerių, tačiau unci
jos rinkos kainai tarptauti
nėse rinkose nukritus iki 293 
dolerių, aukso vertė sumažės 
maždaug 8 mln. JAV dolerių. 

Dabar LB aukso uncija 
įkainota 333 doleriais. Nese
niai LB valdyba nutarė per
vertinti auksą, atsižvelgiant į 
jo rinkos kainą. Auksas bus 
perkainotas metų pabaigoje. 

Bill Clinton pakvietė 
Algirdą Brazauską į Ameriką 
Vi ln ius , gruodžio 5 d. 

(BNS) — JAV prezidentas Bill 
Clinton penktadienį atsiuntė 
kvietimą Lietuvos prezidentui 
Algirdui Brazauskui sausio 16 
dieną atvykti į Baltuosius Rū
mus pasirašyti JAV ir trijų 
Baltijos valstybių Bendradar
biavimo chartiją. 

„Tai bus istorinis įvykis, 
kuris ne tik pažymės ilgalai

kius lietuvių ir amerikiečių 
draugystės ryšius, bet ir su
teiks tvirtą pagrindą mūsų 
santykiams kitame dešimt
metyje", rašo B. Clinton. 

Jis mano, kad dabar yra 
tinkamiausia proga tokiam 
dokumentui pasirašyti, nes 
kaip tik kitąmet bus 75-eri 
metai, kai JAV pripažino Lie
tuvą. 

JAV sveikina Rusijos pasiūlymą 
sumažinti kariuomenę 

prie Baltijos 
V a š i n g t o n a s , gruodžio 5 d. 

(Reuters-BNS) — JAV ketvir
tadienį sveikino Rusijos pa
siūlymą sumažinti karines pa
jėgas prie Baltijos valstybių 
sienų, bet tuo pat metu pa
brėžė turinčios teisę priimti 
savo sprendimus saugumo 
klausimais. 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin Švedijos parlamente pa
reiškė, kad Rusija vos daugiau 

kaip per metus vienašališkai 
sumažins savo žemės ir laivy
no pajėgas 40 procentų. Po to 
jo padėjėjai teigė, jog tai bus 
padaryta Šiaurės Vakarų Ru
sijos regione, kur Baltijos val
stybės ir kitos gretimos val
stybės pageidautų matyti ma
žiau karinės galios. 

„Mes neturėjome progos iš
nagrinėti šiuos pasiūlymus, 
bet paviršutiniškai juos per-

Mirė menininkas Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS) 
Vvtautas — Ketvirtadienį, eidamas 90-

f uosius metus, mirė žymus lie-
K a z i m i e r a s J o n y n a s tuvių dailininkas grafikas Vy

tautas Kazimieras Jonynas. 
Lietuvoje gimęs ir užaugęs, 

V. K. Jonynas pokario metais 
išvyko iš Lietuvos ir gyveno 
Vokietijoje bei JAV. 

Atkūrus nepriklausomybę, 
dailininkas grįžo į Lietuvą. 

Užsienyje ir Lietuvoje dai
lininkas sukūrė daug vitražų, 
9kulptūrų, knygų iliustracijų, 
aktyviai dalyvavo menininkų 
veikloje. Vokietijoje, Freibur-
ge, buvo įkūręs taikomosios 
dailės mokyklą. 

Už nuopelnus Tėvynei pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
Vytautą Kazimierą Jonyną 
yra apdovanojęs Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 
ordinu. 

Vytautas Kazimieras 
Jonynas 

„Atsižvelgdamas į Jūsų pla
nus pasitraukti iš valstybės 
posto, suprantu, kad Jūsų ke
lionė į Vašingtoną bus pasku
tinė galimybė oficialiai susi
tikti, ir nekantriai laukiu mū
sų pasimatymo sausio mėne
sį", rašo JAV prezidentas. 

Bill Clinton taip pat pažy
mėjo „sėkmingą A. Brazausko 
darbą Lietuvos valstybės va
dovo poste" ir dideliu Lietuvos 
prezidento pasiekimu pavadi
no sutarties su Rusija pasi
rašymą, pranešė Lietuvos pre
zidento spaudos tarnyba. 

žvelgėme. Mes sveikiname vi
sų šio regiono valstybių pas
tangas skatinti pastovumą ir 
plėsti regioninį bendradarbia
vimą", pareiškė JAV Valsty
bės departamento atstovas Ja
mes Rubin. 

J is taip pat pažymėjo, kad 
„Rusija jau anksčiau siūlė to
lesnio bendradarbiavimo prie
mones tarp šiaurinių Europos 
valstybių... Mes remiame tokį 
bendradarbiavimą ir norime 
aktyviai jame dalyvauti", sakė 
J . Rubin. 

Paklaustas, ar Rusijos pa
siūlyme nemato kokios nors 
gudrybės, atstovas atsakė: 
„mes sveikiname Rusijos pas
tangas gerinti santykius su 
savo kaimynėmis, bet mes 
taip pat gerbiame prigimtinę 
Baltijos valstybių teisę rinktis 
priemones savo saugumui už
tikrinti". 

Pasak Reuters, JAV yra pa
reiškusios, kad Rusija neturi 
draudimo teisės dėl Rytų Eu
ropos valstybių stojimo į 
NATO. 

* Lapkr ič io 25 d. Lenkijos 
Respublikos Tarnavo vaivadi
joje per Gorzanski kalnu 
srautą iškilmingai atidarytas 
tiltas, kurį savo lėšomis ir 
jėgomis pagal Lietuvos huma
nitarinės pagalbos programą 
vasaros potvynio n u s i a u t a i 
Lenkijai atstatė Liet „s keli
ninkai. Tilto atstatymas kai
navo 500,000 litų. 

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

Zurich. Šveicarijos bankai pradėjo mokėti pinigus iš II pa
saulinio karo metais įšaldytų sąskaitų, penktadienį pranešė 
Šveicarijos bankininkų asociacija. Pinigai mokami savinin
kams, atsiliepusiems po to, kai bankai šiemet paskelbė turto, į 
kurį niekas nereiškia pretenzijų, sąrašus. Šie mokėjimai pra
dėti po to, kai bankai patyrė didelį tarptautinį spaudimą, ypač 
iš žydų organizacijų, tvirtinusių, jog Šveicarijos bankai turi su
kaupę holokausto aukų turto už milijardus dolerių. Patys ban
kai tai neigia. Pirmą kartą nusižengdami slaptumo reikalavi
mui, Šveicarijos bankai išsamiai paskelbė apie maždaug 5,500 
sąskaitų, kur ias užsieniečiai atidarė iki 1945 metų gegužės 9 
dienos. Šiose sąskaitose iš viso yra 67 mln. Šveicarijos frankų 
(46.8 mln. dolerių). Pasak pranešimo, iš viso pateikta maždaug 
6.000 prašymų iki 1945 metų atidarytoms ir po to neliestoms 
sąskaitoms. 

New Yorkas. JT generalinė asamblėja šiemet nepriims 
sprendimo dėl Vokietijos ir Japonijos priėmimo nuolatinėmis 
Saugumo Tarybos <ST; narėmis, ketvirtadienį pranešė JT ats
tovas. Generalinė asamblėja pradėjo svarstyti ST reformos 
klausimą, tačiau nutarė nedaryti sprendimo, kol speciali darbo 
grupė nebaigs šio klausimo nagrinėjimo, o jį nutarta atnaujinti 
tik kitų metų sausį, pranešė JT spaudos skyrius. Anksčiau 
JAV pasiūlė priimti ST nuolatinėmis narėmis Vokietiją ir Ja
poniją, taip pat po vieną besivystančių valstybių atstovę iš Azi
jos, Afrikos ir Lotynų Amerikos. Tokiu būdu, nuolatinių ST 
narių padaugėtų iki 10-ies, o visų narių — iki 20-ies. Tačiau 
kol kas nenuspręsta , ar naujosios nuolatinės narės turėtų tokią 
pačią draudimo teisę ir dabartinės narės JAV, Didžioji 
Britanija, Prancūzija, Kinija ir Rusija. 

Kopenhaga. Danijos vyriausybė ketvirtadienį pasiūlė prie
mones sugriežtinti imigracijos politiką, kurias jau kitų metų 
pradžioje tu rė tų patvirtinti parlamento dauguma. Vyriausybė 
siūlo priimti t ik tuos pabėgėlius, kurie yra „asmeniškai perse
kiojami". Iki šiol Danija priimdavo visus asmenis, bėgančius 
nuo karų a rba konfliktų. Taip pat siūloma kelti sąlygas nuola
tinio pabėgėlio statusui gauti, įskaitant danų kalbos mokėjimą, 
nusikalt imų nesuteptą praeitį ir įsiskolinimo valstybei neturė
jimą. Jeigu pabėgėlis nelanko 3 metus privalomų paskaitų apie 
Danijos visuomenę ir danų kalbą arba be valdžios leidimo per
sikelia į kitą miestą, iki 7,000 kronų (1,100 dolerių) siekianti 
mėnesinė valstybės pagalba turėtų būti sumažinta 20 procen
tų. Iš 5.2 mln. Danijos gyventojų tik 4.5 proc. yra imigrantai 
arba užsieniečių kilmės, tačiau visuomenės nusiteikimas prieš 
juos auga, ypač po kelių plačiai nuskambėjusių nusikaltimų, 
kuriuos įvykdė užsieniečiai. 

Vašingtonas. JAV žvalgybos agentūros yra labai susirūpi
nusios buvusios Sovietų Sąjungos branduolinės ginkluotės sau
gumu, pareiškime Kongresui sakė Centrinės žvalgybos valdy
bos (CIA) direktorius George Tenet. Atsakydamas į Senato 
žvalgybos komiteto užklausimus, jis tvirtino, jog Rusijoje yra 
didelės branduolinių medžiagų bei kovinių galvučių atsargos. 
Jos nėra saugios, Rusijoje daugėjant socialinių ir ekonominių 
problemų, klest int korupcijai armijoje bei organizuotam nusi
kals tamumui . CIA rūpestis branduoliniu Rusijos saugumu va
sarą sutapo su panika, kurią sukėlė buvusio Rusijos Saugumo 
Tarybos sekretoriaus Aleksandr Lebed pareiškimai, kuriuose 
sakoma, jog Rusijoje gali būti dingusių branduolinių ginklų. 

Jungtinės Tautos. JT Saugumo Taryba (ST) ketvirtadienį 
vienbalsiai pratęsė vadinamąją „naftos už maistą" programą 
Irakui, su te ikdama jam teisę toliau parduoti ribotą naftos kie
kį, kad galėtų importiniu maistu ir medikamentais aprūpinti 
tautą, kenčiančią nuo JT sankcijų. Tačiau 15-os narių ST ati
dėjo sprendimą dėl leidimo Irakui padidinti parduodamos naf
tos kiekį. Toks sprendimas bus priimtas tik gavus JT vadovo 
Kofi Annan rekomendaciją, kuri turi būti pateikta iki 1998 me
tų sausio 30 dienos. Didžiosios Britanijos pasiūlytas nutarimas 
leidžia I rakui per pusę metų parduoti naftos už 2 mlrd. dolerių. 
Pasak Reuters , JT atstovai, ST nares bei pats Irakas teigia, 
kad ši programa yra neveiksminga ir susiduria su pernelyg 
daug vilkinimų. Pasak JAV pagalbos agentūrų, ji menkai tepa-
lengvino vargingą vaikų padėtį, ypač vaikų iki penkerių metų, 
kurie gauna nepakankamai maisto ir per mažai sveria. 

Belfastas. Aukštas „Sinn Fein" pareigūnas Martin McGuin-
ness paneigė kalt inimus, kad jis ir jo partijos prezidentas Ger-
ry Adams yra aukšti Airių respublikonų armijos (IRA) vadai. 
Tokie visų pripažįstami kaltinimai dar kartą buvo pareikšti 
BBC televizijos laidoje ketvirtadienį vakare.Televizijos studi
joje M. McGuinness sakė, kad nei jis. nei G. Adams išvis ne
priklauso IRA. Abu pareigūnai yra pagrindiniai JSinn Fein" 
derybininkai visų Šiaurės Airijos partijų derybose. Kitą savaitę 
Londone j ie turi susitikti su D. Britanijos premjeru Tony Blair. 
Protestantų junionistų partija, remianti britų valdymą, paskel
bė, kad premjeras susitikimą turėtų atšaukti. 

* J u n g t i n i u T a u t ų Gene
ralinės Asamblėjos posėdyje 
lapkričio 24 d. Lietuva iš
rinkta Jungt inių Tautų Tarp
tautines prekybos teisės komi
sijos nare. Tokį sprendimą 
parėmė 133 iš 164 valstybių. 
Si komisija derina tarptau
tines prekybos teisės derinimo 
procesus, teikia pagalbą ren
giant su komercija susijusius 
įstatymus bei padeda rengti 
komercinės teisės specialistus. 

KALEI 
Gruodžio 6.: Šv. Nikalojus, 

Nikalojus, Dausa. Tolutis. Vėtra 

Gruodžio 7 d.: 2 Advento 
sekm., Ambraziejus. Jaunut is . 
Aras. Daugardas. 

Gruodžio 8 d.: Švč. M. Ma
rijos Nekaltasis Prasidėjimas, 
Romarikas. Zenonas, Gailė, 
Gedene. 

Gruodžio 9 d.: Šv. Juan 
Diego. Leokadija, Delfiną, Va
lerija. Vakaris. 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

MŪSŲ ATEITIES VILTYS 
Giliausia mūsų tikėjimo pa

slaptis, prieš kurią turi nusi
lenkti kiekvienas žmogus, yra 
ta, kad „Žodis įsikūnijo ir gy
veno tarp mūsų (Jn. 1, 14). 

Visais laikais žmogų kanki
no mintis, kodėl Dievas tapo 
žmogumi. Į tai sunku atsaky
ti, nes Kristus yra didžioji 
Dievo paslaptis, buvusi nuo 
amžių Visagalio mintyse. Tik 
atėjus laikų pilnybei, tapusi 
apreikšta žmonėms. Dėl to 
Kristus savo žmogiška prigim
timi nori išsilieti dievišku bū
du. Tai reiškia, kad įsikūni
jimo prasmė ir tikslas yra Die
vo meilė, Jo garbė. 

Bažnyčia Adventu pradeda 
naujuosius liturginius metus 
su pasiruošimu priimti At
pirkėją. Adventas primena 
mums trejopą Kristaus atėji
mą: Atėjimą į pasaulį — gi
mimą Betliejaus tvartelyje, 
malonės metu atėjimas į žmo
gaus sielą ir atėjimas kaip 
Teisėjo, pasaulio pabaigoje. 
Todėl kartu su psalmistu ga
lime sušukti: „Parodyk, Vieš
patie, mums išganingą Dievo 
veikimą" (84,8). Advento metu 
mes lyg matome Dievo pėd
sakus, vedančius į Betliejų. 

Adventas yra kantrus keturių 
savaičių laukimas ateinančio 
didžiojo svečio — Jėzaus. 
Šventasis raštas mums prista-

1997 m. studentų ate i t in inkų rekolekcijų Dainavoje dalyviai Iš k.: I eil. — Mantas Kliminskas, Gintas Neįma
nąs, Leonas Ehlers, Andrius Mizgiris, Marius Vygantas, Kastytis Šoliūnas, Saulius Polteraitis, Liutauras Mile

t o S i m e o n ą , k u r i s b u v o t e i s u s Y i č i u s - D a n i u s Ši lgalis . II eil. — Onute Petraškaitė, Onute Slivinskienė, Angelė Joknytė, Lora Krumplytė, Julija 
ir d i e v o b a i m i n g a s v y r a s l a u - k y t ė ' I n d r ė Cupl inskaitė , Julija Krumplytė, Rūta Domarkaitė, Kristina Liaugaudaitė ir Jurgita Benetytė, 

DVASINĖ JUNGTIS kiantis Izraelio paguodos ir 
Šventoji Dvasia buvo su Juo" 
(Lk. 2, 23). Simeonas didžiai 
vylėsi ir džiaugėsi nuostabiais 
Dievo pažadais ir jam buvo at
lyginta — jis išvydo Mesiją, 
pažadų išsipildymo pradžią. 
Mes, kaip Simeonas, turime 
Šventąją Dvasią savyje, kad 
su viltimi, džiugia širdimi 
lauktume mūsų Išganytojo 
Jėzaus atėjimo. Vienoje litur
ginėje maldoje labai tiksliai 
pasakyta: „Paskubėk, neuž
truk, Vieapatie Jėzau. Savo 
atėjimu suramink ir padrą
sink visus, kurie į Tavo geru
mą deda visas savo viltis. 
Ateiki, atnešk šviesos, pakelk 
ir išganyk žmogų. Tu esi „auš
ra, amžinosios šviesos ir tei
singumo saulės spindesy, ir 
mūsų Viltis. Tuomet išvys 
žmogaus Sūnų, ateinantį de
besyje su didele galybe ir dide
nybe" (Lk. 21, 27). 

Ses. Margarita 
Bareikaitė 

KURSAI MOKSLEIVIAMS 
ATEITININKAMS 

MAS CV praneša, kad šių 
metų „Kalakursai" ir Žiemos 
kursai bus sujungti. Tai reiš
kia, kad gruodžio 26-31 d. 
.Jjainavoje" vyks tradiciniai 
kursai moksleiviams nuo 8-13 
to skyr. Ideologinės programos 
bus atskiros 8-10 skyr. ir 11-
13 skyr., bet vyks tuo pačiu 
metu. Registracijai prašome 
skambinti Monikai Vygantai-
tei tel. (708) 366-3808. Kursų 
kaina 175 JAV doleriai užsire
gistravusiems iki gruodžio 14 
d., vėliau užsiregistravusiems 
— 185 JAV doleriai. Prašome 
atsivežti į kursus pasirašytą 
drausmės susitarimą, regist
racijos lapą ir mokestį. Reg. 
lapai gaunami pas kuopų glo
bėjus arba registratorę. 

Žiemos kursai siekia ugdyti 
jaunąjį ateitininką krikščio
niškoje dvasioje. Kursų tikslas 
— padėti moksleiviui kūrybin
gai įgyvendinti visus ateiti
ninkų principus. Šio tikslo pa
siekimui reikalingas pozityvus 
moksleivio dalyvavimas nus
tatytoje programoje. Kursų 
vadovybė: komendantas — 
Paulius Gražulis; Ideologinės 
programos koordinatorius — 
dr. Vėjas Liulevičius; kapelio
nas kun. Edis Putrimas, MAS 
CV atstovės — Vija Bublytė ir 
Birutė Bublienė labai prašo 

REDAKTORĖS 
KERTELE 

Nuo Jaunųjų Ateitininkų 
sąjungos centro valdybos pra
ėjusį pavasarį paskelbto va
jaus, šiame skyriuje turėjome 
18 kuopų veiklos aprašymų/ 
korespondencijų. Šie aprašy
mai (kiekvienas) „apdovanoti" 
penkių dolerių stipendija ir 
pažymėjimu, kurį pasirašo 
JAS CV-bos pirmininkė Onutė 
Daugirdienė ir skyriaus re
daktore. Centro valdyba šį 
vajų tebetęsia. Laukiam iš 
jaunučių ir jaunių žinių apie 
jų kuopų veiklą. Prašome 
siųsti adresu šio skyriaus vir
šuje 

tėvus išaiškinti moksleiviams 
nustatytų taisyklių laikymosi 
svarbą. Šios taisyklės išvar
dintos „Drausmės susitarime 
tarp tėvų, moksleivio ir kursų 
vadovybės", kurį prašome pa
sirašytą atsivežti į kursus. 
Kursų vadovybė atidžiai ste
bės nustatytų taisyklių laiky
mąsi. 

Džiaugiamės, kad Mirga 
Girniuvienė, dr. Dalia Katiliū-
tė-Boydstun, ses. Igne Marijo-
šiūtė, Darius Polikaitis, Indrė 
Čuplinskaitė, Birutė Bublienė, 
kun. Edis Putrimas ir dr. Vė
jas Liulevičius sutiko būti pas
kaitininkais. Dėkojame stu
dentams ateitininkams: Dai
nai Kazlauskaitei, Lorai 
Krumplytei, Liudui Landsber
giui, Vėjui Skripkui, Gyčiui 
Vygantui ir Audrei Budrytei, 
sutikusiems būti vadovais ir 
už jų nuoširdų norą draugauti 
ir ugdyti savo jaunesnius bro
lius ir seses moksleivius atei
tininkus. Laukiame visų kur
suose. 

MASCV 

1997 m. Studentų rekolekci
jos vyko Dainavoje, lapkričio 
7-9 d. Rudens grožyje, su savo 
studentais draugais sugrįžo
me atgal į Dainavos stovykla
vietę susitaikyti su Dievu. 
Mąstėme svarbų ir įdomų 
klausimą visų studentų gyve-
nime:„Kodėl katalikybę?" Stu
dentų amžiuje šis klausimas 
yra dažnai svarstomas. Kodėl 
pasirinkom būti katalikais? 
Vieniems aiškiau, kitiems 
sunkiau suprasti savo asme
ninį ryšį su Dievu. 

Penktadienio vakare pama
žu rinkosi studentai. Kretin
gos Pranciškonų tarnybos gru
pė salėje visus priėmė su dide
liu plakatu: „Jėzus Kristus 
yra Viešpats!" Atvyko iš Čika
gos, Clevelando, Detroito, Ka
nados, St. Louis ir Steubens-
ville. Dalyvavo arti 20 stu
dentų. Jautėsi dvasinė jungtis 
nes turėjom progą bendrauti 
su Kretingos Pranciškonų tar
nybos grupe: Tėvas Gediminas 
Numgaudis, OFM, Andrius 
Mizgiris, Rūta Domarkaitė ir 
Angelė Joknytė. Jie savo mal
domis, mintimis ir giesmėmis 
gražiai prisijungė prie mūsų 
savaitgalio. Pirmą kartą su
darėm gražų ryšį tarp Lietu
vos ir Amerikos lietuvių stu
dentų Dainavoje. 

Šeštadienio rytą prasidėjo 
pagrindinė programos dalis. 
Pradėjom rekolekcijas su kun. 
Gedimino malda. Baigęs mal
dą kun. Gediminas paaiškino 
kaip per muziką lengviau pa
siekti žodį. Mūsų širdys leng
viau atsiveria su giesme negu 
su pamokslavimu. Angelė pa
giedojo giesmę ir suteikė gerą 
progą pamąstyti. Po maldos 
vyko trumpas susipažinimo 
žaidimas, pravestas Loros 
Krumplytės. Geriau susipaži
nom su viens kitu išgirdę tris 
įdomius faktus apie kiekvieną 
dalyvį. 

Toliau Vytas Žemaitaitis, 
Studentų Ateitininkų sąjun
gos pirmininkas, išdalino vi
siems „Katalikiško tikėjimo 
aprašą", parūpintą kun. A. 
Saulaičio. Šis apklausinėjimas 

KORP! GIEDRA ŠVENČIA 70 M. SUKAKTĮ 
Vieną gražų 1927 m. pava

sario rytą susirinko būrys stu
denčių ir įkūrė Korp! Giedra 
korporaciją. Šios korporacijos 
tikslas, kaip savo prisimini
muose rašo Emilija Masiliū-
naitė-Paliokienė, buvo „ugdyti 
pilnutinį moteriškumą, tapti 
susipratusia ir veiklia kata
like ir savo profesijos specia
liste". Tuo metu pasirinktas 
šūkis J kalnus, į viršūnes!", 
kurio autorius yra prof. Šal
kauskis, lydėjo „Giedrą" Lietu
voje, švietė atsikūrusiai „Gied
rai" Vokietijoje ir tebešviečia 
jai čia, JAV-se. Korporacija 
JAV gyvuoja Clevelande ir 
Čikagoje. „Giedra" metų slink
tyje gerokai praturtino lietu
viško gyvenimo aruodą įvai
riais renginiais. Šiuo metu 
Korp! Giedra skiria kasmeti
nę premiją „Moteris ypatingai 
pasižymėjusi krikščioniškų 

idealų tarnyboje", kurios me
cenatas yra prelatas J. Pruns-
kis. 

Savo eilėse turime giedrinin-
kių pirmūnių, kurios davė 
pradžią korporacijai. Jas pa
gerbsime 70 m. sukakties 
šventėje gruodžio 7 d. ir toliau 
keliausime J kalnus, į vir
šūnes". 

Raminta Marcher t ienė 

ATEITININKU KŪČIOS 
Čikagos studentai ateitinin

kai kviečia visus ateitininkus 
ir jų draugus gruodžio 21 d. 
dalyvauti Jaunimo centre ruo
šiamose Ateitininkų šeimos 
Kūčiose. Šventę pradėsime 1 
vai. p.p. šv. Mišiomis. Kūčių 
vakarienė ir programa prasi
dės 2 vai. Visi dalyvauti norin
tieji prašomi apie tai pranešti 
Valerijai Žadeikienei, tel. 708-
424-4150. 

žvelgė į žmogaus katalikiško 
subrendimo bruožus. Aprašą 
sudarė daugiau negu šimtas 
klausimų apie katalikybę. 
„Klausimų aprašas" padėjo vi
siems geriau susipažinti su 
savo tikėjimu ir kur mums 
trūksta katalikiško subrendi
mo. Dvasinę atsivertimo gru
pę sudarė: Šventraštis, malda 
ir dvasinis jautrumas. Dorinę 
grupę sudarė: sąžinė ir teisin
gumas. Bažnytinę atsivertimo 
grupę sudarė: doktrina, identi
fikacija, sakramentai ir ben
druomenė. Atsakę į visus 
klausimus studentai gavo rak
telį su kuriuo galėjo lyginti 
savo atsakymą su aprasos at
sakymu. Buvo įvairių jausmų, 
kai sužinojom, kad savo atsa
kymus turim lyginti su „tei
singu atsakymu"7. Vieni jautė
si patenkinti nežinodami atsa
kymo ir buvo dėkingi asme
niškai pamąstyti įvairius ka
talikybes klausimais. Kiti ma
nė, kad žinodami atsakymą 
galės aiškiau matyti kur dar 
reikia bręsti savo tikėjime. 

Kitoje dalyje Indrė Čuplins
kaitė kalbėjo apie konvertitus 
Thomas Merton ir Dorothy 
Day. Buvo įdomu išgirsti apie 
abiejų gyvenimus ir atsiver
timą. Abu suvedė maldą su 
veikla. Jie jautė, kad iš mal
dos nieko nebus be Dievo. 
Abiems pats atsivertimas ne
buvo pabaiga, o žengimas ir 
ieškojimas džiaugsmo ir lai
mės kartu su Dievu. 

Po pietų turėjom progą pa
sidžiaugti Dainavos rudens 
gamta. Išvykom visi atskiro
mis grupelėmis pasidžiaugti 
gražia diena. Grupė susirinko 
Rambyno kalne. Visi nusifoto
grafavę kalno viršūnėje, gam
tos takeliu sugrįžom į kitą 
pusę ežero. Išsirinkę gamtos 
„vadą" keliavom į kitą pusę ir 
paklydom. Pakeitę „vadą" su
grįžome atgal. 

Rekolekcijas toliau tęsė kun. 
Gediminas. Šioje dalyje jis 
kreipėsi į mus klausdamas, ką 
mums reiškia krikščionybė? 
Kokia yra brangiausia verty
bė? Ar žinom Šventos Dvasios 
pažadus? Kun. Gediminas la
bai gražiais lyginimais su mu
mis visais kalbėjosi. Man la
biausiai patiko palyginimas su 
laivu, kuris buvo pilnas įvai
rių žmonių: baltų, kiniečių, 
juodų ir kitokių. I laivą buvo 
priimti visi žmonės. Taip pat 
su Krikščionybe, visi priima
mi: katalikai, protestantai, 
liuteronai ir kt. Kas yra krikš
čioniško gyvenimo esmė? Koks 
yra krikščionio būdas? Kuni
gas aiškino, kad mūsų pagrin
dinis bruožas yra turėti asme
ninį ryšį su asmeniniu Tėvu. 
Tuo pačiu svarbu Juo pasi
tikėti. Turime siekti būti kuo 
artimesni su Dievu. Gyventi 
patenkinti, tarp lobių, nesie
kus gilesnės pažinties su Kris
tumi, negalim savęs vadinti 
krikščioniu. 

yra nuodėmė? Atsitolinimas 
nuo Dievo. Gražiai ši dalis pa
ruošė mus susitaikymui su 
Dievu. 

Vakarinėje programoje turė
jom progą „susitaikyti su Die
vu". Salė buvo jaukiai paruoš
ta. Laužas degė židinyje. Mus 
supo žvakės. Susėdus pus
račiu, Angelė ir Indrė mus vi
sus pamokė giesmių, kurias 
sugiedojom per Mišias. Prieš 
šv. Mišias buvo proga išpa
žinti nuodėmes. Liutauras Mi-
levičius pravedė išpažinimo 
maldą. Danius Šilgalis ir Vy
tas Žemaitaitis perskaitė Šv. 
Jono maldą, kuri padėjo 
mums sąžinės pažinime. Gra
žiai susikaupėm šv. Mišioms 
giesme ir Kristaus žodžiais. 

Grįžęs iš Rekolekcijų Daina
voje, šiemet labai įvertinau 
visą savaitgalį. Buvau laimin
gas keliauti į Dainavą su 
geru draugu ir drauge iš Lie
tuvos. Jų įvertinimas viso sa
vaitgalio tikrai mane paveikė., 
Buvo įdomu klausytis jų šio 
savaitgalio įspūdžių. Jaučiaus 
laimingas, kad jie turėjo progą 
pamatyti „mažą Lietuvą" 
Amerikoje. Kartais neįverti
nam kokie laimingi esame 
turėdami kalbą, tradicijas ir 
lietuvišką veiklą savo gyve
nime. Turėdamas tokį savait
galį, susikaupimas padėjo 
man įvertinti ir padėkoti Die
vui koks laimingas esu. Nega
liu įsivaizduoti koks būtų gy
venimas be lietuviško gyveni
mo ir be Dievo. 

Danius Šilgalis 
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MOKSLEIVIU 
SUSIRINKIMAS 

Moksleivių ateitininkų susi
rinkimas š.m. gruodžio 13 d., 
šeštadienį, vyks PL centre, Le-
monte. Susirinkimą pradėsi
me 5 vai. dalyvavimu šv. Mi
šiose Pal. J. Matulaičio mi
sijos bažnyčioje. Po Mišių vyk
sime į Ateitininkų namus kur 
klausysimės Laimos Šalčiu
vienės paskaitos šeimynišku
mo tema. Paskui pasivaišinsi
me ir darysime kalėdinius 
šiaudinukus. Bus smagu vėl 
visiems susitikti ir paben
drauti. Kviečiame visus. Vai
kus atvežusiems ir jų laukian
tiems tėvams bus paruošta 
kava. Lauksime visų. 

• 1990 m. gruodžio 38 d. 
Kaune pradėjo veikti dramos 
teatras. 

DR. J A N I N A JAKSeVTCIUS 
JOKŠA 

6441 S. PuIaakJ Rd., CNcego, IL 
Raz. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
613? S Kedzie Av. 

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

Kabineto tai. 773-776-2880 
Namų tai. 701 448 S546 

DR.KENNETHJ.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., CMcego, IL 
Tai. 773-735-5556 

4707 S. Gllbert, U Grano*. IL 
Tai. 706-352-4467 

DR VIUUSMIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEDCALCUMC 
15806-1*7 SL. Lament. «. H W 

Pnkltuso P«k)« Commmty Ho»t»t»l 
S 'W Crc«i Hotptal 

Valandos pagal susitarimą 
T6t 708-257-2286 

VIDAS J. NBMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V&NA8, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel . 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

Canšac Dtagnotto, LTD. 
6132 8. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60829 
TeJ. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SiDRYS, M.D. 
Akių figos / Chirugija 

9830 S.RMgeitno- Ave. 
Chicago RMoe, IL 80415 

Tel 708-636-8622 
4149W.63rd. St. 

TeL 773-736-7709 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Havtem, BridOj6View, IL 6 0 4 6 6 

T*). 706-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7815 W. 171 St 

TMey Perk. IL 80477 
708-614-8871 

Valandos pagal susitarimą 

DR.DAUAJOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 HoNand Ave., 81*. 201 
(skersai garvės nuo Good Samaman ligonines) 

Downera Gcove, IL 60615 
T«L 630*60-3113 

Valandos susitarus 

DR. EUOUUS LSJ§ 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJlerSt,LemontlL 80439 
Tel. 815-723-1864 

7800 W. Cotego Dr. 
Patoe Helghte, IL 60453 

TeJ. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kat>. 773-736-4477 

Raz. 708-246-0087 aibe 706-246-6581 
6449 S. PutaaU Roed 
Valandos pagal susrtanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

82S S. Mannheen Rd. 
Weetcnaatar, IL 80154 

TeL 706-344-1684 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KJSIEUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL 708-652-4158 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 508) Ave., Cicero 
Kasdien 1 v p.p. - 7 v v. 

Išskyrus trecd.; šeštad. 11-4 v.p.p. 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burte**. IL 
TeJ. 708423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

V . 

ARAS2UOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 1 OMEįOgenAva^gi3 i0 

TeUg30tf27-OO90 
3826 HtaNend Ave., 
Tower 1.Su*e 3C 

Downem Gtove, IL 60615 
Te l . (630)435-0120 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9368 S. Roberte Road 
HckoryrfJe 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

UH.PklHAS V. KJSIEUUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60852 
Tel. 773-434-2123 

valandos pagal susitarimą 

Ir kitą, dalį programos pra
vedė kun. Gediminas. Šioje 
dalyje jis kreipėsi į mus su 
klausimu, kas mūsų nuomone 

DRDOMASLAPKJ6 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OrtendPerk 

708-348-8100 
valandos kasdien. Atkyms tavalgakit 

bk L PETREIK1Š 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northv/estern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

DR.JOVTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9528 S.7981 Ave., Hlcfcory Hla. IL 

Tel . (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLĖVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.96 S t Tel. 708422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr,12:30-3v.p.p. 
trec uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p.p. 

penktad ir šeštad 9 v r - 12 v.p.p 

DR. K JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VFNAS 

KOSMETINE CHIRURGUA 
6132 8 K * * * A«e., CNeeao 

779-7784888 atte 773-488-4441 

JONAS V. PRUNStOS. MD 
TERflf DALIAS PRUNStOS, MD 

įeraB ravi ireavnera eieeejet 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių 

ir kt. vietų skausmo gydymo 
specialistai 

Chicago: 312-728-0800 
Eaet Dundee: 847-861-1212 

McHenry: 815-383-9696 
Eik Orove: 847-718-1212 



j;į Rimties valandėlė 

DIEVAS VEDA SAVUOSIUS 
Šio sekmadienio skaiti

niuose ir bendruomenės, ir 
tautos, ir jos narių viltis re
miasi ne tiek Dievo pažadais, 
kiek jo atliktais darbais žmo
nių labui, tad ir mūsų viltis 
Dievui šiandien yra pagrįsta 
ir džiaugsminga. 

Pirmasis skaitinys (Barucho 
5:1-9) yra paimtas iš Barucho 
knygos, kuri buvo parašyta 
jau po Izraelio tautos su
grįžimo iš tremties (ne 
anksčiau, kaip 200 m. pr. Kr.). 
Jos autorius, skirtingai nuo 
beveik visų kitų Senojo Testa
mento knygų autorių, negyve
no Palestinoje. Baruchas pri
klausė iš tremties nebesu-
grįžusiai žydų bendruomenei, 
pasilikusiai „rytuose" (Babilo
nija yra į rytus nuo Jeru
zalės). Bet Babilonijoje, kur po 
tremties liko daug, Izraelio 
tremtinių telkinių, Baruchas 
jaučia ryšį su tautos kamienu 
su Jeruzale ir jos šventykla, 
kuri yra ypatingo Dievo buvi
mo su savo tauta ženklas. Tad 
pranašystėje Baruchas taria: 
„Pakilk, Jeruzale, užkopk į 
aukštumą. Pažvelk į rytus ir 
stebėk savuosius vaikus: nuo 
saulėtekio iki saulėlydžio (t.y., 
nuo vieno žemės pakraščio iki 
kito) surinko juos Šventojo 
žodis". 

Nors pirmosios kartos trem
tiniai jautė tarpusavio ryšį 
tiek krauju, tiek ir tėvynės at
siminimais, jų vaikams, su
kūrus šeimas su vietiniais gy
ventojais, į jų tikinčiųjų ben
druomenę įsijungus ir kitų 
tautybių žmonėms, Izraelio 
tremtiniai jaučia, kad jų ben
druomenes svetimoje žemėje 
jungia jau ne tiek" šventykla 
Jeruzalėje kiek Šventojo (t.y., 
Dievo; žodis — Šventasis 
Raštas — Įstatymas. Anot Ba
rucho, būdami Jeruzalės vai
kai, bendraudami šioje ti
kinčiųjų bendruomenėje net ir 
toli nuo Jeruzalės, „Jie džiau
giasi, kad Dievas atsiminė 
juos". 

Ir jie semiasi stiprybės iš to, 
kad, pasibaigus trėmimo lai
kui, tauta grįžta atgal į Dievo 
pažadėtąją žemę: „Iš tavęs 
(Jeruzalės, pažadėtosios že
mės) jie išėjo pėsti, varomi 
priešų, bet Dievas juos tau 
sugrąžina garbingai nešamus, 
ta r tum karaliaus neštuvuose". 
Nors tremtinių vaikai pasiliko 
Babilonijoje, tremties meto 
pasibaigimas, kai jų tauta vėl 
galėjo sugrįžti į namus — Je
ruzalę — jiems jautėsi lyg Die
vas dėl jų būtų pajudinęs kal
nus: „Dievas patvarkė nu
slinkti aukštiesiems kalnams 
bei amžiais stūkstančioms uo
loms ir iki lygmės pakilti klo
niams, kad Izraelis galėtų die

vo šlovėje saugiau keliauti". 
Tremtyje likusieji suprato, 

jog tremtis nebuvo vien 
bausmė tautai už tai , kad jos 
vadai nepaisė Dievo. J ie su
prato, kad perjuos tikrojo Die
vo pažinimas atėjo ir kitoms 
tautoms. Tad sunkiai atsista-
tančią Jeruzalę Baruchas ra
gina baigti rankų grąžymą, 
matant priešų nusiaubtos Je 
ruzalės tragediją, ir supras t i , 
kame yra tikrasis jos grožis ir 
pašaukimas: „Nusivilk, Jeru
zale, gedulo bei vargo drabužį 
ir apsirenk puošniaisiais rū
bais garbės, kurią tau am
žiams suteikia Dievas. Už
sivilk jo teisybės apsiaustą, 
užsidėk ant galvos Amžinojo 
(t.y. Dievo) šlovės karūną, nes 
tavo spindėjimą Dievas nori 
parodyti visam pasauliui po 
dangumi". 

Baruchas savo pranašystėje 
užsimena, jog Jeruzalę ir visą 
tautą ištiko sunaikinimas dėl 
to, kad jos valdovai neklausė 
Dievo ir nevykdė jo teisingu
mo — gyveno lyg Dievo 
nebūtų ir jiems nieko blogo 
neatsitiks, jei jie laužys jo 
įsakymus — jie „nebijojo Die
vo". Tad dabar Baruchas 
kviečia Jeruzalę būti kitokia: 
puikuotis ne žemiškos val
džios blizgučiais, bet užsivilkti 
Dievo „teisybės apsiaustą", 
užsidėti ant galvos „Amžinojo 
šlovės karūną". Atstatytoje 
Jeruzalėje, anot pranašo, bus 
tikra taika ir Dievas jai su
teiks vardą: „Teisybės taika ir 
Dievo baimės garbė" dėl to, 
kad joje bus vykdoma Dievo 
valia. 

Kaip pranašų gadynėje Die
vas savo tautą vedė ir gelbėjo 
per konkrečius jos istorijos 
įvykius, taip jis veikė Jėzaus 
laikais, pranašų erą užbaig
damas su paskutiniuoju pra
našu Jonu Krikštytoju, kuris 
kviečia žmones taisyti kelius 
Dievo atėjimui (Luko 3:1-6). 
Evangelistas šv. Lukas pasa
kojimą apie šv. Jono veiklą 
pradeda, įs tatydamas jį į isto
rinį kontekstą — suminė
damas to laikmečio politinius 
valdovus. 

Dievo tebesitęsiantį veikimą 
krikščionių bendruomenėje Baž
nyčioje išsako Šv. Paulius 
laiške Filipų miesto tikintie
siems (Fil 1:4-6, 8-11), žo
džiais, kurie tinka ir mums, 
gyvenantiems du tūkstančius 
metų po jo, tikinčiųjų ben
druomenėse įvairiuose šian
dieninio pasaulio didmies
čiuose ir savo tėvynėje — Lie
tuvoje. Paulius užtikrina, kad 
Dievas, kuris pašaukęs mus į 
tikinčiųjų tarpą, „pradėjo ju
myse šį gerą darbą, jį ir at
baigs iki Kristaus Jėzaus die-

CIVILIŲ IR KARIŠKIŲ 
SANTYKIAI: VERTYBĖS IR 

PROBLEMOS 
DR. ALGIRDAS KANAUKA 

(Tęsinys) 
7. Pakitusios patriotizmo ir 

pareigos sąvokos. Šių dienų 
jaun imas nori žinoti ne tiek 
prieš ką jie turėtų karo atveju 
kovoti, bet už ką. Jaunuomenė 
nori naudotis šalyje veikiančia 
teisėtvarka, ekonominės pa
žangos vaisiais, laisvai rinktis 
gyvenimo stilių, negalvodami 
visą ta i prarast i , jei tėvynę už
grobs priešas. Tyrimai JAV 
rodo, jog kai kurios senos pa
triotinės vertybės nebepopulia
rios t a rp universitetų stu
dentų; nyksta vertybės, sie
jančios patriotizmą su kariš-
kumu, aklu paklusnumu, he
rojiška mirtimi ir neapykanta 
viskam, kas „užsienietiška". 
Patriotizmas daugiau sieja
mas su pastangomis įgyven
dinti naują ir geresnę politiką, 
kuri teigiamai pasitarnautų 
žmonijai, užtikrintų taiką, 
pagalbą vargstantiems, diskri
minuojamiems. Tačiau ameri
kiečių jaunimas neatsisako 
gintis nuo agresoriaus nei 
padėti sąjungininkams 
teisėtoje kovoje. JAV yra val
stybė, gerai tvarkanti savo gy
nybą, nešanti pasaulinio sau
gumo naštą, nors priešų arti 
savo pasienių neturi . Lietuvos 
situacija ne tokia gera. 
Plėtojant ryšius su visuomene 
reikia atsižvelgti į tokias ki
tu r esančias pažiūras ir jas su
prast i , nes jos ir Lietuvoje gali 
susiformuoti. 

7. Korumpuotos struktūros 
bijo naujų teisėtai valdomų 
karinių pajėgų atsiradimo ir 
sustiprėjimo. Jos įsivaizduoja, 
kad kariuomenė irgi, kaip jė
gos s t ruktūra , gali būti panau
dota prieš antivalstybinę veik
lą. Kai kurios svetimų valsty
bių penktų kolonų užuomaz
gos taip pat nenori kariuome
nės, yra ir įvairių „pacifistų", 
kur ie mano, kad karai kyla 
dėl to, kad yra kariuomenių. 
J ie nesupranta, kad kariuo
menė yra politinis įrankis, ku-

tokias perversmus skatinan
čias priežastis: 

a. socioekonominės krizės. 
Ekonomiškai atsilikusiose val
stybėse vyriausybė naudoja 
didžiumą savo mažų resursų 
infrastruktūrai ir pramonei 
vystyti, siekdama tolimo, bet 
geresnio rytojaus. Jeigu var
totų tuos resursus dabarčiai, 
tai pasiliktų amžiname skur
de ir tuo užsitrauktų tautos 
nepalankumą. Susidaro nedi
delis, bet galingas, piktnau
džiaujantis savo padėtimi, eli
tas, kurio pozicijos leidžia j a m 
piliečių sąskaita turėti ki
tiems neprieinamas ekonomi
nes sąlygas. Nuskriaustie
siems atsiranda motyvacija 
nuversti valdžią bet kokiais 
būdais. Atsiranda nauji vadai, 
dažnai ir kariškiai, kuriems 
pavyksta neteisėtais ar net 
smurtiniais būdais ta i padary
ti — Sovietų Sąjunga, Kinija, 
Rumunija, Haiti.; 

b. ilgi ir beviltiški karai. Pa
vyzdžiui, Antrojo pasaulinio 
karo metu vokiečių kariuo
menės elitas matė, kad karas 
pralaimėtas, ir kai kurie ne
sėkmingai bandė nuversti Hit
lerį; 

c. nuolat nepastovi ir ne
tvarkinga valdžia. Šeštojo de
šimtmečio pradžioje Prancū
zijoje j i susidarė pagrindą 
prancūzų kariuomenės maiš
tui dėl Alžyro atsiskyrimo nuo 
Prancūzijos; 

d. gyventojų apatija ir nesi-
domėjimas politika. Tokia si
tuacija Prancūzijoje taip pat 
prisidėjo prie Alžyro maišto; 

e. labai, centralizuotos val
džios įstaigos. Tai labai pa
lengvino perversmus Centri
nės Amerikos valstybėse, kur, 
užėmus priezidentūrą, radijo 
ir ryšių pastatus, j au galima 
kontroliuoti valstybę; 

f. kariuomenės izoliacija nuo 
visuomenės. Kada į visuome
nę neintegruojami kariškiai, 

ris gali būti panaudotas tiek jie tampa atskiru luomu, už
taikai išlaikyti, tiek karui, 
tiek karui išvengti. 

Stat ist ika gali kartais nuste
binti: nuo 1945 metų iki 1978 
metų pasaulyje buvo maždaug 
282 mėginimai įvykdyti karinį 
perversmą. Daugumas jų Afri
koje ir Pietų Amerikoje. Euro
poje buvo 11, iš kurių 4 pasi
sekė. Žymus karo analit ikas 
Eduardas Luttvvak pateikia 

nai", t.y. iki jo antrojo atėjimo, 
kurio tebelaukiame ir kuriam 
tebesiruošiame ypatingai Ad
vento metu. 

Aldona Zailskaitė 

sidariusiu savyje, lyg valstybė 
valstybėje, gerai organizuota 
ir politizuota jėga. Įvairūs per
versmai Argentinoje, Nesar 
vadovaujamas maištas Egipte 
1952 metais, perversmas Čilė
je 1973 metais ir atentatas 
prieš Hitlerį 1944 metais. 

g. Nekompetentinga civilių 
kontrolė. Neužtenka, kad ci
viliai kontroliuotų karines pa
jėgas. Jie turi nusimanyti ka
ryboje, nes gali kilti nesuta
rimų tarp civilinės vadovybes 
ir kariuomenės profesionalų. 
Nesutarimas gali tapti „vilk
duobe". JAV kariškiai turi 

tam tikrą laisvę reikšti prie
šingas nuomones apie aukš
tąją karinę politiką, kol ji dar 
formavimo stadijoje. Pavyz
džiui, generolas Colin Powell, 
Jungtinio štabo pirmininkas, 
prieštaravo prieš karo veiks
mų pradėjimą Persų įlankoje 
1991 metais. J is siūlė tęsti 
Irako ekonominę blokadą. Pre
zidento nuomonės nesutapi
mas neužtraukė generolui 
nemalonės. Kai jau reikėjo 
ruoštis karui, gen. Povvell pa
laikė prezidento nutarimą; 
visiškai nekilo abejonių, kad 
minėtas nuomonių nesutapi
mas darė įtaką tolesniems 
generolo veiksmams. 

Kitas atvejis: generolas 
Westmoreland, anksčiau va
dovavęs karinėms JAV opera
cijoms Vietname, savo memu
aruose „Kario pranešimai" („A 
Soldier Reports") pasakoja, 
kad jį trikdė civiliai, turėję 
mažai supratimo, kaip reikia 
kariauti ir kaip laimėti. 

21-ojo amžiaus NATO tech
nologija taps nepaprastai ga
linga. Bus galima tuojau suži
noti, kas darosi visame Žemes 
paviršiuje bei planuoti ir vyk
dyti karinių pajėgų panaudo
jimą bet kada, bet kur. Toks 
pajėgumas reikalaus iš ka
riškių didelio profesionalumo 
ir atsakomybės. Todėl yra itin 
svarbu, kad politinė vadovybė 
kontroliuotų karines pajėgas 
ir kariškius. Valstybė turės 
užtikrinti kariškių integraciją 
į visuomeninį gyvenimą tam. 
kad ta visuomenė tikrai taptų 
politiškai susipratusia bend
ruomene, kurioje būtų puose
lėjamos demokratinės normos, 
įsisąmonintos kiekvieno pilie
čio. Reikės užkirsti kelią klai
dingiems ir neteisėtiems veik
smams. Kariai turės būti vi
siškai integruotos visuomenės 
nariai. 

Kokios yra jaunų kareivių 
teisės kariuomenėje? Šitas 
klausimas yra dabar labai 
svarbus. Šiais laikais rūpina
masi žmogaus teisėmis, rasių 
teisėmis, moterų teisėmis, gy
vūnų teisėmis, mažumų teisė
mis. Turiu pasakyti, kad jau
nų kareivių teisės demokra
tinėje kariuomenėje yra itin 
svarbus dalykas. Lietuvos at
žalynas yra karo vadų ran
kose. Tai yra labai aktuali 
tema visuomenei ir kariuome
nei. 

Visų pirma apie teises De
mokratijoje kai kurios teisės 
yra suprantamos, kaip įgim
tos. Kiekvienas žmogus turi 
teisę būti laisvas ir daryti sa
vo gyvenime sprendimus savo 
nuožiūra. Jis gali pasirinkti 
religiją, turėti savo politinius 
nusistatymus, nuomones ir jas 
reikšti. Niekas neturi teisės jo 
be tikros priežasties suimti ar 
primesti jam nepriimtiną gy
venimo būdą. 

Bus daugiau 

Danute Bindokienė 

Vilkas su avinėlio 
kailio kailiniais? 

Galime sakyti, ką norime, 
apie Rusijos prezidentą Boris 
Jelcin, bet viena tikra: jis pil
nas netikėtumų. Prieš pasku
tiniuosius prezidentinius rin
kimus ir netrukus po jų. 
nelabai kas tikėjo, kad Jelci
nas ilgai gyvens ir užbaigs 
savo kadenciją. Tais tamsiais 
spėjimais naudojosi ir prezi
dento priešai, ir net šali
ninkai, besistengdami prisi-
alkūniuoti kiek galima arčiau 
Kremliaus. Kurį laiką iš tik
rųjų atrodė, kad Jelcinui ne 
prezidento kėdės, o karsto 
reikės, vienok jis iš negalių 
išsikapstė. Nors su dailiomis 
rusaitėmis tautinių šokių ir 
nebešoka, kaip kandidatuoda
mas antrai prezidento kaden
cijai, bet turi pakankamai 
jėgų važinėti į konferencijas, 
susitikimus su savo bičiuliu 
Bill Clinton, būti nuolaidus, 
kur jam atrodo naudinga, 
griežtas, kai nori išsiderėti 
daugiau lengvatų ar prestižo 
Rusijai. 

Nėra abejones, kad Boris 
Jelcin pastaruoju metu akty
viai dalyvauja tarptautinėje 
politikoje ir didžiuojasi savo 
įtaka, sprendžiant opius klau
simus. Ar ta įtaka tikra, ar 
įsivaizduota, nesudaro per di
delės reikšmės — Boris Jelcin 
kiekviena proga nesidrovi pa
rodyti, kiek jis svarbus ir kad 
savo role patenkintas. O vė
liausioji jo role, atliekama su 
entuziazmu, yra pasisiūlymas 
tarpininkauti, kai tarptauti
nės derybos atsiduria akligat-
vyje. 

Taip neseniai įvyko Irako ir 
Jungtinių Tautų nuomonių 
skirtumo atveju, kai Saddam 
Hussein užsispyrė į ginklų 
sandėlius bei gamyklas neįsi
leisti iš JAV inspektorių, nors 
kitiems JT nariams kliūčių 
nedarė. „Geraširdžiui dėdei iš 
Maskvos" bent iš dalies pavy
ko įtikinti Irako diktatorių 
nusileisti ir griežtesnių prie
monių tuo tarpu nereikėjo. 

Praėjusį trečiadienį Boris 
Jelcin pasitarimuose Švedijos 
sostinėje vėl ištraukė kortą iš 
rankovės ir pareiškė, kad 
Maskva, pradedant 1999 me
tais, geranoriškai net 40 
nuošimčių sumažins savo ka
rines pajėgas šiaurinėje Rusi
jos dalyje. Jelcino pareiškimas 
buvo sutiktas su nustebimu ir 
palankumu. Ypač palankiai 
nusiteikusios yra Baltijos val
stybės, nes tas sumažinimas 
vyksiąs jų teritorijų pašonėje. 
Rusijos prezidentas Baltijos 
valstybėms pasiūlė naują pri-

i einamumą i Karaliaučiaus 

sritį ir net sutiko, kad kaimy
ninių kraštų — šiuo atveju, be 
abejo, turima mintyje Lietuva 
ir galbūt Lenkija — inspekto
riams bus atvertos galimybės 
karines bazes Karaliaučiuje 
patikrinti. ..Aš jums tai sakau 
pirmą kartą. Mes atidarysime 
savo bazes, kad užsienio val
stybes galėtų apsilankyti ir 
įsitikinti Rusijos nuoširdu
mu", kalbėjo Jelcinas Švedijos 
Parlamento sesijoje. 

Nėra abejonės, kad naujieji 
avinėlio kailio kailiniai baigia 
paslėpti vilką — Boris Jelcin 
stengiasi sukurti naują de
mokratinės, pasiruošusios ko
operuoti tarptautiniais klausi
mais su kitomis valstybėmis, 
įvaizdį. Jis užmezgė glaudes
nius ryšius su komunistinės 
Kinijos vyriausybe, stengiasi 
panaikinti senus nesutarimus 
tarp Japonijos ir Rusijos (iki 
užgrobtų japonų salų grąži
nimo kol kas neprieita, kaip 
nekalbama ir apie kitų sve
timų objektų — pvz. Lietuvos 
atstovybių rūmų — atidavimą 
teisėtiems savininkams), o da
bar savanoriškai siūlo suma
žinti karines pajėgas, ypač 
užtepant gydančio tepalo ant 
Karaliaučiaus opos, kuriai ne
leidžia užgyti ir JAV Atstovų 
rūmai, skatinami šiame kraš
te gyvenančių lietuvių. 

Verta pastebėti, kad Rusija 
vis dėlto nesutinka pasirašyti 
sausumos minų uždraudimo 
sutarties, nors šios savaitės 
trečiadienį Kanados sostinėje 
125 valstybės pasižadėjo šią 
svarbią sutartį remti. Deja, 
tarp jų nėra ne vien rusų — 
JAV, Kinija. Iranas, Irakas ir 
dar keletas užsispyrėlių atsi
sako prisidėti. Įdomu, kad 
tarp jų yra ir... Lietuva. Tie
sa, Lietuva dar svarsto ir 
galbūt sutiks pasirašyti, kai 
galutinai sutart is bus pa
ruošta ir pateikta Jungtinių 
Tautų asamblėjoje New Yor-
ke. Sutart is įsigalios, kai ją 
ratifikuos 40 pasirašiusių val
stybių. Iš tokio didelio skai
čiaus jau dabar užsiangaža
vusių, tikrai pakankamai atsi
ras pasiruošusių patvirtinti 
savo pažadą konkrečiu įsipa
reigojimu. 

Rusijos prezidento pastan
gos pakeisti savo ir savo tau
tos įvaizdį, įsigyjant didesnį 
pasitikėjimą ypač kaimyninių 
valstybių tarpe, yra geras 
ženklas, jeigu juo galėtume 
tikėti. Kaip parodė praeitis, 
Jelcino nuomonė ir elgesys 
dažnai vystosi nenuosekliai ir 
gali pasikeisti labai staigiai. 

KUDIRKOS 
(VINCAS - ALEKSANDRAS - ALGIRDAS) 

Zanavyku krašto kultūrinė iškarpa 
ALEKSANDRAS KUDIRKA 

i (Tęsinys) 

Mokytojaudamas slapta mo
kė mokinius lietuvių kalbos, 
rinko tautosaką. Geras tėvo 
bičiulis buvo Peterburgo uni
versiteto privatdocentas E. 
Volteris. Tėvas yra siuntinėjęs 
E. Volteriui surinktą lietuvių 
liaudies tautosaką (rinkinys 
saugomas TSRS Geografinės 
draugijos archyve Leningrade 
— Petrograde). Taip pat pa
laikė ryšius su giminaičiu dr. 
V. Kudirka ir mokytoju V. Pa
lukaičiu. 

Mokytojaudamas Vygriuose, 
vedė Rokošaitę (Rokoš) iš Su
valkų. Jos tėvas buvo inteli
gentas, labai humaniškas, 
išsilavinęs ir mylimas žmonių. 
Kurį laiką jis buvo Suvalkų 
mergaičių gimnazijos sekre
torium. Jaunystėje baigė jun

kerių (karišką) mokyklą. 
Mano tėvas, mokytojas Vin

cas Kudirka, mirė Gudeliuose, 
kur ir palaidotas, turėdamas 
vos 37 metus amžiaus. Buvo 
išlepintas tėvų kaip jauniau
sias ir turėjo palinkimą links
mintis su draugais. Važiuoda
mas iš Suvalkų miesto žiemos 
metu, tais laikais — karieta, 
peršalo, gavo greitąją džiovą 
ir, neturėdamas gerų sąlygų 
pasigydyti, ne laiku paliko šei
mą — žmoną, tris mergaites ir 
vieną sūnų. Man tuomet buvo 
9 metai. Motina, tolimesnių 
giminaičių padedama, 1893 m. 
atvyko į Veiverius, kur laikė 
„ant buto" mokinius-semina-
ristus, seminarijos vadovybės 
kontrolėj ir mokė vaikus. Gy
venimo sąlygos buvo sunkios. 

Netrukus mirė pati jauniausia 
sesuo — 6 metų Marytė. Kitos 
dvi seserys mokėsi 5 skyriuje 
pavyzdinėje prie seminarijos 
mokykloje, o aš — Mokytojų 
seminarijoje, kurią baigiau 
1902 metais. Vyresnė sesuo 
Bronė ištekėjo už mokytojo 
Bubnio, kuris gavo tarnybą 
Jeziorki miestely, netoli Lom
žos (5 km). Pas juos apsigyve
no motina, o aš pasiėmiau jau
nesnę seserį Zosią ir ją moki
nau. Vėliau ji išlaikė „ekster
nu" egzaminus ir gavo pra
džios mokyklos mokytojos tei
sę. Mokytojavo Kauno guber
nijoje, netoli Biržų, Ostrove 
pas grafą Tiškevičių. 1909 m. 
ištekėjo už mokytojo Bžozans-
ko ir išvažiavo gyventi į Lom
žos guberniją, o vėliau — pa
čioje Lomžoje. Turėjo du 
sūnus ir dvi dukteris. J i pasi
liko našlė apie 1938 m. 

Bronės likimas buvo toks: Iš 
Lomžos jos vyras po 1907 m. 
revoliucijos išsikėlė į Lietuvą 
ir tarnavo Raseiniuose moky
toju, vėliau — Šimkaičiuose 

(Raseinių apskr.). Laike Pir
mojo pasaulinio karo, 1914 m., 
buvo mobilizuotas ir žuvo 
fronte. Jo žmona pasiliko su 
dviem vaikais. Vėliau ji ište
kėjo už tarnautojo Jezerskio, 
kuris mirt apie 1937 metus. 
Liko du vaikai — Vytas ir 
Kostas, kuriems padėjau mo
kytis. Vytas baigė Kaune gim
naziją, o vėliau Vilniuje Miš
kų mokyklą, o Kostas — 4 kla
sių Amatų mokyklą Kaune, 
vėliau — buhalteriją ir dirba 
savo srityje. 

Kaip jau minėjau, gimiau 
Slavikų bažnytk. (Šakių 
apskr.) 1883 m. lapkričio 20 d. 
Tėvas buvo gero bodo, labai 
draugiškas ir mėgdavo pasi
linksminti, už ta t ir beveik visi 
šeimos rūpesčiai krito ant mo
tinos. Nieko nebuvo sutaupyta 
ateičiai, gyventa viena diena. 
0 šeima buvo nemaža — 4 
vaikai (penktas berniukas 
mirė Slavikuose). Iš dalies dėl 
to, kad gyventa, nesirūpinant 
ateitimi. 

(Bus daugiau) 
IikvrtK Dalia Kudirkaite. Kasakaityte. Algirdas Kudirka. Kasakaitiene ir Antanina Kudirkiene Kaune. 
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OH HENRY, WILLOWBROOK IR 
LIETUVIAI 

Prisimenu labai gerai — tai 
buvo daugiau kaip prieš 40 
metų, kai pirmą kartą apsi
lankiau. Čikagos miesto pa
šonėje esančiame, \Villow 
Springs miestelyje. Iš tikrųjų 
nuvažiavau ne miestelio ap
žiūrėti, bet į šokių salę. pava
dintą Oh Henry vardu. Dau
gumas studentų, kurie mėg
davo pasišokti, važiuodavo į 
Oh Henry's. Tada nepagalvo
jau, kad po keliasdešimt metu 
Oh Henry's. dabar jau vadina
mo Willowbrook vardu, savi
ninkai bus lietuviai. Bet taip 
atsitiko. Willowbrook Ball-
room nupirko. Čikagos lietu
viams gerai pažįstami, Birutė 
ir Gediminas Jodwaliai. 

Savo didumu \Villo\vbrook 
Ballroom prilygsta žinomiau
sioms šokių salėms Amerikoje. 
Viso pastato apimtis yra 4,182 
kv. m.: jame vienu metu gali 
sutilpti iki 1,200 svečių. Be 
didžiosios šokių salės dar yra 
penkios kitos: Oh Henry. Bor-
deaux Room, Arbor Room, The 
Flamingo Room ir The Willo-
brook Room. Kiekviena salė 
turi skirtingą interjerą ir plo
tą. Jose galima aptarnauti di
desnes arba mažesnes grupes 
svečių. 

Jeigu dienraščio skaitytojai 
primiršo Willow Springs mies
telį, tai noriu priminti, kad ne 
per toliausia nuo Willowbrook 
Ballroom „Draugas" rengdavo 
savo metinius išvažiavimus. 
Tais laikais į „Draugo" ge
gužines atsilankydavo ne šim
tai, bet tūkstančiai lietuvių. 
Čia pat buvo ir Bučo daržas — 
kita lietuvių susitikimo vieta. 

Panaši buvo ir dabartinio 
Willowbrook Ballroom pra
džia. Pokylių vietą įkūrė aus
tras John Verderbar, nupirkęs 
5 akrus žemės. Pirmiausia 
norėjęs statydintis vasarnamį, 
bet, prikalbėtas sūnaus, pa
keitė nuomonę ir 1921 metais 
pastatė medinį šokių pavil
joną. Anais laikais tokio tipo 
pasilinksminimo vietos buvo 
labai populiarios. Pirmoji 
šokiams skirta vieta 1930 
metais sudegė. Po metų pasta
tytas naujas, šį kartą jau 
mūrinis, pastatas su specialiai 
šokiams skirtomis grindimis, 
kurių plotas buvo ir yra 557 
kv. metrai. Vien lubų dangai 
buvo sunaudota daugiau negu 

600 metrų melsvos spalvos 
šilko. Apskaičiuota, kad nuo 
1921 metų. o tai būtų per sep
tyniasdešimt septynerius me
tus, į šią pasilinksminimo 
vietovę atsilankė netoli 
10.000.000 šokio entuziastų, 
kurie, atsistoję į eilę nuo Wil-
lowbrook Ballroom, pasiektų 
Londoną. Didžiojoje Britani
joje. 

Willowbrook Ballroom lan
kytojus yra linksminę žino
miausi šokių orkestrai: Count 
Basie. Artie Shaw. Guy Lom
bardo. Bob Crosby, Eddy Ho-
ward. Jimmy Dorsey, Freddy 
Martin. Peter Duchin Glenn 
Miller, Wayne King Woody 
Herman ir šimtai kitų. 

Tikiu, kad ne vienas „Drau
go" skaitytojas yra praleidęs 
vakarus šioje salėje, o gal ir 
susipažinęs su savo širdies 
dama. Džiugu, kad naujai at
vykę lietuviai irgi pradėjo lan
kytis Willo\vbrook Ballroom. 
Juk pramoginiai šokiai yra po
puliarūs Lietuvoje. O kad taip 
suruošus „Tango vakarą" Wil-
lovvbrook Ballroom... 

Kadaise Čikagoje ir jos apy
linkėse veikė net keliasdešimt 
didžiųjų šokių salių. Šian
dieną nebėra nei ištaigingų 
Trianon. nei Aragon. Nebėra 
nei populiaraus Melody Mili. 
Liko vienintelis Willowbrook 
Ballroom. kuriame galima pa
sišokti septynias dienas sa
vaitėje prie įvairios muzikos, 
bet ketvirtadieniais, o ypač 
sekmadieniais, kai susirenki1 

netoli tūkstančio elegantiška; 
apsirengusių svečių, salė vėl 
atgyja ir pasirodo visu savo 
paslaptingumu bei gražumu. 
Tomis dienomis groja 10 
žmonių orkestras. \Villow-
brook Ballroom adresas: 8900 
South Archer Avenue, telefo
nas: 1 (708)839-1000 

Neveltui prez. Bill Clinton. 
sveikinimo rašte 1975 metais. 
Willowbrook Ballroom šven
čiant 75 metų sukaktį, pa
sakė: „Ačiū Jums už Jūsų pa
siryžimą ir ištvermę. Tikiuosi, 
kad Willowbrook Ballroom ir 
toliau bus kultūriniu orienty
ru ateities kartoms". Tuo ke
liu žada eiti ir naujieji Wiflow-
brook savininkai. Birutė ir 
Gediminas Jodwaliai. Linkime 
jiems sėkmes! 

Leonas Narbutis 
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Švenčiam gen. A. Gustaičio 100-ąsias gimimo metines, Kauno technologijos universiteto aviacijos entuziastų 
grupe. vado%-aujama prof. A. Žiliuko iškėlė idėją atkurti A. Gustaičio lėktuvą „ANBO-41". Tai idėjai paremti 
išleistas lankstinukas, kurio viršelis papuoštas čia matoma nuotrauka. 

LIETUVOS AERO KLUBO 
VEIKLA 1997 METAIS 

Šie metai Lietuvos aeroklu
bui buvo neeiliniai, praneša 
laiške LAK generalinis sekre
torius Antanas Karpavičius. 
Visi metų sportiniai renginiai 
buvo skiriami 70-tosioms klu
bo įkūrimo metinėms pažymė
ti. Surengti minėjimai Lietu
vos aviacijos muziejuje, dauge
lyje miestų, kuriuose veikia 
aviacijos sporto klubai. Didelė 
foto nuotraukų paroda sureng
ta Vilniaus foto meno galeri
joje, po to ji buvo eksponuoja
ma kituose Lietuvos mies
tuose ir dabartiniu metu su ja 
susipažįsta Vilniaus planeta
riumo lankytojai. Vienas „Lie
tuvos sparnų" numeris skirtas 
LAK — 70 metų. Buvo pas
kelbtas vaikų piešinių konkur
sas tema — LAK — 70 metų. 
Mus labai nudžiugino, kad į 
konkursą atsiliepė gausus vai
kų būrys. Gauta daugiau kaip 
1,500 piešinių, atsiųstų iš visų 
Lietuvos miestų ir rajonų. 
Geriausi darbai lapkričio mėn. 
eksponuoti Vilniaus mokytojų 
namuose. 

Už nuopelnus aviacijai 6 
LAK nariai apdovanoti S. Da
riaus ir S. Girėno medaliu. 

Dabar Lietuvos aeroklubą 
vienija 8 aviacijos sporto fe
deracijos ir Lietuvos oreivių 
draugija. Akrobatinio skraidy
mo federacija vienija 6 aero
klubų pilotus, sklandymo 
sporto federacija jungia 15 
klubų, parašiutų sporto — 4 
klubus, skraidyklių ir para-
sparnių sporto — 5 klubus. 
Ypač lengvu orlaivių sporto — 
5 klubus, aviamodelių sporto 
— 6 klubus ir per 20 būrelių, 
lakūnų navigatorių grandys, 
veikia 11 sklandymo sporto 
klubu. Lietuvos oreivių drau
gija vienija 8 klubų karšto oro 
balionų pilotus. 

Aviacijos sporto' materialinę 
dalį kol kas sudaro 74 lėk
tuvai ir per 220 sklandytuvų. 
Šiais metais įsigyti du pasau
linės klasės sklandytuvai W-5. 
su kuriais mūsų sklandytojai 
V. Saleckis ir G. Drevinskas 
dalyvavo pasaulio aviacijos 
sporto žaidynėse. Be šios LAK 
technikos klubai ar jų nariai 
turi nuosavus 22 eksperimen
tinius lėktuvus, 40 skraidyk
lių. 22 parasparnius, 23 ultra 
lengvus lėktuvus ir 28 karšto 
oro balionus. Tai rodo, kad 
mūsų jaunimas ir dabarti
nėmis sąlygomis pateisina tą 
teiginį, kad Lietuva yra ne
abejinga aviacijai. 

Pastarųjų metų patirtis ro
do, kad aviacijos sporto šakų 

struktūroje vyksta dinamiški 
pokyčiai. Skraidyklių, para-
sparnių, ultra lengvų lėktuvų, 
bei karšto oro balionų sportas 
plėtojasi gana dinamiškai. 
Aviamodelių ir sklandymo 
sportas išlaiko lygį, atitin
kantį tarptautinių varžybų 
reikalavimus, didėja jaunimo 
susidomėjimas parašiutų spor
tu. Tuo tarpu akrobatinio 
skraidymo perspektyvos gana 
niūrios. Kol kas šioje sporto 
šakoje pirmauja Jurgis Kai
rys, tačiau jam per 40 m., o ly
giavertės pamainos nėra. Tu
rimi akrobatinio skraidymo 
lėktuvai moraliai pasenę, la
bai didelės eksploatacinės išlai
dos. Naujų lėktuvų įsigyti ga
limybės nėra dėl lėšų stygio. 

Vienas svarbiausių šių metų 
aviacijos sporto įvykių — pir
mosios pasaulio aviacijos spor
to žaidynės, įvykusios rugsėjo 
6-21 d. Turkijoje. Ruošiantis 
šioms žaidynėms, Lietuvoje 
vyko mažoji ikariada, kurios 
programoje, greta regioninių 
ir taurių varžybų, vyko Lietu
vos aviacijos sporto šakų čem
pionatai. Šių renginių nu
galėtojai sudarė Lietuvos rink
tinės, kurios dalyvavo pirmose 
pasaulio aviacijos sporto žai
dynėse. Šių žaidynių metu 

vyko trijų lygių varžybos: pa
saulio čempionatas, Europos 
čempionatai ir pasaulio taurės 
varžybos. Į žaidynes Lietuva 
pasiuntė aviamodeliuotojus, 
sklandytojų, skraidyklininkų, 
ultra lengvų lėktuvų pilotų, 
karšto oro balionų, pilotų ir 
precizinio skraidymo (raly) 
sporto rinktinės. 

Aviamodeliuotojai laimėjo 
du individualiai ir vieną ko
mandinį bronzos medalį, 
sklandytojai iškovojo 5 ir 7 
vietas pasaulio sklandymo 
čempionate iš 53 dalyvavusių 
sportininkų. Kitų sporto šakų 
atstovai pagal savo galimybes 
grūmėsi su stipriais varžovais 
ir savo rezultatais — užimto
mis vietomis — buvo maždaug 
dalyvavusių sportininkų są
rašo viduryje. Neoficialioje 
įskaitoje Lietuvos aviacijos 
sporto atstovai buvo 19 ir 53 
valstybių, aplenkė tokias vals
tybes; kaip Suomiją, Braziliją, 
Italiją, Kanadą, Belgiją, Da
niją, Olandiją, Graikiją, Nor
vegiją ir keletą kitų. 

Lietuvos sporto vadovai gan 
palankiai įvertino pasiektus 
žaidynėse rezultatus. Kita 
vertus, tai buvo mūsų sportui 
bene rimčiausias egzaminas, 
parodęs mūsų lygį tarptauti

nio sporto sistemoje, atsklei
dęs silpnas vietas, į kurias 
reikės kreipti daugiau dėme
sio ateityje. 

Kitas gana reikšmingas 
renginys — Lietuvos Respubli
kos aviacijos šventė, skirta 
LAK — 70-mečiui, įvykusi 
rugpjūčio 2 d. Vilniaus tarp
tautiniame oro uoste. Šventės 
programoje dalyvavo, be ge
riausių nuosavų aviacinių pa
jėgų, ir Italijos karinių oro 
pajėgų reprezentacinė grupė 
„Trispalvės strėlės" (Frecce 
tricolori) bei parašiutininkų 
grupė „Mėlynieji sakalai". 
Šventėje dalyvavo per 20,000 
vilniečių ir Vilniaus svečių. 

Šiomis dienomis pasibaigė 
Vilniaus technikos universite
to Aviacijos institute surengta 
tarptautinė mokslinė konfe
rencija, skirta Lietuvos aero
klubo 70-meciui. Siekiant iš
saugoti ir atgaivinti valsty
binės reikšmės istorinį pa
minklą Kauno S. Dariaus ir S. 
Girėno oro uostą, Kauno mies
to savivaldybė oro uosto ba
zėje įsteigė viešąją įmonę: nu
matoma atstatyti dispečerinę, 
remontuoti kilimo-nusileidimo 
taką, lėktuvų peroną, kuro ba
zę. Pirmaisiais metais šiems 

Klaipėdos S. Šimkaus kon
servatorijos direktorės B. 
VaiŠienės ir dėstytojos S. Rim
kevičiūtės iniciatyva bei pas
tangomis įkurtoje jaukioje Me-
neje-muziejuje ne tik renkama 
įdomi ir vertinga medžiaga 
apie kompozitorių, šios kon
servatorijos įkūrėją Stasį Šim
kų, dirbusius ir studijavusius 
čia žymius žmones (kompozi
torius J . Kučinską, J. Švedą, 
dainininkes A. Dambrauskai
tę, J. Augaitytę-Tamašauskas, 
dirigentus V. Marijošių, J. Do
marką, R. Varną, dirigentus-
kompozitorius A. Mikulskį, J. 
Karosą, birbynininką P. Bu
drių ir daugelį kitų), bet vyks
ta kameriniai koncertai kon
servatorijos svečiams. 

Saulėtą spalio 29 dienos po
pietę čia įvyko vokalinio sky
riaus studentų ir dėstytojų 
koncertas-susitikimas, skirtas 
dviems garbioms viešnioms: 
Klaipėdos miesto Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės konsulta
cinės poliklinikos gydytojai-
foniatrei Ramutei Gasiūnienei 
ir jos artimai bičiulei — iš
eivijos padagogei, ispanų kal
bos mokytojai iš Čikagos — 
Danutei Slenienei. 

Viešnias giliai sujaudino 
nuoširdžiai ir įtaigiai stu
dentų atliekamos lietuvių 
kompozitorių originalios ar 
harmonizuotos liaudies dainos 
bei duetai. Skambėjo P. Ta
mošaičio „Kada noriu verkiu", 

darbams skiriama 570,000 
litų. Oro uoste bazuojasi Kau
no aeroklubas, Kauno para
šiutininkų klubas ultra lengvų 
lėktuvų klubas, aviakonstruk-
torių pilotų klubas „ANBO", 
Aviacijos technikos muziejus 
ir kai kurios kitos organizaci
jos. 

Metai artėja į pabaigą. Žvel
giant atgal, galima konstatuo
ti, kad pagrindiniai veiklos 
uždaviniai įvykdyti. 1998 me
tais minėsime A. Gustaičio gi
mimo 100-ąsias metines, 65-
sias metines nuo Dariaus ir 
Girėno transatlantinio skry
džio. Tais pačiais metais Lie
tuva vėl rengia VI pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes, ku
riose galbūt teks dalyvauti ir 
aviacijos sportui. Tokie mūsų 
planų perspektyva 1998 me
tams, baigė LAK generalinis 
sekretorius A. Karpavičius. 

Vytautas Peseckas 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

P i g i a u s i b i l ie ta i Čikaga - Vilnius - Čikaga 

$ 5 0 4 . 0 0 

išskrist i lapkr ič io 1 - gruodžio 10 d., i r 
gruodžio 24-31 d., 

Bilietai galioja 2 mėnesius ir turi būti išpirkti iki 
1997 m. gruodžio 4 d. 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 

*** 

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

Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė \ 
Aliaską 1998 m. birželio 11 d. - 22 d. 

„Vežė mane jauną", J. Gruo
džio „Žemė kėlė žolę", J. Tal-
lat-Kelpšos „Oi tu rūta, rūta", 
B. Dvariono „Žvaigždutė", V. 
Bagdono „Pjovė lankoj šieną". 
Studentams akompanavo kon
certmeisterės S. Danilova, N. 
Dmitrijeva ir J. Skiotienė. 
Švelnią J. Švedo „Svajonėlę" ir 
SL âgią B. Mūro pjesę atliko 
Uaudies instrumentų ansam
blis, vadovaujamas V. Zele-
nienės. 

Po trumpo pasakojimo apie 
konservatoriją ir vokalinio 
skyriaus veiklą dėstytojai R. 
Ramonienė, R. Kociūtė-Aga-
fonovienė ir V. Kliukinskas 
padainavo J. Tallat-Kelpšos 
„Lietus lynojo", „Sakė mane 
šiokią" ir A. Raudonikio „Kur 
balti keliai". Akompanavo pati 
konservatorijos direktorė B. 
Vaišienė. 

Pokalbio su S. Šimkaus kon
servatorijos pedagogais metu 
D. Šlenienė mielai pasidalino 
prisiminimais apie savo gyve
nimą Amerikoje. Danutės ir 
Raimundo-Algirdo Šlenių na
muose Čikagoje visada buvo 
puoselėjama lietuvybės dva
sia. R. Šlenys, dirbdamas 
„General Motors" korporaci
joje, buvo IPSA (Industrinės 
paramos sąjungos Amerikoje) 
įkūrėjas ir prezidentas. Lietu
viams, atvykusiems tobulintis 
į Čikagą elektrotechnikos-
inžinerijos specialybėje, jis su
teikdavo visokeriopą paramą. 
Gydytojai R. Gasiūnienei taip 
pat teko laimė susipažinti su 
Slėnių šeima, kai atsirado ga
limybė tobulintis foniatrijos 
srityje. Tačiau, kaip po gie
dros ateina perkūnas, taip ir 
Šlenių šeimos gyvenimą su
jaukė staigi Raimundo mirtis. 
Ją išgyveno ne tik jo šeima ir 
artimieji, bet ir tie žmonės, 
kuriuos jis globojo. Po metų 
Danutė, pirmą kartą atvykusi 
į Lietuvą, sakė, kad norėtų 
pratęsti vyro pradėtą kelią — 
būti kuo nors naudinga Lietu
vai. 

Gimė naujų idėjų dėl galimo 
tolesnio bendradarbiavimo. O 
konservatorijos Svečių knyga 
pasipildė viešnios iš Čikagos 
Danutės Šlenienės įrašu. 

R. Kociūtė-Agafonovienė 
Klaipėdos S. Šimkaus 

konservatorijos dėstytoja 

A m e r i c a n Travel Service 
9439 S.Kedzie Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708422-3163 

JKURTAS VEŽĖJŲ 
KLUBAS 

Penkiolikos didelių trans
porto bendrovių vadovai įstei
gė Vežėjų klubą. Iki šiol 1,600 
Lietuvos vežėjų vienijusi są
junga JLinava" konkurentų 
neturėjo. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
Vežėjų klubo nariai turi dau
giausia modernių vilkikų, ati
tinkančių Europos Sąjungos 
standartus. Lietuvoje iš viso 
yra 8,578 vilkikai, kuriems 
leidžiama važiuoti į Vakarų 
Europą. Lietuvos vežėjai gabe
na beveik du kartus daugiau 
krovinių nei Latvija, Estija ir 
Suomija kartu paėmus. Ta
čiau patys vežėjai ir Susisieki
mo ministerijos pareigūnai 
sako, kad Lietuvos vežėjų 
iškovotos rinkos išlaikyti ne
įmanoma. Pasak jų, kiti metai 
Lietuvos vežėjams bus lemia
mi ir manoma, kad jų liks 7-8 
šimtai. Tik per 4 proc. vilkikų 
atitinka griežčiausius ekologi
nius reikalavimus. Lietuviai 
bus verčiami gabenti krovi
nius arba griežčiausius ekolo
ginius reikalavimus atitin
kančiais automobiliais, arba 
kombinuotomis transporto 
priemonėmis. Nuo Klaipėdos 
iki Vokietijos — jūrų keltais, 
po Vokietiją ir kitas Europos 
Sąjungos valstybes — gele
žinkeliu, vilkikus gabenant 
geležinkelio platformomis. 
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ESU NEKALTAI PRADĖTOJI 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Visai neklysdami, galime 
tvirtinti, kad Dievas neturi 
pradžios, kad Jis yra amži
nasis kūrėjas. Nuo Jo viskas 
priklauso, kas tik atsitinka re
gimajame ir neregimajame pa-
saufeį«u.Nuo Jo visuotinės va
lios viskas priklauso. Net ir 
mūsų prasižengimai prieš Die
vo valią įeina į Jo regimos ir 
neregimos visatos didingąjį 
planą. Kitaip Jis nebūtų Die
vas. . 

Ką sakė š . Povilas atėnie
čiams, kad Dievuje mes gyve
name, judame ir esame (Apt. 
17, 28), tinka mūsų regimai 
visatai ir dvasiniam pasauliui. 
Žemė ir dangus juda, yra ir 
veikia Jame. Neišmatuojama 
visata, kaip mokslininkai nu
sako, su visais satelitais yra 
didžiausiame judėjime tarp 
savęs ir ji visa juda, skuba, 
bet nematome, kur ji skuba. Ji 
skuba, neišeidama iš Dievy
bės. Mokslininkai kalba apie 
nepaprastą muziką, ateinan
čią iš pasaulių judėjimo. Jei 
taip yra, tai galime suprasti, 
kokia vienybė ir harmonija 
yra tarp regimos ir neregimos 
visatos. Visą Dievo kūrybą ga
lime pavadinti dieviška poe
ma. 

Dieviškoji drama prasidėjo 
žemėje po to, kai angelai suki
lo prieš savo Kūrėją Dievą. To 
sukilimo priežastis buvo Įsi
kūnijimo paslaptis. Angelams 
buvo apreikšta, kad Dievo Sū
nus įsikūnys ir taps žmogu
mi. Tą Žmogų reikės garbinti, 
nes Jis bus. tas pats Dievo 
Sūnus. To negalėjo daugybė 
angelų priimti. Tarp angelų 
įvyko kova, kuriai vadovavo 
arkangelas Mykolas. Sukilė
liai, nepaklusnūs angelai, ta
po išmesti iš dangaus buvei
nių. Tai yra tos piktosios dva
sios, kurios veikia mūsų že
mėje. 

Piktoji dvasia, pasivertusi 
žalčiu, sugundė pirmąją mote
rį, visos žmonijos pirmą moti
ną nepaklausyti Dievo. Ji val
gė uždraustą vaisių nuo me
džio, kuris buvo rojuje gero ir 
blogo pažinimo medis. Ieva 
davė to vaisiaus valgyti ir 
Adomui, žmonijos pirmajam 
tėvui. Tada pirmieji tėvai bu

vo išvaryti iš rojaus. 
Tokiu primityviu būdu yra 

atvaizduotas pirmųjų tėvų 
Dievo nepaklausymas. Tai bu
vo pirmoji nuodėmė mūsų že
mėje, kurios dėmė perėjo į 
visą žmoniją. Mes ją vadina
me gimtąja nuodėme. Bet Die
vas pažadėjo atsiųsti Išgelbė
toją. Mes tą Išgelbėtoją vadi
name Mesiju, Išganytojum. 
Tai yra Jėzus Kristus, Žmogus 
iš Nazareto, Nekalčiausios 
Mergelės Marijos Sūnus — 
Tikras Dievas ir tikras Žmo
gus. 

Įsikūnijimo paslaptis domi
nuoja visoje Dievo kūryboje. 
Prologe į Evangeliją yra pasa
kyta: „Visa per Jį atsirado, ir 
be Jo neatsirado nieko, kas tik 
yra atsiradę" (Jn. 1, 3). Šv. Po
vilas kalba apie įsikūnijusį 
Dievą — Jėzų Kristų: „Jame 
sutverta visa, kas yra danguje 
ir žemėje, kas regima ir nere
gima... visa sutverta per Jį ir 
Jam" (Kol. 15, 16). Iš čia ma
tome, kad visos dieviškos kū
rybos autorius yra įsikūnijęs 
Dievas, Iš Nazareto Marijos 
Sūnus. 

Kai mažytė mergelė vaikš
čiojo Nazarete su savo motina 
Ona arba su tėvu Joakymu, 
niekam neatėjo į galvą mintis, 
kad toji mergelė bus Dievo 
Motina, kad Ji yra toji Nekal
tai Pradėtoji. Ji su Dievo Sū
numi dalyvavo viso regimo ir 
neregimo pasaulio sukūrime. 
Ji nuo amžių buvo Dievo min
tyje taip kaip ir Jos Sūnus 
Jėzus Kristus. Jeigu Kristus 
yra viso pasaulio modelis, tai 
ir Jo Motina, kurioje įvyko 
Įsikūnijimas, yra modelis. 

kai įvyko nutarimas Dievo 
Sūnui įsikūnyti. 

Koks didis yra Mergelės Ma
rijos išaukštinimas, kad Ji yra 
sukurta tapti Dievo Motina, 
mes neturime šioje žemėje žo
džių tai apsakyti. Lygiai taip 
pat- neturime žodžių išsakyti, 
koks didis yra visos žmonijos 
pagerbimas ir kokios malonės 
plaukia iš Dievo, tapusio Žmo
gumi. 

Dievo Motinos Nekaltas 
Prasidėjimas, su kuriuo eina 
drauge ir malonių pilnybė, yra 
Jos, papuošalas. „Visa graži esi 
Tu, Marija, ir Tavyje nėra 
gimtosios sutepties", mes mel
džiamės į Mariją. Tai tikin
čiųjų pareiškimas, kad Marija, 
Dievo Motina, yra sukurta be 
gimtosios nuodėmės paveldė
jimo. 

Per 18 šimtmečių didieji 
Bažnyčios teologai vis laikėsi 
nuomonės, kad ir Marija, Die
vo Motina, turėjo būti paliesta 
gimtosios nuodėmės pavel
dėjimu, kad ir Jai reikia Kris
taus atpirkimo. Bet Duns Sco-
tus (1266 - 1308) vis dėlto 
skelbė Marijos Nekaltą Prasi
dėjimą ir mokė, kad Marija 
yra atpirkta numatytais Kris
taus atpirkimo nuopelnais. 
Taigi Marija, Dievo Motina, 
nė iš tolo nėra surišta su gim
tąja nuodėme. 

Si Duns Scoto samprata pa
teko ir į Nekalto Prasidėjimo 
dogmos aptarimą. Popiežius 
Pijus K 1854 m. gruodžio 8 d. 
iškilmingame dekrete Ineffa-
bilis deus — Neapsakomas 
Dievas, skelbia: „Dėl nesudali
namos Švč. Trejybės garbės, 
dėl Mergelės, Dievo Motinos 
garbes ir Jos išpuošimo, dėl 
katalikiško tikėjimo išaukšti
nimo ir dėl krikščioniškos reli
gijos augimo mes skelbiame, 
pranešame ir nustatome, rem
damiesi mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus įgaliojimu ir Šv. 
Petro ir Povilo autoritetu, kad 
mokslas, kuris moko, jog dėl 
ypatingos malonės ir privilegi
jos, gautos iš Visagalinčio Die
vo, numatant Jėzaus Kris
taus, žmonijos Išgelbėtojo, 
Švč. Mergelė Marija yra ap
saugota nuo gimtosios nuo
dėmės sutepties, yra paties 
Dievo apreikšta tiesa ir todėl 
tikinčiųjų turi būti tvirtai iš
pažinta". Taigi šitaip buvo pa
skelbta Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo tikėjimo 
dogma 1854 m. Po ketverių 
metų Lourde pati Švč. Mer
gelė Marija tą dogmą patvirti
no. Kai Bernadeta paklausė 
apsireiškusią iš dangaus Vieš
nią, kas Ji yra, tai Marija at
sakė: „Aš esu Nekaltai Pra
dėtoji". 

Dėl Dieviškos Motinystės 
Marija gavo Nekalto Prasi
dėjimo privilegiją. O Kristus, 
žmonijos Atpirkėjas gavo iš 
Jos švento kūno pradžią ir au
gimą savo Švč. Kūnui. Jis ga
vo iš Jos Nekalčiausios Širdies 
Kraują, kurį praliejo kaip at
pirkimo auką už visą žmoniją. 
Kai Nekaltai Pradėtoji Mer
gelė Marija, Dievo Motina, 
stovėjo po kryžiumi, ant kurio 
buvo prikaltas Jos Sūnus ir, 
praliedamas Kraują, mirė, tai 
Ji, Dievo Motina ir Nekaltai 
Pradėtoji, dalyvavo šitoje at
pirkimo dramoje. Todėl Ji yra 
Coredemptrix — atpirkimo 
bendrininkė. 

ADOLFAS KLIMAS — 
A. KELMUTIS KEMPTENO 

STOVYKLOJE 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. gruodžio mėn. 6 d. 

CEZARIS SURDOKAS 

„Lietuvos Žurnalistas," 
1993 m. Nr. 17, išspausdinto 
Gailutės Klimaitės prisimini
mus „Keletas žodžių,..." apie 
jos numylėtą tėtį, žurnalistą 
Adolfą Klimą — A. Kelmutį. 
Be abejo, sunku yra viename 
straipsnyje visus jo darbus ir 
gyvenimą aprašyti. Todėl, 
peržvelgęs Kempteno stovyk
los spaudos archyvą, drįstu jo 
biografiją papildyti. 

Teisingai Gailutė sako, kad 
jis buvo labai kuklus ir tylus 
asmuo. Be to, mus dar skyrė 
amžius ir patirtis, tačiau mes 
gan glaudžiai bendradarbia
vome stovyklos spaudoje. 

Visų pirm. šiek tiek apie sto
vyklą. Į Kempteną ir į visą 
Allgau", kurį mes sulietuvi-
nom į Alguva, lietuviai traukė 
dar karui nepasibaigus. 1944 
m. lapkričio 19 d., po pamaldų 
Sielų koplyčioje (Seelenkapel-
la), įvyko pirmasis Kempteno 
lietuvių komiteto sudarymas. 
Į komitetą įėjo: prof. S. Kolu
paila (pirm.), agr. J. Špoke
vičius ir dr. P. Kalvaitytė-
Karvelienė. 

1945 m. vasario 18 d. buvo 
iškilmingai minima Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tė. Tuojau po labai sėkmingo 
koncerto įvyko steigiamasis 
Lietuvių sąjungos susirinki
mas. Valdybon išrinkti: prof. 
S. Kolupaila (pirm.), kun. A. 
Riškus, kun. F. Jokūbauskis, 
pik. A. Gausas ir ekon. A. Be
resnevičius. 

Politinei padėčiai pasikei
tus, nustojo veikusi Lietuvių 
sąjunga, todėl 1945 m. gegu
žės 14 d. įvyko lietuvių visuo
menės susirinkimas, kuriame 
buvo išrinktas stovyklos komi
tetas. Jį sudarė: dr. J. Kaš-
kelis, pirm.; prof. J. Paltaro
kas, vicepirm.; teis. A. Jaš-
kevičius ir ekon. A. Beresne
vičius, sekretoriai; žurn. A. 
Klimas, ižd.; pik. J. Andrius, 
ir pik. A. Gausas, nariai. Ko
mitetai vėliau demokratiškai 
keitėsi. Stovykloje gyveno apie 
1,400 lietuvių. 

Literatūrinei saviveiklai ju
dinti netrukus įsisteigė lite-
ratūros-žurnalistikos mėgėjų 
būrelis. Būrelio valdybon iš
rinkti: C. Surdokas (pirm.), A. 
Šešplaukis-Tyruolis, A. Kli
mas. 

Kempteno stovyklinė spau

da buvo trijų rūšių: 1. sieninis 
„Alguvos baras", kurio išėjo 14 
numerių; 2. neperiodinis „Al
guvos baras" žurnalinio for
mato, išėjo 7 numeriai; 3. Kas
dieninis biuletenis „Alguvos 
baro dienos naujienos", kurio 
vardas netrukus buvo sutrum
pintas į „A-B. dienos naujie
nas". Jo išėjo per 1250 nu
merių, 2-6 puslapių. Pirmasis 
pasirodė sieninis, 1945 m. 
gegužės 20 d., sekančią dieną 
išėjo ir ..dienos naujienos". Jos 
ėjo iki 1949 m. liepos 29 d. 
(Nr. 1252), tai yra iki kad 
išemigravo visas redakcinis 
kolektyvas. Tai buvo bene pir
mutinis ir pastoviausiai bei il
giausiai išsilaikęs stovyklinis 
biuletenis. 

„Alguvos baro" pirmojoj re
dakcinėj komisijoj buvo A. 
Šešplaukis-Tyruolis, Stepas 
Kairys, Anatolijus Kairys dail. 
Stepas Makerevičius ir šio 
rašinio autorius. Pamažu į re
dakcines komisijas ir bendra
darbių eiles įsijungė lituanis
tas J. Mikeliūnas, žurnalistas 
a. Klimas, mokytojai St. 
Ivaškevičius-Vaškys, A. Ra-
džius. V. Volertas. „Alguvos 
baruose" bendradarbiavo daug 
stovyklos gyventojų; ekon. a. 
Beresnevičius, dr. A. Darnusis, 
dr. J. Kaškelis, prof. S. Kolu
paila, inž. K. Kriščiukaitis. 
inž. K Pabedinskas, prof. J. 
Paltarokas, pik. N. Tautvilas 
irkt. 

Literatų-žurnalistų būrelyje 
A. Klimas buvo tikras vetera
nas, bet jis su mumis, žymiai 
jaunesniais, elgėsi kaip su sau 
lygiais kolegomis. Tokios 
draugystės ženklas yra man jo 
įrašas tituliniam puslapyje 
geografijos vadovėlio „Lietu
va", kuris buvo išleistas 
Kemptene 1946 m. Ten jis 
įrašė: „Didžiai Gerbiamam Po
nui C. Surdokui. Prisiminus 
„Alguvos Baro" gražiai gy
ventąsias dienas... autorius A. 
Klimas. 1946.1.3." Man šis 
įrašas bei eilė kitų skaitytojų 
ir bendradarbių atsiliepimų, ir 
šiandien teikia pasitenkinimo, 
kad anuomet dirbom pras
mingą darbą. 

Čia verta paminėti kempte-
niškių dalyvavimą žurnalistų 
suvažiavime. „A- B. dienos 
naujienos" 1946 m. gegužės 11 
d. pranešė, kad į Hanau 

Nors ir su giliausiomis žmo
gaus mintimis nėra įmanoma 
įsilaužti į Dievo mintis, kurios 
yra amžinos. Viešpats Jėzus 
mokiniams sakė, kad Dievo 
mintys nėra kaip žmogaus 
mintys. Dievui nėra, ką mes 
sakome, vakar ir rytoj. Pas Jį 
yra viskas tik dabar amžiny
bės momente. 

Marija nežinojo, kad Ji yra 
Nekaltai Pradėtoji ir kad skir
ta būti Dievo Motina, iki Jai 
apsireiškė arkangelas Gabrie-
lis. Bet Ji buvo Dievo mintyje, 

Nekaltas Prasidėjimas, Die
vo Motinystė ir Kristaus Įsi
kūnijimas yra tokie begaliniai 
Marijos ir Jos Sūnaus Jėzaus 
išaukštinimai, kad per visus 
amžius negali būti tokie nei 
danguje, nei žemėje. Bet ir 
Dievo Motinos ir Viešpaties 
Jėzaus kančios yra begalinės. 
Abyssus abyssum invocat — 
praraja prarajos šaukiasi, sa
kydavo romėnai. 

Ir mes esame tų prarajų 
stebėtojai, ir iš dalies bendri
ninkai. 

Pirmasis šių metų sniegas Vilniaus senamiestyje. Nuotr. V. Kapočiaus. 

Anykčių miestu kampelis, 
m rudeni 

iškntuv pirmai j-ni'-U' dangai ankstyvą l'.W7 
Nuotr Viktoro Kapočiaus 

žurnalistų suvažiavimą gegu
žės 10 d. ryte išvyko 
mūsiškiai: A. Klimas, A. Siru
tis, C. Surdokas ir A. Šeš
plaukis-Tyruolis. O gegužės 
15 d. biuletenyje jau skaitome: 
Žurnalistų suvažiavime Ha
nau dalyvavo daugiau kaip 90 
žurnalistų. Jį atidarė seniau
sias iš atvykusių žurnalistų — 
mūsų kolonijos gyventojas A. 
Klimas. Dvi dienas truku
siame suvažiavime buvo ap
tarta svarbių laikraštinin
kams klausimų: žurnalisto už
daviniai ir vaidmuo, mūsų 
spaudos organizavimas ir jos 
šių dienų trūkumai, taip pat 
mūsų tremtinių būklės ir 
emigracijos problemos. Išrink
ta nauja valdyba ir kiti orga
nai. Mūsiškiai Klimas, Siru
tis, Surdokas jau sugrįžo. 
Galbūt, jie, radę progą, pa
darys, mūsų bendruomenei 
pranešimą apie tą suvažia
vimą". 

Tokia proga buvo sekma
dienį, gegužės 19 d., per aktu
alijas. (Aktualijomis stovyk
loje buvo vadinamos savai
tinės politinės apžvalgos, ku
rias pasikeisdami atlikdavo 
dr. Meškauskas ir C. Surdo
kas bei įvairios stovyklinės in
formacijos, kurias pateikdavo 
atsakingi komiteto parei
gūnai). Tą dieną Ad. Klimas 
padarė platoką pranešimą 
apie žurnalistų suvažiavimą, 
įvykusį Hanau gegužės 11-12 
d. C. Surdokas pranešė apie 
paskutiniuosius pasaulio įvy
kius, pavaizduodamas juos 
kiek plačiau ištraukomis iš 
įvairių užsienio laikraščių. 

„A. B. dienos naujienos" 
pranešė, kad 1947 m. sausio 
18 d. „Dr. K. Grinius, buv. Lie
tuvos prezidentas, jo 80 m. su
kakties proga, buvo paminėtas 
per literatūros bei žurna
listikos mėgėjų būrelio su
rengtą popietę, kur įdomių 
prisiminimų apie jubiliajatą 
papasakojo žurn. A. Klimas ir 
dr. Ingelevičius". Straipsnis, 
pavadintas „Iš atsiminimų 
apie dr. K. Grinių", buvo 
išspausdintas A. Kelmučio 
slaptyvadžiu „A. B. dienos 
naujienų" 1946. XII.21, Nr. 
294/481/. 

Viename iš ankstesnių to 
būrelio renginių A. Klimas yra 
įdomiai pakalbėjęs apie žurna-
lizmą. Visus savo straipsnius 
stovyklinėje spaudoje jis pasi
rašė A. Kelmučio slapyvar
džiu. Štai jų sąrašas: 

1. „Ar daug ko pasimo
kėme0" „Alguvos baras" (sieni
nis), Nr. 3, 1945.VI.5. 

2. „Kieno duoną mes val
gome?" "Alguvos baras" (sieni
nis), Nr. 6, 1945.VI. 13. 

3. „Truputis statistikos iš 
mūsų kolonijos". „Alguvos ba
ras" (sieninis), Nr. 9, 1945.-
VIII. 18. 

4. „Ištrauka iš mano dieno
raščio". „Alguvos baras" (sieni
nis), Nr. 13, 1945.XI.26. 

5. „Pasidairius po mūsų 
išeivijos spaudą". „Alguvos ba
ras", Neperiodinis leidinys, 
Nr. 3, Kempten, 1945.XII.24 

6. „Vasario 16-sios istorinė 
reikšmė". „Alguvos baras", 
Vasario 16 paminėti". Neperi
odinis leidinys, Nr. 4, Kemp
ten, 1946.11.16. 

7. „Iš atminimų apie dr. K. 
Grinių". „A. B. dienos naujie
nos", 1946.XII.21, Nr. 294/481/ 

AKADEMINIO JAUNIMO 
KŪRYBOS VAKARAS 

Kiekvieną rudenį labai lau
kiame tradicinio kūrybos va
karo, kuris rengiamas kasmet 
lapkričio mėnesio gale. Pro
gramoje dalyvauja studentai 
iš įvairių Vytauto Didžiojo 
universiteto fakultetų, o taip 
pat būna ir svečių iš kitur. Su
sikuria jauki nuotaika. Pasi
juntame besidaliną kažkuo tai 
iš savo sielų gelmių: mintimis, 
norais ir jausmais apie drau
gystę, gyvenimą ir mirtį, liū
desį ir džiaugsmą, apie save, 
kitus ir Dievą. Mums išsi
reikšti padeda gitara, daina, 
poezija, proza ar humoras. 

Pernai mus nustebino Kata
likų teologijos fakulteto deka
nas kun. dr. Vytautas S. Vai
čiūnas nuostabia išraiška pa
dainavęs mums „ariją". Gaila, 
šiais metais jo pareigos nelei
do jam programoje dalyvauti. 

Kai kurie programos daly
viai pasirodo jau nebe pirmą 
kartą, bet šiais metais buvo ir 
naujų veidų, naujų minčių ir 
kitokių melodijų. Kasmet į 
poezijos gelmę mus veda poe
tas brolis pranciškonas Ber
nardas. Į šį vakarą atsilankė 
ir gitariste Eglė. Programai 
vadovavo jos organizatoriai 
Aušra Varpučinskaitė i r Ed
garas Pilypaitis. Ją užbaigti 
jie pakvietė šių tradicinių va
karų iniciatorių kun. prof. 
Kęstutį Trimaką. Jis jautė, 
kad žodžių mums buvo gana, 
tad nekalbėjo, o netikėtai sim
boliniais judesiais pavaizdavo, 
kad esame ar galime būti 
„liepsnos" ir „skrajūnai paukš
čiai". 

Aušra 
Kaunas 

http://1945.XI.26
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Stovvklos sargybinis. Nuotr. E. Jakimavičiaus 

PIRMOJI KREGŽDĖ ŠAULIŲ 
SĄJUNGOJE 

Š.m liepos mėnesį buvo pri
imtas Lietuvos Respublikos 
Šaulių sąjungos įstatymas, 
kuris numato Šaulių sąjungos 
integravimą į Lietuvos gyny
bos sistemą. Gynybos siste
moje šauliams numatoma visa 
eilė užduočių. Viena jų yra ri
kiuotės šauiių padalinių for
mavimas. Tai koviniai padali
niai, todėl rikiuotės šauliams 
keliami rimu reikalavimai — 
jais gaii būti lik atsargos akty
vaus rezervo kariai nuo 18 iki 
45 metų amžiaus, kurių svei
kata tinkama karinei tarny
bai. 

Rikiuotės šaulių padaliniai 
išsidėstę teritoriniu principu, 
todėl turėtų glaudžiai sąvei
kauti su SKAT padaliniais, o 
galbūt ir veikti jų sudėtyje. 
Teritorinės gynybos užduotis 
jiems turėtų planuoti terito
rinės gynybos vadai. 

Vienas opiausių klausimų — 
tai šaulių kovinio parengimo 
organizavimas. Patiems šau
liams trūksta paruoštų vadų 
ir instruktorių, be to, jie netu
ri mokymo bazės. Akivaizdu, 
kad kovinis jų parengimas 
turėtų būti vykdomas, remian
tis kariuomenės padalinių ir 
visų pirma SKAT mokymo ba
ze bei instruktoriais. 

Be to, šių šaulių padalinių 
struktūra, ginkluotė, ryšiai, 
mokymo programos ir kt. turi 
būti standartizuotos pagal 
tuos padalinius, su kuriais jie 
sąveikaus ir vykdys teritori
nės gynybos užduotis. 

Pirmoji kregžde Šaulių są

jungoje, įgyvendinant šią už
duotį, jau yra. Kaune spalio 
mėnesį buvo suformuotas ri
kiuotės šaulių būrys, kuris 
išėjo 20 vai. kovinio parengi
mo programą ir sėkmingai at
stovavo Šaulių sąjungai lapk

ričio 23 d. kariniame parade 
Kaune. 

Šio būrio kovinio parengimo 
užsiėmimus padeda organi
zuoti SKAT Kauno rinktinės 
mokymo centro dėstytojai — 
kovinio rengimo vyr. specialis
tas kpt. V. Sinkevičius, vyr. 
specialistas vyr. ltn. J Olekas, 
ltn. V. Baltrūnas, vyr. dėsty
tojas vrš. K Kerpauskas ir kt. 
Užsiėmimai vyksta SKAT mo
kymo centro ir Kauno gen. S. 
Raštikio puskarininkių mo
kyklos mokymo bazėje. 

Belieka tikėtis, kad bus kaip 
pavasarį gamtoje — po pirmos 
kregždės pasirodys ir kitos, 
kiekviename mieste ir rajone. 

L. Baka i t i s 
LŠS vadas kapitonas 

* Lietuvos k a r i u o m e n ė s 
vadas generolas leitenantas 
Jonas Andriškevičius ketvirta
dieni Briuselyje dalyvavo Eu-
roatlanto bendradarbiavimo ta
rybos kariuomenių vadų susi
tikime, kur aptarė praktinį 
Šiaurės Atlanto gynybinio al
janso projektų įgyvendinimą, 
programą „Bendradarbiavi
mas vardan taikos. 16 NATO 
valstybių ir 28 sąjungos ben
dradarbes vienijanti Euroat-
lanto bendradarbiavimo tary
ba įkurta šiemet po NATO 
aukščiausio lygio susitikimo 
Madride. Jos tikslas — derinti 
NATO valstybių ir partnerių 
politiką. 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, Inc. (Siuntinių ir transportavimo skyrius) 

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS | NAMUS LAIVU IR AIR 
CARGO. SIUSKITE I LIETUVA. LATVIJA, ESTIJA. LENKIJA. 

UKRAINA. KARALIAUČIAUS SR., MASKVA IR PETERBURGĄ. 

• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus į Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse 

• Persiunčiame automobilius, auto detales • Komercinės 
siuntos pagal sutarti • Labdaros siuntos • Vizų pratęsimas, 

iškvietimai • Verčiame, notarizuojame 

12301 New Ave., Suite O, Lemont. IL 60439 Tel. 630-257-6822 
2719 West 71st Str , Chicago, IL 60629, Tel. 773-434-9330 

1-800-775-SEND 

».1 mieg. butas 67 & Kadžio 
apyf. $365 į mėn. -t- „security". 
Tat. 7 7 9 - 7 7 8 - 1 4 8 1 . 

TOOLROOM MACHINIST 
Faucet manutacturer located in city 

needs experienced toolroom 
machinist. Mušt be familiar with 
form tools, jigs, fbdures, etc. Top 

pay, all benefits Call 312-942-0730 

KALĖDINE DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 
IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai „Naminiai" 
6. Dešros: 

Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: 

Karšto rūkymo 

$98.00 
14A-14 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

4 kg. 

3 kg. 

14 kg. 
30 lbs. 

$85.00 
12A-12 kg. 

2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs. 

$70.00 
10A-10 kg. 

Ikg . 
Ikg . 
Ikg . 

— 
Ikg . 

3 kg. 

3 kg. 

10 kg. 
22 lbs. 

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

59< Ukraine 
19{ Svueden 
56C Israel 
79< Moldova 
54< Russia 
38< Hungary 
29< Finland 
23 < Germany 
39c Poland 
25c France 
27C Netherlands 
18c England (UK) 
34C Italy 
23C Australia 
19C Canada 
29C Austria 
47C Latvia 
49c Serbia 
27C Swltzerland ^= 
49C Yugoslavia 
42C Czech Republic 
26C Belgium 
Special Iow rates to Mexico 
& all other countries! 

Call Lithuania for onlv 5U/min 
Call anytime with Paul Schmidf s AAA World Callinc! 
You pay No fees! No $31 No Minimum! You pay only when you call! 
Keep your present long distance company! Paul works only wlth first 
rate intemationai phone companies! No catch! No gimmkks! 

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas vvithout vvorrying about the time or the day they call. lt's 
alvvays the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - No 
minimum! Free signup! You don't need to svvitch your regular long 
distance company! DiaI into the low cost netvvork via a free 800 access 
number. Calls go through regular first dass intemationai long distance 
carriers! Business or residential šame price! To receive an application 
form and price list for all countries, you mušt request info pack #93! 
Call Paul Schmidt for free information any time (24 hours). If his Voice 
Mail answers leave your name and address. Your info pack will be 
mailed the šame day! 
Also available: Cheap rates for ,them4 to call you! 
Ask for info pack 931! 

Call NOWI 
1-800-347-0222 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose, 
naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės 
mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius 
rašyti: DS ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 

Tel. 630-267-2034 
Fax 630-257-5852 

Or write to: 
Paul Schmidt. 
AAA \Xtorld Calling Inc. 
10105 E Via Linda 103. Suite 238. 
Scottsdale AZ 85258 

Fax:602-661-1413 - Phone:602-661-1317 

Ieškoma moteris prižiūrėti 
du 8 ir 11 metų vaikus: 

Turi mokėti vairuoti: 
Tel. 248-851-6979 arba 

313-520-2212 

Oak Lawn, IL išnuomojamas butas 
arti Oak Lawn "district" mokyklų. 

Gražus vaizdas, baseinas; virykla. 
šaldytuvas, šiluma, skalbykla. 
sandėlis; $640 į mėn. Kreiptis: 

Aušra Padalino, tel. 773-767-2400 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

0A2YMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPEI AVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METŲ PATIRTIS • 

Tel. 708-458-6033 
arba 847-361-3015 
Nanny, housekeeper live-in. 

Best job and salary is yours if you 
love children, clean well and speak 

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

HkkoryHms,IL 
išnuomojamo* patalpos 

krautuvėms ir profesionalų 
raštinėms. Žemos kainos. 

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

MOVI N G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamoms kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-433 I 

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

tel. 630-969-2658 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „sidings", „soffrts", 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.BmnttlB T*/. 630-241-1912 

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tsl. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGL INAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

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

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, ..plumbmg* bei 

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

Skambinti Sigitui: 
Tei.: 773-787-1929 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko 
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. Waahlngton. D.C.. lesto darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko pnežiuros 
darnus Pradinis mokestis $6 į valandą 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas Suteikiamas pigus butM- $130 
mėnesiui Kreiptis tel (202)244-2373. 

REIKALINGOS 
SIUVĖJOS. 

Tel. 1-773-247-1510 
Reikalingos siuvėjos 

dėl "piece work". 
Suknelės jau iškirptos. 

Kaip siūti mes išmokysim. 
Tel. 773-229-1286 

52 m. moteris ieško 
darbo prie senelių 

slaugymo. 
Skambinti :773-735-8915 
Naujai atvykusiems padedame susi
tvarkyti "Soc.Sec.", vairavimo teises. 
Reikalui esant, už papildomą mokesti, 
galime klientus nuvežti į tas įstaigas ir 
parvežti namo. Padedame įsidarbinti. 
Skambinti Robertu: M. 312-689-4466 

išnuomojamas 1 mieg. 
kamb. butas VVoodridge, 

IL $550 į mėn. 
Tol. 630-910-3001. 

GREIT 
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 

REALTORS 
7*22 S. 
4M9S. 

DANUTĖ MAYUt 
773-284-1900 

Jei norite perduoti ar pirkti namus 
kreipkitės Į Danutę Mayer. J pro-
fettionaliti, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimą* 
veltur. 

REALMARTII. Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
ChkafoJL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairiu nuosavybių 
pirkime bet pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-5K4100 
FCL773-5B-3M7 

Pagar 773-30*0307 

Ford City parduodamas 
"oondo" 1 mieg., gerame 
stovyje, prieinama kaina. 
Skambinti Joe arba Lucy, 

tol. 708-974-0906. 

Vilniuje, išnuomojamas 3 
kamb. butas, Antakalnio 
rajone, patogioje, ramioje 
vietoje. Skambinti į Vilnių: 

011-370-2-70-61-98. 

ACCENT REALTY 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuos© 

B&B 
Nakvynė ir pusryčiai 

VUniaus senamiestyje! 
p. Veronika 
Trakų 15-5 

2001 Vilnius 
011-370-2-22-24-60 

Car washer needed Mala or femate. 
$5.35 per hr. TeL 70a — 4004 

T J.Hang Loose, Inc. 
9616S. Kedae 

Evergreen Partt, IL 80805 

Free Cash Grante! 
College. Scholarships. 
Business. Medical bills. 
Never Repay. Toli Free 

1-800-218-9000 Ext. O- 2415 

Išnuomojamas prie 66tos ir 
Kedzie Ave 3 kamb. butas su 
šiluma ir virtuvės įrengimais 

$380. 
Tel. 708-425-7160. 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

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.; 
ieštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviikai. 

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BUCE 

K A V I N Ė 
350 N. Gark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 
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JAV LB Kraite Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Paruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmuikstienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

KĄ GAUNATE IŠ 
„MEDICARE MANAGED 

CARE", PRIKLAUSO, KUR 
GYVENATE 

Šiuo metu labai populiarus 
sveikatos draudimai, vadina
mieji HMO.HMO planai buvo 
įvesti, kad sutaupyti sveikatos 
— gydymo vis kylančias iš
laidas. Kai kurie tų draudimų 
yra geri, o kiti prasti. Prieš 
įsirašant į vieną iš tų HMO 
draudimo planų, reikia gerai 
su jais susipažinti. Sakysime, 
jūsų geriausia draugė gyvena 
Miami, Fl, ir yra labai paten
kinta savo „Medicare — ma-
naged — care" apdrauda (t.y. 
tokia HMO, kuriai moka Me-
dicare), nes ji gauna akinius ir 
receptinius vaistus nemoka
mai, už vizitus pas daktarą jai 
reikia mokėti labai mažai, o 
taip pat ji yra nemokamai 
nuvežama pas daktarą. O jūs 
gyvenate mažame Idaho val
stijos miestelyje ir negalite su
prasti, kodėl ir jūs viso to ne
gaunate. Čia paaiškinimas. 

Medicare mokėjimas HMO 
apdraudai remiasi vidurkiu 
to, ką tradicinis Medicare 
išleidžia asmeniui jo sveikatos 
reikalams toje vietovėje. Da
bartiniu laiku Medicare moka 
95% sumos Medicare — 
managed — care" apdraudai 
už kiekvieną asmenį, kuris 
įsijungia į tą apdrauda. Svei
katos išlaidos paprastai yra 
didesnės dideliuose miestuose 
ir Medicare mokėjimai miestų 
HMO yra didesni. Jie yra to
kie aukšti, kad tokie HMO 
gali. duoti ir papildomus patar
navimus, pvz., nemokami re
ceptiniai vaistai. Vietovėse, 
kur sveikatos išlaidos yra 
mažesnės, arba jau nuo seno 
yra nebrangus sveikatos 
aprūpinimas, (kaip Minneapo-
lis, Minn., Portland, Or) Medi
care mokėjimai HMO yra 
mažesni. Jei vietovėje yra 
HMO, kuris yra surištas su 

Medicare (Medicare managed 
— care plan), tai tokia ap
drauda (HMO) prašo iš savo 
apdraustųjų papildomų pri-
mokėjimų (premiums) ir su
varžo patarnavimus (benefits), 
kad jų verslas atneštų pelno. 
Pvz., š.m. New York Cit /s Ox-
ford Health Plan gavo 525 do
lerių per mėnesį už kiekvieną, 
Medicare amžiaus sulaukusį 
ir tą apdrauda turintį, žmogų. 
Dėl to, kad Medicare mokė
jimas tai apdraudai buvo dide
lis, Oxford apdrauda galėjo 
pasiūlyti, be priedinio mokes
čio, nemokamą akių priežiūrą 
ir akinius kas 2 metai, nemo
kamą klausos patikrinimą ir 
500 dolerių apmokėjimą už 
klausos pagerinimo prietaisėlį 
(hearing aid) kas 3 metai, 
dantų priežiūrą ir 1,000 dole
rių vertės receptinių vaistų 
kasmet, primokant tik po 7 
dolerius už receptą. 

Eugene miestelyje, Oregon, 
kur HMO apdrauda gavo iš 
Medicare tik 353 dolerius už 
asmenį mėnesiui, Select Care 
apdrauda (HMO) prašė iš 
narių po 38 dolerius mėne
sinio mokesčio ir 5 dolerius 
primokėjimo už apsilankymą 
pas daktarą, akių ir klausos 
patikrinimą ir primokėjo tik 
115 dolerių už akinius kas 2 
metai. Jie nieko neprimokėjo 
už klausos pagerinimo apa
ratėlį, receptinius vaistus ir 
dantų priežiūrą. 

Neseniai priimtuose įstaty
muose dėl Medicare Kongre
sas garantavo minimalų mo
kėjimą tokiose vietovėse, ku
rios gauna žemiausią sumą iš 
Medicare. Manoma, kad pasi
keitimai, kurie palaipsniui 

turi būti įgyvendinti, per 5 
metus, gali sukelti problemų. 

Sakoma, kad būtų galima 
garantuoti minimalų mokė
jimą mažai primokamose vie
tovėse, Kongresas gali per 
daug spausti tokius mokė
jimus. Jei tai atsitiktų, sako 
atstovas iš Medicare Rights 
Center, mokėjimai už ap
drauda (premiums) gali smar
kiai pakilti tose vietose ir prie-
diniai patarnavimai gali būti 
nubraukti. 

Naudotasi medžiaga iš „Mo-
dern Maturity", Nov-Dec 
1997. 

KĄ DARYTI, JE I TURITE 
NUSISKUNDIMU 

Žmonės, priklausantys „Me
dicare managed-care HMO", 
turi ypatingas teises pareikšti 
savo nusiskundimus (appeal). 
Pvz., jei jūsų daktaras ar 
HMO atsisako patvirtinti spe
cifinį gydymą, ar įvairius tyri
mus, atsisako siųsti jus pas 
specialistą, sumažina ar nu
traukia gydymą, kurį jūs jau 
gaunate — fizinę terapiją ar 
priežiūrą senelių namuose, 
yra būdai ginti savo reikalus. 

Čia keletas dalykų į kuriuos 
turėtumėte atkreipti dėmesį. 

1. Pranešimas iš HMO. Iš 
HMO d ra ūdos reikalaujama, 
kad praneštų raštu, jog panei
gia, sumažina ar nutraukia 
jums savo patarnavimus. Tas 
pranešimas turi nurodyti aiš
kias priežastis, kodėl panei
gia, sumažina ar nutraukia 
patarnavimus. Jie turi smul
kiai nurodyti visą eigą, ką jūs 
turite daryti, norėdami dėl to 
apeliuoti. Jūs turite gauti tokį 
pranešimą per 60 dienų po to, 
kai reikalavote tų patarna
vimų, arba 60 dienų po to, 
kai nesutikote su siūlomais 
patarnavimų sumažinimais ar 
visišku patarnavimų nutrau
kimu. Bet neprivalote tiek il
gai (60 dienų) laukti. Skam
binkite dažnai, kad sužinotu
mėte jūsų atvejo padėtį. Už
sirašykite tiksliai, su kuo kal
bėjote, kada ir apie ką. Visa 
tai gali būti reikalinga, jei vė
liau duotumėte apeliaciją. 

2. Sprendimo peržiūrėji
mas. Apeliacijos procesas pra
sideda, kai rašote savo HMO 
ir prašote peržiūrėti padarytą 
sprendimą. HMO turi atlikti 
peržvalgos procesą ir pranešti 
jums apie savo darbą per 60 
dienų. Ir vėl skambinkite 
jiems, kad sužinotumėte, ko
kia yra tos peržvalgos padėtis. 
Jei nuosprendis yra nepriim
tinas, tada jūsų atvejis auto
matiškai eina į nepriklauso
mą peržiūrėjimų organizaciją 
(independent review organi-
zation), kaip nustatyta Medi
care sutartyje, padarytoje su 
HMO. Jei ir ši organizacija 
nusprendžia taip, kad dalykai 
išeina vis tiek ne visai jūsų 
naudai, tada galite reikalauti, 
kad administracinės teisės 
teisėjas spręstų jūsų atvejį 
(you may reąuest a hearing by 
an administrative law judge). 
HMO laiškas, pranešąs jums 
apie nuosprendį, turi aiškiai 
ir smulkiai nurodyti jums, 
kaip šį procesą reikia pradėti. 

3. Pagrei t into sprendimo 
reikalavimas (reąuest for an 
expedited decision). Jei jūs 
savo prašyme naudojate žodį 
„expedited" (pagreitintas), tai 
reiškia, kad norite atsakymo 
iš savo HMO per 72 vai. (ar 
mažiau, tai priklauso nuo jū
sų sveikatos padėties). Vadi
nasi, jūs manote, kad laukti 
60 dienų gali būti jūsų sveika
tai kenksminga. Tokio pa
greitinto atsakymo reikalavi
mas remiasi bet kurio daktaro 

pritarimu, ar jis priklausytų 
tam HMO, ar ne, nes juo iš 
HMO reikalaujama, kad jis 
duotų tą pagreitintą sprendi
mą. 

Jei jūsų daktaras nuspren
džia išrašyti jus iš ligoninės 
anksčiau, negu jūs galvojate, 
kad galite iš ligoninės išeiti, 
jūs turėtumėte: 

1. Prašyti tuojau „Per Re-
view Organization" (PRO) 
peržiūrėjimo. Jūsų HMO gali 
prašyti, kad jūsų atvejį per
žiūrėtų tas pats HMO (inter-
nal revievv). Atsisakykite to ir 
prašykite PRO peržiūrėjimo 
(revievv). To peržiūrėjimo pro
ceso metu galėsite pasilikti 
ligoninėje (be mokesčio), kol 
bus padarytas sprendimas. 
Žinoma, jei to peržiūrėjimo 
(PRO revievv) prašote tuojau, 
t.y. prieš pietus tos dienos, 
kai gavote pranešimą, jog 
būsite išrašytas iš ligoninės. 
Jūs galite pasilikti ligoninėje 
ir tada, jei jūsų atvejį peržiūri 
tas pats HMO (internal re
vievv.), bet jums gali tekti mo
kėti už tai, jei jūsų HMO at
mestų prašymą. 

Jei turite nusiskundimų, 
kad jums per ilgai reikia lauk
ti vizitų pas daktarą, arba tar
nautojai yra nemandagūs, ga
lite įteikti skundų savo HMO. 
šitokie nusiskundimai neturi 
tos pačios procedūros kaip 
apeliacijos, bet HMO turi pra
nešti jums apie jūsų skundą 
nustatytu laiku, kuris įvai
ruoja įvairiose valstijose, turi 
peržiūrėti ir išspręsti jūsų nu
siskundimą. HMO irgi turi 
pranešti jums, kaip tokį skun
dą parašyti. 

KUR GAUTI DAUGIAU 
INFORMACIJOS 

AARP — kreipkitės į AARP 
dėl įvairių spaudinių. 

AARP Web puslapis (site) 
yra: http7www.aarp.org. 

The Health Care Financ-
ing Administration (HCFA) 
administruoja Medicare ir ga
li padėti, sprendžiant įvairias 
problemas. Telef.: 800-638-
6833. Kompiuteryje: 

http://www.hcfa.gov. 
Medicare Rights Center 

turi įvairių spaudinių ir pade
da su Medicare ar Medicare 
managed care susijusiomis 
problemomis. Adresas: 1460 
Broadway, New York, NY 
10036. 

National Committee for 
Ouality Assurance (NCQA) 
turi įvairių spaudinių ir infor
macijos, kaip vertinti drauda. 
Nemokamas telefonas 888-
275-7585 (dėl akreditacijos) ir 
800-839-6487, prašant brošiū
rų. 

Peer Review Organiza-
tions (PRO). Kad sužinotu
mėte savo vietovės PRO, 
skambinkite Medicare hotline 
800-638-6833. Ši organizacija 
taip pat tikrina nusiskundi
mus dėl „quality of care". 

State Departmetn of In
surance. Telefono knygos gel
tonuose puslapiuose žiūrėkite 
State Government. Ši įstaiga 
tvarko-reguliuoja HMO drau
dimo planus. 

State Health Insurance 
Counseling Programa. Atsa
ko į klausimus dėl Medicare, 
HMO ir privačių draudų. 
Skambinkite vietinei Office pf 
Aging arba State Department 
of Insurance. 

Naudotasi medžiaga iš „Mo-
dern Maturity", Nov/Dec 
1997. 

* Seimo narys Emanue
lis Zingeris mano, jog knygų 
apie žydų genocidą bei juos 
gelbėjusius asmenis pasirody
mas padės „atstatyti tiltus 
tarp lietuvių ir žydų bendruo
menių". Tai jis pareiškė lapk
ričio 28 d. Spimo pristatyda
mas knygą apie žydų gelbė
tojus „Gyvybę ir duoną nešan
čios rankos". 

A.tA. 
Dr. LEONUI KRIAUČELIŪNUI 

i iškeliavus Amžinybėn, skausme ir liūdesy likusias 
j žmoną IRENĄ, dukras VIDĄ ir JOLITĄ su šeimomis, 
' bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu 
Į liūdime. 

Buvę dainavieciai: 
Vanda Aleknienė 
Agota Gudaitienė 
Stasys Bernatavičius 
Katrė Bertužienė 
Albinas Dzirvonas 
Sofija Džiugienė 
Mėta Gabalienė 
Danguolė Ilginy te 

Aldona ir Kazys Jankauskai 
Vytautas Jasinevičius 
Feliksas Mataitis 
Elena Račkauskienė 
Irena Radienė 
Aleksas Smilga 
Laima Vaičiūnienė 
Birutė A. Vindašienė 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

Palaikų perkėlimas perlaidojjnt Lietuvoje. 
Reikalingi dokumentai gali būti sutvarkyti pas jus namuose. 

'Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis' 
Patalpos šarvojimui Marqutte Parko, Lemonto, 

Cicero ir kitose apylinkėse 
Mirties atveju skambinti 24 vai. į parą. 

Kitais reikalais kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p. 
Tel. 630-243-0003 

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

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 
S Ą J U N G A 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4 3 3 0 S o . C a l i f o r n i a 4 6 0 5 S o . 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 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 
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PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

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

EVERGREEN" PARK 2929 W. 87 ST. 
TIN'LEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO A N D SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1 -708-652-5245 

DAViD GAIDAS, Jr. 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

A.fA. 
SESUO M. MARIE EULALIA 

MATULAITIS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė 1997 m. gruodžio 

mėn. 3 d., sulaukusi 89 metų. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 72 metus. 
Pasiliko nuliūdę šv. Kazimiero seserys ir arti

mieji giminės: pusseserės Marion Warabo\v ir Ber-
tha Senuta gyv. Boston, MA. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 
2601 W. Marąuette Rd., Chicago, pirmadienį, gruo
džio 8 d. 10 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyno koplyčioje pirmadienį, gruodžio 8 d. 7 vai. 
vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse 
antradienį, gruodžio 9 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasi
melsti už Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys i r g iminės . 

Laidotuvių dir. Gaidas-Palos Funeral Home, 
tel. 708-974-4410. 

V I E N E R I Ų METŲ M I R T I E S SUKAKTIS 

A.fA. 
LEOPOLDAS 

KUPCIKEVIČIUS 
Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo ir Senelio, ku

rio netekome 1996 m. gruodžio 8 d. mirties su
kaktį, šv. Mišios už velionį bus aukojamos š.m. 
gruodžio mėn. 14 d. 10:30 vai. ryto Šve. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Po Mišių — paminklo 
šventinimas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose Mišiose bei paminklo 
šventinime, prisimenant a.a. Leopoldą. 

N u l i ū d u s i še ima 

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA 
LIUDAS 

BLKNEVIČIUS 

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

Už a.a. Liudo sielą šv. Mišios bus aukojamos š.m. 
gruodžio 10 d., trečiadienį, 7:30 vai. ryto Švč. M.Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 

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

Su liūdesiu ir meile 
Žmona K a z ė 

PADĖKA 
AfA. 

AGA RIMIENĖ-KIZEVIČIŪTĖ 
Mūsų mylima Mama mirė 1997 m. lapkričio mėn. 9 

d. ir buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams 

ir pažįstamiems atsilankiusiems atsisveikinti su velione 
koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems 
į Amžino Poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame už gausius paguodos žodžius, 
laiškus, užuojautas spaudoje ir ypatingo grožio gėlių 
puokštes ir vainikus. 

Reiškiame padėką už aukas šv. Mišiom, lietuviškoms 
organizacijoms ir spaudai. 

Dėkojame kun. J.Vaišniui, SJ už maldas koplyčioje, 
už atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į amžiną poilsį 
ir apeigas kapinėse. 

Širdingai dėkojame sol. D.Stankaitytei už giesmes 
gedulo pamaldose. 

Dėkojame karsto nešėjams: Aleksui Jankūnui, Algiui 
Maurukui, Antanui Rauchui, Algiui Rimui, Aleksui j 

.Rukuižai, Narui Sta tkui ir laidotuvių direktor iui 
D.Petkui už nuoširdų patarnavimą. 

Liūdinti Seimą i r g iminės 

http://http7www.aarp.org
http://www.hcfa.gov
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

BALTIEČIU 
KONFERENCIJA 

TORONTE 

,.The Baltic Connections 
Trade Fair and Conference" 
rengiama Toronte, Kanadoje, 
gruodžio 9 ir 10 d. Visi 
siaurės Amerikos lietuviai 
kviečiami dalyvauti konferen
cijoje, kurioje bus aptariami 
Baltijos kraštų ekologijos, ver
šio bei finansų reikalai. Infor
macijas teikia ir registruotis 
galima, skambinant ,.The Bal
tic Business Council of North 
America", tel. 708-453-1250. 
Konferenciją ,.The Baltic Con-
nection 1997" globoja Baltijos 
Kraštų verslo taryba Šiaurės 
Amerikoje (The Baltic Busi
ness Council of North Ameri
ca, Inc.), paremiant Finnair, 
Ontario International Trade 
Corporation, Via Baltica, Inc. 
ir LOT. Polish Airlines, Cargo 
Division; organizuoja ..Trade-
links International". 

Gera žinia ir lietuviams, 
kurie dažnai siunčia pinigus 
savo artimiesiems į Lietuvą. 
Nuo ateinančių metų vasario 
pradžios pinigus bus galima 
siųsti per patikimąją JAV 
,.Westerr>. Union" telegramų 
agentūrą. Daugiau informaci
jos pateiksime, kai tik jos atsi-

Vyresniųjų lietuvių cent-
gre, „Seklyčioje", gruodžio 
10 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 
bus sveikatingumo paskaita. 
Dr. Renata Variakojytė kal
bės apie nugaros skausmo 
priežastis ir vėliausius gydy
mo būdus stuburo bei stuburo 
sąnarių skausmo panaikini
mui. Bus rodomos skaidrės su 
paaiškinimais. Nepraleiskite 
progos įsigyti daugiau žinių 
sveikatos klausimais. Atvyki
te ir pasikvieskite savo drau
gus. Po paskaitos bus bendri 
pietūs. Visi kviečiami ir lau
kiami. Atvykite! 

Ar galite atspėti, kuriam 
vyresnio amžiaus asmeniui 
(per 65 m.) šiais metais pas
kirta ..Pasižymėjusio katali
kiškame lietuviškame darbe" 
žymuo? Premiją įsteigė prel. 
Juozas Prunskis. Ji kasmet 
skiriama ir Įteikiama Labda
ros vakare „Seklyčioje". Pas
lapties išduoti negalime, bet ją 
sužinosite Labdaros vakare, 
kur.s rengiamas gruodžio 13 
d., šeštadienį, 6:30 vai. „Sek
lyčioje". Pajamos skiriamos 
JAV LB Socialinių reikalų 
centro išlaikymui. Visi prašo
mi dalyvauti. 

Nepamirški te gausių Jau
nimo centro sukaktuvinių ren
ginių šį savaitgalį! 

Jaunimo centro 40 metų 
sukakties šventė vyks šį sa
vaitgalį. Kadangi JC mums vi-

Čikagos studentai ateiti
ninkai kviečia visus ateiti
ninkus ir jų draugus gruodžio 
21 d. dalyvauti Jaunimo cen
tre ruošiamose Ateitininkų 
šeimos Kūčiose. Švente pradė
sime 1 vai. p.p. šv. Mišiomis. 
Kūčių vakarienė ir programa 
prasidės 2 vai. Visi dalyvauti 
norintieji prašomi apie tai 

šiems labai svarbus, tad pras- e š t i Valerijai Žadeikienei, 
minga, kad šventė vyktų Įjj 708-424-4150. 
daugiau negu vieną dieną. 
Visi kviečiami penktadienio. Moksleivių ateitininkų 
gruodžio 5 d., vakare, 7 vak. į susirinkimas gruodžio 13 d.. 
JC istorines foto parodos atida- šeštadienį, vyks PL centre, 
rymą ir sukaktuvinio leidinio Lemonte. Susirinkimą pradė-
sutiktuves Čiurlionio galeri- sime 5 vai. dalyvavimu šv. 
joje; šeštadienį, gruodžio 6 d., Mišiose Pal. J. Matulaičio mi-
nuo 10 vai. r., aplankykite sijos bažnyčioje. Po Mišių vyk-
Cikagos lit. mokyklą, susi- sime į Ateitininkų namus kur 
pažinti su JC patalpose 
esančiais muziejais ir vei
kiančiomis parodomis. Kavinėje 
bus rodomi dokumentiniai vi
deo filmai; sekmadienį, gruo
džio 7 d., 3 vai. p.p., Mišios 
jėzuitų koplyčioje, o 4 vai. p.p., 
menine programa ir pietūs 
didžiojoje salėje. Taip pat vi
suomenė kviečiama aplankyti 
t. jėzuitų vienuolyną, kur su
rengta speciali parodėlė apie 
jėzuitų veiklą. Galbūt tik nedi
delė lietuvių dalis yra buvusi 
vienuolyno patalpose, tad lai
kas su jomis susipažinti. Visi 
maloniai kviečiami! 

„Draugas" šiemet išleido 
ypač gražias kalėdines sveiki
nimo korteles. Dalis jų buvo 
išsiuntinėtos visiems skaityto
jams, bet papildomų galima 
gauti ir administracijoje, kur 
taip pat dar yra didelis pasi
rinkimas anksčiau išleistų — 
tik po 25 centus kiekviena. At
vykite ir pasirinkite. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė kviečia šaulius ir 
visuomenę atsilankyti į tradi
cines lietuviškas Kūčias, ku
rios rengiamos gruodžio 14 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p., Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago. IL. Informacija tei
kiama šiais telefonais: 773-
376-0551 ir 773-434-3713. 

Bendras kūčias „Seklyčio
je" ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras gruodžio 23 d., antra
dienį, 4 vai. popiet. Norintieji 
dalyvauti, prie bendro stalo 
laužti kalėdaitį su draugais ir 
pažįstamais, turi registruotis 
„Seklyčioje" — asmeniškai ar
ba telefonu 773-476-2655. 

Tradicinės Pasaulio lie
tuviu centro kūčios gruo
džio 21 d. 12 vai., tuoj po šv. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Vietas užsisakyti pas 
Aldoną Palekienę tel. 708-448-
7436. Kūčias ruošia ir visus 
kviečia PLC renginių komite
tas. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje šešta
dieniais, 5 vai. vak., šv. 
Mišios daugiau taikomos 
jaunimui, todėl visas lietu
viškas jaunimas yra nuošir
džiai kviečiamas ateiti, pagar
binti Viešpatį giesmėmis ir 
maldomis. 

klausysimės Laimos Šalčiu
vienės paskaitos šeimynišku
mo tema. Paskui pasivaišinsi
me ir darysime kalėdinius 
šiaudinukus. Bus smagu vėl 
visiems susitikti ir paben
drauti. Kviečiame visus. Vai
kus atvežusiems ir jų laukian
tiems tėvams bus paruošta. 
kava. Lauksime visų. 

.Aušros Vartų"/„Kerna-
vės" skaučių tuntas ruošia 
Kūčias penktadienį, gruodžio 
12 d, 7 vai. vak. „Bočių" 
menėje, PLC, Lemonte. Skau
tės visus pradžiugins kalėdine 
programa ir pavaišins tradi
ciniais kūčių valgiais. Kviečia
mi visi. Apie dalyvavimą pra
šoma iki gruodžio 1 d. pranešti 
tuntininkei Laimai Rupinskie-
nei, tel. 630-887-0189. 

Sekmadienį, gruodžio 7 
d., 4 vai. p.p., Jaunimo centro 
ruošiamame 40 metų sukak- kalba. Tuo jie skiriasi nuo 
ties pokylyje meninę programą daugelio valdiškų ir kitokių 
atliks Lietuvos Vyčių tautinių angių kalbos kursų, dėstomų 
šokių grupė, vadovaujama įvairiataučių mokytojų, kurie 
Frank Zapolio. Visi kviečiami gali paaiškinti tik angliškai 
pasigėrėti jaunais, grakščiais ar. pvz., ispaniškai, 
šokėjais ir linksmai užbaigti 

Čikagos lit. mokyklos naujai šį rudenį atsidariusi klasė — kiškių darželis, 
į kurį priimami mokiniai nuo 3 m. Apačioje iš kairės: Akvilė Zakaraus-
kaite, Audre Bre-J:kvte. Nida Šaparnytė, Luką Galentaitė; II eil.: Ga
brielė Balčiūnaitė, ;ydvyga Jonavičiūte, Aleksandra Buivydaitė. 

Anglų kalbos kursai Jau
nimo centre, \c-aami Danu
tės Petrulytės, prasidės 1998 
m. sausio 10 ir tesis iki kovo 
28 d. Tai bus šių šeštadieni
nių kursų ketvirtoji laida. 
Kursai vyks Pedagoginio lit. 
instituto patalp:i-e: pradedan
tiems nuo 2 iki 4 vai. popiet, 
pažengusiems nuo 4 iki 6 vai. 
p.p. Dėstytoja parūpins visą 
reikalingą kursų medžiagą. 
Registruotis tel. 773-434-4545 
iki sausio 11d. Šie kursai yra 
populiarūs ir todėl, kad visi 
paaiŠKinimai teikiami klausy
tojams suprantama lietuvių 

„Draugas", kaip ir praei
tyje, mielai pasitarnaus 
skaitytojams, norintiems savo 
artimuosius pasveikinti Kalė
dų bei Naujųjų metų proga 
per dienraštį, tačiau „Drau-

JC jubiliejinę šventę. Progra
ma vyks JC didžiojoje salėje. 

Bandant susitvarkyti su 
jaunamečių daromų pikta
darysčių problema. Pietva
karių organizavimo projektas go" administracija prašo: siun-
(SWOP) siūlo sprecialią pro- čiant kalėdinių sveikinimų 
gramą, pavadintą „Take Ten tekstą, kartu siųsti ir auką 
Anti-Violence". Kitaip sakant, (bent 15 dolj. Kadangi dar 
programa skirta pasikalbėti, yra sveikintojų, neatsilyginu-
palaukti ir „atvėsti", prieš ką sių už praėjusius metus ir dar 
nors veikiant. Apie šį metodą " z ankstesnius, gaila, bet 
galima daugiau sužinoti šios būtina šiemet keisti tvarką, 
organizacijos rengiamoje va
karonėje antradienį, gruodžio 
9 d., 7 vai. vak., St. Nieks pa
rapijos salėje, 3741 W 62nd 
Str. Ypač kviečiami Mar-
ąuette Parko apylinkės gyven
tojai, kuriems tik rūpi jauni
mas ir plintantys nusikal
timai. 

Sol. Lijana Kopūstą i tė-
Pauletti, neseniai turėjusi 
sėkmingus koncertus Lemonte 
ir Čikagoje, atliks solo gies
mes Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos choro ruošiamame 
koncerte gruodžio 14 d., sek
madienį, tuoj po 11 vai. r. 
Mišių. 

IŠ ARTI IR TOLI 
SKAUTAI KVIEČIA 

Kviečiame visus dalyvauti 
tradicinėje Kūčių vakarienėje, 
kurią ruošia Detroito „Gabi
jos" ir .$alt;jos'* tuntų skautės 
ir skautai. Kūčios vyks sek
madienį, gruodžio 7 dieną, 4 
vai. p.p.. Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Pradėsime su 
iškilminga tuntų sueiga. Visi 
skautai ir skautės dalyvauja 
išeiginėmis uniformomis. Po 
to — Kūčių šventė. 

Prašome iš anksto pranešti 
Margaret Rudienei (tel. 313-
425-8115; jei galvojate daly

vauti. Kviečiame kiekvieną 
šeimą prisidėti prie Kūčių va
karienės kokių nors patieka
lu. 

Pradėkime kalėdinį laiko
tarpį kartu. Lauksime visų! 

EGLUTĖ ŽIBURIO 
LIT. MOKYKLOJE 

Detroito Žiburio lit. mokyk
la rengia tradicinę Kalėdų eg
lutę sekmadienį, gruodžio 14 
d., 12 vai., Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. Bus lietuviški 
patiekalai (kugelis, virtinukai, 
pyragai ir kt.). Vaikai vaidins 
Lėlės Viskantienės parašytą 
vaizdelį „Sigutės sapnas". At
vyks ir Kalėdų senelis. Kvie
čiame visus. Jei turite klau
simų ar norite daugiau infor
macijos, kreipkitės į mokyklos 
vedėją Ritą Kasputienę. 

KG. 

SKELBIMAI 
x Lietuvių Tautinių Šo

kių Institutas išleido išeivijos 
lietuvių choreografų biografijų 
ir sukurtų šokių rinkinį „Mūsų 
šokių audinys". Šią knygą ga
lima įsigyti per LTŠ Instituto 
iždininkę Rėdą Pliurienę, 1927 
West Blvd., Racine, WI 
53403. Knygos kaina $10 ir $2 
už persiuntimą; čekius rašyti 
Lithuanian Folk Dance 
Institute. 

(sk.) 
x George Akerley, Oaklyn 

N J, savo mamos atminimui 
pagerbti, globoja vieną našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdamas metinę 
globą atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St. 
Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

JAV LIETUVIAI UŽ LANDSBERGĮ 

Lietuvos prezidento rinkimai verčia mus pagalvoti, 
kur i s asmuo t i n k a m i a u s i a s ir ger iaus ia i yra 
pasiruošęs eiti Lietuvos prezidento pareigas. 

Prof. Vytautas Landsbergis , 1991 m. sausio 13 
d., okupantų tankams žvangant, nepabūgo ir stojo 
k a r t u su Lietuvos žmonėmis gint i L ie tuvos 
nepriklausomybe. 

Tad, rinkimų metu, visi vieningai balsuokime už 
patikimą ir savo sugebėjimus parodžiusį L i e t u v o s 
A t g i m i m o Sąjūdžio V a d o v ą ir dabartinį L i e t u v o s 
S e i m o p irmininką Vytautą Landsbergį . 

Norintieji prisidėti auka, čekius rašykite „Lietuviai 
už Landsbergį'' ir siųskite šiuo adresu: 

T ė v y n e s Sąjunga 
c/o Tadas B u k a v e c k a s 

3700 W. 82nd St. 
Chicago , IL 60652 

x Profesionalas sąskaity- x Ieikomas Povilas Ša-
bininkas (CPA) ieško lietuvis- p a r n i g > j o ž m o n a D a r a t a ^ a 
kai ir angliškai kalbančio j u v a i k a i Juozapas, Stanislovas 
sąskaitybos arba mokesčių w j ų vaikaičiai, ieško gimi-
(Acctg./tax major) studento ^ ^ # Panevėžio - Jane Ša-
dirbti jo įstaigoje mokesčių p a r n y t e . Atsiliepkite, skam-
formų užpildymo laikotarpiu 
arba ilgiau. Darbo laikas 10 iki 
40 vai. per savaite. Susidomėję 
prašomi skambinti: Frank, tel. 
708-424-4425. 

(sk.) 
x NERINGOS RESTORA

NE - NAUJIENA! Prie visada 
skanaus maisto (amerikietiška, 
lietuviška, lenkiška virtuvė) 
nuo dabar galima pasivaišinti 
lietuvišku alumi, įvairiais vy
nais bei įvairiais užsienietiš
kais gėrimais. Apsilankykite! 
Neapsivilsite! NERINGA 2632 
W. 71 St. Chicago, IL 60629 
TeL 773-476-9026 

(sk.) 
x Dėmesio, lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, DL. 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 

Dinkite vakarais Sutkų šeimai 
Čikagos priemiestyje, teL 708-
796-3733. 

(sk.) 

x Lietuvos Didi . Kuni
gaikštystės vaizdai ir žemė
lapiai, autentiškos 16-18 amž. 
graviūros iš Europos anti
kvariatų. Antiąue Maps & 
Prints, 6432 S. Longwood Dr 
Chicago, EL, 60620. Tel. ir 
fax 773-233-0345. 

(sk.) 

x „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsiprenu
meruoti 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 Akcijų, bonų bei kitu 
vertybių pirkime ir pardavime 

. » . , „ „_. . „ „ . L, t jums nuoširdžiai patarnaus, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL J, , , • 7^~T 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 

duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, teL 312-879-
7750 arba jo sūnus Andrius 
Kurkulis, teL 312-879-7751, 
dirbą su First Albany Corp. 
Chicagoje. Iš JAV ir Kanados 
skambinkite veltui: teL 1-888-879-

x Namams pirkti pasko- 7730. 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk) 

(sk.) 

x Galiu padėti legaliai gau-

X M.ik.-!o :•• k-.ir. bo:- simpoziumo mokslines profrramos pirm (ir Vytautą* 
N :•: ,-< k n i n•••• 'i.-ilin.-i.-i informacija -.u svefi.-us 1$ Lietuvos prof Juozu 
Antanavičium. Lietu-.os Muzikos akademijos rektorium, ir dr Jor.u 
Puodžium. Švietimo ir mokslo v t a o n M n N"u"tr F,d. Sulaičio 

Lietuvos Švietimo ir kultūros ministrai ir i»-'l t<r->Į'f Milda Šatiene, susiti
k ę s M<:kslo ir kurvUis ."inipozi'inii'-I • ,.I ,':I>< .. • • >t - • • '.';• >tr Fri. Sulairio 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, 

ti „SOC. m m ^ 9 ^ 9 & S L K e T i r A v e X ^ 
vairavimo leidimą (driver-s U- 60805.2325. 
cense) ir vizų Į i Į U J Į j * T e l . 7 0 8^2-3455. 
Šumanas, teL 1-708-246-8241. , , . 

(sk.) ( 8 k ) 

x TALLMAN DELICA- x prieš užsisakydami pa-
TESSEN-CATERING nauji minklą, aplankykite St. Ca-
savininkai: Irena Juknius- sfonir Memorialą, 3914 W. 
Tschantz. Irena augo Mar- m t h St. Turime didelį pasi-
ąuette parko apylinkėje. Mo- rinkimą: matysite granito 
kėši Švč. M.Marijos Gimimo ir spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
Maria, S.I.U. universitete paminklus mūsų dirbtuvėje 
įsigijo bakalauro laipsnį. Mielai pagal jūsų pageidavimą, brėži-
aptarnausime senus klientus, nius. Prieš pastatant pamink-
Laukiame naujų! 2624 W.' lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti-
Lithuanian Plz. Ct. W. 69 St , kinti, kad jis padarytas, kaip 
Chicago IL. TeL 773-434- buvo jūsų pageidauta. Sav. 
»766. Lilija ir Vilimas Nelsonai. 

(sk.) TeL 773-233-6335. 
x Lietuvių dailės muziejus (sk) 

kviečia į Naujųjų Metų su- x DĖMESIO! VTOEO APA-
tikima „Tebūnie tarytum RATŲ SAVININKAI! Norė

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

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pula*kiRd. Chicago. IL 60629 

(1/2 bl. į iiaure nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd . Lockport. IL60441 
Tel. 70S-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas GHMMS 
Civilinės ir kruninalinės bylos 

6247 Meda i s Avenoe 
Chicago, tt, 60629 

TeL 773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeatad. 9v.r. iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

45MW.68th8tnat 
Chicago, IL 60829 

(Skeraai gatvas noo „Draugo*) 
ItaL 771-164-0100 

Valandos pagal stmtansia. 

pasakoje" Pasaulio lietuvių 
centre. Pradžia 8 v.v. Šokiams 
gros ^Nemuno" orkestras, A.So-
liūnienės vakarienė. Reser-
vacijas priima: Nijolė Mas
ke l iūnienė , tel . 708-361-
5126; Aldona Vaitienė, tel. 
847-831-2813; Dalia Slenie-
nė, tel. 630-257-2034. 

(sk.) 

ADVOKATAI 
LRsne A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5313 &Afcher A ^ OifcacD, IL SOStt. 
TeL M7-M1-7SSS (kalbame lietu
viškai). Mes jotų paslaugom* 24 Tai. 
per para, 7 d. per savaite. 

ARAS ROOFING 
l . r . K . . - I . I 

m. • n t i r . , .m 

file:///c-aami



