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Kultūros ministerija rems
užsienio lietu viją

6 d.Vilnius, lapkričio 
(Elta) — Penktadienį Vilniuje 
baigėsi Lietuvos Seimo ir JAV 
Lietuvių bendruomenės atsto
vų komisijos posėdžiai. Per 
penkias komisijos posėdžių die
nas nagrinėti Lietuvos ekono
minės plėtros, kultūrinio ben
dradarbiavimo, jaunimo rei
kalų, paramos užsienio lietu
vių bendruomenėms klausi
mai.

Penktadienį, paskutinę ko
misijos posėdžių dieną, JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė ir 
Lietuvos kultūros ministras 
Saulius Šaltenis pasirašė me
morandumą, kuriame sutaria
ma bendradarbiauti tvarkant 
išeivijos archyvus, finansiškai 
remti jų žiniasklaidą. Siekiant 
integruoti užsienio lietuvijos 
jaunimą į Lietuvos gyvenimą, 
numatoma istorinėse etnogra
finėse Lietuvos vietose rengti 
nuolatines pažintines-kūry- 
bines stovyklas.

Amerikos lenkai
palaikys Lietuvą kelyje į NATO

Čikaga-Vilnius, lapkričio 
5 d. (BNS) — Lietuvos siekį 
įstoti į NATO per kitą plėtros 
ratą rems ir maždaug 30 mili
jonų Jungtinėse Valstijose gy
venančių lenkų.

Tai sakoma Čikagoje įvy
kusio Amerikos lenkų kongre
so (ALK) Nacionalinės direk
torių tarybos posėdžio nuta
rime.

Pasak dokumento, lenkų 
bendruomenė, ištikima šūkiui 
„Už mūsų ir jūsų laisvę”, rems 
Lietuvos priėmimą į Šiaurės 
Atlanto sąjungą „su tokiu pat 
entuziazmu, kurį parodė, ko
vodama už savo protėvių tėvy
nės narystę NATO”.

Lietuvos URM aukšti pa
reigūnai pasveikino šį spren
dimą, kuris priimtas, atsi
žvelgiant į Lietuvos Seimo, vy
riausybės ir valstybės gyven
tojų prašymus.

**************** 
Vašingtonas, lapkričio 6 d.

Amerikos lenkų spaudimas 
Vašingtono administracijai 
gali padėti Lietuvai įgyven
dinti savo strateginį tikslą 
tapti NATO nare, mano įta
kingas JAV Lenkų bendruo
menės aktyvistas.

JAV gyvenantis ilgametis 
„Radio Free Europe” Lenkų 
redakcijos vadovas Jan No- 
wak-Jezioranski sakė, kad pir
masis žingsnis šia kryptimi 
yra spalio 31 dieną Čikagoje 
vienbalsiai priimtas Amerikos 
Lenkų kongreso Nacionalinės 
direktorių tarybos nutarimas.

Aktyvus Amerikos Lenkų 
bendruomenės veikėjas J. No- 
wak-Jezioranski mano, kad 
JAV Lenkų bendruomenės pa
rama Lietuvai gali turėti ne
mažos įtakos, Vašingtonui ap
sisprendžiant dėl Lietuvos 
pakvietimo į NATO.

„Aš mačiau, kaip aktyviai 
daugiamilijoninė Amerikos 
Lenkų bendruomenė rėmė 
Lenkijos priėmimą į NATO. 
Visais adresais — į JAV Kon
gresą, Baltuosius Rūmus — 
buvo siunčiami šimtai tūks
tančių laiškų, telegramų su 
reikalavimu balsuoti už Len
kijos priėmimą į Šiaurės At
lanto sąjungą. Lenkų bendruo
menė elgėsi puikiai, nors ir 
neturėjo didelių lėšų”, sakė jis.

J. Novvak-Jezioranski mano, 
kad panašios paramos iš JAV 
lenkų dabar gali tikėtis ir Lie
tuva.

JAV lietuviai inžinieriai iš
kėlė pasiūlymą atstatyti Medi
ninkų pilį. Šiam tikslui renka
mos lėšos, rengiami projektai 
paversti šį istorinį statinį kul
tūros centru. Bendrame me
morandume numatoma toliau 
tęsti bendradarbiavimą atsta
tant Medininkų pilį. Lietuvos 
kultūros ministerija ir JAV 
LB taip pat ketina kartu reng
ti įvairius kultūros renginius. 
Pvz., organizuoti Amerikoje 
Lietuvos himno autoriaus Vin
co Kudirkos 100-ųjų mirties 
metinių minėjimą 1999 me
tais, o 2000 m. Kanadoje — 
JAV LB šokių šventę.

Memorandume taip pat nu
matyta, kad Lietuvos kultūros 
ministerija kasmet skirs lė
šų vaizdajuostėms, kompakti
nėms plokštelėms, kompiute
rių programoms, kultūros pa
veldo, kultūros ir meno temo
mis leisti bei siųsti JAV Lietu
vių bendruomenei.

Jis išreiškė įsitikinimą, kad 
Amerikos lenkai rems JAV lie
tuvių veiksmus, siųs laiškus ir 
telegramas JAV prezidentui, 
Valstybės sekretorei, Kongre
so nariams. „Jeigu suvieny
sime jėgas — tikrai tikslą pa
sieksime”, tiki J. Novvak-Je- 
zioranski.

„Pirmasis Amerikos politi
kas, iškėlęs Lietuvos priėmimo 
į NATO klausimą, buvo lenkų 
kilmės politologas ir visuo
menės veikėjas Zbigniew Brze- 
zinski, kuris viename savo 
straipsnių pabrėžė, kad į 
antrąją NATO plėtros grupę 
turėtų būti pakviestos Lietuva 
ir Slovėnija”, priminė J. No- 
wak-Jezioranski.

Jo nuomone, Lietuvos „by
lai” būtų naudinga Vašing
tone surengti bendrą Lietuvos 
ir Lenkijos parlamentarų su
sitikimą su JAV Kongreso 
nariais.

Seimo vadovas 
Madride mato 

„sutrikusią 
Lietuvą”

Madridas, lapkričio 6 d. 
(BNS) — Madride viešintis 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis sako, kad Lietu
va pernelyg sutriko dėl Euro
pos Komisijos rekomendacijos 
nepriskirti jos prie narystei 
ES geriausiai pasiruošusių 
kandidačių grupės.

Pasak Seimo pirmininko, 
Komisijos išvados „nėra nei 
absoliučiai netikėtos, nei visai 
nepelnytos”.

V. Landsbergis „tvarkytinais 
dalykais” vadina užtrukusį 
valstybinių bankų privatiza
vimą, lėtą viešojo administra
vimo įstatymų priėmimą, ne
įgyvendintą valdininkų at
sakomybę prieš pilietį bei vil
kinamą žemės reformą.

„Kai paskiros grandys dirba 
taip, lyg turėtų daug laiko, vi
sas mechanizmas juda lėtai”, 
sakoma penktadienį iš Madri
do atsiųstame Seimo pirmi
ninko atstovės spaudai prane
šime.

Pranešime taip pat pažy
mima, kad Lietuva be reikalo 
pati pernelyg sureikšmina Ig
nalinos atominės elektrinės 
problemą. „Žinom, kad IAE 
neamžina, tad laikui atėjus ji 
bus uždaryta. Jeigu Europos
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Lapkričio 6 d. ant Vilnelės upės esančios Rokantiškių užtvankos buvo ati
daryta pirmoji Lietuvoje lašišinių žuvų pralaida, kuri saugos nykstančias 
praplaukiančias žuvis — lašišas, žiobrius, šlakius. Apie 30 metrų „žuvų 
tako ” statyba kainavo per 93,000 litų, kurių trečdalį sumokėjo Švedijos 
gamtosaugininkai. Lietuvos Aplinkos ministerijos duomenimis, apie 70 
proc. lašišinių žuvų neršto vietų šiuo metu yra užtvertos nepraplaukiamo
mis užtvankomis, todėl šių žuvų Lietuvoje smarkiai sumažėjo, jos ilgų lai
ką buvo įrašytos į Raudonąją knygą. Lapkritį į Lietuvos upes neršti at
plaukia apie 10,000-20,000 retų žuvų, ir jų pakaktų, kad gana daug jau
niklių žuvų grįžtų į Baltijos jūrą.

Nuotr.: Akcinės bendrovės „Vūsta” įrengta žuvų pralaida laukia „ke
liauninkių”. (Elta,

Rusija neskuba grąžinti 
ambasadų pastatų 
Baltijos valstybėms

Maskva, lapkričio 6 d. 
(BNS) — Rusijos Užsienio rei
kalų ministerija kol kas ne
nusprendė, kaip reaguos į Eu
ropos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos (ETPA) nuolatinio 
komiteto nutarimą, kuriame 
Maskva raginama grąžinti 
trims Baltijos valstybėms jų 
prieškario ambasadų pastatus 
Paryžiuje ir Romoje.

Rusijos URM atstovas Vla-

Valdas Adamkus —
Susi vienij imo 

Lietuviu Amerikoje
Garbės narys

Lapkričio 4-6 dienomis St. 
Petersburg Beach, FL, įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje (SLA) 66-tasis seimas, su
traukęs daug SLA atstovų bei 
svečių iš JAV ir Kanados.

SLA pirmininkas Vytautas 
Kasniūnas vykdomosios val
dybos vardu kreipėsi į seimo 
atstovus, pasiūlydamas ilga
metį SLA atstovą, Lietuvos 
Respublikos prezidentą Valdą 
Adamkų išrinkti Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Gar
bės nariu.

66-tasis SLA seimas gau
siais plojimais ir atsistojimu 
vieningai pritarė šiai idėjai.

SLA Garbės nare taip pat 
buvo išrinkta SLA generalinė 
sekretorė Genovaitė Meiliū- 
nienė.

Vytautas Kasniūnas,
SLA pirmininkas

Sąjunga nori tą padaryti 
greičiau, tąsyk tikimės, kad 
padės, pirmiausia atsiųsdama 
ekspertus. Po to skaičiuosime, 
derėsimės”, mano V. Lands
bergis.

dimir Rachmanin sakė neži
nąs apie jokią galimą URM re
akciją, o Rusijos nuostata „vi
suomenei žinoma ir nesikei
čia”.

Kaip žinoma, Rusija, prieš 
įstodama į Europos Tarybą, 
pažadėjo „greitai išspręsti vi
sus klausimus, kylančius dėl 
turto grąžinimo, jei į jį preten
duoja ET narė”.

Rusijos URM pripažįsta, 
kad po II pasaulinio karo trijų 
Baltijos valstybių ambasadų 
pastatai — trys Paryžiuje ir 
vienas Romoje — buvo per
duoti Sovietų Sąjungos dip
lomatams. Teisiniu požiūriu 
pastatai tebėra Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos nuosavybė, bet 
jų nepavyksta grąžinti, nes 
jais naudojasi asmenys, turin
tys diplomatų neliečiamybės 
statusą.

ETPA nuolatinis komitetas 
minėtąjį nutarimą priėmė tre
čiadienį. Balsuojant dokumen
tui nepritarė tik Rusijos atsto
vas Viktor Višniakov.

Dokumente minima Estijos 
nuosavybė yra jau nugriautas 
ir toje vietoje pastatytas nau
jas pastatas. Prancūzijos teis
mas jau nutraukė Estijos pa
teikto ieškinio dėl turto grąži
nimo nagrinėjimą.

Latvijos nuosavybė taip pat 
yra pastatas Paryžiuje. Pran
cūzuos URM mano, kad šią 
problemą turi išspręsti Latvija 
ir Rusija.

Analogišką Lietuvos ieški
nį Prancūzijos teismas atme
tė.

Dokumente taip pat mini
mas Lietuvoje ambasados Ro
moje pastatas, dėl kurio dabar 
vyksta Lietuvos ir Rusijos de
rybos.

Švedijos atstovo Goran

Socialdemokratai 
nori „senojo laiko”

Vilnius, lapkričio 6 d. 
(BNS) — Seimo socialdemo
kratų frakcija prisidėjo prie 
ragintojų sugrąžinti Lietuvoje 
II juostos laiką.

Spaudos konferencįjoje penk
tadienį frakcijos narys Juozas 
Olekas informavo, kad social
demokratai prieš mėnesį krei
pėsi į vyriausybę bei Sveikatos 
apsaugos ministeriją, prašy
dami atsakyti, koks buvo pa
siektas ekonominis efektas bei 
koks buvo poveikis žmonių 
sveikatai, šį pavasarį įsiga
liojus I juostos laikui.

Pasak J. Oleko, nesulaukę 
atsakymo, socialdemokratai 
patys surinko duomenis iš 
įvairių sričių specialistų, me
dikų bei mokslininkų.

.Apibendrinus galima tvir
tinti, kad laiko juostos pakeiti
mas turėjo žymiai daugiau 
neigiamų pasekmių, nei tei
giamų”, tvirtino parlamenta
ras.

Socialdemokratų žiniomis, 
pakeitus laiko juostą, labai 
padaugėjo autoavarijų, nelai
mingų atsitikimų, sumažėjo 
žmonių darbingumas, nes pu
sė aktyvaus paros meto gau
bia tamsa.

J. Olekas mano, kad vyriau
sybė turi apsispręsti, ar grįžti 
prie senojo laiko, ar pakeisti 
darbo laiko pradžią.

Išteisinta dėl 
žmogaus žūties

kaltinta
buvusi ministrė
Vilnius, lapkričio 6 d. 

(BNS) — Seimo narė Laima 
Andrikienė sveikino Genera
linės prokuratūros sprendimą, 
patvirtinusį, jog ji nėra kalta 
dėl žmogaus mirties per inci
dentą Kaune šį pavasarį. „Pa
galiau visuomenė sužinos, jog 
aš nesu kalta”, sakė buvusi 
Europos reikalų ministrė.

Plačiau komentuoti Genera
linės prokuratūros išvadas ji 
atsisakė, nes dar išsamiai jų 
neišstudijavo.

Generalinė prokuratūra pra
nešė nutraukusi baudžiamąją 
bylą dėl kauniečio Vlado Pun- 
dziaus mirties fakto bei chu
liganizmo.

Byla buvo iškelta kovo 14 
dieną, kai Kaune, per įtū- 
žusios minios piketą prieš tuo
metinę Europos reikalų mini
strę L. Andrikienę, mirė 57- 
erių metų kaunietis V. Pund- 
zius.

Netrukus po incidento kai 
kurie liudytojai tvirtino matę, 
jog vyrą parbloškė ministrės 
automobilis.

Per maždaug 10 mėnesių 
trukusį tyrimą speciali Gene
ralinės prokuratūros, Val
stybės saugumo ir policijos pa
reigūnų operatyvinė grupė 
nustatė, jog ministrės auto
mobilis nekliudė V. Punziaus 
ir ji dėl mirties nekalta.

Kauniečio mirties priežastis 
tyrė dvi komisijos. Viena pa
darė išvadą, kad V. Pundziaus 
mirtį nulėmė galvos trauma, 
tačiau papildoma ekspertizė 
nustatė, jog kaunietis mirė 
nuo širdies ydos. Šią išvadą 
patvirtino ir užsienio specia
listai.

Magnusson paruoštame nuta
rime teigiama, kad Baltijos 
valstybių ir Rusijos derybose 
dėl pastatų grąžinimo nepa
siekta beveik jokios pažangos. 
Procedūra numato, kad nuta
rimą apsvarstys ETPA minis
trų komitetas,

Nr. 218

Lietuva per savaitę
* Lvovo gyventojai šiltai 

sutiko antrą dieną Ukrainoje 
viešintį Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų, išėjusį pėsčio
mis pasivaikščioti po jų mies
tą. Miesto aikštėje V. Adam
kų pasitiko gausus būrys gy
ventojų. Jie šūkiais „Lietuva” 
sveikino prezidentą ir vadino 
jį „demokratijos simboliu”. 
Paklaustas, kodėl vizitui pasi
rinkęs Lvovą, prezidentas sa
kė atvykęs išreikšti padėką 
miesto gyventojams už jų pa
ramą, Lietuvai siekiant ne
priklausomybės. 1990 m. Lvo
ve buvo rengiami mitingai, pa
laikantys Lietuvos kovą už ne
priklausomybę.

* Krašto apsaugos mi
nisterijos vadovai išplatino 
pareiškimus dėl, jų nuomone, 
spaudos vykdomos „šmeižimo 
kampanijos” prieš vieną daž
niausiai minimų kandidatų į 
kariuomenės vadus pulkinin
ką Arvydą Pocių. Krašto ap
saugos savanorių pajėgų va
das 41-metis A. Pocius mini
mas tarp geriausių kandidatų 
į Lietuvos kariuomenės vadus. 
Jo kandidatūrą palaiko Seimo 
pirmininkas ir krašto apsau
gos ministras. Tačiau prezi
dento, kuris skiria ir atleidžia 
ginkluotųjų pąjėgų vadą, kan
didatu neoficialiai laikomas 
dabartinio kariuomenės vado 
pavaduotojas pulkininkas Val
das Tutkus. (BNS)

* Socialinio draudimo 
fondo valdybos direktoriaus 
įsakymu, skiriamas naujas 
pensijas bei pašalpas gavėjai 
galės atsiimti tik bankuose. 
„Tai nebus daroma prievarta. 
Invalidams ar vyresniems 
žmonėms pensijos bus moka
mos jiems patogiu būdu”, pa
brėžė „Sodros direktorius. Me
tinės palūkanos banke laiko
moms pensijoms sieks 4 pro
centus.

* Kol Lietuvos ir Ukrai
nos prezidentai Kijeve tvar
kė valstybinius reikalus, jų 
žmonoms Almai Adamkienei 
ir Liudmilai Kučma buvo pa
siūlyta atskira kultūrinė pro
grama. Tačiau L. Kučma neat
sispyrė pagundai pabendrauti 
su jaunystėje garbintomis ki
no žvaigždėmis ir, nepaisyda
ma protokolo subtilybių, už
kalbino Lietuvos valstybinės 
delegacįjos narius, aktorius 
Regimantą Adomaitį ir Juozą 
Budraitį. „Iki šiol prisimenu 
jūsų sukrečiančius vaidmenis 
filme ‘Niekas nenorėjo mirti’ ”, 
sakė Ukrainos prezidento 
žmona. Į R. Adomaičio repli
ką, kad „nuo to laiko praėjo 
koks šimtas metų”, ji atsakė, 
kad „tikrosios vertybės nenu
stoja jaudinti”. (Elta)

* Spalio mėnesį Lietu
voje infliacija buvo 0.4 
proc., o Latvijoje ir Estijoje — 
0.2 proc. Baltijos valstybių 
statistikos valdybos skelbia, 
jog šiemet per 10 mėnesių 
Latvįjoje infliacija sudarė 2.1 
proc., Lietuvoje 2.2 proc., Esti
joje — 6.4 proc. (BNS)

* Senojo Palangos tilto 
liekanų neleidžia pašalinti 
audringa jūra. Miesto savival
dybės vadovai nuogąstauja, 
jog, jeigu darbai šiemet nebus 
baigti, pinigus teks grąžinti į 
biudžetą ir kitąmet jų gali ne
gauti. Palangos tilto jūros dar
bams vyriausybė yra skyrusi 1 
milijoną litų. Nors apie 80 
proc. senojo tilto liekanų jau 
yra pašalinta, tačiau darbus 
baigti trukdo nepalankūs orai.

(Elta)

* Lietuvos ministras pir
mininkas Gediminas Vagno
rius lapkričio 6 dieną aplankė 
Kauno arkivyskupą metropo
litą Sigitą Tamkevičių ir savo 
bei visos vyriausybės vardu 
pasveikino Jo Ekscelenciją 60- 
ties metų sukakties proga. Ar
kivyskupui įteiktame sveiki
nime sakoma: „Kai mūsų 
Tėvynė kentėjo dvasinės tam
sos ir nelaisvės metus, ‘Kroni
kos’ spindulių šviesa Jūs 
rodėte tautai tikrąsias ver
tybes, atkakliai puoselėjote ir 
skelbėte Šviesiąją Viltį. Baž
nyčia Jums patikėjo didžiai 
garbingą pareigą — vesti me
tropoliją į trečiąjį tūkstant
metį meilės Dievui ir žmo
nėms, laisvės bei tiesos ke
liais”.

* Lietuvos taupoma
sis bankas gavo maždaug 
22,000 (23 proc. visų indėli
ninkų, kuriems šiemet indė
liai atstatomi pirmumo teise) 
prašymų nedelsiant atsiimti 
indėlius. Pasak LTB darbuo
tojų, pastarosiomis dienomis 
indėlininkų prašymų iš karto 
atsiimti pinigus sparčiai dau
gėja. Gyventojai, nepateikę to
kių prašymų, dalyvaus taupy
mo programoje, palikdami lė
šas LTB indėlių sąskaitose. 
Šiais metais atkurtuosius in
dėlius galės atsiimti iš viso 
apie 95,000 žmonių. Į jų sąs
kaitas bus pervesta daugiau 
nei 416 min. litų.

* Seimo LDDP frakcija 
pasisakė prieš vyriausybės 
ketinimus didinti akcizus de
galams. Ketvirtadienį išpla
tintame opozicinės LDDP 
frakcijos seniūno Česlovo Jur
šėno pareiškime piktinamasi 
vyriausybės žadama „Kalė
dine dovanėle” nuo kitų metų 
padidinti benzino ir dyzelinio 
kuro kainas. LDDP manymu, 
dyzelinio kuro kainų padidi
nimas sužlugdytų Lietuvos 
žemės ūkį, nes dyzelis yra pa
grindinis „žemdirbių kuras”, 
taip pat neišvengiamai su
keltų visų produktų kainų au
gimą.

* Antradienį iškilmingai 
atidarytas Kauno technolo
gijos universiteto Panevėžio fi
lialas. Penktajame pagal dydį 
Lietuvos mieste veiks du fa
kultetai — Technologijos ir 
Vadybos bei administravimo. 
Filialui taip pat priklausys 
biblioteka, skaičiavimo ir 
moksleivių kūrybos centrai.

* Klaipėdos miesto savi
valdybė nutarė apriboti pre
kybą pirotechnikos priemonė
mis. Nuo šiol jas leidžiama 
pardavinėti tik specialius lei
dimus turinčiose parduotuvė
se. Bus draudžiama naudoti 
pirotechnikos priemones prie 
uostamiesčio gydymo, reabili
tacijos vietų, mokyklų, vaikų 
darželių bei kultūros įstaigų. 
Apribotas ir jų naudojimo lai
kas: tokius „žaisliukus” sprog
dinti ir deginti leidžiama tik 
nuo gruodžio 24 d. iki kitų 
metų sausio 15 d. Uždrausta 
prekiauti ir didelio galingumo 
pirotechnikos priemonėmis.

(BNS)

KALENDORIUS '
Lapkričio 7 d.: Ernestas, Ru- 

fas, Sirtautas, Gotautė.
Lapkričio 8 d.: Severas, Vikto

rinas, Gedvydas, Domantė.
Lapkričio 9 d.: Aurelijus, Pau

lina, Miglė, Teodoras, Aštautas, 
Skirtautė. 1918 ra. Augustinas Vol
demaras sudarė pirmąją Lietuvos 
vyriausybę. 1920 m. JAV pripažino 
Lietuvą de facto.
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IŠATElflNINKŲ
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Avė.
Arlington Heights, IL 60004

DVYLIKA ŽINGSNIŲ l TAIKĄ, 
MEILŲ, RAMYBĘ

dešimtasis žingsnis

Daržininkas nuolat budi. 
Rauna piktžoles, tręšia, žemė
mis apkaupia augalus, šaknis, 
kad laistant vanduo jas drė
kintų, saugotų nuo kenkėjų. 
Vis budėdamas ir tvarkyda
mas daržą, susilaukia sveiko 
derliaus. Ir mūsų gyvenimas 
panašus į daržą, o mes į dar
žininką.

Iki šiol nuoširdžiai žengę 
pirmuosius devynius žings
nius, turime savyje visus 
„įrankius”, visus „reikmenis” 
reikalingus tesėti tai, ką ryžo
mės pradedami savęs atnauji
nimo kelią šioje 12-kos žings
nių veikloje. Šis dešimtasis 
žingsnis yra paprasta san
trauka ketvirtojo-devintojo 
žingsnių. Atlikus sąžinės są
skaitą, prisipažinus netobulu
mus, ne vien tik turėjus norą, 
bet ir maldavus Dievo mus 
pakeisti, sudarę ataskaitų są
rašą ir tas ataskaitas išpildę, 
prieiname pakopą, kurios mū
sų žengimas reikalauja nuo
latinio budėjimo, nuolatinio 
atsinaujinimo.

Kasdien skiriame laiko 
žvelgti į save: į savo elgesį, į 
savo pasiryžimus ir savo nuo
taiką. Bet kuriuo dienos metu, 
pietų pertraukos metu ar 
prieš nakties poilsį galime ap
tarti savyje savo veiksmus, 
mintis ir motyvus. Galime 
vesdami dienoraštį. Gilesniam 
savęs įvertinimui kas metų 
ketvirtį ar kas pusmetį ga
lime skirti laiką rekolekci
joms. Šis dešimtasis žingsnis 
yra tęsimas visų ankstyvesnių 
žingsnių. Kaip ir anie žings
niai, reikalaujantys sąmonin
gumo — sąmoningo veikimo. 
Atsinaujinimas — tai sąmonin
gas, kasdieninis procesas. Iš- 
tesėsim pasiryžimus tik skir
dami jiem nuolatinį dėmesį.

Ir šventajame rašte esam 
skatinami, kaip šv. Povilas sa
vo laiške Efeziečiams (4:22-24) 
rašo: „Privalu atsižadėti anks
tyvesnio senojo žmogaus gyve
nimo būdo, kuris žlugdo 
žmogų apgaulingais geismais, 
atsinaujinti savo proto dvasi
nėje gelmėje, apsivilkti nauju 
žmogumi, kuris sutvertas pa
gal Dievą teisume ir tiesos 
šventume”.

Pirmąjame šv. Jono laiške 
(1:8-10) skaitome: „Jei saky
tume, jog neturime nuodėmės, 
klaidintume patys save, ir ne
būtų mumyse tiesos. Jeigu iš
pažįstame savo nuodėmes, jis

REDAKTORES
KERTELĖ

Ne staigmena, kad a.a. Vy
gantui mirus į „Draugą” pra
dėjo plaukti rašiniai, prisimi
nimai, pagerbimai šio kilnaus 
ateitininko, federacijos garbės 
pirmininko. Nors ir norėtume, 
neįmanoma šį skyrių vien 
šiais rašiniais užpildyti. Be to, 
redakcija stengiasi laikyti mi
rusių žinias ir minėjimus nek
rologų skyriuje. Šio skyriaus 
redaktorės siūlymas, kad ši 
medžiaga būtų sutelkta mono- 
grafijon, kurią ateitininkai ga
lėtų išleisti a.a. dr. Vytauto 
Vyganto mirties metinių pro
ga.

L.Š.

ištikimas ir teisingas, kad at
leistų mums nuodėmes ir ap
valytų mus nuo visų nedory
bių. Jei sakytume, kad nesa
me nusidėję, mes jį darytume 
melagiu, ir nebūtų mumyse jo 
žodžio”.

Kai sunku mums ištesėti 
tai, ką pasiryžome, ieškokime 
stiprybės ir paskatinimo iš
traukoje šv. Povilo laiško Ti
motiejui (2:1-8): „Taigi tu, ma
no sūnau, stiprėk Kristaus Jė
zaus malone, ir ką esi iš ma
nęs girdėjęs prie daugelio liu
dytojų, perduok patikimiems 
žmonėms, kurie sugebės ir ki
tus mokyti. Kentėk kartu su 
manimi sunkumus, kaip geras 
Kristaus Jėzaus karys. Karei
vis neužsiima pragyvenimo 
reikalais, norėdamas patikti 
karo vadui. Ir kas stoja į rung
tynes, negaus vainiko, jei ne
bus grumesis pagal taisykles. 
Triūsiančiam žemdirbiui dera 
pirmam pasiimti vaisių. Su
prask, ką sakau: Viešpats tau 
duos išmanymo apie visus da
lykus”.

Paskaitykime šv. Jokūbą 
(1:21-25) jo visuotiniame laiš
ke: „Todėl atsižadėję visų ne- 
švarybių bei piktybės liekanų 
su romumu priimkite įdiegtąjį 
žodį, kuris gali išgelbėti jūsų 
sielas. Būkite žodžio vykdyto
jai, o ne vien klausytojai ap- 
gaudinėjantys patys save. Jei 
kas tėra žodžio klausytojas, o 
ne vykdytojas, tai jis panašus 
į žmogų, kuris stebi savo gim
tąjį veidą veidrodyje. Pasižiū
rėjo ir nuėjo, ir bematant pa
miršo, koks buvo. Bet kas ge
riau įsižiūri į tobuląjį laisvės 
įstatymą ir jį įsimena, kas 
tampa nebe klausytojas užuo
marša, bet darbo vykdytojas, 
tai bus palaimintas už savo 
darbą”.

Ir tasai žmogus bus tas, ku
ris žengia dešimtąjį žingsnį, 
tas kuris nuolat tęsia morali
nę savęs apžvalgą, tas, kuris 
nuolat atlieka sąžinės sąskai
tą.

L.Š.

TALKA ATEITININKŲ 
NAMUOSE

Negalima įsivaizduoti, ką 
Ateitininkų namai darytų be 
savanorių talkininkių, ypač 
atėjus laikui ruošti Ateitinin
kų namų kalėdinių kortelių 
išsiuntimą. Darbai dideli, bet 
ir rankų nemažai. Šį kartą tu
rėjome šias nuoširdžias ir 
darbščias talkininkes: Oną 
Abromaitienę, Aldoną Ankie- 
nę, Vandą Gvildienę, Janiną 
Lieponienę, Vidą Maleiškienę, 
Ramintą Marchertienę, Dainę 
Quinn, Lydiją Ringienę, Genu
tę Stasiulienę. Širdingas ačiū 
visoms darbininkėms. Darbus 
koordinavo ir prižiūrėjo bei 
darbininkes vaišino namų 
valdybos pirmininkas Alfon
sas Pargauskas.

A.K.
MOKSLEIVIŲ 

ŽIEMOS STOVYKLA

Moksleivių ateitininkų Žie
mos kursai Dainavoje vyks 
š.m. gruodžio 26-31 d. Dau
giau informacijos bus patei
kiama šiame skyriuje.

Ateitininkų r ūmose, Kaune, vykusiuose moksleivių ateitininkų globėjų 
kursuose S.m. spalio 17 d. susitiko šio „Iš Ateitininkų gyvenimo" pusla
pio redaktorė Laima Šalčiuvienė ir čikagietė veikli ateitininkė, šiuo metu 
Mažeikiuose dirbanti JAV Taikos korpuso narė, Lora Krumplytė.

DETROITO JAUNIAI VEIKIA!
Detroito jaunių ateitininkų 

„Aušros Vartų” kuopos pirma
sis šių 1998-1999 veiklos metų 
susirinkimas šeštadienį, spa
lio 3 d. vyko Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūriniame centre. 
Dalyvavo 11 narių ir 2 svečiai. 
Susirinkimą pravedė 
Underienė.

Visi susirinkome aplink di- name, tarnaudami Dievui ir 
delį lietuviška staltiese užties- Tėvynei”. Kiekviename susi- 
tą stalą, ant kurio buvo pasta- rinkime stengsimės atlikti vie- 
tytas lietuviškas kryžius, pen- ną konkretų gerą darbą, 
kios žvakės, simbolizuojančios Kadangi tą penktadienį ir 
mūsų organizacijos penkis šeštadienį Dainavoje vyko tal- 
principus, ateitininkų ženklas kos savaitgalis, sukalbėjus 
ir popierius su užrašytu ateiti- maldą, tie, kurie galėjo, išva- 
ninkų šūkiu. žiavo į Dainavą prisidėti prie

Pirma Taura Underienė su- darbų. Dainavoje visus sųau- 
kalbėjo maldą. Po to paaiški- gūsius radome sušilusius nuo 
no, kad mes pasikeisdami tu- darbo, nors diena buvo drėgna 
rėsime aprašyti susirinkimus, ir šalta. Viena grupė su Miliū- 
Tada ji mums paaiškino apie niene iškeliavo į valgyklą 
šiuos veiklos metus. Ji sakė, plauti stalų ir prie sienų su- 
kad mes jau esame vyresni statyti kėdes. Kiti gramdė kli- 
jaunučiai, todėl vadinsimės jus nuo konferencįjos kamba- 
,jauniais” ir rinksimės atski- rio stalų. Berniukai prisidėjo 
rai nuo jaunesnių. Taura visa- prie „vyriškų” darbų, 
da praves pirmąją susirinkimo Gerą darbą užbaigėm pasi- 
dalį, kurioje mokysimės apie vaišindami sproguzais! 
ateitininkus, o antrąją susi- Vija Underytė

ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ 
PHILADELPHIJOJE

Lietuvių telkiniuose esant pirm. dr. E. Saliklis. Prieš įžo-
nedideliam skaičiui jaunimo, 
moksleivių ir jaunučių ateiti
ninkų kuopą sudaro Philadel
phijos, Baltimorės ir Vašing
tono lietuviškas jaunimas. 
Kartu jie ir pakaitomis daro 
savo susirinkimus.

Rugsėjo 27 ir 28 d. šios su
dėtinės kuopos moksleiviai ir 
jaunučiai Philadelphijoje davė 
įžodį. Susirinko jie visi iš va
karo, rugsėjo 27 d. Prisidėjo 
svečiai iš Bostono, vadovauja
mi Mirgos Girniuvienės, ir Ha
miltono, vadovaujami Gudins- 
kienės ir Trumpickienės.

Dienos metu Jūratė Stirbie
nė parodė jiems miesto įžymy
bes: Laisvės Varpą, muziejus 
ir kt. Vakare moksleiviai susi
rinko į Lietuvių Kultūros 
centrą susipažinimo vakarui. 
Čia jaunimas ir svečiai vaiši
nosi ir rodė savo kūrybos pro
gramas, dalinosi įspūdžiais, 
jaunieji žaidė.

Sekmadienį šv. Mišioms lie
tuvių Šv. Andriejaus parapi
joje ateitininkiškas jaunimas 
atėjo su vėliavomis, procesijoj, 
chorui giedant „O Kristau, pa
saulio Valdove, ir žemės ir 
aukšto dangaus”.

Šv. Mišių metu 3 mokslei
viai ir 10 jaunučių davė įžodį. 
Jautriai skambėjo priesaikos 
žodžiai „Kryžiaus ir Ateiti
ninkų vėliavos akivaizdoje pri
žadu sekti Kristų...” Priesai
kos tekstą skaitė sendraugių

rinkimo dalį pasikeisdami 
praves mūsų tėvai. Taura pa
aiškino, kad mūsų organizaci
jos tikslas yra ne ztik kalbėti 
apie ką mes turime daryti, bet 
svarbiausiai, ką per organiza
ciją išmokstame įgyvendinti

Taura savo veiksmais. Mūsų kuopos 
šių metų tema yra „Atsinauji-

dį buvo pašventinta mokslei
vių atnaujinta vėliava. Ją at
naujino ateitininkės sendrau
gės, vadovaujant Viliamienei. 
Kun. Petras Burkauskas pa
sakė įspūdingą pamokslą apie 
ateitininkų nuveiktus darbus 
ir pasidžiaugė gražiu jaunimo 
būriu, kurie žada žengti mūsų 
pėdomis.

Po šventovėje atliktų apei
gų, parapijos salėje vyko vai
šės visiems ir ateitininkų su
sirinkimas, kurio metu pas
kaitą apie „Maldos įtaka žmo
gui” skaitė dr. E. Saliklis. Po 
jos vyko diskusijos ir išvados 
atskirai sendraugiams ir jau
nimui.

Šventė baigta Ateitininkų 
himnu: „Ateitį regim tėvynės 
laimingą, šviečia mums kry
žius ant mūsų vėliavos”.

Šventės pagrindinė organi
zatorė dr. O. Šeštokienė ir jos 
talkininkės.

B. Krokys

VISUOMENIŠKUMAS

Penktas būrelis šiandien vi
suomeniškumo dienai, rinko
me šiukšles. Mes ėjome per 
Ateitininkų namų kiemą ir su
rinkome 7 maišus šiukšlių. 
Mes išmokome, kad kiekvieną 
šiukšlę, kur numetam, kas 
nors turi pakelti.

Adomas Daugirdas 
5 būrelis

RAŠINIŲ RAŠYMO 
VAJUS

Jaunučių Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba kviečia vi
sus jaunučius įsijungti į rašy
tojų eiles. Centro valdyba ski
ria 5 dol. honorarą jaunu
čiams, kurie aprašo savo kuo
pos veiklą. Rašinėlių vąjus tę
sis per ištisus mokslo metus. 
Rašinėlius galima siųsti 
„Draugui”, Ateitininkų sky
riaus ved. Laimai Šalčiuvie
nei. Lauksime daug gražių 
įdomių veiklos aprašymų!

Roma Kuprienė

MELSIS DETROITO 
ATEITININKAI

Š.m. lapkričio 14 d., šešta
dienį, 10 vai. rytą Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje 
kun. Aloyzas Volskis aukos šv. 
Mišias už a.a. dr. Vytautą Vy
gantą. Prieš dvejus metus per 
mūsų ateitininkų šeimos šven
tę girdėjome jį kalbantį apie 
gyvenimo prasmę, apie tikėji
mą tobulesniu pasauliu. Tas 
tikėjimas yra mūsų didysis ry
šys. Malda jungsimės su a.a. 
Vytautu, malda guoskime jo 
žmoną ir dukras, dalyvaudami 
šv. Mišių aukoje.

Detroito ateitininkų 
sendraugių valdyba.

• Šypsena — kaip tekan
tis vanduo — džiugina ir gai
vina; ramiame vandeny veisia
si tik parazitai.

• Daugiau negalima pradėti 
nuo dangaus; dangų mes tu
rime pradėti žemėje. Ko žemėj 
nepradėsi, danguj neturėsi.

Kard. V. Sladkevičius

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą

DR. V.J. VASAITIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
4817 W. 83 St., Burbank, IL 

Tel. 708-423-6114 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family DentaI Care
6317 Fairview, Ste. 6 
Westmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

320 W. 61etAve. 
Hotoert, IN 40*2

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D. 
Fallow: Amarican Acadamy oi 

Family Practica 
Šeimos gydytoja

(21$) #47-5278 
Fax (21$) >47-6236

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9358 S. Robertą Romi 
Hickory Hllla 

Tat. 708-590-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D.

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS

Vidaus ir plaučių ligos
15300 VVest Avė.

Orland Park 
708-349-8100

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

DRAUGAS
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DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
JOKSA

6441 8. Pulaski Rd.. Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus

' DR LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 8. Kedzie Avė.

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

Kabineto tel. 773-776-2880 
Namų tel 708-448-5545

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. Chicago. IL 
Tai. 773-735-5556 

4707 S. Gllbert, La Grange, IL 
Tai. 708-352-4487

"gft. VIUUŠ MKAiTIš
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 St, Larnont IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

T»l„?Q8;ŽS7-ŽŽg§
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 6C652 

Kab. tol. 773-471-3300

Cardiac Diagnoaia, LTD.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago. IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-838-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709
DR. K. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
773-778-6969 arba 773-489-4441

LIDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIU DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ

DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Main St. 

Mattesaon, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Suite 310 

Napervllle, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava., 
Tower 1, Suite 3 C

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bridgevlew. IL 60456 

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai gatves nuo Good Semaritau kgonmčj) 

Dovvners Grove, IL 80515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. College Dr.
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477

Raz. 708-246-0067 arba 706-246-6581
6449 S. Pulaakl Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhelm Rd. 
Weatchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tet. 708862-4150 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50<h Avė., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trečd. šeštad. 11-4 v.p.p.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 VVest 63rd Street

Vai. pirmd. Ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p p. 
Kitomis dienomis - susitarus

NUOLĖSTANKEVIČIŪTĖ, M.D
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at California Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville



Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje

Paruošė Eglė Paulikienė

Danutė Bindokienė

Gamtos įnoriai ir 
žmogaus bejėgiškumas

•Rinkimų rezultatai: de
mokratai pridėjo bent ke
turias vietas Atstovų rū
muose (Nevada valstijoj bus 
perskaičiavimas), o Senate 
skaičius nepasikeitė. Respub
likonų gubernatorių skaičius 
sumažėjo vienu, nors buvusio 
prez. Bush sūnūs Jeb Bush ir 
George W. Bush laimėjo gu- 
bernatūras Floridoje bei Tex- 
as. Naujai išrinktas Minneso
ta gubernatorius yra buvęs 
imtyninkas Jesse „The Body” 
Ventura. (Foxnews).

•Atmesdamas pasiūlymą, 
kad prezidentui viešo pa
peikimo užtenka, Juri
dinės Komisijos pirm. Hen
ry Hyde sakė, kad nors res
publikonams buvo nepalankūs 
rinkimai, niekas nepasikeitė. 
Komisijos „pareiga (tyrinėti 
prezidento nusikaltimus) ne
pasikeitė, nes Konstitucija ne
pasikeitė”. Tyrinėjimams pasi
baigus, jeigu Atstovų rūmai 
nuspręs, kad įvyko nusikalti
mai (impeachment), privalo
ma reikalų pateikti Senatui. 
Hyde pridūrė, jog Senatas gal
būt galės svarstyti, ar papeiki
mo užtenka. Hyde prieš rinki
mus jau skubino procesą, pra
šydamas Clinton advokatų pa
neigti ar patvirtinti įvairius 
Starr raporto duomenis; advo
katai dar nėra to padarę. Be 
Starr raporte smulkiai ap
rašyto Levvinsky reikalo, At
stovų rūmai nagrinės ir oficia
lių šaltinių prezidento elgesio 
dokumentavimą: Travel Office 
pašalinimuose, FBI informaci
jos piktnaudojime, sustab
dyme RTC tyrinėjimo į White- 
water, mokėjime (arti pusę 
min. dol.) buvusiam vyr. pro
kurorės asistentui kriminalfs- 
tui Web Hubbell už neatliktą 
darbą, grasinimuose Kathleen 
Willey ir kitų moterų žinančių 
informaciją žalingą preziden
tui, ir t.t. (WSJ).

•Naktį prieš Kaukių va
karą Detroito gatvėse 
budėjo 30,000 savanorių 
numalšinti „velnio naktį” - 
metinį apleistų namų padegi
mo siautėjimą. Prieš 14 metų 
trijų dienų bėgyje buvo per 
800 gaisrų; paskutiniu metu 
gaisrų skaičius yra sumažėjęs 
iki 65 - tai norma tipiškam 
vakarui Detroite. (CSM).

• Hondūras pareigūnai 
praneša, kad užtruks šešis 
metus atsigauti po Uraga
no Mitch, kuris praeitą savai
tę siautė 180 mylių/val. vėju 
per Centrinę Ameriką, sunai
kindamas visą Hondūras ba

nanų derlių ir 90 % kelių. 
Uraganas sukėlė masinius 
potvynius ir žemių slydimus. 
Žuvusiųjų skaičius arti 11,000 
žmonių ir 13,000 ieškomi. JAV 
valdžia pažadėjo 70 min. dol. 
šalpos. (Chgo Trib ir WSJ).

•Rusija praneša, kad ne
gali būti 21 milijardo 
dol. užsienio paskolos ir 
nori dėrėtis. Prie ekonominių 
bėdų šiemet prisideda blogiau
sias derlius per 45 m. Jau ir 
anksčiau rusams reikėjo im
portuoti 40% reikalingų mais
to produktų. Žiemai artėjant, 
JAV žada paskirti 500 min. 
dol. šalpos maistui ir ben
droms reikmėms, bet dar 
vyksta derybos. Tuo tarpu nu
sikaltimai kyla strategiškose 
vietovėse: branduolinės me
džiagos tyrinėjimo įstaigoje 
penki kareiviai užmušė kolegą 
ir, pagrobę įkaitus, mėgino pa
grobti lėktuvą; branduo
liniame povandeniniame laive 
Murmanske, jūrininkas nužu
dė 7 žmones ir užsirakino ka
binete, kuriame laikomi bran
duoliniai ginklai, o vienoj su
vartoto branduolinio kuro 
tvarkymo įstaigoje karininkas 
užmušė du draugus. Nors ka
riuomenės pareigūnai tvirti
na, kad Rusija griežtai regu
liuoja savo 30,000 branduo
linių ginklų, raketų, bazių, ir
t.t., kyla rūpestis, kad Rusijos 
ekonomikai labiau nusilpus, 
žymiai nukritęs gyvenimo ly
gis gali sudaryti didelių pa
vojų. Korupcija seniai įsitvir
tinus ir šią savaitę valdžia pa
skelbė, kad tyrinėjama, ar 550 
pareigūnų buvo papirkti. Tuo 
tarpu Rusijos aukščiausias 
teismas nusprendė, kad Jelcin 
neturi teisės trečią kartą kan
didatuoti į prezidentūrą.
(CSM, NYT, WSJ).

•Atidėję balsavimą du 
kartus, Izraelio kabineto 
ministrai susirinko svar
styti patvirtinimą Wye tai
kos sutartį su palesti
niečiais. Ministras pirm. Ne
tanyahu sakė, kad JAV jam 
patvirtino, jog Palestinos poli
cija yra areštavus Izraelio pa
teiktame sąraše įtariamus te
roristus, jų tarpe Hamas 
steigėją Sheik Yassin. Hamas 
grasina pilietiniu karu, jeigu 
palestiniečių vadas Yasser Ar
afat nesustabdys areštų, nors 
mažiau negu vienas iš penkių 
palestiniečių remia Hamas. O 
šį rytą Jeruzalėje žuvo du ter
oristai, turguje sprogdindami 
bombą. Dvidešimt civilių buvo 
sužeista. (Chgo Sun-Times, 
WSJ, CBS).

Latvijos nepriklausomybės 80-mečio proga Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Latvija 
1990-1998: politika, ekonomika, kultūra”. Eltos nuotr.

•Prancūzai areštavo ka
reivį už šnipinėjimą ser
bams. Spėjama, kad prancūzų 
karininkas davė Serbįjai pa
rengtinę schemą NATO oro 
puolimų, kuriais buvo grasin
ama, jei serbai nepasitrauks iš 
Kosovo. Ir JAV tyliai nutrau
kė kai kuriuos stebėjimo skry
džius Bosnijoje, kada „lasers” 
šviečiami nuo žemės į lėktu
vus sužeidė pilotams akis. Tuo 
tarpu Milosevic nesutinka įsi
leisti JT karo nusikaltimų ty
rinėtojų į Kosovo. (WSJ).

•Irako Saddam Hussein 
praeitą šeštadienį pranešė, 
kad sustabdo visą koopera- 
vimą su JT ginklu inspek
toriais, kol nebus panaikintos 
šį dešimtmetį įvestos JT sank
cijos. JAV Apsaugos tyrinė
tojai spėja, kad Irakas turi 
nuodingų dujų ginklų bei 
jiems panaudoti raketas ir 
branduolinių medžiagų, ku
rias metų laikotarpiu galėtų 
paversti ginklais. JAV Ap
saugos ministras Cohen ap
lankė Angliją ir Saudi Arabia 
tartis apie galimus karinius 
veiksmus Irako reikalu. Rusi
ja priešinasi kapiniams veiks
mams. (WSJ).

•New Yorko federalinis 
teismas apkaltino Osama 
bin Laden ir jo asistentą 
ambasadų sprogdinimais 
Afrikoje, bet Afganistano Ta- 
libaniečiai atsisako jį išduoti 
teismui. Tuo tarpu JT rapor
tas praneša, kad šią vasarą 
Talibanas nukankino ir išžudė 
5,000 civilių, kai užėmė mies
tą šiaurės Afganistane. (AP)

•Embrioninės žmogaus 
ląstelės, vadinamos „stem- 
cells; buvo sėkmingai augi
namos laboratorijoje, pra
neša dvi mokslininkų grupės. 
Tai pagreitins galimybę au
ginti žmogaus ląsteles perso
dinimo operacijoms. Tačiau 
raportas sukelia daug etiškų 
klausimų.nes vartota kelių sa
vaičių abortuoto vaiko ląs
telės. (WSJ).

VIENOS DIENOS DVIRATININKU 
ĮSPŪDŽIAI

Jau tris valandas laukiame 
„Policia Technica Judicial” 
(P.T.J.) kieme, kada mums 
bus išduotas leidimas išvežti 
mūsų mašiną į Kolumbiją. 
Anksti iš ryto visi kartu, pasi
puošę žygio marškinėliais, sė
dome ant dviračių ir, lydimi 
mūsų mirksinčio automobilio, 
Panamos kanalo pakrante at
vykome į Kolumbijos ambasa
dą, įsikūrusią naujo prašmat
naus viešbučio „Hotel Radi- 
son” 18 aukšte. Nei vienam iš 
mūsų vizos į Kolumbiją nerei
kalingos, bet norėjome pasi
aiškinti automobilio įvežimo į 
Kolumbiją procedūrą, kadan
gi labai daug gąsdinančių isto
rijų prisiklausėme. „Išlipant 
Kartagenoje, reikės sumokėti 
užstatą, dvigubai didesnį už 
naujos mašinos kainą. Jeigu 
neturėsite pinigų, teks palikti 
mašiną”, — daug kas aiškino.

Per konsulo kabineto langą 
matėsi iš viršaus nuostabus 
Panamos kanalo vaizdas. Gai
la, nepasiėrriihu fotoaparato, 
taip norėjosi „pykštelėti” ši
tame fone Giunterį, Ahmetą ir 
Manuelį kartu su mažučiu 
konsulu, ilgai ispaniškai aiš
kinančiu, kad įvežti automo
bilį į Kolumbiją labai papras
ta. Reikia tik iš P.T.J. gauti 
leidimą išvežimui. „Tačiau 
Kolumbija yra labai pavojinga 
šalis”, — aiškino konsulas. 
„Ar girdėjote, pernai vienas 
lietuvis prapuolė, ir dar iki 
šiol jo neranda?” Kai aš nuste
bau, jis pasitaisė: „O ne — ne 
lietuvis, ukrainietis”. Paskai
tęs mūsų UNESCO popie
rius, jis grąžino atgal ir pa
tarė, tik atvykus į Kartage- 
ną, kreiptis į policiją, kuri tik
rai turėtų mus saugoti. Be to, 
Kolumbijoje labai stipri dvi
ratininkų organizacija, jie 
galėtų aprūpinti mus nakvyne 
ir galbūt maistu... Mes pra

šėme, gal jis galėtų išduoti 
raštą mūsų automobiliui (tokį 
buvome gavę Nikaragvos am
basadoje), bet iš pokalbio su
pratome, kad iš jo pagalbos 
nesulauksime.

Štai ir sėdime jau tris va
landas kažkokios policijos 
kieme. Naujienos ne kokios: 
mūsų automobilis, gal ir tik
ras, bet nuosavybės dokumen
tas — tikrai padirbtas. Turi 
atvykti ekspertų komisija, gal 
šiandien, gal rytoj, reikia 
laukti. Štai ir laukiame. Ma
no pasas ir kiti dokumentai 
pas policininkus. Gal teks 
juos „išsipirkti”, girdėjau 
daug tokių istorijų apie Ko
lumbiją, bet čia dar Panama...

Jei viskas susitvarkys, rytoj 
iš pat ryto lekiam į Colon, kur 
ieškosime kelto į Kartageną. 
O Kolumbijoje pasiilgę mūsų 
laukia draugai. Būsime vėl 
visi kartu.

P.S. Prieš užsidarant polici
jos ofisui, mus nudžiugino: 
„Leidimą gausite, bet prieš 
tai turime pasakyti laivo, ku
riuo kelsitės į Kartageną, pa
vadinimą”. Tad istorija su lei
dimu nesibaigė. Rytoj iš ryto 
važiuojam į Colon (80 km) 
ieškoti kelto, paskui grįšim 
atgal. Jei ir pasiseks greitai 
susitarti su laivo kapitonu, 
kažin, ar leidimą suspės iš
rašyti — rytoj penktadienis, o 
po to savaitgalis. Matyt, įst
rigome, mažiausiai iki pirma
dienio...

Noriu pranešti, kad siau
bingąjį Mitch mes aplenkėme, 
ir sėkmingai pasiekėme Pa
namą, per 92 žygio dienas 
aplankę 8 Amerikos šalis, dvi
račiais įveikę 5,257 km, o 
kartu su pervažiavimais ma
šina — 9,776 km.

Sigitas
Panama City, 1998.11.5.

Kone kasmet matome tuos 
pačius vaizdus — mylių my
lios užtvinusių laukų, kaimų, 
miestų, sugriautų namų, pra
rasto turto ir baugiomis aki
mis žmonių, susigūžusių prie 
savo gyvenimo griuvėsių 
slenksčio, jeigu dar įmanoma 
tą slenkstį atpažinti. Nors tie 
vaizdai pripildo šiurpu, bet ne 
vienas mintimis padėkojame 
Aukščiausiajam, kad tai atsi
tiko kažkur kitur, ne mūsų 
gyvenamoje aplinkoje.

Žmogus didžiuojasi, labora
torijų mėgintuvėliuose pavy- 
kusiomis išauginti ląstelėmis, 
iš kurių galbūt ilgainiui pri
augins reikalingų „dalių” ir 
pagydys nepagydomuosius; 
džiaugiasi, skrydžiais į erd
ves, kad jau pasiekia net kai
mynines planetas, o greitojo 
susižinojimo priemonės ap
skrieja visą Žemę šviesos 
greičiu. Žmogus skaičiuoja 
žvaigždes ir skaldo atomus, 
nusileidžia į tamsiausias van
denynų gelmes ir kopia į 
aukščiausius kalnus, tačiau 
pasijunta visiškai bejėgis, kai 
gamtos įnoringas siautėjimas 
chaosu paverčia tvarkingai 
surikiuotą šios Žemės vaikų 
pasaulį.

Nelabai seniai mūsų dien
raščio atkarpoje galėjome pa
siskaityti apie prieš keletą 
dešimtmečių planuotą lietu
vių, atsidūrusių toli nuo savo 
tėvynės, perkėlimą į kažko
kią uždarą vietovę, kad būtų 
sukurta grynai lietuviška ben
druomenė ir suteikta jai di
desnė galimybė nenutausti. 
Nors didžioji dalis pabėgėlių 
toms svajonėms ne tik nepri
tarė, bet jas pašiepdavo, vis 
tik atsirado svajotojų, kurie 
tokią prielaidą stengėsi puo
selėti ir galimybes masiniam 
egzodui rimtai tyrinėjo. Pa
galiau buvo apsistota prie 
Hondūru, nors klimatas, gy
venimo sąlygos ir apskritai 
vietinių gyventojų, pasaulė
žiūra buvo taip toli nuo lietu
viškosios, kaip Marsas nuo 
mūsų planetos. Ilgainiui iš tų 
planų nieko konkretaus ne
išėjo ir jie mirė natūralia mir
timi.

Kai šiandien žvelgiame į 
žiniasklaidoje rodomus Hon
dūru vaizdus, nusiaubtus ne
seniai praūžusio uragano 
Mitch, gal ne vienas pagalvo
jame, kas būtų, jeigu tose vie
tovėse būtų anuomet įsikūrę 
lietuviai... Nukentėjo ne tik 
Hondurai, bet visa Vidurio 
Amerika. Pastaraisiais laikais 
tokio visuotinio sunaikinimo, 
tiek gyvybių aukų nėra buvę. 
Uraganas Mitch — ypač nuos

tolinga audra, su baisiais po
tvyniais, viesulais, purvo 
griūtimis ir visais kitais prie
dais. Kadangi Hondurai yra iš 
esmės žemės ūkio kraštas, o 
gyventojai apskritai neturtin
gi, sunaikinimas toks didžiu
lis, kad vargiai net per eilę 
metų bus įmanoma atstatyti į 
buvusį lygį. Svarbiausia, iš
plauti keliai, sugriauti tiltai, 
neįmanoma pasiekti nuken
tėjusių, suteikti jiems medi
cininę bei humanitarinę pa
galbą.

Amerikos vyriausybė jau 
pažadėjo 70 milijonų dolerių 
paramą, bet tai tik kąsnelis 
duonos mirštančiam badu. 
Daug maisto, rūbų, vaistų ir 
kitų būtinų reikmenų surin
ko, pasiuntė ir teberenka JAV 
krašto gyventojai, kurie la
bai jautriai atsiliepia į di
džiąsias nelaimes, tiek Ameri
koje, tiek ir kituose kraštuose. 
Gailestingumas ir noras pa
dėti yra vienas gražiausių 
amerikiečių būdo bruožų, pa
sireiškiančių, kai ištinka di
delė nelaimė. Tačiau jau pa
sigirsta rūpestis, kad dabar 
Vidurio Amerikos gyventojai 
vėl masėmis veršis į JAV, 
tikėdamiesi rasti darbo ir ge
resnį gyvenimą, kai jų gimto
joje šalyje tas galimybes nu
sinešė purvo ir vandens po
tvyniai.

Uraganas Mitch pridarė 
žalos ir Amerikos pietinių 
pakrančių vietovėms, ypač 
Floridai. Kaip ir ankstesnieji 
uraganai, kurie, tarytum kaž
kokie pabaisos išrėplioja iš 
vandenyno, kad ramių gyven
tojų pasaulį paverstų griu
vėsiais, Mitch dar nepabaigė 
savo kadencijos ir ūžauja Ba
hamų link. Tačiau jo pramin
tu keliu jau ruošiasi skrieti 
kiti. Floridos, Louisianos, 
Carolinos ir kitų pakrantinių 
valstijų gyventojams kiekvie
nos naujos audros gimimas 
Ramiajame vandenyne yra ne
baugių spėliojimų laikas — 
kur uraganas išlips iš van
dens, kur jis parodys savo ga 
lybę?

O vis tik, nepaisant baisių 
pasekmių, žmogus veržiasi į 
malonaus klimato, gražios 
aplinkos gyvenvietes. Prara
dęs visą savo turtą, iš naujo 
stato namus toje pačioje vie
toje, tikėdamas, kad daugiau 
tokia nelaimė jo neištiks. 
Daug ir mūsų tautiečių, nors 
anuomet atsisakę keltis į Hon- 
durus, įsikūrė labai panašaus 
klimato zonoje — Floridoje, 
kur tikisi praleisti savo gyve
nimo saulėlydžio metus.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.61 (Tęsinys)

Kai vėliau ėmė tikrai supti, kai kurie taip įsisirgo, 
kad ilgam net akių nepravėrė, o man lindo kvailas no
ras pasistatyti namelį vidury vandenyno ir džiaugtis 
jo nuolat kintančia nuotaika.

Būtų smagu kasdien pasikalbėti su delfinais, 
per apsirikimą pro langą įlėkusią skraidančią žuvį iš
nešti ir paleisti į vandenį. Ir dabar galvoju, kad tokios 
kvailystės galėtų patikti tau, bet ne Jonui. Jo kelias 
kietai išmintais takais. Ir tik tais, kuriais jis pats 
vaikšto. Atsitiko, kad irdamas pasaulis kažin kodėl 
mudu į krūvą sumetė. Ir nesumetė, mane tiesiai ant jo 
užmetė, o jis pasigavo mane, lyg šuo numestą kaulą. 
Jis baisiai norėjo, kad neištrūkčiau, o aš, daug ką 
nustūmusi į šalį, nusprendžiau: jeigu jau taip atsitiko, 
eisim greta. Koks kelias bebūtų, greta eidami vis tiek 
išliksim, bet jis negalėjo suvokti, kas yra eiti greta. Jis 
buvo jis, o aš tebuvau tik jo pasaulio dalelytė. Net ne
pajutau, kaip viskas tapo jo. Ne tik tie menki daikte
liai, kuriuos atsinešiau, bet ir aš pati. Nenoriu rašyti 
visko, kaip tą pastebėjau, būtų nebe laiškas, bet visa 
negraži istorija, ir nežmoniškai nuobodi. Pasakysiu tik 
vieną akimirksnį, kai pasijutau, kur esu atsidūrusi.

Kai rengėmės bėgti nuo vėl ateinančių bolševikų, pra
dėjom nesutikti, ką pasiimti ir ką palikti. Kai pamė
ginau užsispirti, jis kaip kirviu užkirto: „Ne aš tavęs 
ieškojau, tu pati atėjai. Buvau reikalingas, esu reika
lingas ir būsiu reikalingas. Kada ir ko tau reikia, aš 
pasakysiu. Manai, kad akių neturiu. Ir nepradėk 
šiauštis!” Tai mane nudiegė kaip žaibas vidury gražios 
dienos. „Gerai. Dėkimės atskirai ir išeinam atskirai. 
Tu sau, aš sau” tvirtai pasakiau. Jis šyptelėjo. Ne su
sijuokė, tik šyptelėjo ir išdrožė: „Užsigeidė boba vaka
rykščios. Jau galėjai suprasti, kad nieko, kas man rei
kalinga, aš lengvai nebarstau. Tave pamilau, esi man 
reikalinga, ir eisim kartu. Ir ne ten, kur tu nori, bet 
kur aš. Aš kelius geriau žinau. Tavo keliais eidami 
kažin kur atsidurtumėm, tiesiai kokiam velniui į gerk
lę. Ir daugiau, kad man nė vieno bobiško žodžio”. Nuti
lau. Tyliai apsiverkiau. Ėjau paskui jį. Ne kartu, bet iš 
paskos. Nieko negaliu sakyti, jis žinojo, kur eina. Nuo 
ko reikėjo išsisukti, mokėjo išsisukti, su kuo reikėjo 
derėtis, mokėjo ir pasiderėti. Visur prasuko taip 
sklandžiai, kad per Visus Šventus jau buvom toli ana
pus Berlyno, netoli Hanoverio ir prisiglaudėm pas 
ūkininkę. Aš tik sakau, kad prisiglaudėm, o jis pasa
kytų, kad apsigyvenom, bet greičiausiai, kad „radau 
gerą vietą pas vokietę”. Gal dar pridėtų, kad jai 
reikėjo išmanančios rankos. Ūkis buvo didelis, vokietė 
turėjo du lenkus karo belaisvius. Tai nė pačių sun
kiųjų darbų nereikėjo dirbti. O kai aš visiškai laisvai 
kalbėjau vokiškai, tai su šeimininke mudvi iš karto 
sutarėm. Sotūs ir nepersidirbę pragyvenom žiemą. 
Į karo galą lenkai pradėjo šiauštis, bet kai ir lenkiškai

susigraibiau, jie irgi buvo sukalbami. Tik karui pasi
baigus juodu pakilo ir išėjo. Sakė, atsivėręs kelias į na
mus. Patarė ir mums negaišti. Niekas negalėjo supras
ti, kodėl mes negalėjom. Buvo negera, kad, lenkams 
išėjus, darbas padaugėjo ir pasunkėjo. Bet vertėmės. 
Netrukus atsirado šeimininkės pusbrolis. Jo namai 
buvo kažin kur dar už Branderburgo, bet vokiečių ar
mijai griūvant pasitaikė būti kažin kur apie Ham
burgą, nusprendė neiti su kitais į sąjungininkų nelais
vę, numetė uniformą ir vienmarškinis atėjo pas pus
seserę. Atrodė, kad porą vyrų galės ūkį bent išlaikyti, 
bet Jonas buvo atžagarias. Sakė, kad karas pasibaigė, 
sakė: turim žiūrėti, kur ir kaip reikės gyventi. Visą 
amžių pas vokietę nebernausim. Antrą vertus, ir mes 
jai ne visą laiką būsim reikalingi. Gal vyras grįš, gal 
vokietį susiras ir pasakys išeiti. Dabar nugalėti, bet 
per metus kitus atsigavę gali net rusams atiduoti. 
Esą, Lietuva mažytė, gali dingti, bet Vokietija ne
dings. Ji vėl bus. Jis taip šnekėjo, o aš nežinojau ką 
daryti. Man rodėsi, kad niekas taip nesikeis, kad rei
kia palaukti ir dairytis. Vieną sekmadienį parėjo iš 
miestelio ir pasakė: Dėkimės. Rytoj išeinam. Susitikęs 
pažįstamą ir sužinojo, kad anglai renka pabėgėlius į 
stovyklas. Kai visi susirinks, gal išveš į Angliją. Varyte 
nevarys. Kas nori pasilikti pas vokiečius, gali pasilik
ti, bet tegu neprašo jokios pagalbos. Nenorėjau. Ir 
šeimininkė nenorėjo. Norėjau palaukti ir pažiūrėti, bet 
Jonas buvo kaip gerai išgaląstas kirvis. Išvažiavom. 
Su šeimininke išsibučiavau. Net apsiverkėm. Ji pati 
pavėžino ligi geležinkelio stoties. Ten vėl apsiverkėm. 
Net nepastebėjau, kad Jonas nekalbus ir susiraukęs.

Du kartus persėdę pavakariukais atsiradom bara
kuose. Buvom jau priimti. Jonas per savo pažįstamą, 
per Kiršinaitį — turėtum jį atsiminti — buvo sutvar
kęs. Buvo paskirta ir lova, dviaukštė, nuo gretimos 
atskirta sena kareiviška gūnia. Jokio atskirumo. Rytą 
prie kavos į eilę, per pietus prie valgio į eilę, vakare 
vėl į eilę. Prie duonos ir kito maisto į eilę. Parsinešus 
nėra kur dėti. Žiūriu į kitus. Kai kurie turi prie lovų 
susikalę lyg ir spinteles, kiti deda į kokias dėžutes ir 
kiša palovin. Susidėjau savo į lagaminą ir pakišau po 
lova. Po pietų Jonas išsivedė pasidairyti į pušyną. 
Einu kartu ir noriu verkti. „Ko tokia surūgusi? Ar vo
kietės pasiilgai?” paklausė ir kreivai šyptelėjo. „Pasi
ilgau erdvių kambarių, žmoniškos lovos. Negaliu mie
goti, kai girdžiu kažin kokią bobą knarkiančią čia pat 
už gūnios. Man čia panašu į kalėjimą”. „Šią naktį gali 
gulti į viršutinę, Ten tik jos duktė dūsauja”. Trečią ar 
ketvirtą dieną pasakiau: „Važiuojam atgal!” „Ar iš pro
to kraustais?” — šoko. „Nespėjom kojų sušilti ir atgal! 
Šį sykį priėmė, kitą — išgrauš. Jau dabar nebepriima. 
Gauni duonos, gauni lovą, ko daugiau reikia?” „Gali 
būti, o aš važiuoju”, —pasišiaušia. „Jeigu veš į Angliją 
ar kur kitur, pašauk”. Jonas visiškai surūko. Ilgai 
žiūrėjo tiesiai į akis net nemirksėdamas, paskum 
drožė: „Tai be anos nė vienos savaitės nebegali iškęsti. 
„Ne be jos, bet be žmoniškesnio gyvenimo”,-atsikirtau. 
Jis tik nusijuokė. Iš pradžių garsiai, o paskui žiūrėjo 
tiesiai į akis ir ilgokai krezeno. Ne taip sau, bet piktai.

(Bus daugiau)



4 DRAUGAS, 1998 m. lapkričio 7 d., šeštadienis

MŪSŲ ŠEIMOSE
GRAŽI ŽEBERTAVIČIŲ ŠVENTĖ

Teresė ir Alfonsas Žeberta- 
vičiai rugpjūčio 9 d. šventė 
auksinę vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Delhi Šv. Kazimiero 
lietuvių šventovė seniai bebu
vo mačiusi tokią daugybę žmo
nių. Čia susirinko T. ir A. Že- 
bertavičių vaikai, vaikaičiai, 
šios apylinkės lietuviai, gi
minės ir draugai iš įvairiau
sių Kanados ir plačiosios Ame
rikos kampelių. Pora svečių

* atvyko ir iš Lietuvos.
3 vai. p.p. šv. Mišias už su

kaktuvininkų šeimą aukojo 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
klebonas kun. A. Simanavi
čius, OFM. Aukas nešė T. ir A. 
Žebertavičių vaikaičiai. Mišių 
metu skambėjo parapijos cho
ro ir solistės atliekamos gies- 

r mės. Pabaigoje sukaktuvinin
kams buvo suteiktas palai
minimas.

Toliau šventė tęsėsi „Delhi 
District German Home” salėje. 
Čia susirinkę svečiai plojimais 
sutiko įeinančius sukaktuvi

MOKSLŲ DAKTARAS 
JONAS TAURAS

Jonas Tauras.

Šių metų liepos mėnesį Illi
nois universitetas Čikagoje 
suteikė ekonomijos Ph.D. dip
lomą Jonui Taurui, kurio di
sertacijos tema buvo „Price, 
Clean Indoor Air Laws, Addic- 
tion and Cigarette Smoking”.

Jonas, dr. Arvydo ir Dalios 
jaunesnysis sūnus, lankyda
mas Lake Zurich gimnaziją, 
priklausydamas mokyklos 
krepšinio, teniso, ir orinio ko
mandoms, suspėjo baigti ir 
Dariaus ir Girėno lituanistinę 
mokyklą bei dalyvauti „Li
tuanicos” krepšinio koman
doje.

Jonas pradėjo aukštesnius 
mokslus Madison, Wiskonsin 
Universitete ir gavo „Bachelor 
of Science in Economics” laips
nį 1991 metais. Po to studija
vo Illinois Institute of Tech
nology Čikagoje, baigdamas 
magistro laipsniu MBA — 
Master of Business Admi
nistration 1992 m. Universite
to dekano prašymu Jonas pa
siliko IIT dar keletą metų, 
dirbdamas kaip „Assistant Di
rector of MBA Program”.

Jaunasis mokslininkas dak- 
torato studijas pradėjo 1994 
m. Illinois Universitete Čika
goje. Mokslo metu buvo apdo
vanotas „Winifred Geldard 
Memorial Award in Econo
mics”, kuris skiriamas geriau
siam ekonomistui. Jis taip pat 
laimėjo „Robert Wood Johnson 
Foundation Grant” finansinę 
paramą ruošiant disertaciją.

Prieš metus Jonas sukūrė 
šeimos židinį su žmona Lisa, o 

, šį rudenį pradėjo dvejų metų 
„Post Doctoral Fellovvship” Mi
chigan Universitete Ann Ar
bor, laimėjęs dar vieną stipen
diją „Scholar in Health Policy 
Research”. Jaunasis daktaras 
parašė visą eilę mokslinių 
straipsnių, analizuodamas ta
bako, alkoholio, ir narkotikų 
ekonomines pasekmes. Ne
nuostabu, kad jis dažnai kvie
čiamas skaityti savo prane
šimus Amerikoje bei užsie

ninkus ir jų šeimą. Po to kun. 
A. Simanavičiaus, OFM, su
kalbėtos maldos prasidėjo vai
šės. Šventės pokyliui puikiai 
ir su jumoru vadovavo L. Kai
rys iš JAV. Sukaktuvininkus 
sveikino ir gražiausių linkėji
mų prisakė jų šeimos nariai, 
apylinkės lietuviškų organiza
cijų ir vietinės valdžios atsto
vai. St. Petersburgo lietuvių ir 
savo šeimos vardu sveikino iš 
Floridos atvykęs A. Karnius.

Po sočios vakarienės šokių 
mėgėjams ramiai pasėdėti ne
leido šaunūs muzikantai. Ilgai 
tą vakarą tęsėsi graži dviejų 
žmonių gyvenimo šventė, o jai 
pasibaigus skirstėmės namo 
išsinešdami šilumą ir jausda
mi didelį dėkingumą už ga
limybę joje dalyvauti, širdyse 
linkėdami sukaktuvininkams 
gražaus tolimesnio šeimyninio 
kelio ir laimės sulaukti dei
mantinės bendro gyvenimo 
šventės.

T.P.

nyje. „World Bank” organizaci
jos pakviestas konsultuoti eko
nomikos ir tabako kontroliavi
mo reikalus, dr. Jonas daly
vaus pasitarime Šveicarijoje 
š.m. lapkričio mėnesį.

Dr. Jono seneliai a.a. dakta
rai Aldona ir Vytautas Taurai. 
Jaunojo mokslininko pasieki
mais džiaugiasi tėvai, žmona 
Lisa, brolis advokatas Ričar
das, močiutė Marija Barienė ir 
tėvukas dr. Adolfas bei visi gi
minės.

* Statistikų duomeni
mis, Lietuvoje 93.3 proc. gy
ventojų turi pastovų darbą, 
5.2 proc. — laikinąjį darbą, 
1.5 proc. dirbą sezoninius dar
bus. Statistikos departamen
to gegužės mėnesį atlikta gy
ventojų užimtumo apklausa 
parodė, jog nedarbo lygis yra 
dvigubai didesnis, nei skelbia 
darbo birža. (Eita)

ALRK Moterų sąjungos 75-tos kuopos susirinkime, š.m. rugsėjo 8 d. buvo 
pagerbtas kuopos ilgametis dvasios vadas kun. Jonas Velutis. Nuo kuopos 
įsisteigimo 1958 metais jis nėra praleidęs nei vieno susirinkimo. Iš k.:

Džiaugiamės dar vienu nauju lietuviu krikščioniu - Viktoru J. Balchunu. Iš k. tėvai Indrė ir Zenonas Balchunai, 
krikšto sakramentą suteikęs kun. Algirdas Paliokas ir krikšto tėvai. Nuotr. A. Totilo

Jaunavedžiai dr. Bronius ir Rasa (Holenderytė) Fabijonai.

Susitikimo su Lietuvos Respubli
kos Valdu Adamkum iškilminga
me pokylyje Willowbrook salėje, 
Willow Springs, IL, LDK Gedimino 
III laipsnio ordinu buvo apdovano
tas ilgametis lietuviškojo sporto 
darbuotojas, ŠALFAS s-gos gene
ralinis sekretorius Algirdas Bįels- 
kus.

SVEIKINAM SURUKUSIUS 
LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ

Dr. Bronius Fabijonas ir Rasa
Holenderytė š.m. birželio 6 
dieną susituokė Ziono lietuvių 
ev. reformatų bažnyčioje, Oak 
Lavvn, IL. Abu jaunavedžiai 
gimė, augo, mokėsi ir plačiai 
reiškėsi Čikagos lietuviško 
jaunimo veikloje. Abu lankė ir 
baigė Kristijono Donelaičio 
pradinę ir aukštesniąją litua
nistines mokyklas ir Pedago
ginį lituanistikos institutą, 
šoko tautinius šokius, dalyva
vo tautinių šokių šventėse, 
priklausė lietuviškoms para
pijoms ir skautavo. ir stovykla
vo — Bronius „Lituanicos” 
skautų tunte, Rasa — „Neri
jos” jūrų skaučių tunte. Net 
studijuodami ir moksliniams 
laipsniams ruošdamiesi ne
pasitraukė iš lietuviško gyve
nimo ir aplinkos. Netrukus po 
vestuvių jaunamartė Rasa šią 
vasarą dalyvavo VIII Tauti
nėje lietuvių skautų stovyk
loje, vykusioje Paxton, MA. 
Abu matėme aktyviai talki
nant rugsėjo 19-20 d. Oak 
Lavvn, IL, vykusiame jubilie
jiniame lietuvių ev. reformatų 
sinode ir Rasos močiutės Hali- 
nos Dilienės 90 metų sukak
ties proga suruoštame vie
šame pagerbime. Po vestuvių 
jaunavedžiai apsigyveno JAV 
sostinėje Washington, D.C. 
Dr. Bronių ir Rasą Fabijonus 
sveikiname sukūrusius lietu
viškos šeimos židinį iš kurio, 
tikime, į aplinką sklis šilta lie
tuviška dvasia, nepaisant kur 
jie begyventų. Artimieji ir 
draugai, o ypač sesės ir bro
liai skautai linki, kad plau
kiant audringa gyvenimo jūra 
palankūs vėjai visada pūstų į 
jų laivo bures. Gero vėjo!

Sesė Irena

RIMTIES VALANDĖLĖ

TIKIME KŪNO PRISIKĖLIMU
Šį sekmadienį esame kvie

čiami persvarstyti kūno pri
sikėlimo reikšmę mūsų krikš
čioniškam gyvenimui. Krikš
čioniui negali būti jokios abe
jonės, kad po mirties vėl prisi
kels su visu kūnu. Jau pir
mame savo laiške šv. Paulius 
rašo: „Jeigu tikime, kad Jėzus 
numirė ir prisikėlė, tai Dievas 
ir tuos, kurie užmigo susivie
niję su Jėzumi, atsives kartu 
su juo” (1 Tęs 4:14). Teologiš* 
kai pamatiniame savo laiške, 
kur Paulius pabrėžia, jog jis 
perduoda neišsigalvotą tikėji
mą, o iš apaštalų gautą ir Sv. 
Rašte aprašytą, jis rašo: „Pir
miausia aš jums perdaviau, 
ką esu gavęs... Jeigu nėra mi
rusiųjų prisikėlimo, tai ir 
Kristus nebuvo prikeltas. O 
jei Kristus nebuvo prikeltas, 
tai tuščias mūsų skelbimas ir 
tuščias jūsų tikėjimas” (1 Kor 
15:3, 13-14).

Kodėl šv. Paoliaus laikų ti
kintiesiems taip svarbus buvo 
tikėjimas kūno prisikėlimu 
(ne tik sielos nemirtingumu, 
bet kūno prisikėimu)? Kodėl 
pagaliau ir mes kas sekma
dienį jį išpažįstame Tikėjimo 
išpažinime? Pirmasis skaiti
nys iš antrosios Makabiejų 
knygos (2 Mak 7:1-2, 9-14) iš
ryškina šios tikėjimo tiesos 
pagrindą.

Ten yra aprašomas septynių 
žydų brolių nukankinimas už 
savo tikėjimą antrame šimt
mety prieš Kristų. Jų kančių 
kraupios detalės išleidžiamos 
liturginiam skaitymui sutrum
pintame tekste. Savo kankin
tojams, kurie ruošėsi išpjauti 
jiems liežuvius, o paskui nup
jaustyti rankas ir kojas, ant
rasis brolis išreiškė jų visų 
tikėjimo viltį: „Niekingas 
žmogau, tu atimi mums da
bartinį gyvenimą; tačiau pa
saulio Karalius mus, mirusius 
dėl jo įstatymų, prikels amži
nam gyvenimui”. O trečias, 
kankintojams duodamas lie
žuvį ir rankas, pasakė: „Esu 
(liežuvį ir rankas) gavęs iš 
dangaus.., iš jo viliuosi (juos) 
atgausiąs”. šie broliai tikėjo, 
kad Dievas yra visagalis, my
lintis visų žmonių ir visatos 
Kūrėjas, todėl paskutiniš žo
dis būs jo, ne tų, kurie jį nei
gia.

O ar nukankintieji tikrai at
gaus kankintojų sužalotas jų 
kūno dalis? Teologų atsaky
mas yra, kad atgaus; kad pri
keltas žmogus bus sveikas, vėl 
visai panašus į save tokį, kokį 
jo artimieji pažino. Bet tenka 
neužmiršti, kad prisikėlęs 
Kristus vis tik liko su pen
kiom pagrindinėm žaizdom, 
nors sveikas, su visu savo kū
nu. Tad kalbame čia apie pas
laptį, ne apie žmogiškom ga

liom išmatuojamą konkretybę.
Prisikėlusio kūno būklės 

klausimas daug sunkiau su
prantamas, kaip matome šio 
sekmadienio Evangelijoje (Lu
ko 20:27-38). Čia prisikėlimu 
netikintys Sadukiejai Jėzui 
iškėlė tokį klausimą: po prisi
kėlimo, kieno žmona bus mo
teris, kuri pagal vadinamą 
„levirato” įstatymą, mirus vy
rui, išteka už jo brolio, ir, jam 
mirus, išteka už kito, iki visų 
septynių brolių. Jėzus jiems 
atsako, kad tie, kurie „daly
vaus mirusiųjų prisikėlime, 
tie neves ir netekės, taip pat 
ir mirti jie negalės, nes bus 
tolygūs angelams”. O angelai 
apskritai neturi kūno. Bet ži
nome, kad pats Jėzus prisi
kėlė su kūnu (tokio prisikė
limo, pagal jo pavyzdį, tiki
mės ir mes). Prisikėlęs Jėzus 
valgė ir buvo paliečiamas, bet 
su savo prisikėlusiu kūnu ga
lėjo praeiti pro užrakintas du
ris.

Tad šią tikėjimo paslaptį iš
pažįstame, net žiūrėdami mir
čiai į akis, nors nepajėgiame 
jos suprasti. Kadangi per Jė
zų tapome „prisikėlimo vai
kai”, žinome, kad su savo že
mėje įgyta asmenybe, kaip vy
rai ir žmonos, tėvai ir moti
nos, sūnūs ir dukros, kunigai,

AMERICAN TRAVEL SERVICE

ŽEMIAUSIOS KAINOS Į VILNIŲ

Chicago $399.00 
Newark $350.00

Specialios kainos skrydžiams į Vilnių 
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vienuoliai, kankiniai ir išpa
žinėjai, gyvensime amžinai, 
rašo kun. Stuhlmueller. Pri
sikėlusiame mūsų kūne liks 
visi mūsų bruožai, mus riš 
visi mūsų žmogiški bei dva
siški ryšiai — tik dar tamp
riau bei artimiau, nei žemėje. 
Kūno prisikėlimu tikime, nes 
Jėzus užtikrina, kad „Dievas 
nėra mirusiųjų Dievas, bet 
gyvųjų, nes visi jam gyvena”.

Persekiojamiems Tesaloni- 
kos tikintiesiems šv. Paulius 
pateikia tikėjimą prisikėlimui 
kaip paguodą (1 Tęs 4:18) ir 
antrajame laiške šiai bendruo
menei (2 Tęs 2:16 - 3:5) juos 
stiprina: „Pats mūsų Viešpats 
Jėzus Kristus... kuris malo
ningai suteikė mums amžinos 
paguodos ir geros vilties, tesu- 
ramina jūsų širdis ir tesusti
prina kiekvienam geram dar
bui ir žodžiui”.

Tikėjimas prisikėlimu stip
rina mus ir skatina geriems 
darbams, nes nebereikia bijoti 
pražūti. Šv. Paulius rašo: 
„Viešpats ištikimas. ...Mes pa
sitikime jumis Viešpatyje, kad 
vykdote ir vykdysite, ką jums 
sakome. Viešpats telenkia jū
sų širdis į Dievo meilę”. Tikė
jimas prisikėlimu nėra aklas 
tikėjimas doktrina, o pasiti
kėjimu paremta meilė asme
niui — mūsų Viešpačiui Jėzui 
Kristui, kuris pasakė: „Aš esu 
prisikėlimas ir gyvenimas; 
kas tiki mane, nors ir numirs, 
bus gyvas” (Jono 11:25).

Aldona Zailskaitė
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TAUTOS ŠVENTOVĖ — 
VILNIAUS ARKIKATEDRA

REGINA ŽUKIENĖ
Šiemet sukanka dešimt me

tų, kai Steigiamajame Sąjū
džio suvažiavime 1988 m. spa
lio 22 d. Lietuvos komunistų 
partijos CK pirmasis sekreto
rius Algirdas Brazauskas vie
šai paskelbė, kad Vilniaus Ar
kikatedra grąžinama tikintie
siems.

Vilniaus Arkikatedra, pati 
didingiausia ir svarbiausia 
Lietuvos šventovė, stovi pačia
me Lietuvos sostinės Vilniaus 
centre prie Gedimino pilies 
kalno.

Vilniaus Arkikatedra, daug 
kartų deginta, griauta ir nie
kinta, kas kartą lyg feniksas 
atgimdavo iš pelenų dar gra
žesnė, įspūdingesnė. Lietuvio 
širdžiai ji labai brangi. Tai ne 
tik Dievo namai. Tai mūsų 
praeitis ir pasididžiavimas, 
mūsų tautos šaknys. Atėjęs 
čia, pajunti sielos virpulį, dė
kingumą Kūrėjui, atgauni 
dvasios ramybę ir viltį. Todėl. 
Arkikatedroje visada yra be
simeldžiančių, o sekmadie
niais jų — pilna šventovė.

Čia, kaip rašo archeologas 
Napalys Kitkauskas, Pilies 
kalno papėdėje, jau prieš ke
letą tūkstančių metų gyveno 
senovės baltai, čia buvo jų 
ikikrikščioniškosios religijos 
centras. Lietuviai konservaty
vūs, atsižadėti praeities ar ją 
keisti jiems skausminga ir
sunku. Tikriausiai todėl jie 
taip ilgai laikėsi ir senojo tikė
jimo, savųjų protėvių dievų. 
Apsikrikštiję ir įsitikinę nau
jojo tikėjimo teisingumu, jie 
priėmė jį visa širdimi ir am
žiams. Čia, prie Gedimino kal
no, jie buvo krikštijami, čia 
lietuviai valdovai patys skelbė 
Dievo žodį, pastatė pirmąją 
šventovę.

Vihiiaus Arkikatedroje — 
mūsų Tautos skausmas 'ir 
džiaugsmas. Joje buvo vaini
kuojami Lietuvos valdovai, čia 
jie buvo palydimi paskutinėn 
kelionėn. Kai kurie jų amžinu 
miegu mie a Arkikatedros 
požemiuose. Šv. Kazimiero 
Karalaičio palaikai ilsisi si
dabriniame karste koplyčios 
altoriuje. Čia slėpdavosi vil
niečiai karų ar užpuolimų 
metu, čia iškilmingai buvo pa
minėtos didžiosios mūsų tau
tos dienos: Nepriklausomybės 
atgavimas, Lietuvos preziden
tų inauguracija. Katedroje 
prašoma Dievo palaimos ir 
globos mūsų valstybei, jos va
dams. Iš čia paskutinėn ke
lionėn buvo palydėtas mūsų 
Tautos patriarchas dr. Jonas 
Basanavičius, Sausio 13-os 
naktį žuvusieji Lietuvos did
vyriai, Medininkų aukos. Čia 
per kiekvienas Šv. Velykas da
bar iškilmingai skamba 
džiaugsmingas Alleliuja.

Užsienio turistai ateina pa
sigėrėti Arkikatedros meno lo
biais, jos didinga architektūra.

Tarp Arkikatedros ir Pilies 
kalno daugelį šimtmečių sto
vėjo Lietuvos valdovų rūmai. 
„Dvi j svarbiausios valstybės 
įstaigos buvo greta; katedra — 
Lietuvos religinio, dvasinio gy
venimo centras ir valdovų re
zidencija — Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės administ
racinio, gynybinio ūkinio gyve
nimo branduolys” (N. Kitkaus
kas).

Pirmąją šventovę šioje vie
toje, kaip rodo archeologų ir 
istorikų tyrinėjimai, trylik
tame amžiuje pastatė Lietu
vos karalius Mindaugas, su 
savo šeima ir dvariškiais ap
sikrikštijęs 1251 metais. Vil
niuje buvo ir vyskupo reziden
cija. 1262 m. popiežius Ino
centas IV savo laiške Livoni
jos ir Prūsijos arkivyskupui 
rašė: „Sakoma, kad garsus 
Lietuvos karalius, naujai atsi
vertęs į krikščionių tikėjimą,

karštai trokštąs, kad jo val
dose būtų vyskupo sostas, 
ypačiai, kad jis yra pasiryžęs 
savo lėšomis naujai pastatyti 
katedros bažnyčią...” Arkika
tedros požemyje ir dabar ma
tosi pirmosios katedros lieka
nos — jos vakarinė siena ir 
grindų fragmentas — iš gelto
nos, žalios, tamsiai rudos gla
zūros plytelių.

Pirmoji Lietuvos katedra su
degė, tai rodo kasinėjimų me
tu rasti degėsių sluoksniai 
virš glazūruotų plytelių grin
dų plotelio. Kaip rašo N. Kit
kauskas, tyrinėjant požemius 
nustatyta, kad po pirmosios 
katedros šiaurinės navos grin
dimis yra vėlesnių mūro 
konstrukcijų, padarytų išar
džius glazūruotų plytelių grin
dis — išmūryti dveji laiptai. 
Jų pakopos labai žemos, ma
žai nuvaikščiotos. Rastos pa
matų mūro konstrukcijos, iš
mūryti laiptai ir XVII amž. 
pabaigos J. F. Rivijaus kroni
koje aprašoma didelė mūrinė 
Perkūno šventykla, pastatyta 
1285 m. dabartinės Katedros 
vietoje, leidžia daryti prielai
dą, kad 1263 m., nužudžius 
karalių Mindaugą, jo statyta 
katedra buvo pritaikyta pago
nių šventyklai.

14 amž. pabaigoje Lietuvoje 
įvyko antrasis krikštas. „1388 
m. kovo 12 d. popiežiaus Urbo
no VI bulėje teigiama, kad, 
įvedant krikščionybę, Vilniuje 
buvo nugriauta pagonių šven
tykla, sudaužyti stabai ir toje 
vietoje pastatyta Katedra” (N. 
Kitkauskas). Šį teiginį patvir
tina archeologiniai kasinėji
mai.

1387 m. Vilniuje buvo pasta
tyta antroji mūrinė Katedra. 
Jos sienų liekanų yra pirmo
sios katedros šiaurinės bei 
pietinės sienų viršutinėje da
lyje. Ši katedra buvo pastaty
ta greitai, per vienerius ar 
dvejus metus turbūt todėl, 
kad buvo išlikę pirmosios ka
tedros pamatai ir dalis sienų.

1419 m. dalis Didžiojo kuni
gaikščio rūmų ir Katedra su
degė. Tačiau katedra buvo vėl 
greitai atstatyta, nes Vytautas 
Didysis ruošėsi savo karūna
vimui, kuris, aišku, turėjo 
įvykti Katedroje. Naujoji Vy
tauto Didžiojo' statyta švento
vė buvo gerokai didesnė, jos 
sienos ir pilioriai yra išlikę iki 
šiol. Ji buvo gotikos stiliaus. 
Apie tai rašoma ir 15 amž. 

radžios flamandų keliautojo 
ilibero de Lanua kelionės po 

Rytų Pabaltijį užrašuose. Išli
kusiuose Vilniaus kapitulos 
aktuose Vytautas Didysis va
dinamas katedros geradariu, 
jos statytoju. Jis testamentu, 
rašytu Trakuose 1430 m. spa
lio 21 d., du trečdalius Ihume- 
no (miestelis ir apskritis 70 
km į rytus nuo Minsko) pa
jamų paskyrė Vilniaus vysku
pui, trečdalį — Vilniaus katedros 
kapitulai. Kartu nurodė, kad 
amžinai, kiekvieną metų ket
virtį kapitula laikytų šv. Mi
šias už jo ir abiejų žmonų
vėles.

Per vėlesnius šimtmečius 
katedra keletą kartų buvo per
statinėta, prie jos pristatyta 
keliolika šoninių koplyčių. 
1602 m. karalaitį Kazimierą 
paskelbus šventuoju, karalius 
Zigmantas Vaza pradėjo rū
pintis koplyčios naujojo Lietu
vos šventojo palaikams saugo
ti statyba. 1623-1636 m. Kate
dros pietryčių kampe buvo 
pastatyta baroko stiliaus Šv. 
Kazimiero koplyčia, kurios ap
dailos darbus atliko karaliaus 
dvaro architektas K. Tenkala 
(Constantino Tencalli). Ši kop
lyčia — tikras baroko perlas. 
Nuostabus altorius, kuriame 
aukštai iškeltas sidabrinis Šv. 
Kazimiero karstas (pradžioje 
visas altorius buvo sidabrinis),

Vilniaus Katedros aikštė.

koplyčios sienose — nišos su 
medinėmis sidabruotomis Jo- 
gailaičių statulomis. Įėjęs į šią 
mažą šventovę, pajunti 
džiaugsmingą nuotaiką, nu
šviestą nuostabia Madonos 
šypsena, su meile žvelgiančios 
iš altoriaus į Šv. Kazimiero 
sarkofagą. Prasidėjus Ukrai
nos kazokų sukilimui ir didė
jant pavojui, kad ir Vilnius 
gali būti užpultas, 1652 m. 
dalis Šv. Kazimiero koplyčios 
sidabro buvo sulydyta ir iš jo 
nukaldinti pinigai karo reik
mėms.

Vėliau, iki pat 18 amžiaus, 
Katedrą niokojo gaisrai, griū
tys ir kitos nelaimės. Laikme
tis buvo neramus. 17-ojo amž. 
viduryje, susilpnėjus Lietuvos- 
Lenkijos valstybei, rusų caro 
Aleksandro kariuomenė, įsi
veržusi į Lietuvą, 1655 m. 
rugpjūtyje užėmė Vilnių. 
Miestas buvo plėšiamas ir nai
kinamas. Visos brangenybės 
buvo gabenamos į Maskvą. 
Buvo išplėšti ne tik Valdovų 
rūmai, bet net ir bažnyčių bei 
vienuolynų rūsiai, išmėtyti 
ten palaidotų žmonių kaulai. 
Mieste kilo gaisras, siaubęs 
Vilnių 17 parų. Po jo sekė li
gos, badas ir maras. Ištisus 
šešerius metus Vilnių skriau
dė rusai, o 1702 m. Kauną ir 
Vilnių užgrobė Karolio XII va
dovaujama švedų kariuomenė. 
Švedai šeimininkavo Lietuvo
je, uždėjo gyventojams dideles 
kontribucijas, kaip ir rusai 
plėšė ir naikino kraštą. Kated
ra buvo nusiaubta, vėliau 
griuvo jos bokštas.

18 amž. pabaigoje Vilniaus 
vyskupo Igno Masalskio pas
tangomis Vilniaus katedra 
buvo atstatyta. Vyskupas bu
vo išsiuntęs į užsienį mokytis 
baudžiauninko sūnų, gabų ku
piškėną Lauryną Stuoką-Gu- 
cevičių. Pagal jo projektą 1783 
metais buvo pradėtas Kated
ros perstatymas. L. Stuoka- 
Gucevičius buvo talentingas 
architektas, klasicizmo mo
kyklos novatorius. Jo rekonst
ruota Katedra įgijo Klasicizmo 
stiliaus formas. Katedros fa
sadą puošia šešios galingos 
kolonos, viršum jų platus tri
kampis frontonas. Kolonados 
motyvas pakartotas ir šoni
niuose fasaduose. Katedra at
rodo didingai griežta, nors iš
orėje atsisakiusi baroko puoš
menų, vis tik yra „išlaikiusi ir 
savo proporcijose ir detalėse 
kažkokį, vos apčiuopiamą nus
kaidrintos gracijos atspalvį — 
amžinosios Vilniaus dvasios 
antkrytį” (Vilniaus menas 
1941 m. 62 p.)

Šventovės viduje kolonų gre
tos, laikančios arkas su sferi
niais kryžminiais skliautais, 
išgražintais augalinio motyvo 
ornamentais, kelia žvilgsnį 
prie Kūrėjo kojų ir nuteikia 
maldai;

Katedros centre didysis alto
rius pakartoja išorinį dorėniš- 
ką fasadą. Didžiajame alto

riuje — Pranciškaus Smugle
vičiaus paveikslas „Šv. Stanis
lovo mirtis”.

Katedros sienas ir kolonas 
puošia paveikslai, piešti Pr. 
Smuglevičiaus ir kitų garsių 
dailininkų. Prie šoninių navų 
koplyčios, jose gražūs altoriai, 
daug skulptūrų ir paveikslų. 
Ant Katedros išorinio frontono 
trys statulos: Šv. Elena, lai
kanti kryžių, centre, iš šonų 
Šv. Kazimieras ir Šv. Stanislo
vas. Priekinio fasado nišose 
italų skulptoriaus T. Rierini 
sukurtos Abraomo, Mozės ir 
keturių evangelistų didingos fi
gūros. Katedros šoninį pietinį 
fasadą pagražina septynios 
Lietuvos Didžiųjų skulptūros.

Katedros požemiuose palai
dotas Lietuvos Didysis kuni
gaikštis Vytautas Didysis 
(1430 m.), jo žmona Ona Vy- 
tautienė (1418 m.), Vytauto 
brolis Žygimantas Kęstutaitis, 
užmuštas Trakuose 1410 m., 
LDK Jogailos brolis Švitrigai
la, miręs Lucke 1452 metais, 
Žygimanto sūnus Mykolas, 
miręs Maskvoje 1452 m., Len
kijos karalius, Šv. Kazimiero 
brolis, Aleksandras (1506 m.), 
dvi karalienės — Žygimanto 
Augusto žmonos: Elžbieta 
Habsburgaitė (1545 m.) ir
Barbora Radvilaitė (1551 m.). 
Čia taip pat ilsisi Lietuvos kil
mingų didikų Kęsgailų, Mont- 
vydų, Goštautų, Katkevičių, 
Radvilų, Tiškevičių, Zavišų, 
Pacų, Valavičių ir kitų garsių 
šeimų nariai. Vyskupų krip
toje šimtmečius buvo laidoja
mi Vilniaus vyskupai. Joje pa
laidoti: Jonas Žygimantaitis, 
Jurgis Tiškevičius, Motiejus 
Anciuta, Ignas Masalskis, Ka
zimieras Michalkevičius ir kiti 
vyskupai.

1922 m. popiežius Benedik
tas XV Vilniaus katedrai su
teikė Bazilikos titulą.

1931 metais Vilniuje buvo 
labai didelis pavasario potvy
nis. Jo metu buvo apsemti ir 
Arkikatedros požemiai. Atsi
rado daug plyšių sienose, vi
sam pastatui iškilo griūties 
pavojus. Vilniaus Bazilikos 
gelbėjimo komitetas, vadovau
jamas vyskupo Kazimiero Mi
chalkevičiaus, atidarė pože
mių kriptas, tyrė pamatus, be
tonavo polius. Požemių krip
tose buvo atrasti Katedroje 
palaidotų valdovų ir jų žmo
nų palaikai. Jų saugojimui po 
Šv. Kazimiero koplyčia buvo 
įrengtas mauzoliejus.

Vytauto Didžiojo palaikų ne
rasta iki šiol, nors vadovau
jant archeologui N. Kitkaus
kui, katedros požemiai tyrinė
jami nuo 1968 metų. Manoma, 
kad jie buvo paslėpti, bijant 
rusų užpuolimo 1655 metais.

1918 metais, Lietuvai atkū
rus savo valstybę, Lietuvos ta
ryba rūpinosi, kad sostinė Vil
nius gautų lietuvį vyskupą. 
Tuo reikalu kreipėsi į nuncijų 
Pacelli Miunchene. Prašymas

buvo patenkintas. 1918 m. 
gruodžio 1 d. Jurgis Matulai
tis buvo konsekruotas vysku
pu ir popiežiaus paskirtas Vil
niaus vyskupu. Po mirties pa
skelbtas palaimintuoju. Vys
kupui Jurgiui Matulaičiui te
ko vadovauti Vilniaus tikintie
siems iki 1925-jų metų, labai 
sunkiu laikotarpiu: vokiečių 
okupacijos, pirmų Lietuvos ne
priklausomybės žingsnių, bol
ševikų užpuolimo ir okupaci
jos, vėliau lenkų okupacijos 
metu.

Lietuvai atgavus Vilnių, 
1940 m. Vilniaus arkivyskupo 
pagalbininku, o nuo 1942 m. ir 
arkivyskupu buvo Mečislovas 
Reinys. Jis 1947 m. sovietų 
buvo suimtas ir nuteistas 10 
metų kalėti. Mirė 1953 m. 
lapkričio 8 d. Vladimiro kalė
jime. 1989 metais birželio 14 
d. Katedros požemyje vyskupų 
kriptoje buvo padėtas simboli
nis arkivyskupo M. Reinio 
karstas, kuriame yra indas su 
žemėmis iš bendro kapo prie 
Vladimiro kalėjimo.

Vyskupas Julijonas Stepo
navičius, vyskupu konsekruo
tas 1955 m. Panevėžio kated
roje, Vilniaus vyskupijai vado
vavo nuo 1958 metų, tačiau už 
nepaklusnumą sovietų val
džiai, netrukus ilgiems me
tams buvo ištremtas į Žagarę. 
Jam į Vilnių buvo leista su
grįžti tik 1988 metais. 1989 
metais popiežius Jonas Pau
lius II Julijoną Steponavičių 
pakėlė arkivyskupu ir paskyrė 
Vilniaus ordinaru.

Pokario metais per sovietinę 
okupaciją Vilniaus Arkikated
ra patyrė daug nelaimių. So
vietai negalėjo pakęsti Vil
niaus centre besimeldžiančių 
tikinčiųjų ir nuo 1949 metų 
kunigams nebeleido Katedroje 
aukoti šv. Mišių, o 1950 metų 
kovo mėnesį ir visai Katedrą 
uždarė. Valdantieji ateistai, 
norėdami pažeminti ir išnie
kinti Dievo namus, Katedroje 
norėjo įrengti mašinų remonto 
dirbtuves. Daug stengėsi dai
lės tyrinėtojas, Dailės muzie
jaus direktorius Pranas Gudy- 
nas, kol įrodė Komunistų par
tijos Centro komitetui, kad 
Katedrą reikia paversti pa
veikslų galerija. 1950 m. bir
želio 29 d. nuo katedros fron
tono buvo numestos ir su
daužytos šv. Elenos, šv. Kazi
miero ir šv. Stanislovo 
statulos.

Pamačius, kad Katedros ne
pavyks atgauti ir, norint nuo 
išniekinimo apsaugoti Šv. Ka
zimiero palaikus, jie 1952 me
tais buvo perkelti į Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios altorių.

Remonto metu, ruošiant ka
tedrą paveikslų eksponavi
mui, virš didžiojo altoriaus bu
vo rasta Vilniaus kapitulos se
nojo archyvo dalis, matyt pa
slėpta 1655 metais prieš rusų 
užpuolimą.

Uždarius Vilniaus Arkika
tedrą, ištrėmus vyskupą Juli-

DRAUGAS, 1998 m. lapkričio
joną Steponavičių, tikintieji 
jautėsi tarsi našlaičiai. Jie 
daugybę kartų kreipėsi į įvai
rias Sovietų Sąjungos vado
vaujančias instancijas, prašy
dami ir reikalaudami sugrą
žinti Katedrą. Tačiau beveik 
40 metų jų prašymai buvo vel
tui. Katedroje buvo eksponuo
jami paveikslai, rengiami kon
certai.

Bet Dievas išklausė jų mal
das. Prasidėjo Atgimimas, ir 
Katedra buvo grąžinta tikin
tiesiems. Joje buvo skubiai at
liktas remontas, vėl pastaty
tas didysis altorius ir vyskupo 
sostas. Pirmąsias šv. Mišias 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius 1988 m. spalio 22 d., 
vykstant Sąjūdžio steigiama
jam suvažiavimui, aukojo prie 
uždarų Arkikatedros durų, 
lauke. Didžiulei miniai savo 
pamoksle jie pasakė, kad į Ka
tedrą pirmasis turi įeiti jos 
šeimininkas — vyskupas Juli
jonas Steponavičius, kuris tuo 
metu dar buvo tremtyje — Ža
garėje.

1989 m. vasario 5 d. vysku
pas Julijonas Steponavičius, 
įėjęs atšventinti Arkikatedros, 
ilgai gulėjo kryžiumi ant jos 
grindų, dėkodamas Viešpačiui 
už nepapratą malonę ir mels
damasis už nusidėjėlius, su- 
teršusius šventovę. Vilniaus 
Arkikatedra buvo iš naujo 
pašventinta, joje vėl vyko pa
maldos, ir arkivyskupas Juli
jonas Steponavičius jai vado
vavo iki pat mirties, 1991 m. 
birželio 18 d. Jo palaikai buvo 
palaidoti Vyskupų kriptoje. 
1998 m. birželio 18 d. arkivys
kupo Julijono Steponavičiaus 
karstas perkeltas į Katedros 
tremtinių koplyčią, kur jis bus 
įmūrytas tam specialiai skir
toje nišoje.

DIDYSIS SIMAelUDO TURGUS 
DR. LIBERTAS KLIMKA

Tai bene didžiausias rudens 
turgus, nes rengiamas tada, 
kai jau visos išaugintos gė
rybės nuimtos ir sudėtos aruo
duose. Štai kaip vaizdingai 
aprašo šv. Simono ir Judo at
laidų turgų, kaime vadinamą 
Simajudu, savo vaikystės Mer
kinėje lietuvių literatūros kla
sikas V. Krėvė-Mickevičius: 
„Iš ankstaus ryto jau plaukia 
žmonių minios miestelin kaip 
nemunai: vieni važiuoja, pri
sikrovę vežimus, kiti veda 
arklius, varo gyvulius turgun, 
treti pėsti brenda, su reikalais 
ir be reikalų taip sau pasi
domėdami, žmonių pamatyti, 
purvyno paklampoti, išgerti, 
pasilinksminti, pažiopsoti pa
norėję... Visas miestelis — 
gatvės, aikštė, kiemai kimšte 
prikimšti žmonių, gyvulių, ve
žimų. Visur, visuose kam
puose, rėkia, gieda, oliauja, 
žviegia, žvengia, gagena...”

Triukšmingas Simajudo tur
gus turi savo ištakas proseno- 
viškuose baltų tikėjimuose. 
Pasak J. Basanavičiaus su
rinktos medžiagos, laikotarois 
nuo Mykolinių (09 29) iki 
Martyno (11 11) vadintos vėlių 
mėnesiu. Taip jį vadindavo ir 
kaimynai latviai, — senoviškų 
papročių aidus užfiksavo 
XVIII a. antroje pusėje pasto
rius G. F. Stenderis. Kartu su 
derliumi į namus iš laukų 
sugrįžta protėvių vėlės, globo
jusios ten pasėlius. Per der
liaus nuėmimo šventę jos 
kviečiamos prie vaišių stalo. 
Net pirtis pakuriama, — apie 
tai rašo XVI a. prūsų autoriai. 
O etnografas L. Jucevičius 
pažymi, kad šv. Simono ir 
Judo dieną (spalio 28-ąją) se
novėje vadindavo Paminėk- 
lais. Labai gerai vėlių vaiši
nimo paprotį atmena latvių 
kaimo žmonės. Maistas vė
lėms būdavo sudedamas į du
benį ir nunešamas klėtin. Po 
kurio laiko galima jį par
sinešti atgal ir valgyti vi
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Šv. Kazimiero karstas 1989 
m. kovo 4 d. iškilmingai su
grįžo į Katedrą. Iškilminga ei
sena tuomet nusitiesė nuo Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios iki 
pat Katedros. Šv. Kazimiero 
karstą nešė Kauno kunigų 
seminarijos klierikai, jį lydėjo 
visi Lietuvos vyskupai, kuni
gai ir didžiulė minia tikin
čiųjų. Šiandien Šv. Kazimiero 
karstas vėl koplyčios altoriuje 
ir Šv. Mergelė Marija, žaisda
ma su kūdikėliu Jėzum ant 
kelių, vėl meiliai šypsosi.

Vilniaus arkikatedros klebo
nu buvo paskirtas buvęs poli
tinis kalinys monsinjoras Ka
zimieras Vasiliauskas.

1996 m. lapkričio 23 d. 
skulptorių Stanislovo Kuzmos 
ir Vytauto Navicko atkurtos 
šv. Elenos, šv. Kazimiero ir šv. 
Stanislovo skulptūros vėl užė
mė savo vietas ant Arkikated
ros frontono. Šv. Elenos laiko
mas paauksuotas kryžius 
spindi ir šviečia visam Vilniui.

Šiais metais sužinojome, 
kad 1986 metais archeologas 
Napalys Kitkauskas su kitais 
bendradarbiais tyrinėdamas 
Katedros požemius, surado 
senovėje paslėptas bažnytinio 
meno vertybes, valdovų kadai
se dovanotas Katedrai: bažnyti
nius indus, monstrancijas, re- 
likvijorius. Suradę sugebėjo 
paslaptį išlaikyti ir šias ver
tybes išsaugoti Katedrai ir 
Lietuvai.

Vilniaus Arkikatedra Bazili
ka brangi visiems Lietuvos 
žmonėms. Ji — dvasios ir me
no šventovė, nuostabus archi
tektūros šedevras, gyva istori
jos liudytoja. Šiandien ji savo 
varpų skambėjimu vėl kviečia 
tikinčiuosius vidiniam susitel
kimui ir maldai.

siems. Tik tai padaryti priva
lo šeimininkas; ir ne bet kaip, 
o eidamas atbulomis, ir dar 
turi apnešti aplink trobą. Ki
tose vietovėse būdavo papro
tys maistą nešti aplink na
mus, atvėrus langą. Pro langą 
kas nors iš šeimynos klausda
vo: „Kas ten eina?” Atsako: 
„Dievulis su gailesčio kupina 
ranka!” Pavaišinus vėles, 
joms sakoma: „Pavalgėte ir 
išeikite”. Maža to: su lazda 
brazdinama po visas trobos 
kertes. O ypač atkakliai vėlės 
genamos lauk, jeigu giminėje 
tais metais kas nors mirė...

Triukšmingoms senojo ti
kėjimo rudeninėms apeigoms 
prigijo „vėlių turgelių” pava
dinimas. Sakoma, kad ir gy
venvietė su piliakalniu, esan
tys vaizdingame Merkio slė
nyje ne per toliausiai nuo Vil
niaus, gavę Turgelių vardą 
kaip pagonių religinis centras. 
Ten net po Lietuvos krikšto 
vykdavusios kažkokios rude
ninės apeigos, dvasininkų su
peiktos kaip „velnių turgeliai”.

Nuotr. Algimanto Kezio
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CHICAGO-VILNIUS-
CHICAGO

$404 + mokesčiai

• skrydžių pradžia lapkričio 15 d.;
• paskutinė iš Čikagos išskridimo diena -

vasario 28 d.;
• pridėtinis mokestis gruodžio 12-24 d.;
• savaitgaliais - plius $25;
• išbūti nuo 7 iki 30 dienų.

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM

AMTA

KAPITALO (AKCIJŲ) RINKA TAI:
1. Įmonei — finansų šaltinis,
2. Šalies ekonomikai — varomoji jėga,
3. Investuotojai — galimybė uždirbti.
Mes dirbame Lietuvos akcijų rinkoje ir kviečiame Jus prisijungti! 
Nemokamos konsultacijos ir analitiniai tyrimai bei rekomendacijos:
FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai”
Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos licenzija Nr. B027
Adresas: Gedimino pr. 60, 2600 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 2 31 38 36; + 370 2 31 38 35
Mob. tel. + 370 87 45373; + 370 87 96105 *
Fax +370 2 31 38 40
E-mail tbls@eunet.lt

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tek 312-850-0595.

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

Išnuomojamas 1 kambarys 
naujame name; $300 į mėn., o 
taip pat ir 2 mieg. kamb. butas. 

Skambinti Zitai, 
tel. 708-594-1184.

AMERICAJV N®ROAD’ ,nc-
MAIN OFFICE

(CLOSED ON SUNDAYS)

4801 W. PETERSON AVĖ., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500.

ten ir atgal į vieną pušų

Rysa $590 $390
Kijevas $580 $415
Lvovas $580 $415
Minskas $580 $390
Vilnius $560 $380
Maskva $620 $420
St. Peterburgas $600 $400

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVĖ., 

CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237-4747.

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

5058 S. ARCHER AVĖ.,
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888.

5316 N. MRAVAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700.

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

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVĖ., 

CHICAGO.IL 60641. 
TEL. 773-685-2020.

CLASSIFIED GUIDE
SKELBI M /

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

AVĖ., NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800.

Vyr. amžiaus moteris, Ormond
Beach, FL, saugioje, ramioje 
vietoje , netoli vandenyno, ieško 
kompanijonės. Geras namas, 
privatus kambarys ir maistas veltui. 
Skambinti 904-441-8143.

Family needs a loving, 
english-speaking nanny 

M-F in their home.
Call Stacy 

at (773) 445-0168.

Išnuomojamas vienas, 
nedidelis, atskiras kambarys 

privataus namo antrame aukšte 
su lova ir šaldytuvu.
Tel. 773-925-7428.

71 C Per m*nute 
Anytime

to LITHUANIA
Low Rates also:

• Within mosi statės, IL 8.9,
CA 6.9 & Continental U S 

•To Other Countries
• From most countries to

ANYVVHERE
No monthly fee - Usually 

6 second billing 
Friendly service 
VISO GERO

MARKETEL
Toll-Free 1-888-734-1910
310-395-5578 • Fax 310-395-4449 

828-1 lthSt., #3
Santa Monica, CA 90403 
marketel@ix.netcom,com

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS' CONSTRUCTION

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

(773)586-5959
(708)425-7160

TIKRAS KAIMET1SKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
jvairlausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su "chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Štuos sūrius rasite
maisto parduotuvėse, "deli" skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world tvide web:
www.andrulischeese.com Michigan Farm Cheese Dairy. Ine.

4295 Millerton. Fountain, MI 49410

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings”,

“soffits“, “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-241-1912.

SHOW TOWN PRISTATO

Bilietai parduodami: 
Atlantic Exp. Co. 

2719 W71st Street 
Tel.: 773 434 9330

Willowbrook Grand 
Ballrooin

8900 S. Archer Rd. 
Willow Springs, IL 
Tel.: 708 839 1000

Vienintelė, nepa
kartojama proga 
pamatyti ir susi
pažinti su viena 
populiariausių šo
kių muzikos grupe 
Lietuvoje, viešinėta 
Čikagoje!

WILLOWBROOK GRAND BALLROOM
Telefonas informacijai: 630 632 4403

to LITHUANIA
___  $0.46 per/min

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.
We also offer prepaid Calling Cards: calls to Lithuania 29 c/min.

For infortnation call AOF International:
Gm 1-800-449-0445

AMBER CONSTRUCTION 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 
automobilį, motociklą ar komercinę siuntą
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

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

Tel. 773-778-1451.

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS 
773- 925-4331

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

KMIECIK REALTORS
LJcTnUl^i 7922 S.Pulaski Rd. 

— *** . 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Realmart gj 
Realty Group Ine. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

PIRKSIU 
tamsaus medžio 
knygų lentynas. 
Siūlyti Laimai, 

tel. 773-737-7144 po 5 v.v.

FOR SALE
1 sL fl. condo - O.L. loc.,

2 bdrm 2BA, Pvt. garage and 
laundry rm. Excellent condition. 

Call 708-686-4646.

Reikalingi vyrai
gerai apmokamam 

parduotuvių valymo darbui 
(kitose valstijose).
Tel. 773-847-5992.

Washington, 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.

I

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE

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

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - $19.00 

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Akcher Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

Šešios pokyliu salės - tinka įvairioms progoms

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

100 iki 135 svečių
35 iki 40 svečių 

BordaauRaom

40 iki 60 svečių

AR.tORS.OOM
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

«1IVMP^Okai

125 iki 175 svečių

mani imtai
225 iki 550 svečių

Home Health Care Intl. 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.

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

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.

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

Q?ntur}' Accent
—s=n-ZI. Homefinders
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mali (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

VIDAS POSKUS
R&MKK* HOME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą;

• „foreclosure” 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.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., 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

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
mailto:tbls%40eunet.lt
CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
http://www.andrulischeese.com


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

ĮVAIRUS FINANSINIAI DOKUMENTAI — 
KURIUOS LAIKYTI? KĄ IŠMESTI?

Šiais laikais, kada daugu
ma sąskaitų mokama čekiais, 
prisirenka įvairių finansinių 
dokumentų labai daug — per 
kelis metus prisipildo stalčiai, 
dėžės, pritrūksta vietos juos 
visus sudėti. Nežinai, ką tau
pyti, ką išmesti. Atrodo, visi 
popierėliai gali būti ateityje 
reikalingi.

Pvz., skambina viena mote
ris, klausia, ką daryti: mirė 
jos vyras, nori parduoti namą, 
turi sutvarkyti savo ir buvusio 
vyro turtą. Prieš kelis metus, 
kada dar vyras buvo gyvas, jie 
turėtą didelį daugiabutį namą 
— pardavė. Dabar IRS nori 
patikrinti visus dokumentus, 
bet ji jų neranda, vyras 
kažkur padėjo, jo dabar nėra 
ir t.t. Paprastai vienas — vy
ras ar žmona, tvarko šeimos 
finansus. Tačiau, būtų protin
ga, kad abu žinotų, kas, kaip 
ir kur yra daroma, kur yra 
dokumentai ir pan., kad ne
laimės atveju, palikęs šeimos 
narys nebūtų bejėgis ir nenu
kentėtų finansiškai.

Finansų ekspertai sako, kad 
daugelis mūsų saugojamų do
kumentų gali būti išmesti. 
Pvz., elektros, vandens, dujų 
sąskaitos, kredito kortelių 
pranešimai gali būti išme
tami, kai yra gaunami nauji 
pranešimai, nebent darbovietė 
yra jūsų namuose, ir tada tam 
tikrą procentą galite nurašyti 
kaip darbo išlaidas. Tas pats 
gali būti taikoma čekių atkar
poms,,iš, banko, grįžusiems, jau

WESTERN
UNION
RASITE
ŠIUOSE

LIETUVOS
MIESTUOSE

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

The fastest way to send money \vorldwide ™

iškeistiems čekiams ir ATM 
atkarpėlėms. Bet yra keletas 
išimčių, kada ir tuos doku
mentus negalima išmesti: tai 
skyrybų atveju išlaidų duo
menys (aukščiau minėti) gali 
būti reikalingi, sprendžiant 
vaiko išlaikymo ar alimentų 
klausimus. Namų savinin
kams gali prireikti kai kurių 
sąskaitų, kurias reiktų paro
dyti pirkėjams. Sąskaitos, ku
riose pažymėta „late fees”, 
arba sumos, dėl kurių kyla 
ginčai, ar apgaulingi kredito ir 
kitų kortelių panaudojimai, 
turėtų būti saugojami. Taip 
pat reikia saugoti ir didžiųjų 
pirkinių sąskaitas, jei nelai
mės atveju reiktų pildyti pa
reiškimą apdraudai ar garan
tijai.

Mokesčių mokėjimų doku
mentų tarpe yra 3 metų, 6 
metų ir visą laiką saugojami 
dokumentai. Visi federalinių 
mokesčių pateisinami doku
mentai turėtų būti saugojami 
mažiausiai 3 metus, nes Internal 
Revenue Service (IRS) turi 
tiek laiko, po mokesčių mo
kėjimo formų grąžinimo jiems 
pravesti tikrinimą. Vidutinis 
mokesčių mokėtojas turėtų 
saugoti užpildytos formos ko
piją. W-2 ir 1099 formas, o 
taip pat ir dokumentus, kurie 
parodo, kad jis galėjo nurašyti 
tam tikras sumas, mokant 
pajamų mokesčius.

6 metų dokumentų saugo
jimo taisyklė yra taikoma 
tiems, kurių mokesčių mo

Šilutėje
Akmenėje Kazlų Rūdoje Pakruojyje Širvintose
Alytuje Kėdainiuose Palangoje Skuode
Anykščiuose Kelmėje Panevėžyje Švenčionėliuose
Biržuose Klaipėdoje Pasvalyje Švenčionyse
Druskininkuose Krekenavoje Plungėje Tauragėje
Gargžduose Kretingoje Prienuose Telšiuose
Ignalinoje Kupiškyje Radviliškyje Trakuose
Jonavoje Lazdijuose Raseiniuose Ukmergėje
Joniškyje Marijampolėje Rokiškyje Utenoje
Jurbarke Mažeikiuose Saikuose ' Varėnoje
Kaišiadoryse Molėtuose Šalčininkuose Vilkaviškyje
Kalvarijoje Nidoje Šiauliuose Vilniuje
Kaune Pabradėje Šilalėje Zarasuose

Miniatiūrinė knyga „Lietuvos spaustuvėms 475”. Lietuvos Mokslų akade
mijos bibliotekoje pristatytos dvi naujos žinomo spaudos istorijos ty
rinėtojo ir leidėjo Viliaus Užtupo knygos. Nuotr. Eltos

kėjimo formos yra labiau kom
plikuotos, arba asmuo dirba 
savo nuosavame versle. IRS 
turi 6 metus laiko patikrinti, 
jei mokesčių mokėtojas įta-. 
riamas, nepranešęs daugiau 
nei 25% savo pajamų. O jei su
gaunamas sukčiavimu, tuo at
veju nėra laiko ribos, tas as
muo gali būti tikrinamas daug 
metų atgal. Įvairius IRA do
kumentus reikia laikyti ilgai, 
ypač susijusius su mokesčiais, 
nes įplaukos iš jų yra neapmo
kestinamos, kol pinigai iši
mami. Saugokite visus įmo- 
kėjimus į IRA ir kitus IRA 
dokumentus saugioje vietoje 
kartu. O dėl įvairių investa
vimų (jų tarpe IRA, 401 (k), 
„brokerage” — komisinio atly
ginimo tarpininkavimo) są
skaitas — saugokite tik me
tinius pranešimus.

Dokumentai — sąskaitos, 
dėl jūsų sveikatos palaikymo 
turėtų būti saugojami iki 
metų galo, tuo atveju, jei tų 
sąskaitų suma yra tinkama 
nusirašyti, pildant pajamų 
mokesčių formas.

Nuosavybės pirkimo doku
mentai, akcijos ir kitų investa
vimų dokumentai turėtų būti 
saugojami bent 3 metus, po to 
kai „assets” — vertybės popie
riai yra parduoti.

Taip pat apdraudos doku
mentai turėtų būti saugojami, 
nes paprastai yra 3 metų 
„statute of limitations” teismo 
procedūroms. Padarykite ir 
saugokite, kartu su apdraudos 
dokumentais ir namo inven
toriaus sąrašą.

Yra dokumentų, kurie yra 
niekada neišmetami, tai ve
dybų, mirties ir gimimo pa
žymėjimai, „deed to your 
home” — nuosavybės įrodymo 
dokumentas.

Taigi peržiūrėkite savo sau
gomus dokumentus, išmes
kite, ko nereikia, o taupykite, 
ko gali prireikti ateityje.

VA.
Naudotasi medžiaga iš „Chi

cago Tribūne”, 1998/930.

ŠIAULIŲ KUNIGŲ , 
REKOLEKCIJOS

Rugsėjo 22-24 d. Šiaulių vys
kupijos kunigų rekolekcijos, 
kurioms vadovavo mons. prof. 
dr. Vytautas Vaičiūnas, OFS. 
Rekolekcijose buvo mąstoma 
apie kunigo bendravimo su 
parapija ypatybes, akcentuoja
mas kunigo dvasingumas, nuo 
kurio priklauso pastoracijos 
sėkmė. Kunigas turįs gyventi 
tomis tiesomis, kurias skelbia 
kitiems. Buvo nagrinėjami ir 
kai kurie išpažinčių klausymo 
aspektai. Rekolekcijose daly
vavęs vyskupas E. Bartulis 
akcentavo kunigų tarpusavio 
sutarimo būtinybę.

Su „Girių aido” dainininkais Aldona Šmulkštienė (vidury), tremtinys Vla
das Šiukšta ir partizanas Vytautas Balsys.

Prezidentas pažymėjo, jog 
jam šis susitikimas buvo 
būtinas ir jis tikrai supranta 
Informacįjos centro darbo svar
bą, nes ir užsienyje gyvenančių lietu
vių bei jų grįžimo į tėvynę pro
blemos jam tikrai gerai ži
nomos. Lietuvos ambasados

UETUVIIĮ GRĮŽIMO I TĖVfHĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS

DAR KARTĄ APIE 
NUOSAVYBE 
LIETUVOJE

Mūšų Centras gavo nemažai 
nusiskundimų dėl neatgauna-* 
mos nuosavybės ir užklau
simų, kaip ją dar įmanoma at
gauti. Manome, kad daug kam 
gali būti įdomios tos teisinės 
taisyklės, atsiradusios po ga
na naujo LR vyriausybės nu
tarimo.

Lietuvos Respublikos vy
riausybė priėmė nutarimą, 
pagal kurį visi Lietuvos pi
liečiai, iki 1997 m. gruodžio 
31 d. įsigiję Lietuvos Respu
blikos piliečio pasą arba patei
kę prašymus gauti šį pasą lai
komi pateikę prašymus atgau
ti nuosavybę Lietuvoje pagal 
Lietuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamą turtą įstatymą. 
Šis įstatymas numatė, kad 
prašymų padavimo terminas 
baigiasi 1997 m. gruodžio 31 
d.

Lietuvos Respublikos vy
riausybės 1998 m. rugsėjo 24 
d. nutarimu Nr. 1153 „Dėl 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybės 1997 m. rugsėjo 29 d. 
nutarimo Nr. 1057 'Dėl Lietu
vos Respublikos piliečių nuo
savybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą ^atkūrimo įsta
tymo įgyvendinimo tvarkos ir 
sąlygų papildymo”, nustatyta 
šio straipsnio įgyvendinimo 
tvarka:

„Nustatyti, kad tais atvejais, 
kai asmenys, turintys teisę į 
nuosavybės teisių atkūrimą, 
yra pareiškę pageidavimą, 
kad jiems būtų išduotas Lietu
vos Respublikos piliečio pasas 
iki 1997 m. gruodžio 31 d., ir 
tai gali patvirtinti diplomati
nių atstovybių, konsulinių 
įstaigų ar Migracijos departa
mento išduota pažyma apie 
dokumentų Lietuvos Respu
blikos piliečio pasui išduoti 
pateikimą, laikoma, jog šie as
menys pateikė prašymus at
kurti nuosavybės teises ir pi
lietybę patvirtinančius doku
mentus Lietuvos Respublikos

piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo nustatytu 
laiku, ir jie nagrinėjami pagal 
šiuo nutarimu patvirtintą Lie
tuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo įgyvendinimo tvarką 
tik pateikus Lietuvos Respu
blikos piliečio pasą”.

Reziumuojame šių sudėtin
gų ištraukų iš įstatymų esmę: 
visi, kas kreipėsi dėl pilie
tybės atstatymo iki 1997 m. 
gruodžio 31 d. laikomi laiku 
kreipęsi ir dėl nuosavybės at
statymo. Tik tai reikia patvir
tinti pažymomis iš konsulatų 
ar kitų įstaigų, kad taip ir 
buvo padaryta.

Primename, kad dokumen
tus, patvirtinančius nuosavy
bės teisę į išlikusį turtą, rei
kia pateikti to rajono ar mies
to, kuriame yra turtas, savi
valdybei arba žemėtvarkos 
skyriui iki 1998 m. gruodžio 
31d.

V. ADAMKUI RŪPI 
LIETUVIŲ GRĮŽIMO

REIKALAI

Lapkričio 2 d. Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė Lietuvių grį
žimo į tėvynę informacijos cen
tro direktorių Žilviną Be- 
liauską, centro darbuotoją Rim
gaudą Bubelį, išeivijos inte
gracijos į Lietuvos gyvenimą 
komisijos narius — Edmundą 
Kulikauską ir Vincą Augusti- 
navičių.

Pusvalandį trukusio susiti
kimo metu prezidentas buvo 
supažindintas su centro veik
la, pirmaisiais patirties mėne
siais ir tos patirties pagrindu 
apčiuoptomis problemomis. 
Prezidentui palikta atmintinė, 
kurioje išryškintos įstatymų 
vietos, dėl pensijų ir kt. pa
jamų iš užsienio apmokesti
nimo. LR pilietybės ir turto 
atgavimo klausimus, atkreip
tas dėmesys į tai, kad vis dar 
daug biurokratinių sunkumų 
patiria jauni žmonės, norintys 
pagal savo profesiją pasi- 
stažuoti Lietuvoje, kad stinga 
vietų tokiose įstaigose, kur 
grįžę pagyvenę žmonės galėtų 
gauti atitinkamą priežiūrą, 
slaugą ir medicininį aptarna
vimą. Taip pat paminėta, jog 
yra tėvų laukiančių, kada Lie
tuvoje atsiras gimnazijų pagal 
savo mokymo ir teikiamos gy
venimo vietos standartus ati
tinkančių vakarietiškus kri
terijus, į kurias jie norėtų 
atsiųsti pasimokyti savo vai
kus.

BALTIJA EXPRESS CO LTD
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO
NEMAŽAS IR VERTINGAS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINYS TIK $47.00 

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

KALĖDINIAI SIUNTINIAI TURI BŪTI PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 10 D. 
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
S.HARLEM AVĖ .BRIDGEVIEVV ,IL 60455 
1-800-SPARNAI / 1-800-772-7624

72 69 
TEL: 
1554 
TEL:
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užsienyje šio darbo pakeisti 
negali, nes turi kitas funkci
jas. Sutarta nuolat informuoti 
prezidentūrą apie Informaci
jos centro veiklą, teikiamus 
pasiūlymus ir aptinkamas 
spragas įstatymdavystėje.

Žilvinas Beliauskas

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA.
Vet. dr. BRONIUS KRAKAITIS

Minint mano Brolio mirties sukaktį, Šv. Mišios už jo sielą 
bus aukojamos š.m. lapkričio 15 d., 11 vai. ryto Pal. Jurgio 
Matulaičio misįjos bažnyčioje, Lemont, IL.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Bronių maldose ir mintyse.

Liūdi sesuo Marytė Saliklienė ir jos visa šeima.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Dirėctors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

4330 So. California 4605 So. Hermitage
10727 S. Pulaskl Rd. 5948 S. Archer Avė.

ALL PHONES 
1-773-523-0440

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 

FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

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 AVĖ. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245

CARMEN DRIVE ,ELK GROVE VILLAGE ,IL 60007 
1-800-AMBER XP I 1-800-262-3797
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE a

Tilžės Akto paskelbimo 
80 meti* sukaktis bus iš
kilmingai minima sekma
dienį, lapkričio 15 d., 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose, Čikago
je. Trumpa iškilmingoji dalis 
su vėliavomis dalyvaujant 
Šauliams, jūrų šauliams, ra
movėnams, Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai ir kitoms or
ganizacijoms. Teisininko Jono 
Dainausko paskaita. Meninėje 
dalyje — dainininkė Aldona 
Buntinaitė ir kanklininkė Dai
va Kimtytė. Minėjimą rengia 
ir visus dalyvauti kviečia 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nis sąjūdis.

Pastatykime paminklą 
Sibiro tremtiniams ir parti
zanams Lemonto Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje! Šio pro
jekto vykdytojas PLC renginių 
komitetas yra labai sujaudin
tas, gaudamas aukų net iš 
Floridos. Štai ką mums rašo 
Edvardas Lapas: „Labai
džiaugiuosi, kad ėmėtės šio 
projekto. Sveikinu ir linkiu jį 
kuo greičiau įvykdyti”. Alfon
są ir Vacys Laniauskai rašo: 
„Didi pagarba Jums, pasi- 
ryžusiems įamžinti partizanų, 
žuvusių už Lietuvos laisvę, at
minimą”. Ačiū visiems, kurie 
jau atsiuntė savo aukas. Pa
minklo statymo vąjų tikimės 
užbaigti gruodžio 31 d., nes 
norėtume, kad paminklas 
stovėtų jau 1999 m. pavasarį. 
Labai prašome visų prisidėti 
prie šio projekto įgyvendini
mo. Čekius rašyti Lithuanian 
World Center vardu ir siųsti 
ižd. Vytautui Čepėnui 3181 
Grandview PI. Darien, IL 
60561. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

Midway taps tarptauti
niu oro uostu, praneša 
Čikagos miesto pareigūnai. 
Planuojama statyti 14 min. 
dol. vertės patalpas, kurios 
bus prijungtos prie dabar sta
tomų pastatų. ATA oro linija, 
kuri nori pradėti skrydžius į 
Meksiką ir į Karibų salas, 
padengtų išlaidas. Tačiau 
Midway netaps „antruoju 
O’Hare”, nes nusileidimo ta
kas per trumpas patiems di- 
džiausiems lėktuvams. Dar 
nenuspręsta, su kuriais užsie
nio miestais bus bendradar
biaujama. •

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje” lapkričio 11 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. 
kalbės gydytoja Nijolė Stanke
vičiūtė. Ji - vidaus ligų spe
cialistė, dirbanti Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Dr. N. Stankevičiū
tės pranešimo tema — „Vėžio 
profilaktika”. Vyresniojo am
žiaus lietuviams labai patogu, 
kad lietuviškai kalbanti dak
tarė ligos atveju suteiks reika
lingą pagalbą. Nepraleiskite 
progos sužinoti kuo daugiau 
apie sveikatą! Po paskaitos 
bus bendri pietūs.

Dar galite užsiprenume
ruoti „Draugą” visiems me
tams tik už 60 dolerių! Kaip 
žinote, paprastai dienraščio 
prenumerata metams yra 95 
dol., tačiau ribotą laiką ir tik 
visiškai naujiems skaityto
jams JAV-se taikoma didelė 
nuolaida, tad pasinaudokite 
proga. Tokią nuolaidą galė
jome padaryti su Lietuvių fon
do dosnia parama ir JAV LB 
Kultūros tarybos talka.

Ar norėtumėte, kad jums 
nemokamai atsiųstų Čika
gos mėnesinį renginių ka
lendorių, skirtą vaikams ir 
šeimoms? Skambinkite „Chi
cago Parent” leidiniui tel. 
(708) 386 - 5555.

Teatro mylėtojai lapk
ričio 29 d. 3 vai. p.p. Jauni
mo centre galės išvysti Že
maitės komedįją „Piršlybos”. 
Šią komediją vaidins Telšių 
Žemaitės dramos teatro akto
riai, 1993 m. už šį spektaklį 
apdovanoti B. Dauguviečio 
premija. Bilietus galite įsigyti 
„Seklyčioje”, visus kviečia 
Jaunimo centras.

Čikagos mieste vyks 
daug renginių ir pramogų 
Kalėdų proga. Visą mėnesį 
tęsis „In the Spirit” kalėdų 
festivalis. Jis prasidės lapkr.
28 d., šeštadienį, 11-4 vai. 
p.p. Chicago Cultural Center, 
78 E. Washington St. Bus 
įvairių pasirodymų, kalėdinių 
filmų, šiltų gėrimų. Darbo die
nomis moksleiviai giedos 
kalėdines giesmes, o savait
galiais prasidės vaidinimai, 
koncertai, lankytojai bus mo
komi, kaip pagaminti kalė
dines dekoracijas. Pasirodys 
Chicago Children’s Choir, Hel- 
lenic Chorai Society ir kiti. 
Įėjimas nemokamas. Norėda
mi daugiau informacijos, 
skambinkite darbo dienomis 
9-5 vai.p.p., tel. (312) 744 - 
6630, arba (312) 346 - 3278 
visą parą.

Magnificent Mile Lights fes
tivalis prasidės lapkr. 21 d. 
Michigan Avė. bus papuoštas 
mažom lemputėm; vyks pra
mogos ir renginiai. Garfield 
Park Conservatory taip pat 
bus papuošta lemputėmis 
lapkr. 27 - sausio 4 d.

Prie State St. ties Washing- 
ton ir Dearborn St., lapkr. 
27d. - gruodžio 20 d., veiks 
vokiškas Christkindlmarket, 
kuriame bus galima nusipirkti 
pyragaičių, papuošalų, medžio 
drožinių.

Vyks teatro spektakliai: „A 
Christmas Carol” - Goodman 
Theatre lapkr. 22 - gruodžio
29 d.; „Nutcracker” baletas - 
Auditorium Theater lapkr. 27 
- gruodžio 13 d.; „Evita” - Chi
cago Theater gruodžio 15 - 
sausio 3 d.

Naujųjų metų sutikimo pro
ga įstaigos prie Čikagos upės 
paruoš Hotel River Walk su 
muzika, pasirodymais, pra
mogomis. Festivalis baigsis 
ugnies salvėmis ties Navy 
Pier.

Vyresniųjų lietuvių cen
tras Čikagoje organizuoja 
dienos išvyką į United Center, 
kur galima pamatyti cirke 
vykstančią naujausią ir įdo
miausią šių metų programą. 
Išvyka ruošiama lapkričio 19 
d., ketvirtadienį. Išvyksime iš 
„Seklyčios” autobusu 9:30 vai. 
ryte, sugrįšime 1:30 vai. p.p. 
Norinčius vykti su grupe, 
kviečiame registruotis iš ank
sto asmeniškai ar telefonu 
773-476-2655.

Draugo fondo investavimo komisi
jos pirmininkas Jonas Vaznelis 
skaito pranešimą penktajame me
tiniame Draugo fondo narių su
važiavime Čikagoje.

DRAUGO FONDAS
4S4S «K 63rd Str—t 
Chicago, IL 6OG29 
Tol. 773-58S-95OO

DF INVESTAVIMO KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS SUVAŽIAVIMUI 1998.10.17

Draugo fondas, žengdamas į 
savo gyvavimo penkmečio pa
baigą, išgyveno labai palankų 
investavimo laikotarpį, pasi
naudojant vienpusišku biržos 
judėjimu, tuo suteikiant dien
raščiui „Draugui” gana didelę 
paramą per trumpą DF lėšų 
investavimo eigą.

Po šių metų vasaros pra
dėjus biržai „braškėti”, DF In
vestavimo komisija nutarė: 
Draugo fondui geradarių su
aukoti pinigai negali būti pa
likti rinkos netikrumams. Dėl 
to reikia pamažu, be nuosto-' 
lių, bendrovių akcijas parduoti 
ir lėšas investuoti ten, kur tas 
biržos svyravimas mažiausias, 
nors su mažesniu prieaugliu. 
Persitvarkant Investavimo ko
misija sėkmingai savo darbą 
atliko, uždirbdama „Draugo” 
paramai gražią sumą pinigų, o 
pats DF investavimo portfelis 
net keletą kartų pasiekė vieno 
milijono skaitljnę.

Biržai pradėjus judėti aukš
tyn, turint DF tarybos nuta
rimą biržos investavimus apie 
60%'paversti į Money Market 
ir biržoje laikyti 30-40% DF 
investavimų, taip ir buvo pa
daryta. Investuoto kapitalo su 
700,000 dolerių 70% buvo par
duota, laikinai pereinant į 
Money Market (su 4.5% pa
jamų), vėliau investuojant į 
trumpalaikius C.D.

Prieš DF narių suvažiavimą, 
spalio 16 d. rinkos duomeni
mis Draugo fondo investuotas 
kapitalas atrodė taip:

Mutual Funds-20th Century
— 154,178.31 dol.

Utilities — Houston Indu
stries — 16,608.62 dol.

Biržos 8 bendrovių akcijos
— 262,714.25 dol.

Gryni pinigai-First Albany 
Corp.— 478,115.43 dol.

Iš viso 911,616.61 dol.
Investavimams gautos lėšos 

iš DF iždo — 700,000.00 dol.
1998.10.16. Nerealizuotas 

investavimo pelnas — 211,- 
616.61 dol.

1994-1998 m. investavimų 
pelnas, išmokėtas, „Draugui”
— 285,400.00 dol.

Per 4-5 metus iš viso už
dirbtas invest. pelnas — 
497,016.61 dol.

Sudėjus investavimui gau
tas lėšas ir uždarbį — 
1,197,016.61 dol.

Mūsų visų padėka priklauso 
Draugo fondo geradariams — 
aukotojams, o mano asmeniš
ka padėka DF tarybai už paro
dytą pasitikėjimą, o Investavi
mo komisijos nariams Algiui 
Strikui ir dr. Antanui Razmai Fondo iždininkas

(f........................... . ............ ...... -...
LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI

kviečia Jus, Jūsų šeimą ir draugus dalyvauti

65-jame tradiciniame 
žymenų įteikimo pokylyje

1998 m. lapkričio 21 d., šeštadienį

The Willowbrook 
8900 Archer Road 
Willow Springs, IL

Už ilgametį darbą lietuvių visuomenėje bus pagerbtas

Edward Mankus
Taip pat bus įteiktos dvi stipendįjos: vieną skiria 
TCF bankas, antrą — Lietuvių Prekybos Rūmai.

• Kokteiliai 6 vai. vakaro,
• vakarienė 7 vai. vakaro,
• šokiai, „cash bar” Auka $35

Rezervacijoms skambinti: Davė Gaidas, 708-974-4410.
Dėl stipendijų prašymo formų kreiptis: Stan Balzekas III, 

773-847-1515.

už nepaprastai malonų ben
dradarbiavimą.

Linkėdamas Draugo fondui 
sėkmingo tolimesnio investa
vimo, pareiškiu, kad visa DF 
Investavimo komisija su šiuo 
5-ju metiniu DF narių suva
žiavimu baigia savo darbą ir 
atsistatydina.

Jonas Vaznelis
Investavimo komisijos 

pirmininkas

RUDENS VAJAUS 
ĮNAŠAI

Su 3,000 dolerių:
Petras ir Jadvyga Klioriai, 

garbės nariai, iš viso 4,050 
dol., Euclid, OH.

Su 1,000 dolerių:
Dr. Petras V. ir Daiva Kisie

liai, garbės nariai, Dovvners 
Grove, IL.

Vita Baleišytė a.a. mamos 
Amelijos Baleišienės, garbės 
narės atminimui Chicago, IL.

Su 200 dolerių:
Ben Norkūnas, iš viso 915 

dol., Dearborn, MI.
Janina ir Bronius Čikotai, 

Alexandria, VA.

Su 100 dolerių:
Pranas Gluoksnys, iš viso 

500 dol., Calgary, Canada
Severinas ir Lucija Krutu

liai, iš viso 500 dol., Darien, 
IL.

Juozas ir Elona Vaišniai, iš 
viso 500 dol., North Haven, 
CT.

Joseph Bernot, iš viso 400 
dol., Union, NJ.

Raminta ir Vladas Sinkus, 
iš viso 800 dol., Lemont, IL.

Omahos Medž. ir Mešker. 
klubas „Aras”, iš viso 600 dol., 
per S. Pangonį.

Su 50 dolerių:
Elena Jeneckienė, iš viso 

750 dol., Warren, MI.

Su 25-30 dolerių:
Vitalis Švažas, iš viso 410 

dol., Bellevue, WA.
Helen Carter, iš viso 73 dol., 

Chicago, IL.
Danguolė ir Mykolas Bane

vičius, iš viso 75 dol., W. Hart
ford, CT.

Aldona Jesmantas, iš viso 
100 dol., Riverside, IL.

Su 10 dolerių:
Česlovas Ramanauskas, iš 

viso 60 dol., Hot Springs, AR.
Visiems nuoširdžiai 

dėkojame.

V metinis Draugo fondo narių suvažiavimas, įvykęs Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, spalio 17 d. Nuotrau
koje — suvažiavimo dalyviai (1 eil. iš kairės): „Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, Direktorių valdy
bos pirm. Marija Remienė, žurn. Antanas Juodvalkis ir kiti. Suvažiavime dalyvavo apie 40 DF narių.

Respublikonas George 
Ryan buvo išrinktas nau
ju Illinois valstjos guber
natoriumi. Jo pareikšta dar
botvarkė: pastatyti Čikagai 
naują oro uostą, parūpinti 
daugiau lėšų iš valstijos iždo 
mokslui ir visuomeninei para
mai, išspręsti įvairius keblius 
klausimus, pvz. ar leisti 
lošimams išsiplėsti valstijoje.

• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis.

(sk.)
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

(sk.)
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Avė., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422- 
3455.

(sk.)
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

(sk.)
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į* ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk.)
• BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.)
• Legaliai galiu išrūpinti 

„Sočiai Security” iki spalio 30 
d. E.Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651.

(sk.)
• Dėmesio! Legaliai išrūpi

nu vairavimo teises (Drivers 
Lic.), Illinois I.D., vizų pratęsi

Illinois valstijoje 80% bal
savo priimti konstitucijos 
pataisymą. Jis leistų guber
natoriui paskirti du ne teisėjų 
profesijos asmenis į penkių 
teisėjų sudarytą komisiją, ku
ri svarsto teisėjų prasižengi
mus. Pataisymas buvo pasiū
lytas po praeitų metų teisėjų 
komisijos per švelnaus elgesio 
su teisėju Heiple.

mą - pirmą, antrą, trečią kartą, 
atidarau bankų sąskaitas. E.Šu
manas, tel. 1-708-720-2651.

(sk.)
• Reikalingas asmuo dirb

ti nepilną laiką advokato įs
taigoje. Turi gerai susikalbėti 
lietuviškai ir angliškai ir mo
kėti naudotis kompiuteriu 
(WordPerfect programa). Skam
binti 773-284-0100.

(sk.)
• Šokoladiniai Šiaulių 

„Rūtos” saldainiai skaniausi 
pasaulyje! Jų galite nebrangiai 
nusipirkti Balzeko muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL. Tel. 773-582-6500.

(sk.)
• Dr. Julius ir Lydija 

Ringai, Lemont, IL, Antanas 
ir Diana Kizlauskai, Hins
dale, IL, Janina Poškus, Oak 
Lawn, IL, Stasys ir Elena 
Briedžiai, Burr Bidge, IL, visi 
globoja po našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami globą kitiems me
tams atsiuntė po $150. Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame 
geriesiems žmonėms! „Lietu
vos Našlaičių globos” komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago 
IL 60629.

(sk.)
• Dr. Danutė ir dr. Vytau

tas Bieliauskai, Cincinnati, 
globoja du našlaičius Lietuvoje. 
Pratęsdami globą kitiems me
tams, atsiuntė $300. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629.

(sk.)
• Dr. Domas ir Yadvyga 

Giedraičiai, Michigan City, 
IN, pamatę „Drauge” našlaičius, 
kuriems yra reikalinga pagalba 
atsiuntė $150 vieno vaiko me
tinį paramos mokestį. Šiuo 
metu „Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas remia Lietuvoje 
per 750 našlaičių vaikų, ir dar 
yra tiek daug prašančių para
mos - pagalbos! Geriesiems 
žmonėms dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago 
IL 60629.

(sk.)
• Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $200 - Dr. Leo Trečio
kas. Po $100 - Vincas Jonikas; 
Petras Pagojus; Kazimieras 
Rimkus. Po $50 - Algirdas ir 
Regina Dapkai; Leonardas 
Gerulaitis; Edmundas Jasiū- 
nas; dr. Juozas Plikaitis; Bronė 
Šimkus; L.O. Griniūtė Šmulkš
tienė. $30 - Leo Bagdonas. Po

Jaunimo centro adminis
tracija visus kviečia lapk
ričio 8 d., sekmadienį, po 10 
vai. r. Mišių t. jėzuitų ko
plyčioje, pusryčiams į Jauni
mo centro kavinę, kur bus ro
doma Alekso Plėnio filmuota 
dokumentinė vaizdajuostė 
apie Lietuvos prez. Valdo 
Adamkaus vizitą ir jo susitiki
mus su Čikagos lietuviais. 
Pradžia 11:30 vai. ryte.

$25 - Al Bartkus; Juozas ir 
Birutė Kasperavičiai; Anicetas 
Simutis; Po $20 - Zigmas ir 
Virginija Grybinas; Ona Kar
tanas; Karolis Milkovaitis. Po 
$15 - Vytautas Baltrušaitis; 
Antanas Skridulis. Po $10 - 
Viktoras ir Rama Aras; Stasys 
ir Uršulė Astras; Elena Bacevi
čienė; Bronius Jaras; Vaclovas 
Kiukys; Algimantas Totilas; 
Antanas Vosylius. $5 - J.V. 
Lopatauskas. Dėkodami vi
siems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei”, 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011.

(sk.)
• „Saldutė”, Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams invalidams 
vaikams bei daugiavaikėms 
šeimoms Lietuvoje. Aukojo: 
Jadvyga Ostogorsky $25, G. 
$40, Nijolė Kersnauskaitė $20, 
Aušrelė Liulevičienė $100, 
Aldona Riškutė $240 tęsti ber
niuko metinę paramą, Enata 
Skrupskelytė $240 metams 
paremti našlaitį; a.a. dr. Vytau
to Vyganto atm. Audrė Budrytė 
$20,1. ir D.Tįjūnėliai $50. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL, 60089. 
Tel. (847) 537-7949. Tax ID 
#36-3003339.

(sk.
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaaki Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos

6247 SJKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700

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

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, EL
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI
LRane & IJFeyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
5213 S-Archer Avė., Chicago, IL 60632. 
Tel. 847-301-7630 (kalbame lietu
viukai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.




