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Premjeras ragina nutraukti 
badavimą prie Seimo 

Viln ius , gruodžio 4 d. 
(BNS-Elta) — Premjeras Gedi
minas Vagnorius paprašė prie 
Seimo badaujančius smulkiuo
sius prekeivius nutraukti šią 
akciją ir „netapti stambių kon
t rabandos organizatorių įkai
tais ir aukomis". 

Premjeras paragino „kai ku
riuos politikus susilaikyti nuo 
skat inimo tokių protesto ak
cijų, kuriose siekiama pažeisti 
teisinę santvarką ir įteisinti 
kontrabandos organizavimą". 

„Teisinėje valstybėje visiškai 
nepriimtinos derybos su as
menimis, kurie, savanaudiš
kiems reikalavimams tenkinti 
gras ina žmonių sveikata ar 
net gyvybe", sakoma penkta
dienį išplatintame premjero 
atstovo spaudai pranešime, 
kur iame pažymima, jog atsa
komybė už tokių akcijų pasek
mes tenka organizatoriams ir 
juos remiantiems politikams. 

J a u septintą dieną, spau
džiant dideliam šalčiui, prie 
Seimo badaujantys smulkieji 
tu rgaus prekeiviai reikalauja 
supaprastinti prekybos tvarką. 
Badautojų reikalavimus remia 
Seimo pirmininko pavaduoto
j a s Romualdas Ozolas, oficia
liai perdavęs premjerui G. 
Vagnoriui pasiūlymų paketą, 
kaip supaprastinti prekių do
kumentaciją. 

Akcijos dalyvius taip pat pa
laiko Naujoji sąjunga (social
liberalai), grujielė parlamen
ta rų bei kitų politikų. 

Vyriausybė, kovodama su 
kontrabanda ir nelegaliai įvež
tų prekių skristymu, griežtai 
baudžia smulkiuosius pre
kiautojus, kurie neturi arba 
nė ra t inkamai įforminę prekių 
važtaraščių. 

Vyriausybės kancleris Kęs
tutis Čilinskas penktadienį pa
reiškė, jog vyriausybė nedele
guos savo atstovų į Seimo su
darytą darbo grupę smulkiųjų 
prekeivių reikalavimams juri
diškai pagrįsti. 

Vyriausybė laikosi nuomo
nės, jog negalima savo dalyva
vimu derybomis skatinti ak
cijų, kurių organizatoriai stato 
į pavojų žmonių gyvybę ir 
sveikatą. Tokias derybas vy
riausybės kancleris prilygino 
deryboms su įkaitų pagro
bėjais kurių reikalavimų ne
tenkina nė viena teisinė val
stybė. 

Lietuvos pramoninkų konfe
deracijos prezidentas Bronis

lovas Lubys penktadienį du 
kartus susitiko su smulkiųjų 
prekiautojų bado akcijos prie 
Seimo rūmų dalyviais. 

Pirmajame pokalbyje išsi
aiškintos smulkiųjų versli
ninkų pozicijos. Antrą kartą 
Lietuvos pramoninkų konfe
deracijos prezidentas pas ba-
dautojus atvyko tiesiai iš vy
riausybės rūmų, kur apie 
smulkiųjų verslininkų reika
lus kalbėjosi su kancleriu Kęs
tučiu Čilinsku. 

Pabendravęs su abiem pu
sėm, B. Lubys teigė, kad vie
nintelis būdas spręsti kon
fliktą — kompromisai tiek iš 
smulkiųjų verslininkų, tiek iš 
vyriausybės pusės. Pramo
ninkų konfederacijos prezi
dento nuomone, civilizuota su 
tvarkinga apskaita prekyba 
neišvengiama. Tačiau kartu 

Ketvirtadienį į Lietuvą atvyko NATO pajėgų Šiaurės Vakarų Europoje vadas, vyriausiasis oro pajėgų maršalas 
John Cheshire ir NATO pajėgų Vidurio Europoje vadas, generolas Joachim Spienng, kurie susitikimuose su Lie-

jis pas tebi , kad buvo padaryta tuvos parlamentarais, kariuomenės bei Krašto apsaugos ministerijos vadovais kalbėjosi apie NATO vadaviečių 
nemaža i klaidų, reglamentuo- Europoje pertvarkymą. Panaikinus NATO pajėgų Šiaurės Vakarų Europoje štabą, Lietuva ir kitomis dviem Bal

tijos valstybėmis rūpinsis N'ATO pajėgų Vidurio Europoje štabas. Svečiai yra gana gerai informuoti apie Lietu
vos kariuomenės pasiekimus, susipažinę su jos struktūra, vadovybe, ginkluote ir Onansavimu, todėl didžiausias 
dėmesys buvo skiriamas susipažinimui su kariuomenės nūdiena. 

Nuotr.: Vilniaus oro uoste (iš kaires; Generolas Joachim Spiering, svečius sutikės Lietuvos kariuomenės va
das, generolas Jonas Andriškevičius ir maršalas John Cheshire. (Eltai 

jant prekybą su patentais, 
patent ininkas veža prekių į 
Lietuvą už milijonus, ir jis 
vadinasi smulkiuoju verslinin
ku", stebėjosi B. Lubys. 

„Artėja Kalėdos — susitai
kymo šventė. Reikia baigti šią 
bado akciją", sakė B. Lubys, 
pažymėdamas, kad Pramoni
ninkų konfederacija savo ini
ciatyva ėmė rūpintis „verslo 
brolių" reikalais. 

Lietuvos laivai — „pigiu vėliavų" 
jūroje 

Klaipėda, gruodžio 4 d. atitinkančius nedidelius atly-
(BNS) — Pirmą kartą vienu ginimus jūrininkams, nesu
metu pasaulyje vyksta rengi- teikia tinkamų sąlygų jų dar-
nys „Prieš pigias vėliavas", bui ir poilsiui, savo valstybei 

Vilniaus miesto savivaldybė Prie šio pasaulinio veiksmo jie nemoka jokių mokesčių. 
penktadienį atsisakė pratęsti šiemet prisijungė ir Lietuvos 
leidimą smulkiųjų prekybinin- stebėtojai, 
kų bado akcijai prie Seimo, Tarptautinė transporto fe-
remdamasi tuo, kad kyla pa- deracija (ITF) tokį renginį ren-
vojus šios akcijos dalyvių svei- gia 59-tus metus. Juo siekia-
katai. ma „pigių vėliavų" laivus 

Ketvirtadienio vakarą savi- grąžinti valstybiniams laivy-
valdybė įvykdė skubų vyriau- nams bei kovojama už jū-
sybės pavedimą skirti prie rininkų darbo sąlygų gerinimą 
Seimo badaujantiesiems smul- šiuose laivuose, 
kiesiems verslininkams „mo- Penktadienį Lietuvos jūri-
bilųjį šildomą būstą". Tačiau ninku bei dokininkų prof-
penktadienį priešpiet Vilniaus sąjungų, kurios yra ITF narės, 
autobusų parko autobusas atstovai tikrino Klaipėdos 
„Karosą" buvo pakeistas, ba- uoste stovinčius „pigių vėlia-
dautojų žodžiais tariant, vų" laivus. Radę pažeidimų, 
„daug svieto mačiusiu" vago- Lietuvos atstovai apie tai in-
nėliu. Jame įrengta malkomis formuos ITF stebėtojus Lon-
kūrenama krosnis, be to, elek- done. 

Kovodama ^ ^ .oigiorr.is vė
liavomis", IT? įkūrė tarptau
tinį stebėtojų tink'ą. kurie ste
bi įtartinus laivus, domisi jū
reivių darbo sąlygomis ir atly
ginimais. Suradę pažeidimų, 
stebėtojai gali boikotuoti lai
vą, kol jo įgulai nebus sudary
tos tinkamos sąlygos ir moka
mi ITF ar Tarptautinės darbo 
organizacijos nustatyt i jūri
ninkų atlyginimai. 

ITF yra nustačiusi apie 30 
pasaulio „pigau vėliavų" vals
tybių, kurios yra įtrauktos į 
juodąjį sąra.cį". Tose valsty

bėse nėra patvirtintos tarp
tautinės jūrinės konvencijos 
bei norminiai aktai. 

Lietuvos dokininkų prof
sąjungos pirmininkas Vladi
miras Bendoraitis sako, kad 
Lietuva, kaip Latvija ir Estija, 
taip pat gali patekti į šių val
stybių sąrašą. 

Lietuvai privatizavus dau
giau nei 51 proc. valstybinio 
laivyno, naujieji laivų savinin
kai gali juos įregistruoti „pigių 
vėliavų" valstybėse ir taip pra
rasti Lietuvos vėliavą. 

Lietuvos jūrininkų sąjungos 
pirmininkas Petras Bekėža 
sako, kad nustatyti, kiek da
bar Lietuvos laivų plaukioja 
su „pigiomis vėliavomis", yra 
sunku, nes daug laivų priklau
so privatiems savininkams. 
Kontroliuoti galima tik valsty
binėms bendrovėms priklau
sančius laivus. 

tros tinklų darbuotojai įvedė į 
vagonėlį elektros liniją. 

Penktadienį į ligoninę dėl 
inkstų sutrikimo ir išsekimo 
buvo išvežta badautoja iš Jur
barko Zita Sorokienė. Tai — 
jau trečioji badautoja, kurią 
medikai išvežė iš apsnigtoje 
pievoje už Seimo pastatytų 
palapinių. 

„Pigių vėliavų" .valstybėse 
leidžiama laivus registruoti 
užsienio piliečiams, kurie lai
vo įgulą surenka iš pigią dar
bo jėgą turinčių valstybių. 
„Pigių vėliavų" laivų savinin
kai moka nedidelius mokes
čius už laivo registravimą, 

Holokausto konferencijoje — 
Lietuvos žydu turto likimas 

Vašingtonas — Vi ln ius , n a c i u Pagrobto žydų turto li-
gruodžio 4 d. BNS) — Tarp
tautinėje ho;)kausto turto 
konferencijoje 'ašingtone Lie
tuvos Seimo mrys Emanuelis 
Zingeris pareikalavo, kad 
buvę Antrojo asaul in io karo 
sąjungininkai stirtų Lietuvoje 

Paskelbtas nuosprendis 
„stribams"-žudikams 

tarptautinių reikalavimų ne-

Dingusio Kauno kunigo 
paieškose — naujos pajėgos 

Vilnius , gruodžio 3 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas buvusį „liaudies gy
nėją" Kirilą Kurakiną pripa
žino kaltu dėl genocido ir nu
teisė jį kalėti 6 metus. 

Pri taikius Amnestijos įsta
tymą, 76 metų nuteistajam 
bausmė sumažinta 2 metais. 

K. Kurakinas nuteistas už 
tai , jog su savo bendrininkais 
1945 metais Zarasų rajone iš
žudė keturių asmenų Gaidžių 
šeimą, tarp kurių buvo ir nėš
čia moteris. 

Nusikaltimą padėjusius 
įvykdyti dar du asmenis — 75 
metų Petrą Bartasevičių ir 
Juozą Šakalį, teismas nuteisė 
kalėti 3.5 m. Pritaikius Am
nestijos įstatymą, bausmė su
mažinta trečdaliu. 

Teismo sprendimu, konfis
kuotas visas teisiamųjų tur
tas . 

Buvę sovietinio NKVD „nai

kinamojo būrio" nariai kaltais 
neprisipažįsta. Kiti toje bau
džiamojoje operacijoje dalyva
vę NKVD būrio nariai yra mi
rę. 

Nuteistieji, kurie yra antros 
grupės invalidai, teismo salėje 
suimti nebuvo, ir per 14 die
nų teismo nuosprendį jie gali 
apskųsti Apeliaciniam teis
mui. 

Teismo nuosprendyje rašo
ma, kad K. Kurakino, P. Bar
tasevičiaus ir J . Šakalio kaltė 
įrodyta liudytojų parodymais 
ir kita bylos medžiaga. 

Vilniaus apygardos teismas 
buvusius liaudies gynėjus kal
tais pripažįsta antrą kartą. 
Pirmą kartą teismas buvusius 
„liaudies gynėjus" dėl šeimos 
išžudymo kaltais pripažino 
1997 metais. Po to byla buvo 
svarstoma Apeliaciniame ir 
Aukščiausiajame teisme, ku
ris panaikino Vilniaus apygar-

Kaunas , gruodžio 4 d. 
(BNS) — Kauno apygardos 
prokuratūros Organizuotų nu
sikaltimų ir korupcijos tyrime 
skyriaus prokuroras Paulius 

Kunigo din.imo byloje yra 
du įtariamieji, lau 5 mėnesius 
yra suimtas k.unietis Vladas 
Beleckas. Ank-iiau už sukčia
vimą teistas T- Beleckas yra 

Jablonskas sakė, jog į beveik kaltinamas prsidėjęs prie R. 
prieš pusmetį pradingusio žy- Mikutavičiaus kolekcijos pa
maus kunigo ir kolekcininko grobimo, taip >at dalyvavimu 
Ričardo Mikutavičiaus paieš- didelėje vagys'je iš Juknaičių 
kas įsitraukė ir Valstybės sau- žemės ūkio berdrovės. 
gumo departamento (VSD) v. Belecko hivusiai sutuok-
Vilniaus apygardos pareigu- t į n e i Onai DajOtienei rugpjū-
nai. Tuo siekiama patikrinti 
turimą informaciją apie kuni
gą ir jo dingusią meno kūrinių 
kolekciją Lietuvoje ir užsieny
je. 

Iki tol be žinios dingusio 
kunigo ieškojo tik Kauno apy
gardos prokuratūros ir VSD 
Kauno skyriaus pareigūnai. 

dos ir Apeliacinio teismų nuo
sprendžius ir bylą grąžino iš 
naujo nagrinėti. 

Ši genocido byla yra pirmoji 
Lietuvoje, kurioje paskelbtas kolekcijos din ' ino prielaidas 
nuosprendis. kurių išsamia nekomentavo. 

tį suėmimas 3Uvo pakeistas 
namų areštu. 

60-metis k anietis kolekci
ninkas Vytauas Šimkus jau 
nėra į tar iama'3. Neradus įro
dymų, k a l t i n i a i j am nebuvo 
pareikšti. tod< šiuo metu by
loje jis yra liu<v'tojas. 

Nuo liepo 1 dienos žinių 
apie gyvą ar mirusį kunigą 
nėra. 

Anksčiau p >kuratura skel
bė tirianti perkas kunigo ir jo 

kimą. 
E. Zingeris dalyvavo ketvir

tadienį pasibaigusioje konfe
rencijoje per holokaustą pa
grobtų vertybių klausimais. 
Šią konferenciją surengė 
JAV valstybės departamen
tas ir Holokausto atminimo 
muziejus. 

„Konferencijoje kreipiausi į 
buvusiuosius Antrojo pasauli
nio karo sąjungininkus, kad 
jie ištirtų, kur dingo nacių per 
karą Lietuvoje pagrobtas šimt
mečiais kauptas žydų turtas 
— auksas, meno vertybių ko
lekcijos, draudimo resursai", 
BNS korespondentui sakė E. 
Zingeris. 

Seimo narys vadovauja Lie
tuvoje neseniai įsteigtai Tarp
tautinei komisijai nacių ir so
vietų okupacinių režimų nusi
kalt imams įvertinti. 

E. Zingerio nuomone, „holo 
kaustąs yra Lietuvos patirtas 
didžiausias nuostolis Antra
jame pasauliniame kare". 

Pasak Seimo nario, Graiki
jos delegacija konferencijoje 
pareiškė turinti įrodymų, kad 
nacių pagrobtas žydų turtas 
pasibaigus karui buvo išga
bentas į Sovietų Sąjungą. 

„Rusijos atstovai konferenci
joje, savo ruožtu, pažidejo su
daryti visas galimybes tiriant 
holokausto turto likimą", sakė 
E. Zingeris. 

Lietuva per savaitę 
* P r e z i d e n t a s Valdas 

Adamkus , penktadienį pri
ėmęs Valstybės saugumo de
partamento (VSD) vadovus ir 
grupę šios institucijos parei
gūnų, padėkojo už sėkmingai 
atliktą kontržvalgybos opera
ciją, kuri užkirto kelią Lietu
vos valstybės paslapčių perda
vimui užsienio valstybei. Pre
zidento spaudos tarnybos pra
nešime nepranešama nei apie 
operacijos detales, nei apie tai, 
kas, kokias paslaptis ir kuriai 
valstybei galėjo perduoti. Apie 
operacijos rezultatus V. 
Adamkų informavo VSD gene
ralinis direktorius Mečys Lau
rinkus, ketvirtadienį netikėtai 
atvykęs į prezidentūrą. Po su
sitikimo jis atsisakė kalbėtis 
su žiniasklaidos atstovais. 

* Lie tuvos užs ien io rei
kalų m i n i s t r a s Algirdas 
Saudargas ir Prancūzijos am
basadorius Lietuvoje Michel 
Touraine pasirašė dvišalę ne
legalių emigrantų grąžinimo 
sutartį, kuri atveria kelią 
įvesti piliečių bevizių kelionių 
tvarką. Lietuva pastaruoju 
metu sparčiai pasirašinėja 
tokias sutartis su ES ir Šen
geno sutarties valstybėmis. 

* Lie tuvos , Latv i jos i r Es
tijos p r e z i d e n t a i nusprendė 
šiemet nerengti tradicinio su
sitikimo ir perkėlė jį į kitus 
metus. Prezidentai susitinka 
dukart per metus paeiliui 
kiekvienoje sostinėįe. Pastara
sis toks susitikimas įvyko ge
gužės 12 d. Rygoje ir dabar 
buvo atėjusi Talino eilė. Lietu
vos prezidento patarėjai sake, 
kad šiemet V. Adamkus į už
sienio valstybes jau nebevyks. 
Pirmasis jo vizitas kitais me
tais bus į Prancūziją sausio 
pabaigoje. BNS 

* Nuo k i tų m e t u įsigalios 
sveikatos a p s a u g o s ministro 
įsakymas, numatantis, jog vi
sose prekybos vietose, kur pre
kiaujama tabako gaminiais, 
privalo būti įspėjamojo pobū
džio aiškūs ir ryškūs užrašai: 
„Tabakas labai kenkia sveika
tai" ir .Asmenims iki 18 metų 
tabako gaminiai neparduoda
mi", išspausdinti ant didelio 
formato lapo ir išdėstyti vie
name skyde vienas prie kito. 

* Min i s t ru k a b i n e t a s pr i 
ėmė nu t a r imą , pagal kurį 
jau ateinančiais metais valsty
bės valdymo ir savivaldybių 
institucijos galės priimti stu
dentus praktikai. Buvo api
brėžtas praktikai priimamų 
studentų skaičius — ne ma
žesnis kaip 3 proc. nuo valdi
ninkų skaičiaus toje instituci
joje. Praktiką galės atlikti III 
kursą baigę, o studijuojantys 
teisės mokslo krypties progra
mas — ir žemesnių kursų stu
dentai, taip pat magistrantai 
bei kiti atitinkamų studijų pa
kopų studentai. Aukštosios 
mokyklos privalės sudaryti 
terminuotas darbo sutartis su 
studentų praktikos vadovais 
bei mokėti jiems už pedagogi
nį darbą. 

* Vyr i ausybė n u s p r e n d ė 
žiemos sezono metu leisti 
muitinėms pratęsti mazutui 
tranzito terminą ik: 30 parų 
(iki šiol buvo galima pratęsti 
ne ilgiau kaip 2 paroms). Dėl 
spalį jūroje siautusių audrų ir 
šalčių lapkritį geležinkeliuose 
susikaupė 1,500 vagonų-cis-
ternų mazuto. Mazutas, nu
kritus temperatūrai, tampa 
klampus, ir cisternoms pašil
dyti, išpilti bei išvalyti reikia 
dvigubai daugiau laiko 'BNS 

* L i e t u v o s l i b e r a l ų są jun
gos (LLS) t a r y b a nusprendė 
išbraukti iš šios politinės orga
nizacijos nar ių sąrašų prieš 
mėnesį į Centro frakciją perė
jusių par lamentarų Virgini
jaus Mart išausko ir Kęstučio 
Trapiko pavardes . ,,V. Marti
šauskas ir K. Trapikas iš LLS 
narių sąrašų išbraukti dėl są
jungos įs tatų pažeidimo ir at
sižvelgiant į jų pačių prašy
mus išstoti iš partijos", sako
ma LLS pranešime spaudai . 

* Ž y m i a m k o v o t o j u i u ž 
L i e t u v o s n e p r i k l a u s o m y b ę 
Adolfui Damušiui ir dar 30-
čiai ginkluoto pasipriešinimo 
dalyvių paskir tos I laipsnio 
valstybinės pensijos. Dabar 
vienos tokios pensijos dydis 
yra 552 litai per mėnesį. Jo s 
bus mokamos part izanams bei 
Vietinės r inktinės kar iams , 
taip pat rezistentams, dalyva
vusiems 1941 metų birželio 
sukilime. tEita) 

* L i e t u v o s b a n k o u ž s i e 
nio a t s a r g o s e esančios 5.9 to
nos aukso paskutinę šių metų 
dieną tu rė tų būti perkainotos 
paga! dabar galiojančią tvar
ką, tokiu atveju tur imas auk
sas būtų nukainotas apie 6 
mln. Htų, a rba 1.5 milijono 
JAV dolerių. Nuo pernai gruo
džio 31 d. Lietuvos banko auk
so uncija įkainota 283 JAV do
leriais, visas auksas įver
t intas 52.7 mln. JAV dolerių. 
Spalio pabaigoje jis sudarė 3.5 
proc. visų Lietuvos banko ofi
cialių ta rp tau t in ių atsargų. 

* Karal iaučiuje g a u t a 
h u m a n i t a r i n ė s pagalbos , 
kurią sričiai skyrė Lietuvos 
vyriausybė, nauja siunta. Še
šiais sunkiakrūviais automo
biliais į srities centrą atvežta 
40 tonų sūrio, 100,000 skardi
nių sut i rš t in to pieno ir 
100,000 konservų dėžučių. 
Lietuvos konsulas Karaliau
čiuje Jonas Voronavičius sakė, 
kad iš viso Lietuva planuoja 
perduoti maisto produktų už 
3.5 mln. Lt. Anksčiau Lietuva 
neatlyginamai perdavė Kara
liaučiaus sričiai vaistų už 1.5 
mln. litų. BNS) 

* V y r i a u s y b ė t r e č i a d i e n į 
p r i t a r ė , k a d a m b a s a d o r ė 
Austrijoje Ginte Damušytė 
Lietuvai a ts tovautų ir Slovė
nijoje, k u r Lietuva iki šiol nė
ra paskyrusi ambasadoriaus, 
o šios valstybės siekiams Lie
tuvoje atstovauja Stokholme 
įsikūrusi ambasada . Diploma
tinei Lietuvos atstovybei Vie
noje G. Damušytė vadovauja 
nuo praėjusių metų rudens, 
bet ambasadore 42 metų dip
lomatė pask i r t a tik šį rugsėjį. 
Ji ta ip pat yra oficiali Lietu
vos atstovė Europos Saugumo 
ir bendradarbiavimo organi
zacijoje bei Visuotinio bran
duolinių bandymų uždraudi
mo sutar t ies organizacijoje. 
Iki 1996 m. G. Damušytė 4 
metus buvo Lietuvos misijos 
Jungt inėse Tautose patarėja, 
o 1979-1991 m. — vadovavo 
Lietuvių informacijos centrui 
Nevv Yorke. Beveik 10 metų ji 
buvo „Laisvosios Europos" ra
dijo bendradarbe. Eitai 

KALENDORIUST 
Gruodž io 5 d. Sabas, Dalija, 

Gražute, Geisvile 1918 m. Lietuvos 
Valstybės Taryba nutarė atkurti 
Vilniaus universitetą, buvo priim
tas VU statutas 

G r u o d ž i o 6 d N'ikalojus, Dau-
sa. Tolutis. Vėtra. 

G r u o d ž i o 7 d. Ambraziejus. 
Jaunutis . Aras, Daugirdas. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 5 d., šeštadienis 

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

„JIE GĄSDINO, O AŠ 
NEBIJOJAU" 

A.a. P r a n a s K u n d r o t a s i r s l ap t a a t e i t i n i n k ų ve ik la 
okupaci jų pogr indy je 

„Jie gąsdino, o aš nebijojau", 
— savo prisiminimuose rašo 
rugsėjo 12 d. Tauragėje žuvęs 
žinomas Lietuvos tautodaili
ninkas Pranas Kundrotas. 
Kas jie? Enkavedistai. Kas jis? 
Pranas Kundrotas, slaptos 
moksleivių ateitininkų kuopos 
vokiečių okupacijos metais 
Kretingos gimnazijoje organi
zatorius ir vadovas, rezistenci
jos dalyvis, politinis kalinys, 
aštuoniolika jaunystės metų 
praleidęs Sibiro lageriuose ir 
tremtyje. Tardydami enkave
distai taip žiauriai jį kankino, 
kad jis norėjo būti nušautas. 
Ir kai budeliai kartą nusivedė 
jį į pamiškę „sušaudymui" ir 
liepė išsikasti duobę, jis ra
miai tai padarė, nes Jie gąs
dino, o aš nebijojau". „Norėjau 
mirti", — būtų galima pratęsti 
jo mintį. 

Rašytojas Aloyzas Baronas 
iš partizanų gyvenimo parašė 
romaną „Mirti visada suspė
si". Suspėjo ir a.a. Pranas, bet 
prieš tai dar suspėjo iš Sibiro 
grįžti. į tėvynę, išauginti šei
mą, padaryti daugel išliekan
čios reikšmės tautodailės dar
bų, išleisti knygą „Mano kryž-
keliai", daug nuveikti LPKTS 
organizacijoje, Lietuvos tauto
dailininkų sąjungoje, visuome
nėje. 

Pirmą kartą susitikome su 
Pranu 1941 m. Kretingoje. Jis 
baigiamosios gimnazijos kla
sės mokinys, aš naujai paskir
tas mokytojas. Niekas nežino
jo, kas aš esu. Vėliau mokyto
jai ir mokiniai man sakė, kad 
nežinoję, ar galima manimi 
pasitikėti. Pirmą kartą moki
niai mane pakvietė tų metų 
Vėlinių vakarą pakalbėti Kre
tingos kapinėse. Į kapines su
sirinko turbūt visa gimnazija. 
Jaučiau, kad užsimezgė kon
taktas. Kretinga buvo karo 
pradžioje vokiečių sudegintas 
miestas. Sunku buvo gauti 
kambarį. Valgiau miesto val
gykloje. Man valgant, kartą į 
valgyklą atėjo du baigiamosios 
klases mokiniai — Jonas Žu
tautas ir Pranas Kundrotas — 
ir pareiškė norą pasikalbėti. 

— Mes priklausome a..., — 
nedrąsiai pradėjo. 

— Kalbėkite aiškiai. Jei pas
laptis, aš moku paslaptį laiky
ti. — padrąsinau. 

Tada jie papasakojo, kad 
priklauso ateitininkams ir kad 
gimnazijoje veikiąs ateitinin
kų būrelis. Neturį mokytojo 
globėjo. Matyt iš kažkur buvo 
sužinoję apie mano ateitinin-
kišką praeitį ir ėmė prašyti, 
kad sutikčiau būti globėju. Pa-
skyrėme pasimatymą daugiau 
tuo klausimu pasikalbėti. Su
sitikau vėl su tais pačiais mo
kiniais ir sutikau ateiti į slap
ta ateitininkų susirinkimą. 
Tapau globėju. Žutautas buvo 
pirmininkas, Kundrotas pava
duotojas. Kitų valdybos narių 
nebuvo. Abu vadovai šaunūs 
moksleiviai, idealistai patrio
tai Abu sava idealizmą ap
mokėjo aukšta kaina. Žutau
tas apmokytas partizaniniam 
karui Vokietijoje buvo nuleis
tas parašiutu j jau bolševikų 
renkupuotą Žemaitiją, veikė 
savo pažįstamoje apylinkėje, 
tapo Lietuvos Laisvės Armijos 
vadovybes nariu ir kovodamas 
žuvo 1946 m. Kundrotas išliko 

gyvas, bet patyrė neišpasaky
tas kančias. 

1942 m. pavasarį abu ateiti
ninkų vadovai baigė gimna
ziją. Rudenį kuopa išsirinko 
naujus vadovus ir su tuo pačiu 
dvasiniu pakilimu slaptą atei
tininkų veiklą tęsė. Globojau 
juos iki 1943 m. rudens. Pra
sidėjus naujiems mokslo me
tams, vokiečių gestapas mane 
areštavo ir išvežė į Vokietijos 
kalėjimus. Globėjo pareigas 
perėmė naujai atkeltas kape
lionas kun. Longinas J a n k a u s 
kas (Jankus). 

Ar ateitininkai Kretingoje 
veikė 1944 m., grįžus bolševi
kams, nežinau. Bet viena Kre
tingos ateitininkė, Bronė Kal
vaitytė (Šerepkienė), 1945 m. 
persikėlė į Palangos gimnaziją 
ir ten suorganizavo slaptą 
mergaičių ateitininkių būrelį. 
Jos greitai tapo partizanų ry
šininkės. J . Žutautas j au buvo 
nusileidęs parašiutu ir part i 
zanavo. P . Kundrotas įsidar
bino pradžios mokyklos moky
toju. Bet neilgai mokytojavo. 
1945 m. buvo apkalt intas 
„grupiniu tėvynės išdavimu" ir 
nuteistas. Kalėjo Intos ir Tai-
šento lageriuose. 1946 m. žuvo 
Žutautas. Kalvaitytė 1947 m. 
baigė gimnaziją, ateitininkių 
pirmininkės pareigas perdavė 
Marytei Jucevičiūtei ir nuo ru
dens pradėjo mokytojauti 
Laukžemėje (Kretingos apsk
ritis). 1948 m. sovietų saugu
mas Palangos ateitininkių 
veiklą ir jų bendravimą su 
partizanais išaiškino. Suėmė 
ir Kalvaitytę. Po ilgų tardymų 
visos Palangos ateitininkės 
gavo po 25 metus katorgos. 

Bronė Kalvaitytė išliko gyva 
ir dabar gyvena Anykščiuose. 

Pranas Kundrotas gyvybę 
lageriuose išgelbėjo savo ta
lentu. Pagarsėjo kaip rašali
nių, peleninių, pypkių dirbė
jas. Dirbo ir viršininkams, o 
tie atsilygindavo pagerintu 
maistu. Grįžęs Lietuvon, ėmė
si stambesnių darbų. Dirbo 
garsiajame Žemaičių meistrų 
medžio skulptūrų ansamblyje 
Ablingoje. Jo darbais puošiasi 
Katalikų bažnyčios šventorius 
Tauragėje, ligoninės koplyčia, 
kapinės (paminklas Sausio 13-
sios aukoms), Ablinga ir kitos 
Žemaitijos vietos. 

Po daugelio metų jo buvęs 
mokytojas ir ateitininkų glo
bėjas su Pranu Kundrotu susi
tiko 1996 m. Kartenoje (Kre
tingos apskr.), jo bendraklasio 
ir bendražygio Jono Žutauto 
50 metų žūties sukakčiai pa
minėti iškilmėse. Po pamaldų 
susirinkome toje vietoje, kur 
prieš 50 metų žuvusiojo kūnas 
buvo išmestas paniekinimui. 
Atpažinau kalbantį Praną. J i s 
išlikęs taurios dvasios idealis
tas, kaip ir Kretingos gimnazi
joje. Buvo jautrus susitikimas. 

Šiais, 1998-tais metais, buvę 
Kretingos gimnazijos mokiniai 
ir mokytojai vėl susirinkome 
Kretingos pranciškonų gimna
zijos patalpose. Tik visi gero
kai pasenę. Buvo ir Kundro
tas. Jis turėjo dar daug opti
mizmo ir konkrečių planų. Su
tarėme bendradarbiauti. Ne
atsargus vairuotojas Tauragė
je rugsėjo 12-ją d. visus pla
nus suardė. Amžinybėje vėl 
susitiko du draugai, idealistai 

JAS CENTRO VALDYBOS 
PRANEŠIMAI 

Ant savo „Alma Mater" — Kretingos gimnazijos laiptų S.m. birželio 27 d susitiko Antrojo pasaulinio karo laik
mečio buvusių mokinių būrelis ir buvęs mokytojas bei gir.nazijos rektorius Juozas Kojelis —pirmoje eil. antrae 
iš dešinės. II eil. antras iš k. — š. m. rugsėjo 12 d. Tauragėje tragiškai žuvęs tautodailininkas a.a. Petras Kun
drotas. 

ATEITININKŲ J A U N I M O 
ŽIEMOS K U R S A I 

Tradiciniai „kalakursai" ir 
Žiemos kursa i Dainavoje 
vyks gruodžio 26-31 d. Bus 
atskiros programos 8-10 ir 11-
13 klasių jaunimui . Šįmet il
gamečiai kursų programos 
rengėjai pasiges a.a. Vytauto 
Vyganto vadovaujančių min
čių kursų programos ruošoje. 
Patys baigę šiuos kursus ir 
daug metų ka r tu dirbę su a.a. 
dr. V. Vygantu — Birutė Bub
lienė, Mirga Girniuvienė, dr. 
Vėjas Liulevičius, dr. Audrius 
Polikaitis ir Monika Vygan-
taitė ruošia šių metų kursų 
ideologinę programą. Dalyva
vimas kursuose 180 JAV dole
rių, asmeniui užsiregistra
vusiems iki gruodžio 16 d. Re
gistraciją pri ima Monika Vy-
gantaitė, tel. 708-366-3808. 
Registracijos lapai gaunami 
pas kuopų globėjus ir regis
tratorę. 

J a u n u č i ų v a s a r o s 
s tovyklos r u o š a 

Dabartinė JAC Centro val
dyba yra suruošusi keturias 
vasaros stovyklas Dainavoje. 
Tai yra mūsų valdybos di
džiausias rūpestis, reikalau
jant is daug darbo ir laiko. 
Mūsų sąjungos šūkis šiais 
metais yra „Atsinaujinkime!". 
Mes suprantame kaip svarbu 
organizacijoje turėti naujų tal
kininkų, kurie savo energija ir 
idėjomis atnaujina mus visus. 
Tuo tikslu esame pakvietę 
Dainę Quinn, kad ši vado
vautų JAS CV-bos „ad hoc" ko
mitetui, kuris ruoš 1999 metų 
stovyklą. Į komitetą įeina ir 
Vita Aukštuolienė, Loreta 
Grybauskienė, Rasa Kasniū-
nienė, Natalija Stukienė. 

Centro valdyba labai džiau
giasi šio komiteto entuziazmu 
ir dėkoja už tokią didelę pa
galbą. Komitetas j a u yra pra
dėjęs savo darbą ir turi daug 
įdomių idėjų ir planų. 

Kvieč iame v a d o v u s į 
j a u n u č i ų s t ovyk l ą 

Kviečiame studentus ir vy
resniuosius moksleivius vado
vauti 1999 metų JAS vasaros 
Dainavos stovyklai. Čia yra 
puiki proga jaunuoliui įsigyti 

vertingą gyvenimo patirtį nuo 
taikingoje stovyklos aplinkoje 
Darbo būna daug ir atsako
mybė didelė, bet taip pat būna 
labai smagu. Laukiame ge
riausių vadovu! 

Norintys vadovauti, kviečia
mi kreiptis į Dainę Quinn 
laišku: 14410 Country Club 
Lane, Orland Park, IL 60467. 
Prašymai turi būti gauti iki 
kovo 1 dienos. Atsakymai vi
siems prašantiems bus išsiųsti 
balandžio 1 dieną. 

V a s a r o s s tovykla i r 
J A S na r i a i 

Dėmesio! Vasaros stovykla 
visuomet būna perpildyta. 
Pranešame, kad registruojant 
stovyklautojus, pirmenybė bus 
teikiama vaikams, kurie yra 
registruoti JAS nariai Centro 
valdybos sąrašuose. Visi kiti 
(norintys stovyMfeuti) bus įra
šomi į laukiančiųjų sąrašą ir 
priimami, jei turima vietų. 

Pranešame šią tvarką iš 
anksto, kadangi nauji jaunu
čiai dar gali įsijungti į kuopas 
iki Kalėdų ir patekti į centrinį 
sąrašą. Po Kalėdų nauji vai
kai, nors mielai kviečiami pri
sijungti ir dalyvauti kuopos 
veikloje, 1999 metų stovyklos 
registracijoje bus įrašomi kaip 
ne nariai. 

Ona D a u g i r d i e n ė 
JAS CV pirmininkė 

ATEITIES ARCHITEKTAI STATYBOS 
PLANUS JAU IŠBRAIŽĖ! 

Dėmesio , Moks le iv i a i 
A t e i t i n i n k a i ! 

Projektas „ S t a t y k i m e a te i 
tą" jau atliktas Ateities archi
tektų Birutės Bublienės, Aud
rės Budrytės, Vėjo Liulevi-
čiaus, Audriaus Polikaičio ir 
Monikos Vygantaitės. Dabar 
reikia mums jūsų talkos — 
statybininkų, kurie įgyven
dintų šį projektą šią žiemą 
Dainavoje, žiemos ideologi
niuose kursuose! Laukiame 
jūsų atvykstant, kad galėtu
mėm kiekvienam įteikti įran
kių dėžę, kad kuo greičiau ga
lėtume pradėti statyti! 

Pirmą kursų dieną, dr. Vė
jas Liulevičius savo įžangi
nėje paskaitoje apibūdins jūsų 
paskirtį šiame Ateities staty
bos projekte — kad jūsų 
įrankių dėžėje yra Ideologijos 
įrankiai — įrankiai ateities 
statymui! 

J kursus atvyks kiti ateities 
projekto ekspertai: kun. Edis 

patriotai — Pranas Kundrotas 
ir Jonas Žutautas. Linkėčiau, 
kad dabartiniai Lietuvos atei
tininkai pasektų Kundroto, 
Žutauto, Kalvaitytės ir kitų 
slapta veikusių ateitininkų 
okupacijos metais idealistine 
aukos dvasia — Tėvynės Lie
tuvos ir Bažnyčios labui. 

J u o z a s Kojel is 

Putr imas, sesė Kuzmickaitė, 
sesė Igne, dr. Andrius Kaz
lauskas, dr. Dalia Katiliūtė-
Boydstun, dr. Marius La-
niauskas, Mirga Girniuvienė, 
Gytis Liulevičius, Darius Poli
kaitis, Rima Polikaitytė, Aida 
Mikučiauskaitė ir Paulius 
Gražulis. Sekite ateinančios 
savaitės kursų žinias — pra
nešime jums projekto vadovų 
sąrašą! 

Tad, jei dažnai savęs pa-
klausiate: „Kuo a š n o r i u 
b ū t i ? Kokios a te i t ies a i n o -
r i u ? " , — atvyki te \ k u r s u s ! 
T u r i m e j u m s p ro jek to p la
ną i r i r ank ius ! Skubiai re
gistruokitės pas Moniką Vy-
gantaitę — tel. (708) 366-
3808! Arba teiraukitės pas 
savo kuopos globėjus — jie 
visą smulkią informaciją turi . 
Tik nelaukite per ilgai — yra 
daug norinčių dalyvių, o vietos 
labai ribotos! 

Biru tė Bub l i enė 

ATEITININKŲ KŪČIOS 

Čikagos studentai ateitinin
kai kviečia visus ateitininkus, 
jų šeimas ir draufus dalyvauti 
Ateitininkų Kūdose sekma
dienį, gruodžio 20 d., 1 val.p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Apie dalyvavimą prašoma iš 
anksto pranešti Valerijai Ža-
deikienei, tel. 70&424-4150. 

DR. V J. VASAtTIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 SL. Burbank, IL 
TaL 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

BIRUTĖ LPUMPimS, M.D. 
Fettow. American Academy of 

FamHy Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAvs. 
Hobart, tN 46342 Fax f l 947-5278 

047-6236 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfckoryHUs 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 96 SL Tai. 708-422-0101 
Valandos pagal šusterimą 

Pfcmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
trsc. uždaryta, katvlrt l-3v.p.p. 
penfctad. ir ssstad. 9v.r.-12v.p.p. 

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

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel 773-586-7756 
^^^/aĮandospagslauslJjr1mą^^_ 

EU3SVE C. DECKER, DOS, PC 
4647 W. 103 St.Oak.LJtwn.IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

ui prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708422-8260 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kadzk* Ave. 
CNcago. IL 60862 
Tai. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
Orland Park 

708-348-8100 
valandos Icaaolen, Išskyrus savartgaHus 
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JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV „_ __. $66.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
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(Air cargo) „ $100.00 
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DR. JANINA JAKSEVtClUS 
JOKŠA 

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

bR.LEdNA§ŠBkmš 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadckt AM. 

Vai.: antra. 2-4 v.p p. Ir taaM. 2-6 v.pn. 
SesM pagal susitarimą 

Kabineto tai. 773-776-2960 
Namų tai. 706-4464646 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR.BOBDOKHANCHI 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Jur id inė komisija pra
neša, kad kitą savaitę pradės 
balsavimą prez. Clinton „im
peachment" reikalu. <WSJ). 

•Agriculture secretary 
Mike Espy, pasitraukęs iš pa
reigų 1994 m. korupcijos ap
kaltinimo metu, buvo šią sa
vaitę išteisintas. Prokurorai 
išteisinimu stebėjosi, nes nie
kas neneigė kad Espy priėmė 
33,000 dol. vertės dovanų iš jo 
reguliuojamų firmų; įstatymai 
tai draudžia. Espy advokatas, 
spaudos konferencijos metu 
sakė, kad rasė neturėjo vaid
mens išteisinimo sprendime. 
Espy yra Afrikos amerikietis 
ir 11 iš 12 prisiekusiųjų teis
mo narių buvo Afrikos ameri
kiečiai. (Fox news). 

•Moksl in inkų komisija, 
teisėjo paskirta ištirti, ar 
krūties įdiegimai sukelia sis
temines ligas, pranešė, kad 
nerado jokių ryšių tarp 
įdiegimų ir sisteminio nenor
malumo. Tuo tarpu yra 
tūkstančiai iškeltų bylų, tei
giant* kad krūties įdiegimai 
sukėlė įvairias sistemines li
gas. (WSJ,. 

• Ford Foundation ty
r i n ė j i m a s praneša, kad ma
tematikos ir anglų kalbos pa
galbiniai kursai universitetuo
se atlieka dalį aukštojo moks
lo ..esminių pareigų". Kiti ty
rinėjimai rodo, kad maždaug 
30%' pirmamečių un-to stu
dentų lanko pagalbinius kur
sus, nes nesugeba pakanka
mai skaityti, rašyti ar spręsti 
matematikos uždavinių. Dve

j ų metų kolegijose tas procen-
- tas žymiai*: aukš tesnis - ir 

kyla. (XYT, WSJ). 

•Rusijos Branduolinės 
energijos ministras Adamov 
pranešė, kad jo kraštas pa
siryžęs toliau bendradarbiauti 
či i l rąnu branduoliniais reika
lais. JAV ir Izraelis bijo, kad 
Iranas gali tokiu būdu įsigyti 
branduolinių ginklų technolo
giją. (NYT). 

•Europos Sąjunga nubal
savo nebedraust i Anglijai 
eksportuoti jautienos praneš
dama, kad jau yra pakanka
mai įvestų priemonių sustab
dyti „mad-covv" ligos plitimą. 
Jautienos eksportavimas buvo 
uždraustas 32 mėnesius. 
(NYT). 

•Rusijai š ią žiemą pri-
; trūks 7 mln. tonų javų. po 
prasčiausio derliaus per 40 
m., praneša Rusijos Žemės 
ūkio ministerija, f NYT). 

•Kuba oficialiai pripaži
no Kalėdų šventę, kuri buvo 
uždrausta 1969 m. Pereitais 
metais valdžia buvo sutikusi 
su popiežiaus prašymu ir vien
kartiniai leido Kalėdas švęsti. 
(AP). 

•Kinijos policija arešta
vo du į takingus disidentus 
ir tris k i tus demokratų parti
jos narius, konfiskuodami 
vaizdajuostes, kompiuterį, 
fakso aparatą, adresų kny
geles ir šimtus dokumentų. 
(CSM). 

•Journal of the Ameri
can Medical Assoc. rašo, 
kad per 200 tyrinėjimų aiškiai 
rodo tradicinės religijos vertę 
ligonio gydymui. Gilus tikėji
mas, kapeliono apsilankymas 
arba malda, sukalbėta už li
gonį (nors ligonis apie tai neži
no), padeda žymiai greites
niam gyjimui ir sumažina kom
plikacijų atvejus. Tačiau apk
lausinėjimuose pasisakyta, 
kad tik 10% gydytojų kalbasi 
su pacientais apie dvasinius 
reikalus, nors 66% žmonių 
galvoja, jog tai yra tinkamas 
elgesys. (Wash. Times). 

•Šveicarijos balsuotojai 
stipriai atmetė (3 prieš 1) 
narkotikų legalizavimo pasiū
lymą, kuris būtų leidęs vi
siems nuo 18 m. amžiaus 
įsigyti narkotikus - nuo mari-
juanos iki heroino,- pasitarus 
su gydytoju. Pasiūlymo rėmė
jai tvirtino, jog įstatymas 
sumažintų nusikaltimus; prie
šininkai sakė, kad įstatymas 
pritrauktų narkomanus turis
tus. fWSJ). 

•Irako disidentai prieši
nasi JAV spaudimui sukilti 
prieš Saddam Hussein. Vieni 
nepasitiki Amerika, kiti neno
ri viešai bendradarbiauti. Pra
eityje JAV paremta sukilėlių 
grupė prieš Saddam buvo 
išduota ir jos nariai areštuoti 
ar nužudyti. (WSJ, Wash. 
Times). 

•Wye sutartis pradėjo 
rimčiau svyruoti, Palesti
niečių vadui Arafat patvirti
nus, jog kitų metų gegužės 
mėnesį įsteigs palestiniečių 
valstybę. Izraelis atkirto, kad 
atidės pasitraukimą iš West 
Bank kol palestiniečiams nau
jai nustatyti reikalavimai ne
bus įvykdyti. (WSJ). 

•Quebec ministras pirmi
ninkas Bouchard, kuris 
smarkiai remia atsiskyrimą 
nuo Kanados, buvo iš naujo 
išrinktas šią savaitę. Tačiau 

Švenčių dienomis Vilniuje būna didžiulis judėjimas, panašiai Kaip ir 
Amerikoje. Toks automobilių susikimšimas buvo per Pasaulio lietuvių 
dainų šventes. Nuotr. V. Kapočiaus 

PREZIDENTO KALTINIMŲ 
LABIRINTUOSE 
Eglė Paulikienė 

Pasikalbėjus su draugais, 
pažįstamais - su lietuviais ir 
amerikiečiais, susidarė įspū
dis, kad daugybe žmonių ne 
tik nesupranta, kodėl šiuo 
metu Juridinė komisija svars
to prez. Clinton elgesį, bet ir 
daug nežino, ką reiškia 
„impeachment" ar „censure", 
kokia Kongreso pareiga šiuo 
atveju ir kokia Konstitucijos 
nustatyta eiga. Taigi, verta 
paaiškinti. 

JAV yra įstatymais pagrįsta 
respublika. Nėra karaliaus. 
Visi gyventojai privalo vieno
dai įstatymų laikytis. Prezi
dentas, apsiimdamas parei
gas, duoda priesaiką ištikimai 
vykdyti krašto įstatymus. Jei
gu atrodo, kad valdžios ad
ministracinėje šakoje tkurros 
galva yra prezidentas; kai ku
rie aukščiausieji pareigūnai 
pažeidė įstatymus, prezidento 
paskirta vyr. prokurorė (Janet 
Reno) privalo tam reikalui 
paskirti nepriklausomą pro
kurorą - vyr. prokurorei neį
manoma pačiai bešališkai at
likti tyrinėjimą, nes preziden
tas yra jos viršininkas. Tuo 
tarpu jeigu nepriklausomas 
prokuroras neteisingai pasiel
gia arba pažeidžia įstatymus 
savo tyrinėjimuose, jis gali 
būti vyr. prokurores pašalina
mas arba prezidentas gali jai 

jis pripažino, kad, jo partijai 
laimėjus mažesnį procentą 
balsų negu prieš nepriklau
somybę nusistačiusiai Libe
ralų partijai, balsuotojai nesi
domi nauju nepriklausomybės 
referendumu. (CSM). 

įsakyti ta i padaryti. Tačiau 
toks pašalinimas turi būt i pa
te is intas . Taigi, visa kr i t ika 
nukre ip ta į Ken S t a r r pusę 
yra nesąmonė; jeigu j is iš 
tikrųjų būtų kuo nusikal tęs , jį 
galėjo labai paprastai pašal in
ti. 

Dėl pat ies prezidento net in
kamo elgesio yra nus t a ty t a s 
. . impeachment" procesas, ku
ris nebūt inai priveda prie 
pašal inimo. Kai neprikl. pro
kuroras savo tyrinėjimuose 
randa , kad įstatymai buvo 
r imtai pažeisti, jis privalo ne
delsiant savo duomenis pa
teikti Atstovų rūmų Jur id inei 
komisijai, kuri tuomet nu
sprendžia (daugumos balsais), 
a r reikalas vertas dėmesio. 
Je igu ta ip , tfiomet sprendimas 
perves tas Atstovų rūmams . 
Daugumai nubalsavus vesti 
procesą pirmyn, prasideda 
išsamus tyrinėjimas Jur i 
dinėje komisijoje, į kurios 
posėdžius kviečiami liudinin
kai už ir prieš prezidentą. Ken 
S t a r r ir komisijos pirmininkas 
pakartot inai p rašė Baltųjų 
rūmų pristatyti informaciją, 
kur i išteisintų prezidentą; ligi 
šiol nieko nepateikta. 

Prezidento šal ininkai pris
ta ty tų duomenų neneigia; jie 
t ik tvirt ina, jog ta i menknie
kis . Kitą savaite komisija nu
mato balsuoti už a r prieš 

" „impeachment" — t.y. a r buvo 
prasižengime, kur ie verti pro
cedūros tęsimo. Daugumai nu
balsavus „už", reikalas vėl 
būtų pa te ikas Atstovų rū
mams . Jeigi čia dauguma 
panašiai nebalsuotų, tada 

įvyktų teismas Senate. Prezi
dento pašalinimui ti'ri pritarti 
du trečdaliai senatorių. Daž
nai minima „censure" bausme 
yra prezidento asmeniškas pa
peikimas Kongreso rūmuose. 

Apsimoka ir trumpai susu
muoti Ken Starr pateiktus 
duomenis: 

1. Prezidentas pakartotinai 
melavo, po priesaika pristaty
damas teismui informaciją 
raš tu (deposition) ir liudyda
mas prieš „grand jury"; mela
vo savo kabinetų ministrams. 
patarėjams; leido savo advo
katui pateikti klaidingą infor
maciją federaliniam teisėjui: 
stengėsi paveikti liudininkus. 

2. Pažadėjęs visuomenei. 
kad kooperuos, atsisakė šešis 
ka r tus liudyti prieš „grand 
jury", nors tai visiems privalo
ma, sutiko tik po grasinimo. 
kad bus priverstas; trukdė fe-
deral iniams tyrinėjimams. 
lengvabūdiškai pateikdamas 
įvairias privilegijas, kurios vi
sos buvo teisėjų atmestos; to
liau meluoja, tvirt indamas. 
kad jo liudijimas po priesaika 
buvo techniškai teisingas. 

3. Naudojo visuomenės ap
mokėtus valdžios pareigūnu.-
asmeniškiems reikalams. 

S ta r r pateikė duomenis tik 
Levvinsky reikalu, nes čia 
turėjo įrodymų. Prezidentas 
prisipažino santykius su Mo
nika, nes buvo pagautas. Rei
kia neužmiršti , kad yra ir kitų 
skandalų. Tačiau tyrinėjimai 
užsidelsė ir neužbaigti, nes 
120 liudininkų „neatsimena". 
cituoja privilegiją savęs ne
inkriminuoti, arba pabėgo į 
užsienį. Pareikalauti doku
mentai dingo; kiti staiga pa
slaptingai atsirado po dvejų 
metų — bet niekas apie tai nie
ko nežino. Paklaustas senato
riaus a r bet kada yra buvę 
taip sunku išgauti informa
ciją, vienas prokuroras atsakė. 
kad ta ip — kai jis, prieš eilę 
metų, turėjo reikalų su Nevv 
Yorko mafija. 

Dar daug neatsakytų klau
simų apie milijonus dolerių. 
kurie nelegaliai atplaukė iš 
Kinijos, Indonezijos ir Team-
sters unijos, apie darytus gra
sinimus Kathleen VVilley ir 
kitoms moterims, ir 1.1. 

Yra tomų prirašytų apie 
Clinton valdžios korupcija. 
Vertėtų Clinton šalininkams. 
kurie tvirtina, jog yra men
kniekis meluoti po priesaika, 
pasiskaityti apie šv. Tomo 
More gyvenimą; jis galva 
padėjo vietoj , kad meluotų su 
priesaika pripažinant Henriką 
VIII bažnyčios galva. 

Ken Starr pateikti dokumen
tai daug pasako apie šio pre
zidento charakterį. Kaip Ame
rikos visuomenė į tai reaguoja 
daug pasako apie Amerikos 
charakterį . 

Danutė Bindokienė 

Dabar laikas 
persvarstyti 

Praėjusį savaitgalį Cleve-
lande įvyko Premijų šventė, 
kurios metu JAV LB Kultūros 
taryba akivaizdžiai dėmesio 
šviesa apšvietė kai kuriuos as
menis ir institucijas, svarbų 
vaidmenį vaidinančias Ameri
kos lietuvių gyvenime. Paskir
tos penkios premijos, kurių 
mecenatas buvo Lietuvių fon
das, įteikti žymenys, pasakyti 
sveikinimo ir padėkos žodžiai. 
Rodos, tuo ir turėjo šis didysis 
1998 m. projektas pasibaigti, 
tačiau virš mūsų galvų, kaip 
grėsmingi debesys, tebedunk-
so kritika, priekaištai, nepasi
tenkinimas ir laureatų parin
kimu, ir premijuotinų katego
rijų vertinimo kriterijais. 

Suprantama, kad visi apie 
save esame kur kas geresnės 
nuomonės, kaip kiti apie mus. 
Kai kažkas kitas gauna or
diną (ar aukštesnį jo laipsnį), 
medalį, žymenį, premiją, už
uot pasidžiaugę jo laimėjimu, 
pradedame kibirais pilti savo 
kartėlį ir menkinti pagerbtojo 
nuopelnus, užmiršę prisitai
kyti lietuvišką patarlę: „Būk 
girt inas, bet nesigirk". 

Vis tik verta atvirom akim 
pažvelgti ir premijas, ir į jų 
skyrimo būdą, kad kitais me
tais būtų galima išvengti 
nesklandumų ir visiems būtų 
aišku, kas. kodėl, ir ka ip pre
mijuojama. Pasiskaičius 
„Draugo" (lapkričio 14, šešta
dieninis priedas) vertinimo 
komisijų pirmininkų a r at
stovų pasisakymus apie lau
reatus, kilo daugiau klausimų 
negu atsakymų. 

Kaip žinome, buvo paskirtos 
muzikos, švietimo, radijo 
laidų, meno ir žurnalisto pre
mijos. Galbūt atėjo laikas 
keisti tuos pavadinimus pla
tesniais, aiškesniais. L'žuot 
muzikos, siūlytume ..muzikos 
pasaulio" premiją, į kurios 
apimtį galėtų įeiti tiek pavie
niai asmenys, tiek muzikiniai 
vienetai (chorai, ansambliai ir 
pan.). Nekenktų praplėsti ir 
švietimo kategoriją, daugiau 
dėmesio kreipiant ne į paski
rus mokytojus, mokyklų 
vedėjus ar vadovėlių autorius, 
o lietuviškas mokyklas, kurios 
pasižymi ypatinga veikla 
(nebūtinai mokinių skaičiu
mi), sėkmingu lietuviškos sėk
los sėjimu mūsų atžalyno 
sąmonėn. Prasminga buvo 
šįmet apdovanoti premija Los 
Angeles Šv. Kazimiero lit. mo
kyklą, bet. manykime, ne dėl 
to. kad ji veikia 50 metų, o dėl 
jos našaus darbo. 

Sustokime prie žurnalisto. 

kurio sąvoką minėtame 
„Draugo" numeryje mėgino 
aptarti Juozas Žygas. Galima 
sutikti, kad ne kiekvienas, ku
rio rašinys išspausdinamas 
lietuviškame laikraštyje, yra 
jau žurnalistas, tačiau nu
stumti korespondentų į kaž
kokius antraeilius tikrai ne
tiktų. Tai jie iš tikrųjų yra 
mūsų spaudos pagrindas, lai
kydami savo pirštą ant visuo
meninės veiklos pulso ir per
duodami jo ritmą skaity
tojams. Ar aprašomas eilinis 
negausios organizacijos susi
rinkimas, ar plataus masto 
renginys, rašančiojo žodžiai 
kuria mūsų lietuviškosios 
veiklos istoriją, svarbią ir 
mums patiems, ir ateičiai. 
Ačiū Dievui už kiekvieną tokį 
spaudos bendradarbį! Nenei
giant „žurnalistų-svarstyto-
jų", kaip straipsnelio autorius 
juos pavadino, svarbos mūsų 
spaudai, vargu galime užsi
imti tokia prabanga ir negau
sius jos darbuotojus skirstyti į 
pirmaeiles, antraeiles ir dar 
kitaeilių kategorijas. Ar 
nebūtų tiksliau tą žurnalisto 
premiją pavadinti „Spaudos 
darbuotojo (.arba bendradar
bio) žymeniu"? Tuomet ne
reikėtų nuogąstauti, kad ne 
„tokios kategorijos žurnalis
tui ji teko". 

Tuo pačiu norėtume siūlyti 
ir kitą šios premijos (o galbūt 
ir kitų) kandidatų parinkimo 
būdą. Užuot prašymų siųsti 
kandidatus premijai, sudary
toji komisija gali juk pati pa
rinkti tinkamą asmenį, nes 
žurnalisto darbas nėra slaptas 
— visi gali skaityti jo straips
nius, nuolat matyti pavardę 
mūsų spaudos puslapiuose. 
Pasiremiant vien siūlymais, 
kyla pavojus „nepamatyti 
miško per medžius": jeigu 
neatsiras draugų, kurie pa
siūlys tą ar kitą asmenį, nors 
jis ir labai vertas pažymėjimo, 
jis bus paliktas už durų. 

Tad raginame JAV Kultūros 
tarybą jau dabar sudaryti 
aiškias taisykles, kuriomis 
galėtų vadovautis ne tik atei
nančių metų, bet ir ateities 
vertinimo komisijos. Reikia 
apsispręsti, už kokią veiklą ar 
jos tarpsnį premija skirtina: 
už ..viso gyvenimo kūrybą", 
už tai, kad „žmogus jau bran
daus amžiaus ir niekad nie
kas jam jokios premijos dar 
nepaskyrė", už tai. kad ,jis 
gyvena tam tikroje vietovėje" 
ar už konkrečią tų metų, už 
kuriuos skiriama premija, 
veiklą premijuojamoje srityje? 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.79 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

(Tęsinys) 

— Tik po Kalėdų... Atsimeni, kai kviečiamas nenu-
vykai. vėl užkalbino. Paprastai užeidavo tik išgerti ir 
su vyrais pasišnekėti. Per tą gal pusantrų metų, kai 
pradėjo užeidinėti, neatsimenu, kad ką būtų valgęs, o 
tą sykį pasiprašė priešpiečių. Pasiėmė alaus ir atsisė
do pačiam kampe ko toliausiai nuo baro. Kai atnešiau, 
paklausė: .Ar turi valandėlę laiko?" Užeiga buvo tuš
čia, ir laiko tikrai turėjau. Pasakyti, kad neturiu, būtų 
reikėję meluoti, tai sumečiau į klausimą atsakyti klau
simu: ..Kodėl?". „Aš labai noriu pasikalbėti. Ne taip 
sau. Rimtai". Pažiūrėjo į Joną, kuris kitam svetainės 
gale kažin ką triūsinėjo už bufeto. Jis buvo net visai į 
kitą pusę nusisukęs. Ar negalėtum prisėsti. Bus pa
našiau, kad šnekasi du pažįstami žmonės. Prašau". 
Atsisėdau. Valandėlę abu tylėjom. Aš neturėjau ką pa
sakyti, o jis gal ieškojo pirmojo žodžio. Kiek patylėjęs 
pasakė: „Juk mane tikrai atsimeni, tik dediesi nepa
žįstanti". „Pasitaiko pažinčių, kurias sveikiau visiškai 
užmiršti", kiek galėdama ramiau atsakiau. „ Ar tai vis 
negali atleisti už mano anų dienų pakvailiojimą? Su
prask, kad tada jūs buvote mums visiškai nežinomas 
pasaulis, o mes apsvaigę pergale. Ar gali suprasti, 
kaip buvo mums0 Viena akimirksnį žinai, kad esi gy

vas, o kitą tavęs nebėr. Pats ant savo pečių nėšiai 
sužeistą draugą, nešiau išgelbėti, o kai padėjau jai 
buvo lavonas. Kiekvieną sekundę žinojau, kad čia ps: 
ir man gali būti taip pat. Ir tik todėl, kad pasaulį rė
kia ginti nuo bepročio vokiečio. Ir staiga nebėra. Ir pa
saulis laisvas nuo vokiečio ir tu pats, su t ra iškęs vt-
kietį, tebesi gyvas. Ir visas pasaulis dabar tavo. Ta; 
viskas galima, nes viskas dabar tavo. Žinau, kad buv> 
kvailystė, bet juk yra tokių kvailysčių, kur ias galimi 
ir suprasti, ir atleisti". 

— Nutilo. Tylėjau ir aš. Lindo į galvą žodžiai, kai 
tada jis man buvo bjauresnis už patį bjauriausią vo
kietį, nes nė vienas vokietis nesikėsino manęs prievar
tauti. Knietėjo, bet nepasakiau. Nedrįsau. Tokie žo
džiai ramioje jaukioje svetainėje nenorėjo eiti iš bu:-
nos. Kiek patylėjęs pakėlė akis nuo lėkštės ir pasakt: 
„Kas buvo — buvo. Viskas pasiliko anoje prakeiktoj; 
Vokietijoje, o mes esame čia sveiki ir gyvi. Gerai, kai 
tada man nedrožei. kai buvai užsimojusi. Bū tum toj? 
vietoje ir pasilikusi. Mano ranka jau buvo ant pistole
to. Kas būtų rūpinęsis dar viena nace. įžeidusią amer-
kietį kareivį, bet buvai apdairesnė: pamatei , kur mar) 
ranka, susigriebei, nuėjai, palikai mane išsižiojus 
Užmirškim ir tą bjauru akimirksnį. Turbū t ta ip re-
kėjo. kad po daugelio metų susitiktumėm čia. J u k nu) 
to akimirksnio, kai palikai stovintį, tavęs užmiršt i n<-
galėjau. Kai prieš metus čia netyčia su draugu užėja-
išgerti alaus ir pamačiau tave. maniau, kad širdis i 
krūtinės išlėks, bet manęs nepažinai a r ta ip gerai d<-
jais nepažįstanti, kad suabejojau. Argi būtų gale.-' 
kaip nors iš kur nors atsirasti toks prake ik tas pan.-
šumas. Norėjau klausti, bet negalėjau nrisiversti . M-

ginau ta ip sau pašnekinti , bet visada praplaukdavai 
ka ip akla ir nebylė dvasia. Tai mane ne sykį siutino. 
bet laikiausi. Ju tau , kad gali baigtis tuo tada nebaigtu 
an taus iu , o ką aš? Nebe pistoleto laikai. Net ir antau
sio. Kaip pasiteisinsi į moters antausį atsakęs vyrišku. 
Jono klausti nenorėjau, kas žino. ką esi jam pasakiusi 
ir ko ne. Tik pasišnekėjęs su tuo. kur rudenį pas judu 
buvo atvažiavęs, įsitikinau, kad esi ta pati ir kad pa
žįsti mane, ir kad tebeširsti. Pagalvojau: o tegu širsta. 
Tiek laukęs, dar metus kitus palauksiu, pasistengsiu. 
kad pažintų, koks iš tikrųjų esu. Ko tik neplanavau. 
Galvojau tapti nuolatiniu valgytoju, daug ką galvojau. 
bet kai sužinojau, kad judu išvažiuojate, visi ilgalai
kiai planai nuėjo velniop. Prašau būk kantri, nepakilk 
ir nenueik. Išklausyk ir kaltąją, pusę. Nesiginu, buvau 
ka l tas , bet nenusikaltau taip. kad reikėtų uždaryti ligi 
gyvos galvos. Daugiau negu metus matei mane dažna 
dieną. Ar matei nors kartą girtą ar pakėlusį triukšmą'.' 
Ar reikėjo Jonui kada mesti mane lauk. Aš ir ne plikis. 
Tur iu ir namus ir puspenkto šimto akrų ūkelį. Tiesa. 
daba r jo nedirbu. Kai tėvas numirė — išnuomoju. At
važiuotum kada pažiūrėti. Nuostabi tarpukalnė. Ir 
derl inga. Galėtumėm karališkai gyventi. Tegu Jonas 
sau važiuoja, o tu pasilik čia. Jau žinau, kad pamilai 
tuos kalnus , o aš pamilau tave. Iš karto maniau, kad 
judu vedę, bet dabar žinau, kad t'k pusbroliai, tai su 
Jonu j uk niekas neriša. Ju . ligi šiol gyvenot kas sau. 
galėsite gyventi ir toliau. Nemanau, kad ir jis įsikurtu 
kur už jūrų marių. Atvažiuos, pasimatysite. O su kal
nais nesimatysi. Jie gimė čia ir stovės čia Pasiilgsi. 
Labiau pasiilgsi negu galvoji. Nesakau, kad tuoj ves
kimės. Tik pasilik. Nubraukim priešiškumus į šoną ir 

pabūkim draugai. Užtat, prašau, būk gera ir pasilik". 
— Tokia nuoširdi kalba ir mane suminkštino. Ju

tau nuslenkantį niršulį. Ėmė gailėti gal ir tikrai ken
čiančio žmogaus. Jis taip nuoširdžiai, beveik graudžiai 
kalbėjo. ..Suprantu", pasakiau, ir kiekvienam žodyje 
jaučiu, kad ir tamstai ne lengvi buvo tie metai. Nenei
giu, kad tamsta gali mane mylėti, bet ką daryti, jeigu 
aš tamstos nemyliu". „Aš ir neverčiu, kad mane my
lėtum. Aš tik prašau, kad pasiliktum čia. kad būtu
mėm draugai". „Net. jeigu ir aš mylėčiau ne tamstą. 
bet visiškai ką kitą ir jokios vilties neturėčiau tamstą 
kada nors pamilti?" Jis staiga pakėlė galvą taip. lyg 
būtų krūptelėjęs, ir sužiuro tiesiai į akis. Tik dabar 
pamačiau, kokios tamsiai pilkos jo akys ir kiaurai per
smeigiančios... „Tai Jonas", beveik pašnibždomis pa
sakė, kiek kilstelėjo abi rankas, pajudino po du su
glaustus pirštus, kurie turėjo reikšti kabutes ir tokiu 
pat balsu pridėjo: „pusbrolis". Kai rankas kilstelėjo, ir 
mano ranka nusmuko nuo jo rankos. N'ebedejau atgal, 
pasitraukiau prie savęs, bet jis. atrodė, to net nepa
stebėjo ir tebežiūrėjo tiesiai į akis. Akimirksnį kitą 
abu taip patylėjom, paskum pasakiau: „Kodėl tuoj Jo
nas ir kodėl tas pusbrolis su pašaipos padažu? Ar ma
nai, kad per gyvenimą tik du vyrus temačiau0 Tik 
tamstą ir pusbrolį0" „Man nesvarbu", nutraukė gana 
kietai, bet tuoj susigriebė. „Esi ne šešiolikinė, aš irgi 
ne šešiolikinis. Abu gyvenom savais gyvenimais, bet 
dabar abu esame kartu. Man net skaudu pagalvoti, 
kad likimas vėl suvedė taip vėlai. Aš juk galvodavau ir 
galvodavau, kur ta nuostabi mergaite savo dienas lei
džia. 

(Bus daugiau^ 

m* 
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PRIEŠKALĖDINIO LAIKOTARPIO 
PROBLEMOS 

AURELIJA M. BALASAITIENĖ 

Jau net prieš Padėkos dieną 
visoje žiniasklaidoje pasipylė 
skelbimų potvynis, siūlant 
„nupigintas" kalėdines dova
nas, kviečiant lankyti parduo
tuves bet kuriuo dienos ar net 
nakties metu. Labai rekla
muojami nauji žaislai vaiku
čiams, tačiau televizijoje buvo 
praneštas vyriausybės institu
cijų perspėjimas, kad penki 
nauji žaislai yra pavojingi vai
ko sveikatai ar net gyvybei, o 
vienas jų moko šaudyti į tai
kinius. Ar ne graudu? Tuo tar
pu krikščionys laukia Kūdikė
lio gimimo ir ruošiasi tai šven
tei, ir religiškai, ir pasaulie
tiškai pasirengę, kaip to rei
kalauja modernus gyvenimas. 
Parapijose vyksta rekolekci
jos, specialios pamaldos, kad 
galėtume tinkamai pasiruošti 
Kūdikėlio gimimo šventei, bet 
taip pat nepamirštame parū
pinti kalėdines dovanas mūsų 
artimiesiems. 

Clevelando milijoninio tira
žo dienraščio „The Plain Deal-
er" sekmadieninę laidą sunku 
pakelti nuo milžiniško skel
bimų ir katalogų kiekio. Tuo 
tarpu katalikų bažnyčiose 
prasideda Adventas. Tai mal
dingo susikaupimo laikotar
pis, kuris prasideda lapkričio 
30 d., švento Andriejaus die
na. Deja, tas religinio susikau
pimo elementas dingsta viešu
moje, adventą pavertus „apsi
pirkimo laikotarpiu". Statisti
kos duomenys rodo, kad per tą 
laikotarpi prekybininkai už
dirba virš 25 procentų metinio 
pelno. Mokyklose ir parduo
tuvėse jau siaučia raudonosis, 
pilvotas Kalėdų senelis, kuris 
neturi jokio panašumo su \e-
gendariniu šventuoju, Myros 
vyskupu Mikalojumi. Parduo
tuvėse skatinama vaikučius 
sėsti ant „Senio" kelių ir jam 
pasakyti, kokių jie pageidauja 
kalėdinių dovanų, o fotografas 
daro jų „portretus". 

Graudu.nes Kalėdos yra gry
nai krikščioniška religinė 
šventė, o ją pasipinigavimui 
išnaudoja tie, kurie nepripa
žįsta jokio Dievo ir niekina 
krikščionis. Netrukus gal vyks 
teismo procedūros dėl viešose 
vietose išstatytos prakartėlės, 
kaip tai įvyko pernai viename 
Clevelando priemiestyje. Bet. 
jei ne toji prakartėlė. tikrasis 
Kalėdų simbolis, tai ir pelno 
nebūtų... 

Dienraščių laidose sunku 
rasti straipsnių, nes jie slepia
si tarp reklamų, o laiškų dė
žutė lūžta nuo katalogų ir 
aukų prašymų. Atsirado daug 
veteranų ir kitų „šalpos" orga
nizacijų, kurios siunčia ne
užsakytus atvirukus, kalendo
rius, adresų lipinukus ir dide
lių laimėjimų pažadus. 

Penktadienio vakare po Pa
dėkos dienos Clevelando tele
vizija transliavo miesto centre 
tradicinę prieškalėdinę prog
ramą, kuri vadinasi „This the 
season" — kažkoks sezonas. 
Programą stebėjo per 70.000 
žiūrovų. Pradžioje kažkoks 
choras dainavo negirdėtą dai
ną, siūbuodamas ir plodamas 
rankomis. Toliau buvo dailu
sis čiuožimas, kol pagaliau 
tarsi iš debesų pasirodė „San
ta". Jis pirmą kartą savo hu
moristiniame žodyje ištarė 
_Christmas" — Kalėdos, vi
siems palinkėdamas linksmų 
Kalėdų ir gero „sezono". Prog
rama pasibaigė įspūdingomis 
ugnies salvėmis. Tai puikus 
patarnavimas godiems preky
bininkams, kurie prieškalėdi
niame laikotarpyje siekia di
džiausio pelno Kristaus gimi
mo šventes sąskaiton. Nesma
gu televizijoje stebėti, kai po 
P: i ( l fk ' i - .!ic:io> p r r k \ - v i r t ( w ( . 

buvo didžiulis susigrūdimas 
ir nepaprastai ilgos eilės, nes 
didoka dalis tarnautojų turėjo 
laisvą savaitgalį. Džiūgavo re
porteriai tokia „apsipirkimo" 
laikotarpio sėkme, o prekyvie
tėse be atvangos čirškėjo kasų 
ir kredito kortelių mašinėlės. 

Aišku, kad ir mes pirksime 
dovanas savo artimiesiems, 
tačiau reikia pagalvoti, kad 
viena vertingiausių dovanų 
yra lietuviško laikraščio pre
numerata, pasinaudojant skel
biamu prenumeratos atpigini
mu. Tai ne vien pareiga, bet ir 
malonumo bei naudos suteiki
mas. 

Jei prekybinių skelbimų tra
dicija vyrauja visame krašte, 
tai kodėl lietuviškoji spauda 
neišnaudoja tos progos ir nes
katina prekybininkus bei ki
tus profesionalus talpinti 
„prieškalėdinius skelbimus", 
tuo papildant laikraščio iždą" 
Turime lietuviškas parduo
tuves, restoranus ir kitas ver
slo įmones bei patarnavimų 
įstaigas. Nepakanka pasiten
kinti sveikinimais ar kalėdi
niais atvirukais, bet reikia 
mėgdžioti didžiąją spaudą. 
Lietuviškoji spauda turi daug 
išlaidų, jų tarpe tarnautojų al
gos, nuolat didėjančios pašto 
ir spausdinimo išlaidos. Mūsų 
spaudos dovana kitiems yra 
dovana ir spaudai. 

Laukime Kūdikėlio gimimo 
šventės su malda, giesme ir su 
dovanomis, tačiau neleiskime 
komercinei, nuotaikai užval
dyti mūsų dvasios. Kas gi yra 
kalėdinė dovana? Tai ne kas 
kita, tik patvirtinimas džiaugs
mo, kad gimė mūsų Išgany
tojas ir kad ta proga nešame 
džiaugsmą kitiems ir juo pasi
daliname. 

VILNIUS 

Valstybes įmone „Lietuvos paštas" išleido į apyvartą du naujus pašto ženklus, skirtus šv. Kalėdoms. 
Nuotr. Eltos 

PAMINKLINE LENTA 
GYDYTOJUI JONUI 

STAUGAIČIUI 

Spalio 16 d., penktadienį, 
Kaune atidengta paminklinė 
lenta pirmajam Lietuvos gydy
tojų sąjungos prezidentui Jo
nui Staugaičiui. Iškilmėse da
lyvavo Sveikatos apsaugos 
ministras Mindaugas Stanke
vičius, Lietuvos gydytojų są
jungos prezidentas profesorius 
Algis Mickis, Kaune vykstan
čio Lietuvos gydytojų sąjungos 
10-ojo suvažiavimo dalyviai. 

Paminklinės lentos autorius 
skulptorius Vladas Žuklys da

bartiniam Lietuvos gydytojų 
sąjungos prezidentui profeso
riui A. Mickiui įteikė J. Stau
gaičio bareljefą. 

Gydytojas Jonas Staugaitis 
(1868-1952) suvaidino didelį 
vaidmenį organizuojant Lietu
vos gydytojų sąjungą (LGS), 
buvo jos pirmininkas nuo įsi
kūrimo 1924 metais iki 1933 
metų. 1933 metais, šeštajame 
LGS suvažiavime buvo pami
nėtas J. Staugaičio 65 metų 
jubiliejus, o jis pats — išrink
tas sąjungos garbės nariu. 

J. Staugaitis padėjo įkurti 
Gydytojų savišalpos kasą, re
guliuoti jos santykius su gydy
tojų organizacijomis. Daugelį 
metų jis buvo renkamas Kau
no miesto ligonių kasos, So
cialinio draudimo bei taikos 
komisijos pirmininku. (Elta) 

LIETUVIS PAGERBTAS 
TARPTAUTINĖJE 

KONFERENCIJOJE 

Northern Illinois universite
to inžinerijos fakulteto virši
ninkas Romualdas Kašubą 
buvo pagerbtas už mokslinį 
pranešimą Krokuvoje, Lenki
joje, UNESCO Global Con-
gress on'Engineering Educa-
tion tarptautinės konferenci
jos metu. Jo pranešimas, pa
vadintas „Broad-based Colla-
borative Partnerships for 
Technical Interactions Bet-
ween Academia, Industry and 

• Non-engineering Sectors" ap
dovanotas konferencijos aukš
čiausiu pažymėjimu; tik trys 
iŠ 125 konferencijos praneši
mų buvo pagerbti. 

Dr. Romualdas Kašubą gy
vena St. Charles, Illinois. 

Frof. Romualdas Kašubą. 

PRAEITIES LIETUVA — 
FOTOGRAFIJOSE, 

PIEŠINIUOSE, 
BRĖŽINIUOSE 

Jei kiltų sumanymas leisti 
knygą apie lietuvių gyvenimą 
praeityje, autoriai galėtų apsi
eiti ir be žodžių — pasakė Lie
tuvos valstybinio muziejaus 
Etnografinio skyriaus vedėja 
dr. Eivyda Lazauskaitė. Vien 

tik šiame muziejuje yra su
kaupta tiek etnografinės iko
nografijos — nuotraukų, pieši
nių, brėžinių, kad jų visiškai 
pakaktų išsamiai vaizdinei 
tautos gyvenimo panoramai. 
O kur dar kiti muziejai! 

Šįmet sukanka 50 metų, kai 
Lietuvos valstybinis muziejus 
pradėjo rengti etnografines 
ekspedicijas. Aplankyta dau
gybė vietovių, nufotografuota 
ar kitaip užfiksuota šimtai se
nųjų trobų, klėčių, kitų pasta
tų, jų puošybos elementų, ma
žosios architektūros, baldų, 
interjero, tekstilės pavyzdžių, 
namų apyvokos rakandų, dra
bužių, žemdirbystės padargų, 
verslo ir kitų objektų. Nacio
nalinio muziejaus etnografi
nėje fototekoje saugoma apie 
40 tūkstančių fotonegatyvų. 
Dauguma jų — iš ekspedicijų, 
tačiau yra ir labai senų fotog
rafijų, siekiančių fotografijos 
atsiradimo pradžią. Kad ir be 
specialios etnografinės inten
cijos nufotografuoti senieji 
turgus, medžioklės, žūklės, ki
ti gyvenimo vaizdeliai, pasak 
E. Lazauskaitės, mokslinin
kams yra neįkainojama tautos 
tradicijų pažinimo vertybė. 
Yra nuotraukų, kurios saugo
mos kaip vieninteliai liudinin
kai kai kurių buvusių, šian
dien jau visiškai išnykusių 
mūsų kaimų. Ypač vertinama 
muziejuje esanti profesoriaus 
Igno Končiaus fotonegatyvų 
kolekcija iš prieškario laikų, 
kurioje įamžinta mažoji liau

dies architektūra — šiandien 
taip pat jau išnykę kryžiai, 
koplytėlės, paminklai. 

Minėdamas pirmųjų etno
grafinių ekspedicijų 50-metį, 
Lietuvos nacionalinis muzie
jus trečiadienį, lapkričio 11 
dieną, rengė konferenciją „Et
nografinė ikonografija''. Ji 
vyks muziejaus salėje (Vil
nius, Arsenalo 3). Papasakoti 
apie savo etnografinės ikonog
rafijos rinkinius, jų saugojimo 
ir tyrinėjimo problemas pa
kviesti kitų Lietuvos muziejų, 
mokslo įstaigų atstovai, moks
lininkai etnologai. (Elta) 

ĮAMŽINTA KAIMO 
TRAGEDIJA 

Kauno rajone, Vandžiogaloje 
lapkričio 29 dieną atidengtas 
tautodailininko Adolfo Tere-
siaus sukurtas koplytstulpis 
1863 metų sukilimo aukų at
minimui ir Ibėnų kaimo trage
dijai įamžinti. 

1863 metų sukilimas, apė
męs visą Lietuvą, skaudžius 
pėdsakus paliko ir Kauno ra
jone. Tais metais, pasak isto
rikų, caro kariuomenė sudegi
no Ibėnų kaimą, o trisdešimt 
jame gyvenusių šeimų ištrėmė 
į Sibirą. Jų vietoje buvo apgy
vendinta tiek pat kolonistų 
šeimų. 

Kauno rajono paminklotvar
kos specialistai per eilę metų 
surinko istorinę ir kraštoty
rinę medžiagą apie šio kaimo 
praeitį. Vietinių kaimo gyven
tojų prisiminimai apie tų 
dienų įvykius kraštotyrininkų 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

ŽEMIAUSIOS KAINOS l VILNIŲ 

Chicago $399.00 
N e w a r k $350.00 

Specialios kainos skrydžiams \ Vilnių 
ii įvairių JAV miestų. 

Baltimore $480.00 
Cleveland $640.00 
Denver $564.00 
Detroit $604.00 
Los Angeles $694.00 
Minnespolis $604.00 
Omaha $682.00 
Orlando $604.00 
San Franciseo $694.00 
Tampa $604.00 

Prie bililto kainos reikia pridėti mokesčius. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis į m asų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

Sveikatos apsaugos ministras Mindaugas Stankevičius (kairėjei ir Lietu
vos gydytojų sąjungos (LGS) prezidentas profesorius Alps Mickis atiden
gia paminkline lentą pirmajam LGS prezidentui -Jonui Staugaičiui atmin
ti. Eltos nuotr. 
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9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

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

buvo surašyti ir išspausdinti 
1957 metais išleistoje knygoje 
^Kraštotyra", kituose istori
niuose leidiniuose. 

Koplytstulpio atidengimo 
proga Vandžiogalos seniūnijos 
kultūros namuose vyko vaka
ras, skirtas bažnyčios švento
riuje palaidotų sukilėlių atmi
nimui. (Elta) 

JUBILIEJUS 
PAMINĖTAS 

VAŠINGTONE 

Lietuvos kariuomenės 80-
metis paminėtas Vašingtone. 
Jubiliejaus proga viename di
džiausių JAV sostinės karinių 
fortų Lietuvos ambasada lap
kričio 20 d. surengė diploma
tinį priėmimą, į kurį atvyko 
per 300 svečių. 

Tarp apsilankiusiųjų Kari
ninkų klube — JAV armijos 
sekretorius Robert Louis Cal-
dera, Gynybos ir Valstybės de
partamentų, Kongreso parei
gūnai, aukšto rango kariškiai, 
Vašingtone akredituoti užsie
nio gynybos atašė. Priėmime 
dalyvavo ir delegacija iš Penn-
sylvanijos Tautinės gvardijos, 
su kuria Lietuvos kariuomenė 
palaiko ypač glaudžius ryšius. 

Lietuvos gynybos atašė ma
joras Valdemaras Sarapinas 
pažymi, kad šis priėmimas bu
vo puiki proga atkreipti aukš
tų Amerikos ir kitų valstybių 
pareigūnų dėmesį į Lietuvos 
pastangas, siekiant narystės 
NATO, taip pat praktinį Lie
tuvos kariuomenės indėlį už-, 
tikrinant taiką ir saugumą. 
(Elta) 

Savo vestuvių proga Nida (Tijunėlyte) ir Michael Verachtert „Saulutei*, 
Lietuvos Vaikų globos būreliui, atsiuntė 250 dol. auka. Gražu, kad savo 
laimingiausią dieną jaunoji pora prisiminė vargingai gyvenančius Lietu
vos vaikučius. 

Užsisakykite 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo 
turimų knygų: 

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 1938-1970.1998 m. 
544 p. $25.00 

Julius Kaupas. Raštai. 1997m. 728 p. $3000 
Artūras Tereškirtas. Absonia. Eilėraščiai. 1995 m. 72 p. $10.00 
Algirdas Landsbergis. Du utopiški vaidinimai. Dramos. 1994 m. 

144 p. $12.00 
Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Eilėraščiai. 1994 m. 112 p $10.00 
Marius Katiliškis. Pirmadienis Emerald gatvėje. Romanas. 1993 m. 

208 p. $14.00 
Kostas Ostrauskas. Ars amoris. Historiae sacrae et profanae. Drama. 

1991 m. 328 p. $15.00 
Vytautas Kavolis. Epochų signatūros. Lietuvių kultūros istorija. 1991 m. 

216 p. $10.00 
Sem Benelli Apsiautalas. Drama. Vertė Balys Sruoga 1988 m. 176 p $8.00 
Rainer Maria Rilke Sakinė apie korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirti 

Vertė Henrikas Nagys. Iliustravo Telesforas Valius. 1987 m. 
56 p. $12.00 

Vytautas Kavolis. Sąmoningumo trajektorijos. Lietuvių kultūros 
modernėjimo aspektai. 1986 m. 240 p. $10.00 

Algimantas Mackus. Augintinių žemė. Eilėraščiai. Iliustr. Pranas Lapė. 
1984 m. 200 p. $15.00 

Algimantas Mackus. Augintinių žemė. Numer. ir dail. pasiraš. $50.00 
KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI: 
Algimantas Mackus. Ir mirtis nebus nugalėta. Rinktiniai raštai. 

1994 m. 736 p. $10.00 
„Skomanto" serijos apysakos: (3) Atpildo strėlė, (4) Jundos lemtis, 
(5) Plėšikų pilis, (6) Užkeiktas lobis, (7) Dievų valia, (8) Mėlynojo varno 
paslaptis, (9) Ventės kalvis, (10) Polocko ranka, (11) šarvai N'augardo 
kunigaikščiui, (12)Mindaugo sūnus. 
Taip pat pirmų trijų vertimai angliškai: 
(1) The Captive, (2) The Fen VVolf, (3) Blood VVedding Po $5.00 

Užsakymus siųsti: 
AM it M Publications. Gintautas Vėžys, 218 Brookside Lane A, 

Willowbrook, IL 60514-2907. 
Prie kainos pridėti $3.00 persiuntimo išlaidoms padengti 

Knygų kiekis ribotas. 



PIRMASIS ŽIEMOS BURTŲ 
VAKARAS 

DR. LIBERTAS KLIMKA 

Diena j au visai sutrumpėjo; 
drėgna, žvarbu... Vaitoja šiau
rio vėjo lankstomos belapės 
medžių šakos, bloškia jis į 
akis tai lietaus lašelius, tai 
pirmąsias snaiges: 

„Žali gireli 
Nebežaliuoja, 
Nei gegutėli 
Nebekukuoja. 
Sniegas ir lietus 
Girioj vaikščioja 
Maži paukšteliai 
Čiulbėt nustoji... 
Senovėje sakydavo, kad lap

kričio pabaigoje prasideda 
„balanos gadynė", — prie už
degtos balanos ar kokios spin-
ksulės teks dirbant grabinė-
t is . Gerai, kad tų darbų dar
belių nebedaug šiems me
t ams likę. Tik linaminys ir 
kūl imas, tačiau j ie, įveikiami 
su talkomis, labai nepabosda-
vo. Štai kaip „linksmai" šne
kasi spragilai kuliant dviese: 
„Pa t s su pačia" arba „Cupu-
lupu!"; Kuliant trise: „Pats su 
pačia, merga trečia; senis, 
senė ir piemenė!" šešiese: 
„Lenta nutašyta , kampe pas
tatyta!" 

Tradiciniuose kaimo papro
čiuose yra gražių būdų, kaip 
pagirti darbščiuosius ir para
ginti atsiliekančius. Štai pir
mieji baigę kūlimą turėjo tei
sę pašiepti kaimynus, atneš
dami j iems į jaują „kuršį",— 
didelę šiaudinę lėlę. Prasiver
davo durys — vidun įvirsta 
margai aprengtas „kuršis", o 
jo nešėjai leidžiasi, kiek įka
bindami į kojas. Nelaukiamas 
ir nemylimas tai svečias, tad 
jo palydovai prisibijodavo, 
kad ir juokais būti apkum-
ščiuoti a r pristatyti prie dar
bo. Gavus kuršį, reikia kuo 
spėriau užbaigti kūlimą ar 
mynimą, kad savo ruožtu ga
lėtum jį toliau boginti. Tada 
talkininkai tikėdavosi pabaig
tuvių. Bet, jei šeimininkė ar 
jos siųsta merga nepastebimai 
įmesdavo samtį į šalinę, galėjo 
valgio ir neduoti. Todėl kūlė
ja i stengdavosi pagauti samtį 
nešančią mergą ir įrišti į 
kūlį. Šeimininkai išpirkdami 
privalėjo iškelti geras pabaig
tuves. Senovėje vaišėms dob
davo gaidį, bet ne paprastai — 
galvą ant kaladės, o su paga
liu per pavožtą po dideliu puo

du. Gaidelis kartais iš po puo
do šukių ir sveikas ištrūk
davo — jo laimė. Lietuvių et
nologijos tyrinėtojai mano, 
kad šiose archaiškuose pa
pročiuose išlikęs prisiminimas 
apie kitados garbintą Gabjaujį 
— pagoniškąjį jaujos darbų 
dievą. Bet pasikeitė laikai, ir 
niekam nebereikia senųjų sta
bų. Nebent juokus su jais iš
darinėti... 

Norėdami išlukštenti seno
lių papročių esmę, turime įsi
gilinti ne tik į jų darbų tech
nologiją, bet ir į mitinę pasau
lėjautą. Tai štai kitados ma
nyta, kad žiemą atneša pikto
sios dvasios. Jos sunaikina 
augmeniją ir nebeleidžia mie-
lajai saulutei užkopti dangaus 
skliautu aukščiau kaip „per 
kačergą". Kaip padėti gamtai 
atsispirti nelabųjų kėslams? 
Kad visa atgytų, sužaliuotų? 
Laikas atitirps iš žiemos 
sąstingio ir prasidės naujas 
gamtos gyvybės ciklas, jeigu 
bus atlikti tam tikri .magiški 
veiksmai: išdainuotos svarbios 
giesmės, pamaitintos protėvių 
vėlės, laikytasi kai kurių ap
ribojimų, draudimų. Čia ir yra 
senoviškųjų žiemos švenčių 
prasmė. Mūsų dienas išvar
dytieji apeiginiai veiksmai 
pasiekė tautinių kalendorinių 
papročių pavidalu. 

Žiemos šventės visiškai ski
riasi nuo vasaros ar rudens: 
jos neskubios, užtrunka ke
letą dienų, ilgai rengiamos — 
gaminami ypatingi valgiai, 
persirengėlių kaukės, važiai 
„bitėms" vežioti ir kt. Tar-
pušvenčių vakarais po saulės 
laidos būdavo visai nedirba
ma, antraip ateinančiais me
tais ūkininkauti nesiseks. O 
svarbiausia, net dieną negali
ma imtis darbo, susijusio su 
sukimo judesiu: verpti rate
liu, malti girnomis, vyti siū
lus. Tuo, matyt, buvo vengia
ma sutrikdyti natūralią gam
tos ciklo eigą, Saulės sugrį
žimą. Po Lietuvos krikšto 
saulėgrįžos laukimo apeigos 
buvo sutapatintos su adventu. 
Šiuo susikaupimo, kūno ir 
dvasios apsivalymo laikotar
piu prasideda bažnytinių 
švenčių metai. Prosenoviniai 
tautos papročiai neišnyko: jie 
kažkaip savaime buvo pris
kirti advento metui. Štai, pa-
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Nuotr A. Žiiiūno 

Žiema Lietuvoje. 

vyzdžiui, tikėta, kad per ad
ventą negalima kirst i medžių 
nei malkoms, nei statybai. 
Tokių malkų liepsna su bai
siausiu trenksmu išlėksianti 
pro kaminą ir uždegsianti 
trobesius. Suręstą iš tuo metu 
kirstų sienojų namą lan
kančios dvasios; jos vaitoja ir 
triukšmauja naktimis. Aki
vaizdu, kad šiuose tikėjimuo
se slypi pagoniškajai religijai 
būdingas žmogaus susitapa
tinimas su gamta, sielos rein
karnacija į augmeniją, medį. 

Antroji svarbi tamsos meto 
švenčių ypatybė y ra burtai ir 
ateities spėjimai. Prasideda 
jie sulig pirmąja žiemos 
švente — Šv. Andriejaus die
nos (X1.30) išvakarėse. Ypač 
smalsuoja jaunos merginos 
— bene sužinos ką apie liki
mo skirtąjį bernelį. Sudė
tingas, bet ir veiksmingas bur
tas daromas prie šulinio. Rei
kia triskart atbulom ir prieš 
Saulės kryptį apeiti šulinį, 
barstant paskui save kanapes 
ar aguonas ir kalbant: .An
driejau, Andriejau, kanapes 
sėju, — parodyk man mano 
kavalierių" arba „Šventas An
driejau, atsiųsk man padėjėjų 
kanapėms rauti". Kanapėmis 
nubarsto ir takelį nuo šulinio 
iki trobos. O kar ta is jų „pa
sėja" ir prie lovos. Naktį prie 
šulinio per sapną atjoja raite
lis, — tai tas, už kurio ište
kės. Kiekvienas burto veiks
mas yra mitologiškai pagrįs
tas. Ateitis sužinoma, ben
draujant su dvasių pasauliu. 
Mirusiųjų karalystėje laikas 
sustojęs, tarp praeities ir atei
ties nėra skirtumo. Šulinyje 
atsispindi kelias į mirusiųjų 
šalį. Sakoma: „Šulinyje žvaigž
des ir dieną matyti". Tik
riausiai šia kelias — Vėlių ke
liu kitados vadintas Paukščių 
takas. Galima tar t i , kad iš
barstytos kanapės a r aguonos, 
imituodamos daugybę žvigž-
delių, nutiesia kelią į dan
gaus gelmę. Paukščių taku 
ateina žinutė iš protėvių pa
saulio, esančio toli už horizon
to, už devynerių vandenų, už 
jūrų marių. Štai kodėl vande
nyje ieškoma ateities at
spindžio. O aplink Paukščių 
taką esantys ryškia .;si žvaigž
dynai sutampa su žiemos 
švenčių persirengėlių perso
nažais: Meška, Žirgu, Avinu, 
Ožiu ir didžiaisias paukščiais 
— Gerve bei Gandru. Etno
logų teigimu, persirengėliai 
vaizduoja toteminius protė
vius. Ėjimas atbulomis — tai 
magiškas laiko stabdymas, 
kad būtų grįžtama į tą metą, 
kai dar buvo gyvi išėjusieji 
anapus. Tris kartus pakarto
tas veiksmas būtinai pasiekia 
norimą tikslą. Ir burtažodžiai 
visados ištariami triskart. 

O jeigu mergina, gyvenanti 
šiuolaikinio miesto centre, su
galvotų išsiburti sau ateitį se
noviškais būdais? Šulinio, tie
siančio tiltą į menamąjį pa
saulį, mieste neras. Bet išei-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

SPOOKY 
T. LAPIS 

— Susimildama, kaip nors 
susitvarkyk laiku, kad suspė
tumėm į pirmą veiksmą, — 
kalba Vytas, dėstydamas įvai
rias smulkmenas į kostiumo 
kišenes. 

— Ak, aš jau pasiruošusi! 
Rūta apsirengusi nauja juo

da suknute virš kelių, ant 
kaklo ilgi gintariniai karoliai, 
Vyto atvežti iš Lietuvos. Švie
sūs, ilgi plaukai krinta ant 
pečių ir veido. Vytas, jau ne 
pirmą kartą, pasityčioja, kad 
su ta šukuosena ji panaši į Af
ganistano skaliką. Rūta dėl to 
visai neįsižeidžia, sako, kad 
tai komplimentas. 

Dabar ji kažin ko bėga į 
rūsį, Vytas girdi, kaip apačioje 
kaukši jos lakinių batukų 
kulnys. 

Kartu su Rūta bėga ir 
Agutė, ji vigada paskui savo 
šeimininkę. Vytas girdi, kaip 
Rūta ja i kažin ką aiškina — 
paprastai visada tą patį: „Agu-
te, tu neliūdėk, pamiegok per 
tą laiką, mes sugrįšim už 
dviejų valandų". Gerai, kad 
šuo nesupranta kalbos, nes 
Rūta niekada gerai neapskai
čiuoja laiko. Vien vaidinimas 
užtruks daugiau kaip dvi va
landas, o gi dar jie nori pasi
likti kavutei. 

Už minutės Rūta jau vir
šuje. Paskui ją ir Agutė. Rūta 
neša krūvą išskalbtų baltinių. 

— Argi dabar laikas? Reikė-
io palikti iki sugrįšim! 

tis yra: tereikia po lova, ties 
galva, pastatyti dubenį van
dens, ant jo viršaus uždėti 
balaną — ,.:iltą". Susapnuos, 
kad jaunikaitis, paėmęs už 
rankos, penės tuo tiltu. Tik
rai už jo ištekės... Tik dubuo 
turi būt moinis, o balana — 
iš nedažyto nedžio. Merginos 
kartais į duaenį ir rūtų vai
nikėlį įmesdavo, gal kas sap
ne jį išgriebi. 

Vestuves ar šiaip visoke
riopą sėkme lemdavo Šv. An
driejaus dier.os išvakarėse pa
merkta vyšr.os šakelė, jeigu ji 
pražysdavo Kalėdoms. Pa
merkti reika paslapčia, kur 
toliau nuo smalsių akių. O 
šakelė ture:4 būti iš svetimo 
sodo. 

Valstiečiu amžinas rūpes
tis: a r ateirantys metai bus 
derlingi, ktkie vyraus orai, 
kaip seksis akio darbai? Spė
davo šitaip jei per Šv. An
driejų gaus. sniego — išaugs 
geras vasarius, ypač užderės 
pupos, žiniai, vikiai: jei 
saulėta — ?erai derės daržo
vės; jei ša*a — vasara bus 
karšta su perkūnija; jei drėg
na — graži i rugiai žydės ir 
bus pilni auodai grūdų. Po 
Šv. Andriejus žmogus jau 
drąsiai gal'davo į mišką va
žiuoti, — m-ška įmigo žiemai. 
Senovėje ianyta, kad nuo 
tada prasic'da šaltasis pus
metis. 

Rūta skubiai lanksto balti
nius ant didžiojo stalo ir žiūri 
pro langą. Pakibo ant lango ir 
Agutė. 

— Ai, žiūrėk, Spooky vel 
išbėgęs į gatvę, — sako Rūta. 

Spooky, nedidelis, gauruo
tas, juodas šuniukas, stačiom 
ausim ir nukirpta uodega, pri
klauso kaimynams, Nolan. 
Spooky su Rūta draugauja — 
pamatęs kieme, jis visada at
bėga prie tvoros pasiimti bis-
kvitėlio, pavizginti uodegos 
galiuku, pasiklausyti, koks jis 
protingas ir gražus šuniukas. 

— Na, ir pareis, nieko jam 
neatsitiks, — Vytas kiek pake
lia balsą. 

— Aš tuojau sugrįšiu, — su
murma Rūta. 

Pametusi skalbinius, ne
kreipdama dėmesio į Vyto 
prieštaravimus, ji pasiima bis
kvitą ir eina į lauką. 

— Rūta! — šaukia Vytas, — 
Palik šunį ramybėj' Vėl įsi
velsi į kokią istoriją! 

Jo balse girdėti neviltis. 
Bet Rūta jau už durų, su ka

roliais ir lakuotais bateliais. 
Palikta kambary, Agutė krapš
to duris, paskui puola prie 
lango ir ima staugti, nes mato 
gatvėje savo šeimininkę. 

Rūta eina šaligatviu, šuo 
prie medžio tvarko savo rei
kalus. 

— Spooky! Čia, Spooky, 
ateik, duosiu biskvitėlį! 

Šuo atsisuka, bet prie jos ne
prieina ir vilionei nepasiduo
da. Laisvė brangesnė už bisk
vitėlį — ne dažnai jam pa
vyksta išsmukti iš kiemo, pa
sidairyti po apylinkę! Tary
tum jam neįdomu, eina sau 
patvoriu, pauostinedamas. Rū
ta iš paskos, kaukšėdama 
aukštomis kulnimis. 

— Ei, Spooky, kas gi su ta
vim? Ateik čia, būk geras 
šuniukas! 

Šuo dar kartą pasižiūri į Rū
tą, lyg nesuprastų, ko iš jo no
ri. Pauosto tvoros kampą, aki
mis sekdamas jos judesius, bet 
kai ji prieina arčiau, šauna 
skersai gatvę. 

Rūta susirūpina. Ji mato, 
kad šuo išsinėręs iš apykak
lės. Jeigu dabar paklystų, die
vai žino, kas su juo gali atsi
tikti. Reikėtų pranešti Nola-
nams, bet iki ji nueis, Spooky 
gali būti jau už bloko. 

Rūta paskubina žingsnį. Ji 
nebloga bėgikė, universitete 

dalyvaudavo bėgimo varžy
bose, tris kar tus savaitėje 
laksto bent po dvi mylias. 
Žinoma, ne su aukštom kul
nim, bet tai jos nesulaikys. 

Šuo įsuka į skersgatvį tre
čiam bloke, Rūta bėga paskui 
jį. Jos ilgos, tvirtos kojos 
skrieja, vos prisiliesdamos že
mės pirštų galais, plaukai ir 
karoliai lekia iš paskos. Suk
nelė užsitraukė aukštyn, bet 
Rūta ne iš droviųjų. Pasiveja 
šunį prie atmatų statines. Jis 
taip susikaupęs uosto, kad ne
girdi, kaip Rūta prislenka ar
tyn. 

— Spookyyy! 
Jau pyktelėjusi, paima jį 

griežtai už sprando, bet šuo, 
surikęs, išsprūsta ir pasilei
džia kūlversčiais tolyn. Rūta 
stabteli. Kas tam šuniui už
ėjo? Juk jie tokie geri draugai! 
Reikia pergalvoti strategiją. 

Ji pasitaiso suknelę, grižta i 
gatvę ir eina ramiai aplinkui 
bloką. Tikrai. Spooky, apėjęs 
iš kitos pusės, atsigulęs pie
velėje prie svetimo namo. Kie
melyje už namo moteriškė su
kinėjasi apie gėles. Rūta su
stoja prie šuns. 

— Ir kaip tau ne gėda, — ji 
sako ramiai, — aš tau visada 
gera. kodėl bėgi nuo manęs? 

Šuo sustingęs žiūri į ją ir 
lengvai suurzgia. 

— Ateik. Spooky, eisim 
namo. Geras šuniukas, good 
doggie, good. good doggie... 

-Ji pritupia ir atkiša šuniui 
biskvitą. J is kurį laiką abejo
ja, bet paskui atsikėlęs priei
na, atsargiai paima ir sukasi 
eiti šalin. 

Rūta mato savo progą ir 
griebia šunį už paskutinės ko
jos. Šuo persigandęs išmeta 
biskvitą ir ima kaukti lyg 
skerdžiamas. 

Rūtos batelio kulnis įsmigo į 
žemę, ji parkrito kniūbsčia 
ant žolės, bet vis tiek laiko 
šunį už kojos. Iš už namo, su 
vandens žarna rankoje, 
atbėga moteriške. Susivėlusi, 
išpūtusi akis. 

—Let the dog alone! — Ji 
rėkia, mosikuodama žarna. — 
Palik šunį ramybėje, ar girdi'.' 
Vagis! 

— Jūs nesuprantat... Tai 
Spooky, mano kaimynų šuo... 

Rūta stengiasi paaiškinti, 
bet pajunta, kad ją apipila 
šalto vandens srovė. Ji pa
leidžia šuns koją. o tas kauk
damas neria į kiemą. Šalta 
srovė persekioja Rūtą, ji raito
si į šalis. 

— Lady. ar iš proto išėjot. 
stop, sto-op! — Rūta ginasi 
nuo srovės rankomis, ir klup
dama traukiasi šalin į gatve. 
Jos batukas liko įstrigęs žo
lėje, moteriškė ištraukia jį ir 
meta į Rūtą. visą laiką barda
masi, taip susijaudinusi, kad 
neįmanoma net suprasti, ka 
sako. Tada, užsukusi vandenį, 
nubėga paskui šunį į kiemą ir 
uždaro vartelius. 

Rūta stovi ant šaligatvio 
apkvaišusi, nesuvokdama, kas 
atsitiko. Nuo plaukų ant veido 
varva vanduo. Brauko, tempia 
suknelę žemyn, paskui užsi
mauna batelį ant šlapio* ko
jos, ir mato. kad jos kojine 
perplėšta ties keliu. Ji bando 
eiti, bet pajunta, kad batelio 
kulnas nulūžęs. Tikrai, kulnas 
laikosi tiktai ant odos aptrau-
kalo. Susitraukusi šlubuoja 
namo. 

Iš tolo jau mato Vytą. Jis, 
išėjęs į lauką, stovi prie kam

po. Švarutėlis, tvarkingas, su 
nosinaite kostiumo kišenėlėj, 
lyg koks ministras. Rūta lau
kia sruvio priekaištų, bet jis 
nieko nesako. Akimis parodo į 
kaimynų Nolan langą. O ten. 
ant sofos atramos pasistiebęs, 
pro langą žiuri Spooky. Jo 
akelės primerktos, snukelis 
plačiai išsišiepęs, liežuvėlis le
kuoja, pakibęs ant dantų. 

Rūta praeina pro Vytą, ir tik 
sumurma: „ Aš tuojau... Su
spėsim..." 

ŽIEMOS ŠVENTĖS 
KAUNO VAIKU NAMU 

AUKLĖ 1INLVMS 

Per žiemos šventes nesijaus 
užmiršti ir keturių Kauno vai
kų namų globotiniai — maž
daug šimtui jų gruodžio 18 
dieną studentai rengia šventę. 

Akcijos ,Studentas vaikams" 
metu mažuosius planuojama 
nusivesti į Kauno akademinį 
dramos teatrą. Čia jie pama
tys spektaklio „Batuotas kati
nas" premjerą. Šventės orga
nizatoriai tariasi ir su Kalėdų 
seneliu, kad jis aplankytų vai
kus bei kartu nusifotogra
fuotų. (Elta) 

PAMLNKLAS 
ADOMUI MICKEVIČIUI 

ŠALČININKUOSE 

Šalčininkų miesto centre 
baigiamas statyti paminklai 
Adomui Mickevičiui, kurio 
200-osios gimimo metinės šį
met pažymimos. Tai antrasis 
paminklas Lietuvoje žymiam 
XLX amžiaus poetui. 

Paminklo autorius — skulp
torius Bronius Vyšniauskas. 
Savivaldybės aikštės, kurioje 
stovės paminklas, architektas 
— skulptoriaus sūnus Rimvy
das Vyšniauskas. ..,:,;..,-. 

Paminklo autorius prie 
skulptūros dirbo porą metu. 
Bronzinė pustrečio metro 
aukščio poeto skulptūra jau 
baigiama lieti. Pasak auto
riaus, jauno poeto figūra sto
vės ant balto lanko, simboli
zuojančio vaivorykštę. Joje — 
A. Mickevičiaus faksimiles lie
tuvių ir lenku kalba. 

Paminklo pjedestalas jau 
baigta- Iškilmingai atidengti 
paminklą numatoma gruodžiu 
19 dieną. Ceremonijoje daly 
vauti pakviesti Lietuvos vy
riausybės ir Kultūros ministe
rijos atstovai. Vilniaus apskri
ties vadovai, Lietuvos ir už
sienio rėmėjai. '„Elta) 

P O E T O GIMIMO 
J U B I L I E J U S PAMINĖTAS 

KANADOJE 

Kanadoje paminėtos poeto 
Adomo Mickevičiaus 200-
osios gimimo metinės. 

Politikai . diplomatai ir poe
zijos mėgėjai, literatai, taip 
pat lenkų ir lietuvių bendruo
menių nariai susirinko į va
karą, kurį Lietuvos ir Lenki
jos ambasados surengė netoli 
Kanados sostines Ottavva 
esančiame Hulo mieste. 

Kaip pranešė Užsienio rei
kalų ministerija. Ss miestas 
pasirinktas todėl, kad A. Mic
kevičius ilga laika gyveno 
Paryžiuje, o Hulo gyventojų 
daugumą sudaro prancūziš
kai kalbantys kanadiečiai. 

Vakaro svečius pasveikinęs 
Hulo meras Yves Ducharme 
pažymėjo, kad šis Kanados 
miestas, kaip ir sostine Otta-
wa, visuomet mielai bendra
darbiauja su Lietuvos ir Len
kijos ambasadomis bei įgy
vendina įvairius kultūros pro
jektus. 

Per minėjimą pristatyta 
žymiojo XIX amžiaus poeto 
kūryba, kalbėta apie patį A. 
Micki \ k ui. kurio 200-osios gi
mimo metines pažymimos šie
met. (Elta) 
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Kijevas 
1 Lvovas 

Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas 

ten ir atgal 
$515 
$496 
$496 
$496 
$478 
$498 
$515 

į vieną puse 
$390 
$415 
$415 
$390 
$380 
$420 
$400 

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

5316N.MIDVAUKEE 
AVE., CHICAGO. H, 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

3000 N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, EL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

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

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO.IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES 
9509 N.MLLWAUKEE 

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

DRAUGO REKLAMA 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

W 
I 
L 
L 
O 
W 
B 
R 
O 
O 
K 

Mano nuomone 
šauniausi, gražiausi, skaniausi, 

linksmiausi 
NAUJIEJI METAI 

bus Willowbrook Ballroom 
Gruodžio 31 d. 

9 vai. vakaro 
Informacija ir užsakymai tel: 

630 632 4403 

B 
A 
L 
L 
R 
O 
O 
M 

Į —r-
„KALĖDŲ 
NAKTIS" 

Su 
Žilvinu Žvaguliu ir 

Irena Starošaite! 
Taip pat ir 

Kalėdų Seneliu! 
Gruodžio 26 d. 

8 vai. vakaro 
Willowbrook 

Grand 
Ballroom 

8900 S. Archer Av. 

f-JI! 

iiIrS PL3 

Bilietai parduodami: 
Atlantic Exp. Corp. 

2719 W 71 St. Street 
Tei.: 773 434 9330 

Wiiiowbrook Grand 
Ballroom 

8900 S. Archer Ave. 
^ :iiow Springs, IL 

Tei.: 708 839 1000 

Telefonas 
informacijai: 

630 632 4403 

alls to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates to the rest of the wor1d - arty day, any time. 
We also offer prepaid Cailing Cards: calls to Lithuania 31 c/min. 

For information call AOF International: 

CJLii 1-800-449-0445 
KALĖDINE DOVANA 

„INDUSTRINĖS P A R A M O S S Ą J U N G A AMERIKOJE" 
D?SA INTERNATIONAL 

siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktu rinkinį. 

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

$98.00 
12A-12 kg 

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

7. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg 
12 kg 

26.4 Ibs 

$85.00 
10A-10 kg 

2kg 
l k g 
l k g 
l k 2 
l k g 
2 kg 
2 kg 
10 kg 
22 Ibs 

$70.00 
8A-8kg 

l k g 
lkg 
l k g 
— 

l k g 
2 kg 
2 kg 
8 k g 

17.6 Ibs 

Open d Roth IRAbv 
December 31. 

Or valuable tvneiits 
vvill disnppear. 

Discover why you should convert your tradirional IRA now. 
The Roth IRA offers tax-advantaged investing opportunities no 
conventional IRA or even 401 (K) plan can match. But unless you 
act by December 31, one of the most compelling benefits vvill 
be gone. 

Call 
Gytis Kavaliauskas, Financial Consultant, 

for your free copy ofour 
"How The K "W Roth IRA Really Works" brochure. 

(312) 441-3431 

SAl̂ BviONSMrTHBARNEY 
Sjtomon Smrth Banw\ dnes mį attvr tax or Urfcjl *tvice 
PteM* cofisuH vmir tax/t*£*l advisor for ->uch jiuidarK* 
Salomon Smith Bamev b » service mark ot ̂ atomon Srr>;lh Barni" 
C 1998 Salommi Smith Bamcv Inc. Merob*rSlPC A membef of otiqrou|5^ 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina i5 
aukščiausios kokybes mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savaidų nuo užsakymo datos. 
Čekius rašyti: DS Engineering, Inc. Užsakymai priimami 
telefonu.faksu arba paštu. 

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

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

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDUJ, 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradicin-u būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite ^^[HORUt/^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ * 
arba per world wide web: 
www.andnilischeese.com 

MichKjar: Farm Cheese Dairy. Inc. 
4295 Vliilerton. Fountain, Ml 49410 

Gruodžio 12 d. 8 vai. vakaro Jaunimo 
centre, gruodžio 13 d. 3 vai. p. p. — 
PLC Lemonte visus, mėgstančius 
linksmą kaimiškų ir „kantrią" (country) 
muziką, smagų šokį, i koncertą kviečia 
dainininkas VIRGIS STAKENAS. 
Ištroškusi eji galės atsigaivinti bare. 

I i n u o m o j i 
a p š i l d o m a s 4 k a m b . 

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

Tel. 773-778-1451 

I e š k o m e d a r b i n i n k ų 
paruošt sunkvežimius 

dažymui. 
Kreiptis: Steve, 

te l .708-396-1515 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Jaukus kambarys, šviežias 
maistas, rūpestinga priežiūra ir 

šeimyniška bei draugiška aplinka. 
Visa tai jūs rasite Apolonijos 
Steponavičienės namuose. 

TeL 708-387-2067 

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 j 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202-
244-2373. 

Home Health Care Inu. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

A U T O M O B U O . NAMŲ, SVHKATOS, 
IR G Y V Y B E S DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofc ir Off. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK Z A P O U S 
3 2 0 8 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

S TAŠYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "dec-ks", 'gurters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

I S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

I š n u o m o j i 
v i e n a * k a m b a r y s 

senesnio amžiaus žmogui. 
Galime suteikti pilną 

priežiūrą. Kreiptis nuo 8 vai. 
ryto, teL708-594-1184 

30 m. vyras ieško pasto-
vaus darbo. Gali remontuoti 
namus, valyti, firmoje dirbti 
elektriku. Turi patirtį. 
Šiek tiek kalba angliškai. 
Tel. 708-857-8103 

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

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercine siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Tel.7<>»-2>1.0S». 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

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

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

Jūs sulaukėte garbingo amžiaus, 
kuriame iškyla daug problemų. 
Jums reikalinga slauga ir globa. Tai 
lengvai išspręsite, paskambinę 
Apolonijai Steponavičienei. 

Tel. 708-387-2067 

Parduodam** m ė l y n i ų ūkis 
arti New BufTalo, MI. NeSa gerą 
pelną. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, sezoninis darbas; idealu 
mokytojui. Kreiptis teL616-469-
2509. Kalbėti angliškai 

k a l b a n t i s v y r a s pastoviam 
darbui automobilių plovykloje. 
Skambinti vakarais 7-9 vai. 
A l g i m a n t u i , t e l . 7 0 8 - 4 8 5 -
1676 

atsockition for «ho advaneoment of baMe ttueJUi. 

Užtikrinkime Baltistikos studijų ateitį užsienyje ir Pabaltijy, 
skirdami dosnią auką ir įrašydami į testamentą 

Association for the Advancement of Baltic studies 
BALTTC S T U D I E S FUND. 

Ypatingam tikslui galima įsteigti vardinį fondą. 
Aukos ir palikimai atleidžiami nuo federalinių mokesčių. 

Kviečiame kreiptis į AABS, 3465 East Burnside Street, Portland, 
Oregon 97214-2050, U.S.A aabs@teleport.corn 

» * * « % * * 

^k ^% gi per minute 
n T A i ^ Anytime 

to LITHUANIA 
Low Rates (Contl.USA): 

• 3ucr. as IL 7C. Ml 8.4. W i 9 .9 , 
C A 5 9 & to other statės 8 .9c 

• To other countries 
• From most countries to 

ANYWHERE 
6 second billing 
Friendly service 

VISO GERO 

MARKETEL 
Toll-Free 

1 888 734 1910 
310-395-5578 • Fax 310-395-4449 

828-11thSt..#3 
Santa Monica CA 90403 
marketel Qix.netcom.com 

BALTIA EXPRESS 
CO. LTD 

PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

MENEDŽ. ALGIMANTAS BARNIŠKIS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
AIR CARGO 

Priimami iki GRUODŽIO 9 d. kasdien 
7269 s. Harlem Ave.. Bridgeview, IL 60455 

TEL. 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 

1554 Carmen Drive, Eik Grove Village, IL 60007 
TEL. 1-800-AMBER XP / 1-800-262-3797 

JAUNIMO CENTRE šeštadieniais 

nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. dienos 

<D ?£ 
Veikia nuo 

1921 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLCW SPRINGS. ILLINOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokvlių salės - tinka įvairioms progoms 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

BonienccRom 

40 iki 60 svečių 

A M O * 100M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti ? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

MAMf%< K C M 

125 iki 175 svečių 

riaitttium 
2 2 5 iki 550 svečių 

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

ALLCARE 
Emplovment Agency 
Tel. 773-736-7900 

NEKILNOJAMO TURTO 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

(773)586-5953 
(708)425-7160 

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

A % ^ KMIECIK REALTORS 
\jaWjĘįįj. 7922 S.Pulaski Rd. 

-~~~*-*\ 4365 S.Arch»r Ave 

DANUTĖ MAYBR 
773-284-1900 

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

Realmart fi 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-5*5^100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

Grimu 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak U w n , Ifinois 60453 
BualnMS (708) 423-9111 
Voee Mal (708) 233^374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
R M . 708-423-0443 

Ū *• 4 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

V I D A S P O Š K U S 
RįflfK" HOME CENTER 

Marketing Consultant 
Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• „forecksure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 VV. 63 St. 

Tel. 773-776-8998 

ip*^ sfffln nfigpV 
^£r 

ffanp^ nn 
I O J ^mmm 

RAJCEPOJ^M^I 

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 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, 11 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://www.andnilischeese.com
mailto:aabs@teleport.corn
http://Qix.netcom.com
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Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Smulkštienė 
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

GYVENIMO GALIMYBĖS 

Žmogaus gyvenimo kelias 
nuo gimimo iki mirties yra il
gas ir sudėtingas. Vaikystė, 
jaunystė, santuoka, šeima ir 
paskui vėl dažniausiai vienu
ma. Kiekvienas gyvenimo 
tarpsnis reikalauja kažko ki
ta, skirtinga. Kiekvienas su
sidarome savo aplinką pagal 
laiko reikalavimus. Jaunos 
šeimos, auginančios būrį vai
kų, perka didelį namą ar bu
tą. Užauginus ir pasaulin iš
leidus šeimą, reikia mažiau. 
Sulaukus auksinio — pensijos 
amžiaus, gyvenimo reikalavi
mai vėl keičiasi, nereikia tiek 
daug vietos, bet reikia dau
giau pagalbos. Reikia prisitai
kyti, reikia žinoti ir suprasti, 
ko kada reikia. Negerai užsi
merkti ir svajoti arba gyventi 
praeitimi. 

Kartą teko nueiti pas vieną 
pagyvenusią ponią. Ji buvo ką 
tik grįžusi iš ligoninės po in
sulto, šiaip taip su lazdos pa
galba galėjo pereiti per pusę 
kambario. Butas didelis ir bu
vęs gražus. Dabar reikalaująs 
daug tvarkos ir svarinimo. 
Prie durų krūva neatidaryto 
pašto ir įvairių sąskaitų. Pasi
rodo, ponia yra savininkė ke
lių daugiabučių namų, ku
riuos pati administruoja, o 
skaičiai banko knygutėse — 
raibsta akys į juos žiūrint! 
Turi dvi dukteris ir kelis vai
kaičius. Dukterys gyvena la
bai gerai ir turtingai, o visi 
vaikaičiai —- baigę mokslus 
profesionalai, jiems pagalbos 
nereikia. Pasiūlius atsiųsti ką 
nors, kad padėtų sutvarkyti 
butą, ponia atsakė, kad ne
reikia, kad tai per brangiai 
kainuoja, ji pati susitvarkys. 
Paklausus, ar dukterys ir vai
kaičiai negali jai padėti susi
tvarkyti, ponia tiek užsigavo, 
kad beveik gavo kitą insultą. 
Ji sakė, kad ji pajėgi dar pati 
viena gyventi ir tvarkytis, o 
dukterys ir vaikai nori tik jos 
turto ir pinigų. Kalbant su po
nios dukterimis, buvo jų gai
la. Jos nežinojo, ką daryti. Jų 
mama nenori jų prisileisti, 
nes galvoja, kad jos gali viską 
iš jos atimti. Tuo tarpu duk
terys norėjo mamai tik padėti, 
bet mama jų atsižadėjo ir ne
prisileido. 

Tokių ir panašių pavyzdžių 
mūsų tarpe yra daug. Susi
tvarkykime gyvenimą pagal 
laiko reikalavimus, kada dar 
galime galvoti. Džiaukimės 
gyvenimu ir jį pilnai išgy
venkime. Amerikoje yra gali
mi įvairūs gyvenimo pasirin
kimai vyresniems žmonėms. 
Čia jų pavyzdžiai: 

A. Dalytis namu ar butu. 
(Homesharing) 

Turėti patikimą žmogų, ku
ris gyventų kartu, yra galbūt 
paprasčiausias ir mažiausiai 
naudojamas būdas palengvin
ti vyresnio amžiaus žmogaus 
vienišumą ir pagelbėti jam fi
ziškai bei finansiškai. Sis gy
venimo būdas dabar populia
rėja, ypač moterų, vyresnių 
negu 65 metų, tarpe. Ameri
koje yra įsteigta net The Na
tional Shared Housing Re-
source Center nepelno sie
kianti organizacija — įstaiga 
Baltimorėje, kuri patikrina ir 
suderina butus ar namus no
rinčius dalytis gyventojus. Šis 
centras turi 350 skyrių ir jau 
padaręs tūkstančius suderi
nimų. Ši įstaiga teikia spaus
dintą informaciją ir technišką 
pagalbą tiems, kurie nori pa
keisti ir finansuoti namus 
bendram gyvenimui. 

B. „ECHO Housing" 
Tai yra kompaktiniai na

mai, gerai įrengti ir dažnai vi
si, ar dalis iš anksto paruošti 
(prefabricated), kurie yra pri
statomi šalia, dažniausiai ša
lia jau suaugusio sūnaus/duk
ters namo. Tie pristatomi na
mai naudojasi sūnaus/dukros 
namo elektra, dujomis, vande
niu. Šitokie namai pradžią 
^avo Australijoje ir yra vadi
nami „granny flats". Vaikai
čiai keletą kartų per dieną 
gali ateiti pas senelius ir pasi
vaišinti pienu ir pyragėliais, o 
suaugę vaikai gali rūpestingai 
prižiūrėti savo tėvelius. 

„ECHO" namai (reiškia — 
„Ellder Cottage Housing Op-
portunities"), kartais yra sub
sidijuojami apylinkės sociali
nių patarnavimų įstaigų. Jie 
kainuoja nuo 26 iki 36 tūks
tančių dolerių. O kai tokio 
ECHO namo nebereikia, jį ga
lima parduoti ir nugabenti į 
kitą vietą. 

C. „Congregate Housing" 
(Daug žmonių gyvenančių vie
name pastate). 

Toks namas — pastatas turi 
20 ar 30 mažų butų, kuriuose 
yra vienas miegamasis, vonios 
kambarys ir galimybė maisto 
gaminimui. Tokį bendro dau
gelio žmonių gyvenimo viene
tą gali sudaryti ir keletas pas
tatų, kurie yra sujungti vienu 
centriniu pastatu, kuriame 
yra gaminamas maistas gy
ventojams, yra valgomasis ir 
salė pabendravimui. 

Tokie bendro didesnio gy
ventojų skaičiaus pastatai, 
dažniausiai yra skirti „ambu-
latory seniors" — vyresnie
siems, reikalingiems ambula
torinės priežiūros. Daugumas 
tų pastatų turi prižiūrėtoją 
apsaugai ir iš jų lengvai gali
ma pasiekti vietines medici
ninės priežiūros įstaigas. Tuo 
būdu vyresnieji lengvai gali 
gauti medicininę priežiūrą ir 
pagalbą nelaimės atveju. To
kius pas,tatus-gyvenvietes pa
prastai administruoja vietinės 
socialinės ir religinės įstaigos. 

D. „Assisted living" — pa
galba gyventi. 

Tai yra vieta, kuri duoda 
priežiūrą protiškai ar/ir fiziš
kai nusilpusiems vyresnio 
amžiaus žmonėms, kuriems 
dar nereikia pilnos priežiū
ros, pvz., kaip senelių namų. 
Čia yra suteikiama 24 valan
dų tam tikra asmeniška prie
žiūra, nes kai kurie gyvento
jai yra dažnai pasimetę, užsi
miršta ir jiems reikalinga pa
galba kasdieninėje buityje. 
Gyventojai gauna maistą, 
jiems padedama, imant vais
tus, teikiama kosmetinė prie
žiūra ir pan., teikiama ribota 
sveikatingumo priežiūra. 
Svarbiausia — teikiama prie
žiūra ir draugystė. „Assisted 
living" gyvenviečių gyvenimas 
yra labiau panašus į gyveni
mą namuose, negu kokioje 
nors institucijoje, pvz., sene
lių namuose. Šios institucijos 
yra tvarkomos pelno pagrin
dais. 

E. „Continuing Care — 
CCRC — Continuing Care 
Retirement Community" 

Tokia gyvenvietė gali būti 
vienas pastatas, arba visas 
pastatų kaimelis, aptarnaująs 
500 gyventojų. CCRC priima 
gyventi įvairius vyresniuo
sius: pradedant visiškai sava
rankiškais ir baigiant visai 
bejėgiais. Čia yra mažų namų 
ir butų, taip pat senelių na
mai. Gyventojais, kurie ateina 

čia gyventi, yra rūpinamasi 
visą gyvenimą, rūpinamasi jų 
gyvenimo gerove ir sveikata. 
Čia gyventojai iš vieno gyve
nimo tarpsnio lygio pereina į 
kitą, kintant jų gyvenimo pa
jėgumo ir sveikatos reikalavi
mams. 

CCRC įstaigos yra tvarko
mos vietinių apylinkių religi
nių ir kitų organizacijų. Pas
kutiniu laiku vis daugiau šių 
įstaigų perima tvarkyti vieš
bučiai ir apdraudos bendrovės 
komerciniais sumetimais. Mo
kestis šiose įstaigose praside
da maždaug nuo 2,000 dolerių 
ir įvairuoja, žiūrint, ką ta in
stitucija duoda ir garantuoja. 
Niekada nepasirašykite sutar
ties, nepasitikrinę, kokią prie
žiūrą gausite. Taip pat reikia 
patikrinti tokius priežiūros 
namus laikančių organizacijų 
finansinį stovį ir visada pasi
tarkite su advokatu, prieš pa
sirašant sutartį. 

AARP (The American Asso-
ciation of Retired Persons) ir 
The American Association of 
Homes and Services for The 
Aging (AAHSA) siūlo informa
ciją, kuria vadovaujantis, gali
ma geriau apsispręsti, kokią 
CCRS instituciją — gyvenvie
tę pasirinkti. 

Renkantis patartina aplan
kyti kelis tokius namus — gy
venvietes asmeniškai. The 
AARP ir AAHSA organizacijos 
gali jums duoti tokių namų 
sąrašus. Kada lankotės tokio
se vietose, stebėkite tarnauto
jus, ar jie gerai atlieka savo 
darbą, ar jie yra draugiški, 
įvertinkite gyvenamąsias pa
talpas ir medicininius patar
navimus. Atminkite, jei ren
kate naują vietą apsigyveni
mui savo seniems tėvams ar 
giminėms, turite būti tiek pat 
kritiški, lyg rinktumėtės tą 
vietą sau pačiam! 

Mes nei vienas negyvensi
me, kaip lietuviška patarlė 
sako — „su saule", todėl susi
tvarkykime savo gyvenimą 
taip, kad būtų lengva ir pato
gu mums gyventi, ir nebūtu
mėme našta vaikams ar ki
tiems artimiesiems. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.09.30. 

ATŠVENTINTA KRIPTA 
ŽUVUSIEMS UŽ 

LIETUVOS LAISVE 

Pusę milijono litų kainavę ir 
dvejus metus trukę kriptos 
restauravimo darbai baigti 
Lietuvos Respublikos kariuo
menės 80-mečio jubiliejui. Ją 
atšventino Lietuvos kariuome
nės karo kapelionas Alfonsas 
Bulota. 

Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus sodelyje lapkričio 22 d. 
Kauno įgulos karius su gar
bingu jubiliejumi sveikino 
Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius. Po 
Vyčio Kryžiaus vėliavos pakė
limo ir karinio parado rengi
nio dalyviai padėjo gėlių prie 
Nežinbmojo kareivio kapo ir 
Laisvės paminklo. 

Kriptos „Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę" atidaryme daly
vavęs Kultūros ministras Sau
lius Šaltenis įvertino istorinės 
relikvijos autentiškumą, jos 
svarbą ateinančioms kartoms. 

Dar 1938 metais generolo 
Vlado Nagio-Nagevičiaus ini
ciatyva karo muziejuje įkurta 
kripta „Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę". Juodo marmuro len
tose aukso raidėmis buvo įra
šyta visų Nepriklausomybės 
kovų metų kariuomenės dali
nių, žuvusiųjų vardai ir pa
vardės. 

Sukakties proga muziejuje 
atidaryta paroda „Lietuvos 
Respublikos kariuomenei — 
80", kurioje daugelis ekspona
tų dienos šviesą išvydo pirmą 
kartą po 1945 metų. (Elta) 

A.tA. 
DONATAS PRAPUOLENIS 

Gyveno Čikagoje. Mirė 1998 m. gruodžio 4 d. 3:30 
vai. ryto sulaukęs 59 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 50 
metų. 

Nuliūdę liko: sūnus Jonas, marti Rita ir sūnus To
mas bei daug artimų giminių. 

Velionis buvo vyras a.a. Ramintos ir sūnus a.a. Au
gustino ir Bronės Prapuolenių. 

Priklausė Knights of Friendship. 
Velionis pašarvotas pirmadienį, gruodžio 7 d. nuo 3 

iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. 
Southvvest Highway, Palos Hills. 

Laidotuvės antradienį, gruodžio 8 d. Po 10 vai.ryto 
religinių apeigų laidojimo namuose, Velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs ir giminės. 
Laidotuvių direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410. 

' A.tA. 
STASIUI BRIEDŽIUI 

taip netikėtai Amžinybėn iškeliavus, skausmo pri-
.slėgtą dukterį VIOLETĄ, „Grandies" tėvų komiteto 
narę, ir svainį dr. VILIŲ MIKAIČIUS su šeima, Veli
onio vaikaites TANIĄ ir KRISTINĄ, ilgametes 
„Grandies" mielas šokėjas, nuoširdžiai užjausdami, 
prašome Briedžių šeimai Dievo paguodos. 

Jauimo tautinių šokių grupė 
„Grandis" 

A.TA. 
Dr. VYTAUTUI DARGIUI, 

Korp! Neo-Lithuania filisteriui mirus, jo žmonai 
LEONTINAI, dukroms MILDAI, JŪRATEI, sūnui 
korporantui LIUTAURUI, jų šeimoms ir visiems arti
miesiems reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

Korp! Neo-Lithuania Čikagos skyrius 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LIUDAS 

BIKNEVIČIUS 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

RIMGAUDAS JONAS ŠVOBA 
Su gi ū liūdesiu ir meile prisimename mūsų bran

gų ir niekada nepamirštamą Vyrą, Brolį, Dėdę ir Žentą, 
kurį Viešrats pasišaukė namo 1997 m. gruodžio 14 d. 

Šv. Mišios už Rimgaudo vėlę bus atnašaujamos 
1998 m. gruodžio 13 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, Detroit, MI. 

Kviečame visus a.a. Rimgaudo draugus, artimuo
sius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti jį 
maldose. 

Giliai liūdinti šeima: žmona Regina Juškaitė-
Švobiene- sesuo Milda Švobaitė Walters, dukte
rėčia Ras« Baužaitė Hirshland su vyru ir seimą, 
uošvė Stefanųa Juškienė ir kiti giminės JAV-se ir 
Lietuvoje* 

DRAUGAS, 1998 m. gruodžio 5 d., šeštadienis 

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

Už a.a. Liudo sielą šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Marijonų 
koplyčioje 

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

Su liūdesiu ir meile . _ , 
Žmona Kazė 

A.fA. 
BERNARDAS ŽUKAUSKAS 

Gyveno Deerfield, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1998 m. gruodžio 2 d. 11:30 vai. ryto sulaukęs 
101 metų. 

Gimė Lietuvoje, Lazdijų apskrityje, Rudaminos pa
rapijoje, Maišymų kaime. Amerikoje išgyveno 49 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Rita Vencloviene, žentas Liu
das, anūkė Viktutė Siliūniene, jos vyras Rimas; pro
anūkės Andreja ir Amilija: anūkas Liudas, žmona Kel
ly, anūkė Audra Venclovaite; sūnus Algis Žukauskas, 
anūkės: Rima Hoak, jos vyras Don; proanūkai Adriana 
ir Sebastijonas; anūkė Elena Butkienė, vyras Renis; 
proanūkai Tessa ir Alekas: anūkai: dr. Vita Sullivan, 
vyras dr. Steven; svaine Baniute Mačiūnienė ir jos 
šeima. 

Velionis priklausė Ateitininkų sąjungai, Korp! Kęs
tutis, Krikščionių Demokratų partijai. ALT'ui. BALF'ui. 
Buvo žinomas lietuvių visuomenės veikėjas Philadel-
phia, PA, kur gyveno 20 metų. 

A.a. Bernardas pašarvotas sekmadienį, gruodžio 6 
d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. 
12401 S. Archer Ave. (Arti Derby Rd.i. Atsisveikinimas 
7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 7 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Ber
nardas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Ber
nardo Žukausko ateitininkų stipendijų fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

1 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLLFREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dažyti smagu! Aleksa Rugieniūle linksmai užsienius pamokų metu 
„Žiburėlio" mokykloje, kuri yra Pasaulio lietuvių centro patalpose Le-
monte. 

Vyčių tautiniu šokių 
grupė pasirodys sekmadienį, 
gruodžio 6 d., 2:45 vai. p.p. 
Museum of Science and Indus-
try International Theater au
ditorijoje, prie 57th St. ir Lake 
Shore Drive. Norintys dau
giau informacijos apie muzie
jaus renginius švenčių metu, 
skambinkite (773) 684-1414. 

Ar žinote, jog pavojinga 
maišyti vaistus su kai ku
riais valgiais? Kartais pa
prastos ,.grapefruitr sultys, iš
gertos po kai kurių vaistų nuo 
alergijų ar širdies ligų gali su
kelti rimtas reakcijas. Skam
binkite vSOO) 639-8140 ir jums 
atsiųs nemokamą knygelę 
.,Food & Drug Interactions". 

Kun. Antanas Saulait is , 
SJ, gruodžio 13 d., 12 vai. 
Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje aukos kalėdinio su
sikaupimo Mišias. Vargonais 
gros muz. Vytautas Gutaus
kas. Po pamaldų bus pietūs 
(vieta bus paskelbta vėliau), 
kurių metu kun. A. Saulaitis 
kalbės apie Lietuvą, parodys 
filmą. Visi nuoširdžiai kvie
čiami. 

KALĖDŲ PRAMOGOS 

Chicago Cu l tu r a l Cen t e r , 
78 East VVashington St., 
praneša gruodžio mėnesio 
pramogų kalendorių: 

Ketv., gruodžio 10 d. -
operų ištraukų koncertas 6:30 
- 8:30 v.v. Randolph Cafe pa
talpose. 

Sekm., gruodžio 13 d., -
Protege Orchestra kalėdinis 
koncertas 3 - 5 vai. p.p. Pres-
ton Bradley Hali. 

Šešt . g ruodžio 19 d., -
Chicago Children's Choir 
kalėdinis koncertas ir dau
gybė teatro ir muzikos pasiro
dymų. 10 v.r. - 3 vai. p.p., įvai
riose centro vietose. 

Sekm.. gruodžio 20 d., -
Šekspyro vaidinimas ,A Mid-
summer Night's Dream". 2 - 4 
vai. p.p. Cassidy Theater: Hel-
lenic Chorai Society kalėdinis 
koncertas 3 vai. p.p., Preston 
Bradley Hali. 

Antr., gruodžio 29 d., -
Pamokos sukurti meniškas 
padėkos atvirutes 2:30 - 4 vai. 
p.p.. Randolph Cafe. 

Kiekvieną pirmadienį -
1:00 vai.. Randolph Cafe pa
talpose vyksta gimtadienių 
paminėjimas muzikos aplin
koje. Būna (vairūs pasirody
mai. Švenčiantys gimtadienį 
apdovanojami. 

Įėjimas į Cultural Center 
renginius yra nemokamas 
Norintys daugiau informaci
jos, skambinkite (312) 744 -
6630. 

Tauragės L ie tuv ių klubo 
narių metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d., sekmadie
nį. 2 vai. p.p. Šaulių namuose. 
Visus nar ius kviečiame susi
rinkime dalyvauti . 

Lemonto P a s a u l i o l i e tu
viu c entro Dailės muziejaus 
salėje gruodžio 6 d., sekmadie
nį, 1 vai.p.p. galėsite išgirsti 
kalėdiškos baroko muzikos. 
Jums dainuos puiki, Čikagos 
apylinkėse j au žinoma, daini
ninkė Angel Petro (sopranas), 
o ja i baroko laikų klavesinu 
akompanuos Rokas Zubovas. 

P a s t a t y k i m e P a s a u l i o l ie
tuvių c e n t r o sodelyje pa
minklą žuvusiems už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę! 
Skulptoriaus Ramojaus Mozo-
liausko projektas pavadintas 
„Partizano motina". Skulpto
rius už savo darbą neims jokio 
atlyginimo, ta i - jo auka žuvu
siesiems. Prašome, prisidėkite 
prie šio projekto įgyvendini
mo. Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Čekius rašyti: Lithua-
nian VVorld Center m siųsti 
ižd. Vytautui Čepėnui, 3181 
Grandview PI., Daritm, IL 
60561. 

Ada S u t k u v i e n ė , Beverly 
Shores, IN, ilgametė Draugo 
fondo garbės narė. nesibai
giant rudens vajui, a ts iuntė 
500 dolerių prie ankstyvesnių 
2.550 dolerių įnašų, iš viso su
teikiant 3,050 dolerių paramą 
Draugo fondui. Ada Sutkuvie
nė yra sukūrus i Draugo fondo 
emblemą, kur i puošia visus 
Draugo fondo leidinius. Už di
delę paramą nuoširdžiai dėko
jame. 

Č i k a g o s Ht. m o k y k l o s 
Ka lėdų eg lutė vyks gruodžio 
19 d.. 11 vai. r. J aun imo cen
tro didžiojoje salėje. Kviečiami 
ne tik mokinių tėvai ir arti
mieji, bet ir lietuviškoji visuo
mene — parodykime savo vai
kams , kad ver t iname jų 
pas tangas mokytis lietuviškai. 

Čikagos l it . mokykla i la
b a i r e i k a l i n g a s akordeonis 
t a s (arba akordeonis tė ) . 
Prašome kreiptis į mokyklos 
vedėją Jū ra t ę Dovilienę, tel. 
630-832-6335. 

Vyresn iųjų l i e tuv ių cen
tre , „Seklyčioje", gruodžio 9 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. 
kalbės žurn. Juozas Žygas 
apie vyresniųjų ta ip pamėgtą 
žurnalą ..Pensininką", reda
guojamą Karolio Milkovaičio. 
Bus parodyta vaizdajuostė iš 
Los Angeles Lietuvių dienų (ją 
paruošė V. Bakait is) . Po pro
gramos — bendri pietūs. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite! 

Tradic ine K ū č i ų v a k a r i e 
n ę ruoš ia vyresniųjų lietuvių 
cent ras Čikagoje gruodžio 23 
d., trečiadienį, 4 vai . p.p. Nor
inčius dalyvauti, prašome ne
delsiant registruotis asme
niškai arba tel. 773-476-2655. 

J u o z a s ir P r a n ė Masi-
l ionia i , Chicago, IL, ilgame
čiai Draugo fondo nariai , ru
dens vajui besibaigiant, įteikė 
475 dolerius prie ankstyves
nių 525 dolerių įnašų ir tapo 
D F g a r b ė s n a r i a i s . Labai dė
kojame už nuoširdžią paramą 
Draugo fondui, dalį pensijos 
su taupant ir tuo remiant 
,,Draugo" dienraščio leidybą, 
kai mūsų aukš tų atlyginimų 
profesionalai įdeda 10 dolerių 
į Draugo fondo vokelį ir jau
čiasi lietuviškos spaudos rė
mėjais. 

Advento s u s i k a u p i m a s 
Švč . M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marąuet te Parke 
vyks gruodžio 11-13 d. J am 
vadovaus Vatikano radijo lie
tuviškų laidų direktorius kun. 
Virginijus Vailentas . 

ALMOS FONDAS 

Šv. Antano parapijos, 
Frankfort , IL, k lebonas 
k u n . Vytas M e m e n ą s aukojo 
1,000 dol. 

A.a. Venai Laurai t iene i 
mirus, jos atminimą pagerb
dami, Petras ir Irena Vėbrai 
aukojo 25 dol. * 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu — dėkui! 

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių, Tax. I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui, siųsti 
2711 VVest 71st Str., Chicago, 
IL 60629. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

DRAUGO FONDAS 
I K 6 3 n f S t r » 6 t f 

Chicago, IL 90929 
I M 779-585-9500 

BAIGIASI RUDENS VAJUS 
Šiaurės vėjas jau baigia 

išnešioti paskutiniuosius ru
dens lapus. J a m vis dar nepa
siduoda darželio chrizante
mos, žiedais vis dar sveikin
damos saulę, nežinodamos, 
kad ir j a s j au greit nugnybs 
lediniai šal tuko pirštai. 

Baigiasi ir Draugo fondo lė
šų telkimo rudens vajus, ir 
tik retas laiškas, kaip tie reti 

IŠ ARTI IR TOLI 

VOKIETIJOS LB 
BIULETENIS 

Vokietijos LD valdyba lei
džia savo žinių biuletenį „In
formacijos". Siekiama, kad su
teiktų „informacijos" žinių 
apie vidinį bendruomenės gy
venimą. „Informacijos" dėl fi
nansinių priežasčių gali išeiti 
tik 4 kar tus per metus. 

Šiuo metu trys apylinkės iš
leidžia savo aplinkraščius, tai 
— Romuvos, Muencheno ir 
Stut tgarto apylinkės. 

DETROITO SKAUTAI 
RUOŠIA KŪČIAS 

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautai ir skautės 
šįmet ruošia Kūčias skautams 
ir Detroito bei apylinkių lietu
viškai visuomenei, šventė sek
madienį, gruodžio 13 d., 4 vai. 
p.p. vyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. 

Pradėsime iškilminga suei
ga, kurioje visi broliai ir sesės 
dalyvauja išeiginėse uniformo
se. 

Kviečiame visus. Norintieji 
šventėje dalyvauti prašomi iš 
anksto pranešti Dainai Anu
žienei, tel. 517-545-0925. 
Kviečiame kiekvieną dalyvau
siančią šeimą prie Kūčių vak
arienės prisidėti kokiu nors 
tradiciniu valgiu. Pradėkime 
kalėdinį laikotarpį kartu. 
Lauksime visų. 

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

Detroito „Žiburio" lituanisti
nės mokyklos Kalėdų eglutė 
sekmadienį, gruodžio 20 d., 12 
vai. vyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Bus ir vaišės — 
kugelis, dešros su kopūstais, 
pyragai ir kava. Mokiniai vai
dins Lėlės Viskantienės para
šytą ir režisuotą vaizdelį „Už
burtas miškas". Atvyks ir Ka
lėdų senelis Kviečiame visus. 
Informacijai kreipkitės į mo
kyklos vedėją Regina Puško-
riene. 

rudens lapai, beužklysta į fon
do raštinę. Rudens vajus iki 
šiol atnešė tik 31,651 dolerių, 
per pusę mažiau negu pernai. 
Gal šio rudens stiprūs vėjai 
nunešė doleriukus į kitus fon
dus, gal jų mažiau nubyrėjo iš 
aukotojų piniginių,, gal juos 
vėjai stipriau neša anapus At
lanto, kartais pamirštant sa
vus namus ir savus reikalus. 
Tačiau Draugo fondas pama
žu vis labiau artėja prie mili
jono, jo reikalingumą sup
rantant ir paremiant ilgame
čiams DF nariams, rėmėjams 
ir garbės nariams. 

Jau gatvėse skamba Kalėdų 
varpeliai ir aukų rinkėjai svei
kina pinigėlį įmetusį su šv. 
Kalėdomis. Draugo fondas, 
gatvėse neturėdamas rinkėjų 
su Kalėdų varpeliais, nuošir

džiai sveikina kiekvieną 
„Draugo" skaitytoją, Kalėdų 
proga į pašto dėžutę įmetusį 
laišką Draugo fondui su dides
ne ar mažesne Kalėdų senio 
dovanėle. Tokia dovanėlė bū
tų labai gražus 1998 metų ru
dens vajaus užbaigimas ir pa
pildoma parama šio rudens 
derliui. 

Visiems, kurie „Kalėdų se
nelį" nusiųs į Draugo fondą, iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame. 

RUDENS VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Su 200 dolerių: 
Jadvyga ir Petras Gruodis, 

garbes nariai, iš viso 1,5000 
dol. ChicagoJL. 

Joseph V. Vizgirda, garbes 
narys iš viso 1,445 dol., Au-
rora,IL. 

Leonas ir Nijolė Maskaliū-
nai, Palos Hts, IL. 

Su 150 dolerių: 
Ramunė Dičius, garbes 

narė, iš viso 1,400 dol., Dana 
Point, CA. 

Su 100 dolerių: 
Margarita Zubrickienė, iš vi

so 550 dol., Weston, Canada 

Stasė Matulevičius, iš viso 
200 dol., Toronto, Canada 

Petras Brizgys, iš viso 605 
dol., Hickory Hills, IL. 

Aldona Prapuolenis, iš viso 
435 dol., Putnam, CT. 

Elena Jasaitienė, iš viso 900 
dol., St. Petersburg, FL. 

Irma ir Vytautas Strolia, 
Fair Lawn, NJ. 

Stasys Naumus, Dearborn 
Hts., MI. 

Agota Šuopys, iŠ viso 250 
dol., Chicago, EL. 

S u 50 dolerių: 
Isabelė Laučkienė, iš viso 

410 dol., Bethesda, MD. 
Konstancija Markauskas, 

Cicero,IL. 
S u 40-20 dolerių: 
Joana Mikalauskas, iš viso 

195 dol., Chicago.IL. 
Aldona Markelienė, iš viso 

340 dol., OakLawn,Il. 
Ona Adomaitienė, iš viso 

500 dol., Sunny Hills, FL. 
Jonas Butvilą, iš viso 490 

dol., La Grange, IL. 
Antanas Tuskenis, iš viso 60 

dol., Burbank, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. Fondo iždininkas • • • i 

..Pipirų ratrlio" vaikučiai su mamytėmis. Šią ..priešmokyklinę mokyklėlę" suorganizavo pačios jaunos mamos, 
kurios nori. kad jų vaikučiai bendrautų su lietuviukais ir kalbėtų lietuviškai. Iš kaires: Daina Majauskienė, Jo
nukas Majauskas Kristina Razmienė, Gabriele Razmaitė, Linda Rugienienė, Kovas Rugienius. Viktutė Stro-
pute. Gilius Blin?trubas. Lilija Kelpšiene. Adomas Kelpša, Lora Mikužienė, Juozukas Mikužis; stovi: Egidija 
N( fiodovienė. Andrius Paltanavičius, Gina Blinstrubiene, Dalia Stropienė. 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen P k , 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

(8k.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos \ ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3533 
S A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60809. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat FL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk) 
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h S t Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija ir Vi l imas Nel
sonai . TeL 773-233-6335. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invali
dams vaikams, bei daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo Dana ir Viktoras Kocha-
nauskai $200 paremti Almos 
Adamkienės labdarą; Sigitas 
Bigelis $100, a.a. Onos Simo-
naitienės atm.; Nijolė Kers-
nauskaitė $20? Nancy ir Tho-
mas Thelen $600; Daina ir dr. 
Donatas Siliūnai $200; Jane 
Bode $60; Izabella Parulienė 
$240 metams paremti mergy
tę, Mark Golden $75 Kalėdų 
dovanos remiamiems vaiku
čiams; Alma ir Daniel Ericson 
$800 metinė parama ir dova
nos dviems remiamiems vai
kams; Aldona Jašmantienė 
$240 metams paremti mergy
tę; Nida ir Michael Verachtert 
$250 savo vestuvių proga; Si
gutė Žemaitienė invalido ve
ž i m ė l i Labai ačiū! „Saulutė" 
(JSunlight Orphan Aid for Li-
thuania") 419 Weidner IUL, 
Buffalo Grove, IL 60089, 
tel. (847) 537-7949, Tas ID 
#36-3003339. 

(sk) 

• Rita ir Rimantas Pen-
čylai, Palos Heights, IL, Va
cys ir Olga Numgaudai, La-
Grange Park, DL, Cheryl L. 
Bugy, Dowagiac, MI, Marija 
Bajorūnienė, Pompano Beach, 
FL., Apolonija Vitkus, West 
Hartford CT, Hartfordo ka
vutės klubas, Vera W. McGin-
ty, Montrose PA, Heidi Ann 
Norderock, Chicago, IL, dr. 
Betty R. Falkensten, Miners-
ville PA, dr. Alina ir V. Do-
manskiai, Palos Park, IL, dr. 
Janina Jakševicienė, Oak 
Lawn, IL, visi šie geri žmonės 
globoja po našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami globą vaikams ki
tiems metams visi atsiuntė po 
$150. Našlaičių-vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71st SU, Chicago, DL, 
60629. 

(sk) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais į mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Tik 42 centa i u i minutę 
skambinant į Lietuvą per RSL 
COM USA. Šaunu! Pigiausi 
įkainiai skambinant bet kur 
pasaulyje. Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Teiraukitės 
lietuviškai 708-386-0556. 

(sk.) 
• Dėmesio! Legaliai išrūpinu 
vairavimo teises (Drivers Lic), 
Illinois I.D., vizų pratesimą -
pirmą, antrą, trečią kartą. 
Ed.Šumanas, tel. 1-708-720-
2 8 5 1 (sk.) 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, TL 60829, t e l . 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
• Išnuomojamas 3 kamb. 

butas prie 66 St ir Kedzie Ave; 
su baldais ir šiluma; $380 mėn. 
TeL 708-425-7160 

(sk.) 
• William ir Lorraine 

Durbin vardu, jų vaikai ir 
vaikaičiai paaukojo Lithua-
nian Mercy Lift $649, paremti 
Jurbarko ligoninę per Onos 
Kutkaitės Durbin fondą. 
Ona Kutkaitė Durbin, William 
motina, buvo kilus iš Jurbar
ko, Lithunian Mercy Lift 
širdingai dėkoja visai Durbin 
šeimai. 

(sk) 

• Nauji Lietuvos vaikų-
naš la ič ių rėmėjai: Mary ir 
Garland Houk, New Castle 
PA, atsiuntė $500, Brother 
Richard Houk, Abbey of Geth-
semani, Trappist, KY — $125 
ir Vladas Navickas, Chicago 
IL — $50. Lietuvos vaikų var
du dėkojame dosniems aukoto
jams. „Lietuvos Našlaič ių 
globos" komitetas, 2711 
West 71st S t , Chicago, IL 
60629. . , . 

(sk) 
• L e g a l i a i dar g a l i m a 

i š r ū p i n t i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, te l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

• Michael Vogt ir Jbyčė 
Conlon iš Germantovsm, Ma-
ryland, prisimindami a.a. 
Emiliją Railą, paskyrė $50 Li-
thuanian Mercy Lift. Lithua-
n i a n Mercy Lift nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams už 
jų dosnumą. (sfc) 

• Union Pier Lietuvių 
draugijos tradicinė Kūčių 
vakarienė įvyks šeštadienį, 
gruodžio 12 d. 3 vaLp.p. Mi-
chigan laiku Baptistų salė
je, 16003 Lake Shore Rd., 
U n i o n Pier, MI. Nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti. , .s 

(sk. 
TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 

BAŽNYČIA 
6S41 S. Troy S t , 

Chicago, IL 60629 
sekmadieniais 10:30 vai. ryto 

lietuviškos pamaldos 
ir sekmadienine mokykla 

Vyskupas Hansas Dumpys 
TeL 708-3864268 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 gMeSJ 8d, Chksgo, IL 60629 

TeL 773482-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gflbaitis 
Crrihnea ir krimmalmės bylos 

6247 8JfodaieAvenue 
Chicago, R, 60628 
TeL 778-776-8700 

TollfrM 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

9TJ.aalv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4686 W. 68 Street 
Chkago,IL 60629 

(Skereai gatves nuo .Draugo") 
TeL 778.8844100. 

TeL 680-887-0800, Lsaaoat, IL 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
UBane 4 LFevman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimu ir kt bylose 
6818 8. Areber AM, Ckieaga, 

IL SOStt. TeL S474S1-7SM 
(kalbame lietuviškai). Mes jūsų 
paslaugoms 7 dienas per savaite 

aeea 


