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Lietuva per savaitęKonservatoriai svarsto partijos 
programos ir įstatu pataisas

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(BNS) — Artėjant Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) suvažiavimui, partijos na
riai sutelkia dėmesį į naują 
partijos programą 1998-2000 
metams ir galimus partijos įs
tatų pakeitimus.

Partijos valdybos pirminin
ko pavaduotojas Alfonsas 
Bartkus penktadienį sakė, 
kad šie klausimai buvo aps
varstyti ketvirtadienį įvyku
siame TS (LK) politinės tary
bos atstovų ir valdybos posė
dyje.

Pasak jo, daugiausia dėme
sio buvo skirta naujajai parti
jos programai, tačiau disku
tuota ir dėl įstatų projekto.

„Vyko diskusijos dėl aukš
čiausios partijos vadovybės 
formavimo principų, politinės 
tarybos ir valdybos vaidmens 
— keisti jį ar nekeisti”, sakė 
A. Bartkus.

Konservatorių vadovybė da
bar svarsto Andriaus Kubi
liaus vadovaujamos grupės 
parengtą įstatų pakeitimo pro

Liberalų sąjungai nereikia ją 
išdavusių narių

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(BNS) — Seimo narys Alvydas 
Medalinskas ragina buvusius 
frakcijos kolegas Kęstutį Tra- 
piką ir Virgilijų Martišauską 
būti „sąžiningais iki galo” ir 
išstoti iš Liberalų sąjungos.

„Žengę vieną žingsnį, jie 
turėtų padaryti antrą, ir dau
giau nebekelti dumblo”, penk
tadienį spaudos konferencijoje 
pareiškė A. Medalinskas, ko
mentuodamas dviejų Libera
lių reformų frakcijos Seime 
narių — Kęstučio Trapiko ir 
Virginijaus Martišausko — 
perėjimą į Centro frakciją.

Liberalų valdybos pirminin
kas A. Medalinskas leido su
prasti, kad K. Trapikui ir V. 
Martišauskui savanoriškai ne
išstojus, sąjunga pati imsis 
veiksmų juos pašalinti.

Valdyba jau yra nurodžiusi 
sąjungos Vilniaus skyriui ap
svarstyti dviejų „perbėgėlių” 
elgesio atitikimą įstatams ir 
tarybos sprendimams.

V. Martiškauskas yra prieš 
metus sustabdęs savo narystę 
Liberalų sąjungoje, kai ši pa
rėmė kairiosios LDDP palai-

„Lietuvos aido” 
lieka

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(Elta) — Nors „Lietuvos aido” 
skolos viršija 6 milijonus litų, 
penktadienį Lietuvos žurna
listų sąjungos salėje sureng
toje spaudos konferencijoje 
bendrovės akcininkas Algir
das Pilvelis pareiškė, jog tra
gedijos jis nemato.

Algirdas Pilvelis yra įsigijęs 
20 proc. „Lietuvos aido” akcijų 
ir drauge su Sauliumi Šal- 
teniu jie dabar yra du svar
biausi laikraščio savininkai. Iš 
viso „Lietuvos aidą” valdo 21 
akcininkas, tačiau 11 iš jų te
turi vos po keletą akcijų.

Algirdas Pilvelis įsitikinęs, 
kad rimtai dirbant,visas sko
las galima nesunkiai likviduo
ti ir nuo nuostolių pereiti prie 
pelningos veiklos. Nuostolių 
priežastis, pasak A. Pilvelio, 
— prasta finansinė politika. 
Jis yra parengęs „Lietuvos 
aido” „gaivinimo” planą. Visų 
pirma, kaip buvo informuoti 
žurnalistai, reikia rinkos kai
nomis išnuomoti du bendrovei 
priklausančio pastato aukštus

jektą, kuris laikomas būsiąs 
pagrindiniu per suvažiavimą.

Kai kuriuos pasiūlymus 
šiam projektui pateikė parti
jos pirmininkas Vytautas Lan
dsbergis. Žinoma, kad kai ku
rie jo pasiūlymai susiję su par
tijos aukščiausios valdžios 
įgaliojimais, tačiau kol kas jie 
viešai neskelbiami.

TS (LK) valdybos narys 
Vidmantas Žiemelis penkta
dienį spaudos konferencijoje 
pranešė, kad V. Landsbergis 
siūlo apibrėžti partijos politi
nės tarybos, kaip vadovaujan
čiosios institucijos, įgaliojimus 
bei jos sudėtį, numatant ir pir
mojo partijos pirmininko pa
vaduotojo postą. Be to, V. 
Landsbergis siūlo šiek tiek pa
tikslinti ir partijos valdybos 
įgaliojimus.

Pasak V. Žiemelio, galutinis 
sprendimas šiais klausimais 
dar nepasiektas, ir dėl to dar 
teks tartis partijos pirminin
kui V. Landsbergiui ir valdy
bos pirmininkui Gediminui 
Vagnoriui.

komą kandidatą Artūrą Pau
lauską. Protestuodamas dėl 
kai kurių sprendimų, K. Tra- 
pikas prieš kurį laiką yra pa
sitraukęs iš Liberalų valdy
bos.

„Tačiau situacija, kai vienos 
partijos nariai dalyvauja kitos 
partijos frakcijoje, bent jau 
politologine prasme, yra visiš
kas anachronizmas”, įsitikinęs 
A. Medalinskas.

Anot jo, Liberalų sąjunga 
„yra ne diskusijų klubas, o 
principus gerbianti partija”, 
todėl „yra tik vienas sprendi
mas”.

Buvusių frakcijos draugų 
perėjimą pas Seimo centristus 
A. Medalinskas laiko siekimu 
užsitikrinti geresnes perspek
tyvas prieš kitus Seimo rinki
mus.

Vienintelis po liberalų vė
liava Seime likęs A. Medalins
kas nemano, kad subyrėjus 
frakcijai, susilpnės liberalų 
įtaka Seime. Jis teigė aktyviai 
bendradarbiausiąs su libera
lais, veikiančiai už Seimo ri
bų, ir toliau teiksiąs liberalius 
projektus bei siūlymus.

likimas ir toliau 
mįsle
(apie 1,000 kvadratinių met
rų), įrengti patalpas palėpėje.

A. Pilvelis, susipažinęs su 
laikraščio administravimu, pa
stebėjo daug lėšų švaistymo 
atvejų. Jau vien tai, kad ben
drovės administracijos vado
vams mokama 2,500-3,000 
litų mėnesinės algos, yra 
visiškai nesąžininga.

Dabar dirbanti „Lietuvos 
aido” stebėtojų taryba, kaip 
pabrėžė Algirdas Pilvelis, yra 
neteisėta. Atsistatydinus iš 
stebėtojų tarybos buvusiai laik
raščio vyriausiajai redaktorei 
Romai Grinbergienei, taryboje 
liko tik du asmenys — Alek
sas Bočiarovas ir .Arvydas 
Jockus. Pagal įstatymus, ste
bėtojų taryboje turi būti ma
žiausiai trys nariai.

20 proc. akcijų paketas Al
girdui Pilveliui suteikia teisę 
šaukti akcininkų susirinkimą. 
Jis ir pasiryžęs tai daryti, 
tačiau A. Bočiarovas tam prie
šinasi, nesutinka.

Žurnalistams buvo pateiktas 
„įdomus” pavyzdys: taryba

Lapkričio 2 dieną Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos cent
ro atstovais, kurie supažindino valstybės vadovą su centro veikla bei problemomis, su kuriomis susiduria užsie
nio lietuviai, norintys grįžti gyventi į Tėvynę. Svarbiausios problemos — tai pilietybės įsigijimo, pensijų bei kitų 
pajamų dvigubo apmokestinimo, turto grąžinimo ir kt. Prezidentas, pripažinęs, jog išvardinti klausimai yra tik
rai svarbūs, pažadėjo pagreitinti jų sprendimą.

Nuotr.: Prezidentūroje susitikę (iš kairės) Išeivijos integracijos į Lietuvos gyvenimą koordinacinės komisi
jos nariai Vincas Augustinavičius ir Edmundas Kulikauskas, prezidentas Valdas Adamkus, Informacijos centro 
atstovas Rimgaudas Bubelis ir centro direktorius Žilvinas Beliauskas.

Vašingtonas sveikina Lietuvos ir 
Baltarusijos prezidentu 

susitikimą
lapkričio 13 d. tuva užėmė santūresnę negu 

kitos valstybės nuostatą.
JAV ir Europos Sąjungos 

valstybių ambasadoriai buvo 
atšaukti į savo sostines kon
sultacijų, o Lietuvos ambasa
dos vadovas Viktoras Baublys

Vilnius,
(BNS) — ambasadorius Vil
niuje pasveikino Lietuvos ir 
Baltarusijos santykių raidą ir 
teigė, kad abiejų valstybių 
prezidentų ryšiai padeda plė
toti demokratiją ir žmogaus 
teises.

„Jungtinės Valstijos tvirtai 
remia artimus Lietuvos ir Bal
tarusijos ryšius ir vertina Lie
tuvos vyriausybės pastangas 
įtvirtinant Euroatlantinės ben
drijos demokratijos ir žmo
gaus teisių vertybes”, sakoma 
JAV ambasadoriaus Keith C. 
Smith penktadienį paskelbta
me pareiškime. „Jungtinės 
Valstijos mano, kad tokie
dviejų prezidentų susitikimai, diną. Valstybės vadovo de- 
kaip vakarykštis, padeda įgy- krėtė nurodoma, kad apdova-
vendinti šiuos tikslus”, pabrė
žiama dokumente.

Ketvirtadienį abiejų valsty
bių pasienyje susitikę prezi
dentai Valdas Adamkus ir 
Aleksandr Lukašenko, be kita 
ko, įsipareigojo plėsti valstybių 
santykius daugelyje sričių.

Bendrame prezidentų pa
reiškime spaudai teigiama, 
kad Lietuva ir Baltarusija įsi
pareigoja gerbti žmogaus tei
ses ir pagrindines laisves bei 
laikytis visų tarptautinių įsi
pareigojimų.

Šiemet kilus tarptautiniam 
skandalui dėl užsienio diplo
matų išvarymo iš Drozdy gy
venamojo rajono Minske, Lie-

leido bendrovės vadovybei 
daug mažesne negu rinkos 
kaina parduoti „Lietuvos aido” 
pastate (Maironio g-vė 1) esan
tį butą.

Visiškai nesuprantamas V. 
Pilveliui ir didžiausio akcijų 
paketo savininko Sauliaus Šal
tenio abejingumas. Jis visiš
kai nebesilanko „Lietuvos ai
de” (nebent tik į parodų ati
darymus „Lietuvos aido” ga
lerijoje), nesidomi ant bankro
to slenksčio atsidūrusio laik
raščio problemomis. Tai kelia 
abejonių, ar jis yra tikrasis tų 
akcijų savininkas, ar už jo nu
garos nesislepia kas nors kitas, 
turintis sunkiai suvokiamą in
teresą sužlugdyti „Lietuvos 
aidą”?

(Elta-BNS) — Kadenciją bai
giančiam Baltarusijos amba
sadoriui Lietuvoje Jevgenij 
Voitovič prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį įteikė 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino 2-ojo laipsnio or-

nojimas skiriamas „už nuo
pelnus plėtojant dvišalius Lie
tuvos-Baltarusijos santykius”.

Priimdamas apdovanojimą, 
diplomatas pasidžiaugė ke
tvirtadienį įvykusiu, pasak jo, 
„sėkmingu abiejų valstybių 
prezidentų susitikimu Medi
ninkuose”. „Lietuvos ir Balta
rusijos santykuose nėra dide
lių problemų, bet dar yra 
sričių, kur reikėtų padirbėti”, 
sakė J. Voitovič.

Puspenktų metų atstovavęs 
savo valstybės siekįams Lietu
voje, J. Voitovič grįžta į Mins
ką dirbti Baltarusijos Užsie
nio reikalų ministerijoje. „Pa
lieku daug draugų Vilniuje, 
bet tikiuosi, kad dažnai juos 
lankysiu”, kalbėjo jis.

Susitikime su Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu

* Ūkio ministras Vincas 
Babilius ir Vengrijos pra
monės, prekybos ir turizmo 
ministras Attila Chikan pasi
rašė Lietuvos ir Vengrijos Re
spublikos laisvosios prekybos 
sutartį, kurioje numatyta, kad 
iki 2001 metų sausio 1 d. ša
lys panaikins importo muitus 
pramonės prekėms, neįtrauk
toms į išimčių protokolus. Lie
tuvoje yra įregistruotos 47 
įmonės, kuriose investuotas 
Vengrijos juridinių ir fizinių 
asmenų kapitalas. Pagal in
vesticijas Vengrija yra 44 vie
toje. (Elta)

išvyko į Vilnių „neterminuotų 
atostogų”.

Kiek vėliau paaiškėjo, ši 
nuosaikesnė nuostata Vilniuje 
buvo priimta, atsižvelgiant į 
Vašingtono pageidavimus. Tai 
netiesiogiai patvirtino liepą 
Vilniuje viešėjęs JAV Val
stybės sekretorės pavaduoto
jas Strobe Talbott, kuris pa
gyrė Vilniaus santūrų požiūrį 
į minėtą problemą.

Baltarusijos ambasadorius 
atsisveikino su Lietuva

Vilnius, lapkričio 13 d. ambasadorius teigė, jog Bal-
tarusija nelegalių emigrantų 
grąžinimo sutartimi sudomin
ta labiau nei Lietuva, nes Bal
tarusijoje dabar yra dešimtys 
tūkstančių nelegalų. Daugu
ma jų atvyko iš „karštųjų” Ru
sijos vietų.

V. Landsbergis sakė, jog net 
„kai kurie” įvykiai Baltarusi
joje neatsiliepė tarpvalstybi
niams santykiams. Ambasa
doriaus nuomone, taip atsitiko 
dėl „Lietuvos vykdomos pro
tingos politikos”.

Pasak J. Voitovič, tai, kad jo 
kadencijos metais Lietuvos ir 
Baltarusijos prekių apyvarta 
padidėjo 7 kartus, leidžia ma
nyti, jog šių kaimyninių val
stybių santykiai turi neblogas 
perspektyvas.

Naujuoju baltarusių amba
sadoriumi Lietuvoje taps dip
lomatinio darbo patirties ne
turintis buvęs Baltarusijos 
premjero pavaduotojas Vladi
mir Gorkun.

* Policija gali panau
doti fizinę jėgą, jei Kauno 
radikalai automagistralėje 
Vilnius-Kaunas sutrukdys eis
mą. Lietuvos laisvės sąjunga 
(LLS) pareiškė kitą trečiadie
nį automagistralėje suruo- 
šianti renginį „Kelias”, kurio 
metu būtų stabdomas eismas, 
nepaisant to, kad policija atsi
sakė išduoti leidimą tokiam 
renginiui. LLS išreiškė nepa
sitenkinimą pasiūlymu veiks
mus rengti „šalikelėje arba 
briedžių take”, netrukdant eis
mui bei žmonių saugumui, ir 
pareiškė, jog „naudodamasi 
Konstitucijos teise kovoje už 
socialines žmonių teises ir 
gerbūvį, neatsisako blokuoti 
automagistralės”. (Eita)

* Spelialiu „Veido” žurna
lo užsakymu atlikta apklau
sa rodo, kad daugiau nei pusė 
Lietuvos didžiųjų miestų gy
ventojų mano, jog vyriausybė 
yra linkusi atsižvelgti į žmo
nių pageidavimus ir gali grą
žinti Lietuvą į buvusią laiko 
juostą. Daugiau nei pusė ap
klaustų gyventojų (52.6 proc.) 
mano, kad sprendimas pereiti 
prie naujos laiko juostos buvo 
priimtas dėl integracijos į Eu
ropos Sąjungą, 18.6 proc. — 
norint supaprastinti ryšį su 
Vakarais. Tik 5.4 proc. mano, 
jog taip padaryta tikintis, kad 
nauja laiko sistema bus palan
kesnė žmogaus biologiniam 
ritmui. 54 proc. apklaustųjų 
pageidavo, kad vyriausybė 
keistų I laiko juosto laiką.

* Teisingumo ministerija
turės nuspręsti, ar galioja 
reabilitacijos pažymos, išduo
tos dar LTSR institucijų, ir ar 
jas galima prilyginti šiuo me
tu išduodamoms reabilitacijos 
pažymoms. Ministerijos išva
dos bus pateiktos Seimo pasi
priešinimo okupaciniams reži
mams dalyvių ir nuo okupaci
jos nukentėjusių asmenų tei
sių ir reikalų komisijai bei 
Lietuvos taupomajam bankui. 
Šiemet kovo 25 d. įsigaliojus 
įstatymo „Dėl asmenų, repre
suotų už pasipriešinimą oku
paciniams režimams, teisių 
atstatymo” įstatymo patai
soms, jomis remdamasis Tau
pomasis bankas atsisako pri
imti iš asmenų reabilitacijos 
pažymas, išduotas LTSR ins
titucijų. (BNS)

* Trečiadienį Lietuvos 
Žemės ūkio ministerijai su
kako 80 metų. 1918 m. lapk
ričio 11 d. sudarytoje pirmojo
je atsikuriančios Lietuvos vy
riausybėje žemės ūkio ir vals
tybės turtų ministru buvo pas
kirtas Juozas Tūbelis. Per 
tuos metus Lietuvos ūkiui 
vadovavo nemažai iškilių as
menybių, tarp jų buvo Alek
sandras Stulginskis, Mykolas 
Krupavičius, Stasys Putvins
kis. Kaip sakė dabartinis že
mės ūkio ministras dr. Edvar
das Makelis, šiuo metu žemės 
ūkis sukuria per 12 proc. bend
rojo vidaus produkto.

* Spalio mėnesį nedar
bo lygis Lietuvoje buvo 6 
procentai, Latvijoje — 8.2 
proc., Estijoje — 9.6 proc. Lie
tuvos darbo biržos duomeni
mis, Lietuvoje yra 105,000 be
darbių. Spalio mėnesį į darbo 
biržą kreipėsi beveik 20,000 
tūkstančių darbo ieškančių 
žmonių.

* Turto banko „Inter- 
net’o” tinklalapyje pradėtas 
skelbti .juodasis sąrašas”, ku
riame nurodyti banko skoli
ninkai, piktybiškai vengiantys 
grąžinti bankui skolas. Sąraše 
nurodyti „milijonieriai” — 
įmonės ir asmenys, kurių sko
la viršija milijoną litų. Sąrašą 
numatoma nuolat atnaujinti.

* Klaipėdos valstybinės
veterinarijos tarnybos labo
ratorijoje buvo nustatyta, kad 
iš Škotijos laivu „Kalvarija” 
atvežtų dviejų šaldytos silkės 
siuntų (97 tonos) paimtuose 
bandiniuose rastos „Anisakis 
simplex” bakterijos, ir silkė 
žmonių maistui netinka. Kaip 
informavo Valstybinės veteri
narijos tarnyba, per 9 šių me
tų mėnesius netinkama žmo
nių maistui buvo pripažinta 
4,620 tonų į Lietuvą importuo
tos ŽUVieS. (Elta)

* Susisiekimo ministeri
ja pritarė, kad tarptautinio 
Vilniaus oro uosto lėktuvų pa- 
kilimo-nusileidimo takas būtų 
pailgintas iki 3,000 metrų. 
Dabar Vilniaus oro uosto tako 
ilgis yra 2,500 metrų, plotis — 
50 metrų. Jis atitinka visus 
tarptautinius reikalavimus, 
tačiau dėl trumpo tako iš jo 
negali kilti dideli lėktuvai 
„Boeing” ir kiti. Pirminiais 
skaičiavimais, taką pailginti 
kainuos apie 14-16 min. litų, 
darbai būtų atlikti per 10-11 
mėnesių. Dabar dvylika oro 
bendrovių iš Vilniaus oro uos
to skraidina keleivius į aštuo
niolika pasaulio miestų. Per
nai uošte aptarnauta 410,000 
keleivių, o šiemet tikimasi jų 
srautą padidinti iki beveik pu
sės milijono.

* VR ministrui Stasiui 
Šedbarui atsistatydinimo
prašymus įteikė Mokesčių po
licijos departamento prie Vi
daus reikalų ministrui (VRM) 
vyriausiasis komisaras Stanis
lovas Juocevičius ir jo pava
duotojas Romualdas Voišnis. 
Trečiadienį savo posėdyje vy
riausybė nepatenkinamai 
įvertino Mokesčių policijos va
dovų darbą ir VR ministrui 
pasiūlė „nedelsiant spręsti 
Mokesčių policijos departa
mento vadovybės klausimą”.

* Seimo opozicinės 
LDDP frakcijos narys Povi
las Gylys, penktadienį spau
dos konferencijoje komentuo
damas dviejų liberalų perėji
mą į Seimo centro frakciją, pa
reiškė, jog centristai suka de
šinėn. Tą faktą parlamentaras 
vertina ne tik kaip asmeninį 
dviejų parlamentarų apsi
sprendimą, bet kaip dešiniųjų 
pozicijų sustiprėjimą Centro 
sąjungoje. Pasak P. Gylio, da
lis konservatorių pradėjo šne
kėti, kad jie yra ne dešinioji, o 
dešiniojo centro partija. „Tai 
yra labai įdomus dalykas — 
centras į dešinę, dešinė — į 
centrą. Kai kas modeliuoja tuo 
pagrindu tam tikros busimo
sios politinės koalicijos kontū
rus — centrėjančios dešinės ir 
dešinėjančio centro”. (Eita)

* „Fantastikos žanro kū
riniu” buvęs vidaus reikalų 
ministras Vidmantas Žiemelis 
pavadino straipsnį savaitinia
me „Veido” žurnale. Straips
nyje, pavadintame „Lietuviš
kasis ‘šliaužiantis’ vyriausy
bės perversmas” rašoma, ne
va, Vidmantas Žiemelis kartu 
su įtakingais VRM pareigū
nais ruošęs vyriausybės per
versmą, po kurio premjero 
postą turėjusi užimti buvusi 
Europos reikalų ministrė Lai
ma Andrikienė. Taip pat kal
bama apie šių dviejų įtakingų 
Konservatorių partijos narių 
ryšius su įtartinos reputacijos 
verslininkais. Penktadienio 
spaudos konferencijoje V. Žie
melis teigė, kad tokių straips
nių užsakovais vertėtų susido
mėti Valstybės saugumo de
partamentui, nes panašūs 
straipsniai kenkia ne tik vals
tybės įvaizdžiui, bet ir saugu
mui. (BNS)

KALENDORIUS
Lapkričio 14 d.. Adeodatas, 

Golfridas, Ramantas, Saolenė. 
1866 m. gimė Justinas Staugaitis, 
LR I ir II Seimų pirmininkas.

Lapkričio 15 d.: Albertas, Leo
poldas, Vaidila, Norda.

Lapkričio 16 d.: Margarita, 
Gertrūda, Edmundas, Aiškutis, Ty- 
da.
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JI BUVO GYVAS ARTIMO MEILĖS 
PAVYZDYS

Su giliu liūdesiu sutikome žinią apie dr. Albinos Pruns
kienės mirtį. Mums visiems tai didelė netektis. Netekome 
žmogaus, kuris mūsų tarpe buvo gyvas artimo meilės pavyzdys. 
Per kurį mus pasiekdavo Apvaizdos pagalba ir šiluma. Ji nenu
ilstamai, iki pat paskutinių savo gyvenimo dienų, rūpinosi vi
sais, kurie stokojo, kurie jautėsi apleisti. Jos dėka daugybė Lie
tuvos našlaičių, neįgalių vaikų pajuto dėmesį ir šilumą ir ne 
vienas studentas galėjo tįsti studijas, nepaisant savo negalios 
ar sunkios materialios padėties. Mums dr. Albina Prunskienė 
visada išliks gyvas pavyzdys, kad krikščioniškos vertybės ir 
idealai gali tapti kasdienybės pagrindu, o ateitininkų šūkis 
„Visa atnaujinti Kristuje!”gyvenimo tikrove.

Liūdime kartu su dr. Albinos Prunskienės artimaisiais, 
draugais ir bičiuliais.

Ateitininkų federacijos vardu,
Vytautas Malinauskas

Pirmininkas
Kaunas, 1998 m; lapkričio 11 d.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ Į TALKĄ, 
MEILĘ, RAMYBĘ

vienuoliktasis žingsnis

Mūsų kasdieniniuose ryšiuo
se su žmonėmis, mūsų bend
ravime šeimoje, mokykloje, 
darbovietėje, bendruomenėje, 
atvirumas ir tiesumas yra le
miantys bruožai sveikų santy
kių. Siekiam atvirumo ir tei
sybės mūsų santykiuose su 
žmonėmis tam, kad mūsų ry
šiai būtų tikri ir sveiki. Kai 
trūksta atvirumo ir tiesos, 
santykiai sužaloti.

O mūsų ryšys su Dievu, ar 
jis kitoks? Ar gyvenime mūsų 
ryšys su Dievu nėra pats svar
biausias? Ar mes galime turėti 
sveikus santykius su Dievu 
nepalaikydami ryšio su Juo? 
Ar galime turėti sveikus san
tykius be bendravimo maldoje, 
meditacijoje/kontempliacijos?

Vienuoliktame žingsnyje 
kaip tik ir ugdom savyje ryšį 
su Dievu. Maldoje patys kal- 
barti su Dievu. Kontempliaci
joje klausomės ką Dievas 
mums sako. Šiame žingsnyje 
sąmoningai kas dieną skiriam 
laiko mūsų ryšiui su Dievu, 
sekdami Kristaus pavyzdį, ku
ris nuolatos meldėsi trokš
damas žinoti ir priimti Tėvo 
valią „...teesie Tavo valia, kaip 
danguje taip ir žemėje”.

Melskimės prisimindami šv. 
Mato evangelijos žodžius (7:7- 
8): „Prašykite, ir gausite. Ieš
kokite, ir rasite. Belskite ir 
jums bus atidaryta. Kiekvie
nas, kuris prašo, gauna, kas 
ieško, randa, ir beldžiančiam 
atidaroma”. (21:22) „Visa, ko 
tikėdami melsite, gausite”. 
Tačiau nepamirškime Mor
kaus evangelijos žodžių į 
(11:24-26) ir įsisąmoninkime 
juos: „Todėl sakau jums: ko tik 
melsdamiesi prašote, tikėkite 
gausią, ir tikrai taip bus. Ei
dami melstis, atleiskite, jei tu
rite ką nors prieš kitus, kad ir 
jūsų Tėvas danguje jums at
leistų jūsų nusižengimus”.

Dvasinis žmogaus augimas, 
brendimas vyksta palaipsniui, 
lėtai ir tik per sąmoningą as
mens discipliną, per draus
mingumą ir per pasitikėjimą 
Dievu. Kiekvieną dieną gali
me to siekti, meldžiantis ir 
medituojant, palaikant gyvą 
ryšį su mūsų .Aukščiausia 
Galia”. Dienos pradžioje per
galvokime mūsų dienos pla
nus, prašykime Dievo krypties 
savo mintims, žodžiams ir el
gesiui, prašykime atpalaidavi
mo nuo savanaudiškumo, ego
izmo. Dienos eigoje, kada jau
čiam nerimą, baimę, abejingu
mą, pasitikėdami Dievu ir jo

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Avė.
Arlington Heights, IL 60004
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tas Valdas Adamkus ir Jonas Šalčius.
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apvaizda, kreipkimės į Jį ka
da tik neramu. Baigiantis die
nai pergalvokime dienos įvy
kius, pakartokime dienos eigą 
mintyse, atlikime sąžinės są
skaitą, prašydami jo atlaidu
mo; melskimės suprasti Dievo 
valią mums, ir dėkokime už 
per dieną suteiktas malones. 
Sv. Povilas savo laiške Filipie- 
čiams (4:6) rašo: „Per daug ne
sirūpinkite, bet visuose reika
luose malda ir prašymu su 
padėka jūsų troškimai tebūna 
žinomi Dievui”.

Prisiminkime, kad malda 
yra mūsų žodis Tam, kuris 
mus besąlygiškai myli, kad 
meditacija yra mūsų proto, 
širdies ir sielos atvirumas Die
vui, ir Jo noro mums. Šioje 
dvylikos žingsnių programoje, 
vienuoliktame mes stengia
mės maldos ir meditacijos 
keliais pagerinti savo są
moningą ryšį su Dievu, 
taip, kaip mes Jį supran
tame, melsdami pažinimo 
Jo valios mums ir stipry
bės Jo valią pildyti.

L.Š.

DETROITIEČIAI 
SUSITIKS SU „MEILĖS

PSICHOLOGIJA”

Šių metų lapkričio 29 dieną, 
pirmąjį advento sekmadienį, 
12 vai. Dievo Apvaizdos para
pijos svetainėje Detroito sen
draugiai ateitininkai rengia 
dr. Justino Pikūno naujausios, 
Lietuvoje išleistos knygos 
„Meilės psichologija” sutiktu
ves. Su knyga supažindins 
įžvalgi knygos minties atsk-

Būrys ateitininkų ir jiems prijaučiančių susitelkę Marijampolėje spalio 24 d. vykusiuose ateitininkų kuopų 
globėjų kursuose. II eil. viduryje sėdi Vilhelmina Raubaitė, dabartinė Jaunųjų ateitininkų s-gos pirmininkė Lie
tuvoje.

Spalio mėnesio didesnę dalį 
praleidus Lietuvoje, buvo pro
gų pabendrauti su ateitinin
kais. Kartais tuo pat laiku vy
ko daugiau negu vienas ren
ginys, tai reikėjo spręsti ku
riam savo laiką skirti.

Spalio 9-11 d. Vilniuje vyko 
studentų ateitininkų suvažia
vimas, kurio metu buvo iš
rinkta nauja studentų valdy
ba: Darius Mickevičius — pir
mininkas, Dalia Malinauskai
tė — sekretorė, Irena Grigalio- 
nytė ir Aliutė Permekovaitė — 
vicepirmininkės, Ramūnas 
Aušrotas — iždininkas. Stu
dentų atstove spaudai paskir
ta Sandra Meidutė. Kontrolės 
komisiją sudaro: R. Novosins- 
kas, A. Palubinskas ir S. Mei
dutė.

Šeštadieniais — spalio 10, 
17 ir 24 d. JAS valdybos su
ruošti kursai globėjams vyko 
Vilniuje, Kaune ir Marijam
polėje. Visuose miestuose pa
šnekesius ir darbo būrelius 
pravedė Laima Šalčiuvienė. 
Juose dalyvavo 75 kursantai, 
suvažiavę iš įvairių Lietuvos 
miestų, entuziastingai prisi
dėjo prie kursų programos, 
kurios pagrindinės temos bu
vo vaikų ypatybės ir susirin
kimų metodika. Iš užpildytų 
anketų paaiškėjo, kad kiekvie
nas globėjas vertina ateiti
ninkų sąjūdį ir noriai priside
da prie veiklos.

Šv. Ksavero jėzuitų bažny
čioje spalio 17 d. buvo ateiti
ninkų Mišios už a.a. Vytautą 
Vygantą. Ne tik matėsi seniai 
pažįstami Lietuvos ateitinin
kų veidai, jose pasirodė ir Ri
mas Šliažas bei Kęstutis

leidėja Lilė Gražulienė. Auto
rius atsakys į mūsų klausi
mus. Knygos ištraukas skai
tys Taura Underienė. Sutik
tuvėse dalyvauti kviečiami 
visi.

Pranas Zaranka

Skrupskelis, abudu šiuo metu 
dėstantys Lietuvos universi
tetuose.

Sekmadienio, spalio 18 die
nos popietė federacijos val
dybą Kaune suvedė posėdžiui 
į Ateitininkų namus. Aptarti 
įvairūs sąjungų ir federacijos 
renginiai ateinantiems mėne
siams. Finansų reikalai ir tre
čio ketvirčio ataskaita pateik
ta. Naujasis Berčiūnų stovyk
lavietės direktorius Leonas 
Janušauskas pateikė apyskai
tą ir apibūdino Berčiūnų rū
pesčius.

Stovyklavietės tarybą suda
ro pirmininkas Vidas Abraitis, 
nariai: Rozvita Vareikienė, 
Mindaugas Kuliavas, studen
tų atstovas, AF fondo atstovas 
ir Panevėžio ateitininkų pir
mininkas. Su Švietimo mini
sterija ryšius palaikyti paskir
ti: Vilhelmina Raubaitė, Vidas 
Abraitis ir Vygantas Mali
nauskas. Tarptautinę ryšių 
grupę sudaro SAS atstovas G. 
Plečkaitis, JAS atstovė V. 
Raubaitė ir MAS atstovas A. 
Šukys. Aptarti buvo ir kiti ei
namieji reikalai. Posėdžio me
tu dalyviai buvo supažindinti 
su pastangomis atgauti Ateiti
ninkų namus.

Vilniuje sendraugiai ir stu
dentai, bendrame būryje daly
vavo šv. Mišiose ir pobūvyje 
š.m. spalio 24-tą dieną. Rėdos 
Sopranaitės ir dr. Rastenio su
organizuota diena prasidėjo 
10:30 vai. ryto ir baigėsi 6 v.v. 
Dalyvavo daugiau negu 40 as
menų. Sendraugiai numato 
suvažiavimą ir naujos valdy
bos rinkimus.

MOKSLEIVIU 
ŽIEMOS STOVYKLA

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

RAŠINIU 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 vajus 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

VAŽIAVOME
OBUOLIAUTI!

Daumanto - Dielininkaičio 
kuopa rugsėjo mėnesį turėjo 
iškylą. Mes nuvažiavome į 
Garwood sodą, Indianoje. Bu
vo saulėta ir labai vėjuota die
na. Susirinkome arti šimtas 
tėvų ir vaikų. Aš negalėjau su
laukti kol pradėsime obuoliau
ti. Pasirinkimas buvo: auksi
niai ir raudoni „delicious” ir 
Jonathan” obuoliai. Taip pat 
buvo slyvų. Aš daug rinkau ir 
daug valgiau. Po to mes va
žiavome į „Lituanikos” parką. 
Ten valgėm tėvų iškeptus pie
tus. Berniukai gaudė varles. 
Aš jiems truputį padėjau. Aš 
daugiau žaidžiau parke su 
savo pussesere Vįja Kasniū- 
naite. Manau, kad buvo vi
siems smagu.

Kristina Quinn
4 būrelis

Ateitininkų veiklos Lietuvo
je nestinga!

L.Š
DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. V.J. VASARIENĖ 

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

Tel. 708-423-6114 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
Šeimos gydytoja

320 W. 61 et Avė. 
Hobart, IN 46342 Fax

947-5279
947-6236

DR.RAMUNĖMACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ 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 W27N4S, M.D., &C. 
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. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern 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 
Tei. 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
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DR. VILIJA KERELYTĖDR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKŠA

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

dr. LĖčNAš SĖlbuTlš
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie Avė.

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
šeštd. 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
Tel. 773-735-5558

4707 S. Gilbert, La Grange, IL
Tel. 708-352-4487

—dr viLiūš MTKAmš
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

Silver Cross'Hospital
Valandos pagal susitarimą

------------- IsLZ2fc25L22SS
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

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

Kab. tel. 773-471-3300

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
TaI 770-4.^-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. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

DR. K. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA

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

LIDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094

Tel. (440) 944-7277

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Main St. 

Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Avė., Sulte 310

Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Sulte 3 C

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

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktOra 
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 
Tlnley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo Good Samantan ligoninės) 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Walter 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

Rez. 708-246-0067 arba 708-248-6581 
6449 S. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Westchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708852-4159 atsakomas 24 val. 
1443 S. 50th Avė., Cicero 

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

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. 
!WtomĮsdĮenomls^8usriarus

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicine 
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Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje

Paruošė Eglė Paulikienė

Danutė Bindokienė

Ar kada užsibaigs?

•Nekreipdamas dėmesio 
i 8 arabų kraštų raginimus, 
Saddam Hussein atsisako 
kooperuoti su JT ginklų in
spektoriais, todėl JAV pa
pildomai siunčia karines pajė
gas į Persijos įlanką. Jau apie 
1500 JAV kareivių yra susi
būrę prie Kuwait sienos. JAV 
prezidentas sakė, kad tikriau
siai Saddam Hussein jaučiasi 
galėsiąs greitai atstatyti che
minius ir biologinius ginklus. 
Prieš keletą mėnesių JT 
ginklų inspektorius Scott Rit- 
ter, protestuodamas pasitrau
kė iš pareigų, nes JAV valdžia 
nekreipė dėmesio į panašius jo 
perspėjimus. (WSJ).

•Atstovų rūmų pirm. 
Newt Gingrich pasitraukė 
iš pareigų, sakydamas, kad 
nenori būti respublikonų 
partijos susiskaldymo prie
žastis. Po įvykusių respubli
konams nepalankių rinkimų, 
padidėjo nesutarimai partijoje 
ir jis buvo raginamas atsista
tydinti. Gingrich užbaigia 20 
m. karjerą Kongrese, kuriame 
jis aktyviai pasireiškė: būda
mas naujoku, Gingrich sėk
mingai agitavo išstumti skan
dale įpainiotą Atstov. rūmų 
pirm. demokratą Jim Wright; 
vėliau suorganizavo konserva
torius ir, jam vadovaujant, 
respublikonai iškovojo dau
gumą Kongrese, po 40 m. de
mokratų valdžios. Spėjama, 
kad Louisiana atstovas ir 
Lėšų komiteto pirm. Bob Li
vingston taps nauju Atstovų 
rūmų pirmininku. (Fox news).

•Rinkimų rezultatai (tę
sinys): Nevada valstijoj JAV 
Senato rinkimuose įvykus 
įvairių nespandumų, buvo 
perskaičiuota 15,000 paštu 
atsiųstų balsavimo anketų; 
Šen. H. Reid (D) išsilaikė, 
laimėjęs 405 balsais. Jo opo
nento šalininkai agituoja per
skaičiuoti balsavimo anketas 
visoje valstijoje. (WSJ).„ Ari
zona tapo pirma valstija, ku
rioje į penkias aukščiausias
valdžios vietas buvo išrinktos 
vien moterys, - keturios res
publikonės. Gubernatore iš
rinkta Jane Hull (R). (CSM)... 
Respublikonai įsigalėjo Texas 
ir Floridos valstijose, o demo
kratai stipriai laimėjo Califor
nijoje (Wash. Times)... Visi pa
grindiniai referendumai iš
plėsti lošimus laimėjo, jų 
tarpe - lošimams Califomijos 
Indėnų rezervacijose ir Mis

souri „casino” laivuose. 
(WSJ)... Washington ir Colora- 
do nusprendė neuždrausti 
„partial-birth” abortą, o Ha- 
waii ir Alaska nutarė nepripa
žinti tos pačios lyties žmonių 
santuokų... (Wash. Times).

•Aukščiausias teismas 
atmetė prez. Clinton pa
reikštas privilegijas ir nu
sprendė, kad Secret Service 
agentai ir rinkėjų finansuoti 
Clinton patarėjai privalo atsa
kyti į jiems pateiktus klausi
mus kriminaliniuose ty
rinėjimuose, pvz. Lewinsky 
reikalu. (WSJ).

•Aukščiausias teismas 
nusprendė. neuždrausti 
VVisconsin valstijos mo
kyklų „voucher” programos, 
kuria valdžios pinigai parūpi
nami mokiniams, lankantiems 
privačias arba parapijines mo
kyklas. Čikagos kardinolas 
Francis George džiaugėsi 
sprendimu ir sakė, kad kreip
sis į Illinois valdžią pripažinti 
panašią „voucher” programą 
Čikagos vaikams. (Chgo Sun- 
Times).

•New York Šen. Daniel 
Patrick Moynihan pranešė,
kad už dvejų metų, jo kadenci
jai Senate pasibaigus, pasi
trauks iš pareigų. (CSM).

•Buvęs Louisiana guber
natorius Edwin Edwards 
buvo apkaltintas korupcija 
už nelegalių leidimų išdavimą 
„casino” lošimams. Dvejų me
tų ilgumo tyrinėjimas baigėsi 
30 punktų apkaltinimu.

•Dalai Lama susitiko su 
Bill Clinton Baltuose rūmuo
se pasitarti Tibet autonomijos 
reikalu. Kinija pareiškė pro
testą. (WSJ).

•JAV valdžia perspėjo 
Šiaurės Korėją, kad jeigu ne
leis ginklų inspektoriams ap
žiūrėti vieną įtartiną požeminį 
įrengimą, JAV nutrauks su
tartį parūpinti 4.6 mlj. dol. 
vertės branduolinių jėgainių. 
Korėjiečiai reikalauja pinigų 
prieš įsileidžiant inspektorius. 
(WSJ).

•Kosovo žmonių teisių 
pažeidimų tyrinėjimai buvo 
atšaukti po to, kai Jugoslavija 
atsisakė išduoti JT tyrinė
tojams vizas. Tuo tarpu serbai 
grasina padidinti policijos 
skaičių kaimuose, jeigu al
banų partizanai nesustos jų 
pulti. (WSJ).

•Izraelio valdžia patvir
tino Wye sutartį, tačiau

Biržų akcinės bendrovės generalinis direktorius Vladas Songaila (kairėje) ir AB „Vilniaus pienas” direktorius 
Juozas Žebrauskas. Eltos nuotr.

VISAGINAS — MIESTAS, KURIAM LEMTA 
MIRTIpridėjo sąlygas, kurios gali 

būti nepriimtinos palestinie
čiams: Izraelis atiduos Palesti
nai mažesnę dalį VVest Bank 
negu anksčiau sutarta ir PLO 
chartija turi būti pakeista, ne
reikalauti Izraelio sunaikini
mo. (WSJ).

•AMA gydytojų žurnalas 
rašo, kad Amerikoje popu
liarėja netradiciniai būdai 
gydytis. 1997 metais 40% 
amerikiečių gydėsi netradici
niais būdais ir lankė netra
dicinius gydymo specialistus 
50% dažniau negu 1990 m. 
Tuo tarpu, širdies specialistai 
praneša, kad ligoniai susilau
kia geresnių rezultatų jeigu, 
„by-pass” operacijos metu, yra 
gręžiamos skylės į širdies rau
menį. (WSJ).

•JAV valdžios sveikatos 
pareigūnai praneša naują 
užmojį išnaikinti Trachoma 
akių uždegimą, pagrindinę ak
lumo priežastį neturtinguose 
pasaulio kraštuose. Tam tiks
lui Pfizer įstaiga parūpins 60 
mlj. dol. ir 4 mlj. dozių Zithro- 
max antibiotiko, kuris vie
name tyrinėjime sumažino 
trachoma užkrėtimą 75%. 
(WSJ).

•Vyriausias erdvių kelei
vis, 77 m. amžiaus John 
Glenn, sėkmingai nusileido 
Cape Canaveral po 9 dienų 
skrydžio erdvėse. (NYT).

•U.S. Postai Service pra
neša, kad sausio 10 dieną 
32 centų pašto ženklų kai
na pakils iki 33 centų. Jau 
dabar galima įsigyti naujus 
ženklus, kuriuose pavaizduo
ta „dėdės Šamo” kepurė, bet 
kaina neužrašyta. (NYT).

•Smurto veiksmų skai
čius yra padidėjęs Pietų 
Afrikoje. Nusikaltimai žiau
resni, žmogžudysčių skaičius 
kyla ir Pietų Afrikos policinin
kai dažniau žudomi negu bet 
kur kitur - penkis kartus daž
niau negu JAV-ose. (Reuters).

Ignalinos atominės elektri
nės darbuotojai ir Visagino gy
ventojai jau dešimt metų jau
čia nuolatinį spaudimą užda
ryti atominę elektrinę. Tuo 
tarpu elektrinė visą tą dešimt
metį pastoviai tiekė elektros 
energiją. Atominėje jėgainėje 
pagamintos elektros energijos 
kainos nežlugdė šalies ekono
mikos krizės metu, netrukdė 
kilti iš duobės. Kaip rašo 
„Respublika”, iš 35,000 Visa
gino gyventojų 5,000 dirba Ig
nalinos atominėje elektrinėje, 
pusė tiek — jėgainę aptarnau
jančiose statybose, montavimo 
organizacijose.

Visagine jau yra 400 „zom
bių”, atvykusių į miestą pra
gerti pinigų, gautų už kažka
da didmiesčiuose turėtus bu
tus. Visaginas, kuriame prieš 
dešimtmetį buvo statomi ge
riausio plano daugiaaukščiai 
namai tapo pigiausių Lietu
voje butų miestu. Už 5-6 tūks
tančius dolerių galima nusi
pirkti gražiai suremontuotą 
trijų keturių kambarių butą.

Visagino meras Vladimiras 
Ščiurovas mano, kad uždarius 
pirmąjį, po to antrąjį elek
trinės blokus, krizė prasidės 
lėtai. Pirmiausia bankrutuos 
statybos ir montavimo orga
nizacijos, vėliau bus uždary
tos aptarnaujančios įmonės. 
Jau dabar meras pradėjo rū
pintis nakvynės benamiams 
steigimu.

20 metų Visagine gyvenanti 
mokytoja E.Čekienė, dabar 
vadovaujanti Visagino valsty
binės kalbos centrui, mano, 
kad, prieš uždarant elektrinę, 
turi būti pagalvota apie pakai
talą. „Kokia turi būti vyriau
sybė, kad taikiu metu, neįvy
kus katastrofai, palaidotų gy
vą miestą”, — sako mokytoja.

Ignalinos atominės elek
trinės personalas ir visagi

niečiai lauks šį rudenį į Visa
giną atvykstant Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus. Per 
prezidento rinkimus jie balsa
vo už A. Paulauską, sakė ne
balsuosią už amerikietį eko
logą, kuris būtinai uždarys 
elektrinę. Dabar Visagino gy
ventojai, matyt, rinktųsi V. 
Adamkų, nes šis neseniai pa
reiškė, kad sprendimas dėl jė
gainės eksploatavimo ir jos 
neišvengiamo uždarymo atei
tyje bus ne politinis, o remsis 
branduolinės energetikos ek
spertų išvadomis. Ekspertai 
pripažįsta, kad iš visų tokio ti
po reaktorius naudojančių jė
gainių, Ignalina efektyviau
siai tvarkosi su sovietiniais re
aktoriais. Beje, Valdas Adam
kus mano, kad jėgainę teks 
uždaryti palaipsniui, per 15 
metų.

R. Jakutytė

„MAŽEIKIU NAFTA” 
PRADĖJO EKSPORTUOTI

BENZINĄ Į VAKARUS

Naftos perdirbimo įmonė 
„Mažeikių nafta”, praradusi 
rinkas Ukrainoje ir Rusijoje, 
eksportą į Rytus pakeitė ek
sportu į Vakarų šalis, — rašo 
„Lietuvos rytas”.

Gamykla dviejų rūšių ben
ziną pradėjo eksportuoti į 
Vakarų Europą ir Šiaurės 
Ameriką, o 95-ąjį benziną ke
tina pradėti eksportuoti į Len
kiją, kurioje lietuviški naftos 
produktai jau yra įsitvirtinę.

Į Šiaurės Amerikos šalis lie
tuviškas benzinas eskportuo- 
jamas per Latvijos Ventspilio 
uostą. Į Vakarų šalis iš viso 
per mėnesį bus eksportuota 
apie 50 tūkst. tonų benzino.

• Žemė juokiasi gėlėmis.
Ralph Waldo Emerson

Beveik tuo pačiu laiku, kai 
Lietuva ir kitos sovietų impe
rijos pavergtos tautos veržėsi 
į laisvę, Amerikos ir sąjun
gininkų karinės pajėgos buvo 
įsivėlusios į karą su Iraku, 
kad išlaisvintų nafta perteku
sią Kuwaito karalystę iš ira
kiečių okupacijos. Visiems 
buvo aišku, kad ne Kuwaito 
gyventojų priespauda paskati
no pradėti karą. Buvo svarbu 
apsaugoti ir užtikrinti naftos 
tiekimą, kuriuo rėmėsi Ame
rika ir Europa. Tuo pat metu 
Rytų ir Vidurio Europoje vis 
skaisčiau liepsnojo laisvės vil
tys ir milijonai tų sričių gy
ventojų tikėjosi vakariečių 
paramos. Tačiau tai galėjo 
užtraukti Sovietų Sąjungos 
nemalonę, o tuometinio jos 
vado Gorbačiovo palankumas 
buvo būtinas kovoje su Iraku. 
Jeigu sovietai būtų griežtai 
pasipriešinę Persų įlankos ka
rui arba išėję padėti ira
kiečiams, pasekmės galėjo bū
ti tragiškos.

Karas buvo laimėtas. Irakas 
išvytas iš okupuoto krašto, o 
jo diktatorius Saddam Hus
sein sutiko su visomis sąly
gomis, kurias Jungtinės Tau
tos jam pateikė. Viena reikš
mingiausių — įsileisti specia
lią JT komisiją, kuri tikrintų 
ginklų sandėlius bei dirbtuves 
ir nustatytų, kad Irakas vėl 
nesumanytų gaminti chemi
nių, biologinių ir kitų pavojin
giausių ginklų. Tai buvo 1991 
metais.

Nors Saddam Hussein sos
tinė buvo sugriauta, kariuo
menė sutriuškinta, bet jis liko 
nenugalėtas, o neapykanta są
jungininkams, ypač Amerikai, 
kasdien augo. Netrukus JT 
inspektoriai pradėjo patirti 
darbo trukdymus. Hussein 
kooperacijos nelaimėjo nei 
grasinimai, nei ekonominės 
sankcijos. Tuomet JT liko tik 
vienas kelias „neklaužadai 
pamokyti” — 1993 m. buvo il
gųjų skrydžių raketomis ap
šaudytas Bagdadas, rūpestin
gai pasirenkant taikinius, kad 
nenukentėtų civiliai gyvento
jai. Deja, jie kaip tik nuken
tėjo, o Hussein iš savo žmo
nių kančios prisišienavo daug 
naudingos propagandos.

Jis taip pat pasirodė labai 
„prastas mokinys”, tad pa
moką pakartoti teko 1996 me
tais. Tačiau ir šį kartą Irako 
diktatoriui amerikiečių rake
tos nepaliko ypatingo įspū
džio: jis ir toliau kliudė JT in
spektorių darbą, tauta kentėjo 
įvairius trūkumus, o kai ku
rie JT nariai vis labiau rei

kalavo sankcijas panaikinti, 
nes gausus naftos tekėjimas į 
amžinai jos energijos ištroš
kusią Europą atrodė svarbiau 
už principus.

Šių metų vasario mėnesį 
buvo dar kartą prieita prie 
karinio puolimo slenksčio, bet 
paskutinę minutę Hussein 
nusileido ir prižadėjo Jungti
nių Tautų komisijos inspek
toriams atidaryti visas slaptas 
duris, parodyti tai, ką tik jie 
norės matyti. Prižadėjo, bet 
netesėjo. Vos tik raketų smai
galiai, nukreipti į taikinius 
Irake, buvo nuleisti, Hussein 
grįžo prie jau ne kartą 
išbandytos strategijos: viešai 
pajuokti Amerikos vyriausy
bę, įvairiais būdais vilioti jos 
sąjungininkus į savo pusę ir 
fetiprinti savo poziciją Persų 
įlankos srityje.

Situacija šiuo metu yra tiek 
įtempta, kad kiekvienu mo
mentu gali prasidėti Irako 
apšaudymas — pradžioje to
limųjų skrydžių raketomis, 
paskui jau iš bombonešių ir 
karo laivų, telkiamų Persų 
įlankoje. Galbūt, kai šios ei
lutės pasieks „Draugo” skai
tytojus, karas Irake vėl bus 
įsižiebęs. Antra vertus, pasku
tinę akimirką Saddam Hus
sein vėl gali nusileisti, sutikti 
su visomis sąlygomis ir ši dai
na be galo aidės toliau.

JAV prez. Bill Clinon ket
virtadienio vakare pareiškė, 
kad dabar „sviedinukas yra 
Saddam Hussein tinklo pu
sėje” ir tik jis vienas gali su
stabdyti neišvengiamą raketų 
skrydį, nes derėtis nebeliko 
nei laiko, nei noro. Šį kartą 
Prancūzija, ir net Rusija, su
tinka, kad pavojingas Irako 
diktatoriaus žaidimas turi 
vieną kartą pasibaigti.

Tačiau visi, atrodo,- tikisi, 
kad Irakas vėl nusileis. Kaip 
ir anksčiau, Amerika garsiai 
skelbia, kiek karinės jėgos yra 
sukaupusi Persų įlankoje. 
Nors galbūt mažiau kariuo
menės, lėktuvų ir karo laivų, 
kaip vasario mėn., bet ypač 
pabrėždama, kad jų ginklų 
krūvis yra kur kas didesnis, 
efektingesnis ir pavojingesnis.

Matyt tikimasi, kad toji sta
tistika privers Hussein pagal
voti apie karinio puolimo pa
sekmes. Tačiau diktatoriams 
negaila nekaltų žmonių, kurie 
puolimo metu daugiausia nu
kenčia. Iš jų kančių Hussein 
tikisi pelnvti nemažai propa
gandos, nukreiptos prieš ne
kenčiamąją Ameriką ir jos 
prezidentą.

Nr.66

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

(Tęsinys)

Jonui paveikslas irgi patiko. Sakė jį pakabinsiąs 
svetainėje, kad pamatytų darbą to žmogaus, kuris 
mėgsta žiūrėti, kaip gęsta alaus puta.

— Puta? — nusitvėrė mokytoja, ir Jonui truko ge
rokai paieškoti žodžių, kol svečiams išaiškino mano 
įprotį.

Ir vis tiek jai ne viskas buvo aišku, kad labai rim
tai atsisuko į mane. Kai įbedė akis, pamačiau, kad 
akys gražios didelės, bet ne vienodos: abi rainos, bet 
kairė labiau žalsva, o dešinė melsva.

— Bet kodėl? Kodėl? — spyrė. — Ar tose putose, 
ką matai? Ar taip paveikslai gimsta?

— Kaip mano paveikslai gimsta būtų sarmata pa
sakyti, tai leiskite ir nesakyti, o kai dėl putos, tai rodo, 
kad esu žmogus be ryžto. Tikri žmonės nori alaus, 
gauna stiklą ir išgeria, o aš žiūriu. Juk yra proga, ta 
proga yra alus, tai nėra prasmės ir ko kito laukti. Ar 
ir kad tas pats nusigaruotų? Yra, imk ir gerk. Žmonės 
ir geria, o aš žiopsau. Ir taip visur. Per visą gyve
nimą...

Iš kartoji teklausė viena, paskum sukluso ir kiti, o 
Aldona įšoko:

— Neklausyk. Tik taip šneka, o yra visiškai kitaip. 
Bet ryžto... Pasakė!

Jai šnekant ir mudviejų akys susitiko. Susitiko,

kaip, rodos, dar nebuvo susitikusios. Taip lyg čia 
tebūtų tik jos ir mano.

— Ir sakytum, kad ne taip, — net nepasijutęs pa
sakiau.

Ji labai trumpam kažin kodėl lyg sumišo, nusisuko 
į Jono paveikslą, palietė pirštu tą pačią vietą, kurią ką 
tik kaimynas buvo lietęs.

— Ir ar ne keista, kad va čia anapus tos sienos 
mes penki visokius niekus šnekam, Jonai, duok plak
tuką ir vinį, aš noriu savo paveikslą pasikabinti, — 
nusuko šneką visiškai kitur.

Šeštadienį neskubėjau. Užeigą atidarė, bet žmonių 
nebuvo, tai pusrytį valgėm trise. Jie negalėjo suprasti, 
kodėl aš taip skubu, ir aš pats negalėjau suprasti ir 
nemeluodamas nemokėjau paaiškinti. Tuo tarpu maši
na įsuko į kiemą. Išlipo net keturi — turbūt visa šei
ma: vyras, moteris ir dvi mergytės. Jonas, net kąsnio 
nebaigęs atsisveikino ir išėjo į užkandinę.

— Būtų gera, kad taip neskubėtum, — pasakė Al
dona šaukšteliu maišydama kavą ir nepasukdama 
akių nuo šaukštelio. — Tik pasirodei ir vėl kaip jau
nas mėnuo.

Aš irgi norėjau dar pabūti, bet varė tvirtai pasaky
tas žodis.

— Palauk, ateis pavasaris. Taip susitvarkysiu, kad 
ir vargdama neatsikratysi.

— Kodėl tik pavasarį? — pasuko akis į mano pusę. 
— Žiemą čia irgi labai gražu. Ne vieną naują stebuklą 
surastum.

Jonas įkišo galvą pro duris.
— Žmonės nori pusryčio.
Aldona pakilo.
— Valgyk, aš tuoj apsisuksiu.
Išbėgo paskui Joną.

Dar bevalgydamas pamačiau į kiemą įsukant dar 
vieną mašiną ir dar kitą. Atrodė, kad Aldonai greitai 
nebus kada rankų praskirti, tai susinešiau daiktus ir 
nuėjau atsisveikinti. Ją radau virtuvėje beruošiančią 
užkandžius.

— Tai jau.
— Reikia. Kad parbarškėsiu bus netoli vidurnak

čio.
— Atsiprašau, bet kad taip nelauktai užgriuvo.
Apsikabinom.
— Ar ilgam? — paklausė.
— Gal kada apie Grabnyčias.
— Aš nesijuokiu.
— Ir aš ne, — stipriau suspaudžiau.
— Man jau reikia, — pabučiavo į žandą ir nuleido 

rankas.
— Ir man, — nuleidau ir aš.
Taip ir persiskyrėm. Dar pasimojom rankom. Ji 

pasilenkė prie spirgstančių lašinių, aš į lauką. Išva
žiuodamas iš kiemo dar nužiūrėjau langus, bet niekas 
nepamojo. Ir Jonas, ir Aldona buvo užsiėmę.

Važiuoti diena buvo smagi. Apsiniaukusi, bet sau
sa. Važiuojančių nedaug. Tarpais atrodė, kad kelias 
tik man vienam.

Aną sykį grįždamas ir grįžęs, kurį laiką galvojau, o 
dabar dar labiau lindo jausmas , kad Aldona yra mo
teris, kuri galėtų papildyti mano tuščią buvimą. Tik 
jaučiau, bet tikrai ir tvirtai pasakyti negalėjau. Tada 
savo kalba apie Kazį man beveik iš užmaršties prikėlė 
Živilę. Po to siaubo pagautos moters paveikslo, Živilė 
lyg būtų ėmusi ir nudegusi. Ji tebėra tokia, kaip buvo, 
bet šiandien nei įsivaizduoju, nei galiu jausti taip, lyg 
būtų čia pat. Nuėjo į būtąjį laiką ir nebeprisikelia. 
Žiūriu į kelią ir jaučiu, kad sėdynė šalia tuščia. O

būdavo taip, lyg visada sėdėtų šalia. Ir namie, ir val
gykloj, ir teatre, ir bažnyčioj. Net kai pabėgau į Vokie
tiją, visada jutau, kad eina, ir sėdi kartu. Rodos, pa
suksi galvą, ir akys susidurs. Paskum nudilo. Nebe
atsimenu kada, bet nudilo. Žmogui visos žaizdos gyja 
vienodai. Iš pradžių skausmas be sustojimo, vėliau tik 
kai palieti, paskum nejaukus randas, o po kažin kiek 
laiko ir randas išnyksta, tik neišnyksta atminimas, 
kad čia buvo žaizda. Kažin kaip Aldonai? Dabar nieko 
neužsiminė, bet kai tada šnekėjo, atrodė, tas randas 
gal tebėra negyjanti žaizda. Ypač, kad tada tebebuvo 
visiškai jaunutė ir toks susižavėjimo galas gali tapti 
sunkiai beišdylantis. Vokiškame jos pase jis net ir 
savo pavardę įrašydino. Dabar ji savo pavardę susi
grąžinusi, bet ar save pačią visiškai susigrąžino? Būtų 
gera rimtai išsišnekėti, jai atskleisti savo pusę ir 
pažiūrėt kaip ji skleistų savąją ir tada spręsti.

Į pavakarę, spėjau, kad jau pavakarė, nes iš prie
kio viena kita mašina jau atlėkė su šviesom, įsukau 
pakelės užkandinėn. Alkio nejaučiau, bet jutau, kad 
laikas būtų išgerti kavos. Užkandinė irgi buvo pus
tuštė. Vienam pasieny du senoki vyrai dūmus pūs
dami rimtai šnekėjo, prie lango trys merginos pasiki- 
kendamos šnibždėjosi, paprašiau kavos ir sausainių.

Atsisėdęs staiga pasijutau labai vienišas. Pasige
dau Aldonos. Jeigu ji būtų čia, abu girkšnotumėm ka
vą, ir būtų su kuom persimesti žodį. Kaip tada, kai 
kalne karstėmės po akmenis. Bandžiau ją įsivaizduoti 
sėdinčią priešais ir mėginau užmegsti kalbą mintimis, 
bet temačiau ją virtuvėje prie spirgančių lašinių, tebe- 
jutau jos apkabinimą ir atsiminiau jos žodžius, bet jos 
pačios čia nejutau.

(Bus daugiau)
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' MUSŲ ŠEIMOSE

Dr. Raimundas ir Rasa Šilkaičiai su sūnumis Daniumi ir Rimu.

JAUNESNĖS KARTOS ATŽALOS
Pokario ateivių vyresnės 

kartos gretoms retėjant, gyvy
biškai svarbu jas papildyti 
naujais nariais, kas nėra leng
va, atsižvelgiant į tai, kad tiek 
mokyklos, tiek gyvenamoji ap
linka stipriai įtakoja po sveti
mu dangumi gimusį lietuvį-ir 
jį atitraukia nuo lietuviškos 
visuomenės reikalų. Todėl ten
ka labai įvertinti tuos, kurie, 
nepaisydami nepalankių sąly
gų, tampa veikliais lietuviškos 
visuomenės nariais. Tokiais 
tenka pripažinti Clevelande 
gyvenančią dr. Raimundo ir 
Rasos Šilkaičių šeimą.

Dr. Raimundas Šilkaitis gi
mė St. Charles, IL, 1949 metų 
gruodžio 22 dieną. Šalia vie
tinės mokyklos, jis lankė 
Čikagos Aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą Jaunimo centre, 
buvo ir tebėra veiklus ateiti
ninkas. Jis turėjo progą susi
pažinti su populiariu Clevė- 
lando lietuviu visuomenininku 
dr. Viktoru Stankumi ir Cle
velando Dievo Motinos parapi
jos klebonu kun. Gediminu Ki- 
jausku, kuris vienu metu 
dėstė Čikagos aukštesnėje li
tuanistinėje mokykloje. 1977 
metais Čikagos Medicinos mo
kykloje Raimundas įsigijo far
makologijos daktaratą ir, ga
vęs tarnybą, apsigyveno South 
Bend, Indianoje. Prieš išvyk
damas į South Bend, jis susi
pažino su Rasa Domarkaite ir 
su ja susituokė 1976 metų 
birželio 5 dieną. Rasa gimė 
Čikagoje 1956 metų spalio 29 
dieną. Lankė Donelaičio litua
nistinę mokyklą ir buvo veikli 
jūrų skautė. Išgyvenę India
noje 14 metų, jiedu persikėlė į 
Clevelandą, Raimundui gavus 
vice-prezidento tarnybą GLIA- 
TECH bendrovėje. Indianoje 
jiedu buvo veiklūs lietuviška
me gyvenime, nors lietuvių 
ten buvo nedaug. Raimundui 
grojant akordeonu, Notre Da-
me universitete studijuo
jančius lietuvius studentus 
Rasa mokė tautinių šokių. Jie 
taip pat į savo namus priim
davo iš Lietuvos atvykusius 
studentus. Dabar abu Šilkai
čiai dalyvauja „Grandinėlės” 
tautinių šokių veteranų gru
pėje. Atvykus į Clevelandą, 
Rasa Kento valstybiniame u- 
te įsigijo sociologinių mokslų 
bakalaurą, o Raimundas įsi
traukė į Clevelando LB apy
linkės veiklą ir šiuo metu yra 
ko-pirmininko pareigose. Rasa 
įstojo į populiarųjį „Exultate” 
chorą, jame dainuoja pirmu 
sopranu ir jau daugiau dviejų 
metų yra choro valdybos narė.

Šilkaičiai augina du sūnus 
— 19 metų Rimą, Miami uni
versiteto finansų ir kompiute
rio mokslų studentą ir 16 
metų Dainių, Orange gimnazi
jos mokinį. Abu lankė Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los „Švyturio” kursus, priklau
so ateitininkams ir yra veik

lūs sportininkai. Rasa Šilkai- 
tienė yra įsitraukusi į litua
nistinės mokyklos darbus, su 
vaikais dainuoja, kviečia pa
skaitininkus, organizuoja pro
gramas, tvarko jaunimo meno 
parodas.

Šalia visuomeninės veiklos, 
visa Šilkaičių šeima yra veikli 
ir religiniame gyvenime. Die
vo Motinos šventovėje sekma
dieniais Raimundas dalija 
Švč. Sakramentą, Rasa skaito 
Mišių skaitinius, o abu sūnūs 
patarnauja Mišioms.

1992 metais visa šeima 
lankėsi Lietuvoje, kurioje yra 
daug giminių. Tėvai norėjo 
savo vaikams parodyti senelių 
kraštą ir kad jie susipažintų 
su savo kilme. Toji išvyka 
jiems paliko labai gilų įspūdį. 
Raimundas, būdamas studen
tu, lankėsi Lietuvoje 1973 
metais, tai antrosios vieš
nagės metu pamatė labai di
delį pasikeitimą, Lietuvai at
gavus laisvę, kad piliečiai gy
vena be sekiojimų baimės ir 
kad dingo slaptumas.

Šiuo metu dr. Raimundas 
Šilkaitis, kartu su LB valdy
bos kopirmininku dr. Dainiu
mi Degėsiu, įtemptai ruošiasi 
Lietuvių dienų, Algimanto Ke
zio parodos ir kitų renginių or
ganizavimui.

Šilkaičiai yra patriotiškai 
nusiteikusi lietuviška šeima, 
visur dalyvaujanti, veikianti 
ir rodanti pavyzdį kitiems 
savo kartos lietuviams.

Aurelija M. Balašaitienė

NEGERA GYVENTI BE MEILĖS
Eric ir Andrea suprato, kad 

negera žmogui gyventi vie
nam, todėl, pamilę vienas ki
tą, pasiryžo dalintis bendro 
gyvenimo džiaugsmais, liūde
siu, turtais, trūkumais, meile 
ir pasišventimu.

Jų santuoką š.m. spalio 24 
d. Chicago Cultural Center, 
stebint 200 svečių, buvo pat
virtinta pasikeitimu žiedais, 
laimingomis šypsenomis, pasi
bučiavimu ir priesaika vienas 
kitą mylėti amžinai.

Eric B. Molas, Bruno ir Ka
ren Molas sūnus, gimė 1971 
m., Čikagoje. Marist gimnazi
ją baigė būdamas 16 metų. Vi
sus ketverius metus gimnazi
joje priklausė National Honor 
Society. 1988 m. buvo Illinois 
Scholar of the year. Akade
minės atrankos būdu gavo 
10,000 dol. C. C. Conway sti
pendiją. University of Illinois 
— Urbana 1992 m. baigė kom
piuterių inžinerijos mokslo ba
kalauro laipsniu. 1994 m. Go- 
vernors State universitetas 
suteikė jam kompiuterių mok
slo masterio laipsnį ir 1994 m. 
Baden-Baden mieste, Vakarų 
Vokietijoje, išspausdino jo te
zę.

Šiuo metu Eric dirba Mesi- 
row Financial Corp kompiute-

MEILĖS ISTORIJA 
IŠ LOS ANGELES

Miela bičiulė J. Goddard — 
Lukšytė atsiuntė iškarpą iš 
Los Angeles „Times”, kur 
„Times” korespondentė Don 
Shirley rašo apie Kęstučio 
Nako paties parašytą ir suvai
dintą vaidmenį veikale 
„Rheumatic Fever: A love Sto
ry” (Reumatinis karštis — 
Meilės istorija). Kęstutis Na
kas, lietuvių emigrantų, apsi
gyvenusių Phoenix priemies
tyje sūnus, buvo dešimties 
metų, kai Dalias buvo nušau
tas prezidentas John F. Ken
nedy. Vaidinime išryškėja, 
kad Kęstučiui tą tragišką ži
nią pranešė mama telefonu į 
namus, nes jau buvo pasireiš
kę pirmieji reumatinio karščio 
simptomai ir jis turėjo gulėti 
tą visą žiemą lovoje, atskirtas 
nuo draugų ir savo parapijos 
mokyklos.

Berniukas, turėdamas bega
lę laiko ir nuostabią vaizduo
tę, susigalvojo įspūdingą isto
riją, kurioje prezidentas Ken
nedy pabėga nuo savo žudikų 
ir slapstosi Nakų namuose.

Dešimtukų krautuvėlėje 
pirkta J.F.K. figūrėle vaizduo
jamas „Kennedy” palaipsniui 
iš didžiai gerbiamo kataliko 
prezidento pavirsta į mažą ir 
piktą diktatorių. Kęstutis savo 
fantazijose taip pat planuoja 
išvaduot ir išlaisvint Lietuvą 
iš sovietų vergijos...

Nakas vaidina, apsivilkęs 
pižama ir, gitara pritardamas, 
kartais išdainuoja savo jaus
mus. Vaizdai jo tekste aiškūs

rio programuotojo-analisto pa
reigose. 1999 m. jis grįžta į 
I.I.T. universitetą siekti kom
piuterio mokslo PhD laipsnio.

Eric mėgsta sportą. Jis 5 
metus žaidė Illinois mėgėjų le
do ritulio, teniso ir futbolo 
(soccer) lygose. Mėgo strategi
nių žadimų turnyrus. Keliavo 
po Pietų Ameriką, Meksiką, 
aplankė kelias Europos vals
tybes.

Andrea Termini-Molas, Ray- 
mondo ir Deanne duktė, gimė 
Dalias, TX. Vienerius metus 
gyveno Ispanijoje, lankėsi Ita
lijoje. Bakalauro laipsniu bai
gė Bostono universitetą, Kent 
Law School, Čikagoje, studija
vo ir baigė teisės mokslus. Da
bar dirba Landerlake korpora
cijoje ir specializuojasi aplin
kos apsaugos teisėje.

Andrea taip pat mėgsta 
sportą. Savo mokyklų spalvas 
gynė žaisdama tenisą, tinklinį 
ir futbolą (soccer). Priklauso 
knygų skaitymo klubui.

Grįžę iš povestuvinės kelio
nės Škotijoje įsijungė į darbus 
ir kūrimąsi savo nuosavuose 
nąmuose.

Tėvai, draugai ir artimieji 
linki jiems laimingo vedybinio 
gyvenimo.

Bruno ir Karen Molas

ir paprasti, tik retkarčiais įpi
nami suagusių išsireiškimai. 
Labai įdomu, kad Nakas, vaiz
duodamas Kennedy, naudoja
J.F.K. akcentą. Vaidinimas 
vyko ilgiau kaip valandą ir 
turėjo nemažą pasisekimą.

Man labai patiko, kad nei 
pats Nakas, nei koresponden
tė nepakeitė Nako nei vardo, 
nei pavardės — tik Kęstutis 
rašomas be nosinės, bet čia 
pateisinama, nes anglų kalboj 
nosinių nėra. Kaip smagu, 
kad kažkur Los Angeles yra 
nenutautusių lietuvių, kurie, 
nors ir užaugo toli nuo tė
vynės, bet išliko lietuviais. Pa
siskaičiau tą vaidinimo apra
šymą, akyse šviesiau pasida
rė, nes galėsiu į klausimą, ku
rį dažnai girdžiu iš lietuvai
čių: „Ar jūs tikrai tą Lietuvą 
mylit, ar tik vaizduojat?” atsa
kyti, kad reikėtų atsikviesti 
Kęstutį Naką į Čikagą, kad 
mums suvaidintų tą „Rheu
matic Fever — Love story” ir 
tada būtų aišku, kad mūsų 
meilė Lietuvai nemeluota.

Emilįja Valantinienė

NIDĄ MATYSIME 
„SPRAGTUKO” 

BALETE
Nida Masiulytė, „Maironio„ 

lituanistinės mokyklos Le
monte mokinė, šoka Joffrey 
Ballet of Chicago šių metų

Eric ir Andrea Molai

RIMTIES VALANDĖLĖ:

DAR NEGREIT GALAS
Liturginiams metams ar

tėjant į pabaigą, baigiasi ir 
gamtos metai. Lapai krinta, 
kieme jau pasodinti pavasari
nių gėlių svogūnėliai, žiemai 
uždengtos rožės. Nesunkia šir
dimi priimame žiemos miegą, 
nes į žemę užsakėme pavasa
rio žiedų vilties pradus, nuo 
speigo apsaugojome žiemken
čius. Prieš akis subliuškus va
saros puikybei ir dienos švie
sai trumpėjant, šio sekmadie
nio Mišių skaitiniai atkreipia 
mūsų dėmesį į visos žemiškos 
kūrinijos galą — pasaulio pa
baigą. Kaip matome, krikš
čionis į tuos dalykus žiūri rea
listiškai, bet viltingai.

Žmogus turbūt nuo pirmojo 
tvarinijos rudens pajuto savo 
priklausomumą nuo gamtos 
— tiek jį maitinant, tiek ir 
galinčią vienu momentu iš
trinti iš būties. Dėl to seno
siose religijose gamta ir įvai
rios jos apraiškos buvo garbi
namos kaip dievai.

„Nutcracker” pastatyme. Nida 
mėgsta šokti ir lanko DuPage 
Dance Academy. Šiuo metu 
intensyviai repetuoja ruošda
masi 10-čiai spektaklių.

„Nutcracker” prasideda lap
kričio 28 d. ir tęsis iki gruo
džio 13 d. Auditorium teatre.

Vėliau, tikrąjam Dievui save 
apreiškus, žmogus suprato, 
kad gamta tėra Dievo kūrinys, 
laikinas, kaip ir pats žmogus, 
ir kad pasaulis ir gamta egzis
tuoja tik dėl to, kad Dievas iš 
savo malonės juos išlaiko. Su 
tuo supratimu atėjo ir su
sirūpinimas pasaulio pabaiga 
— kada tai įvyks — rišant pa
saulio išlikimą su žmonijos 
klusnumu Dievui.

Kristaus laikais, pagoniškai 
graikų kultūrai ir žiauriai Ro
mos imperijai užvaldžius pa
saulį, tiek dievobaimingi žy
dai, tiek ir kiti okupuotų 
tautų žmonės kentėjo žiaurų 
ekonominį spaudimą. Kai ku
riais atvejais, kai atsisakė da
lyvauti valstybinės religijos 
kulte, jiems teko patirti perse
kiojimą, socialinį pažeminimą 
bei neteisingumą. Tiek žydai, 
tiek ir krikščionys buvo įsi
tikinę, kad, žmonijai taip nu
tolus nuo Dievo, pasaulio pa
baiga arti.

„Kristaus sekėjai tikėjo, kad 
jis atėjo įkurti naują, Dievo 
valiai paklusnų, teisingą pa
saulį — Dangaus karalystę 
žemėje. Ir kai Kristus, pri
sikėlęs iš numirusių grįžo pas 
Tėvą, prisiminę jo pažadą 
sugrįžti, jie laukė jo netrukus 
vėl ateinant, tikėdami, jog pa
saulio pabaiga arti. Šio sek
madienio skaitiniai perduoda 
krikščionišką tikėjimą ir apie 
pasaulio pabaigą, ir apie 
krikščionių uždavinius, lau
kiant Kristaus antrojo atėji
mo.

Evangelijoje (Luko 21:5-19), 
mokinių kalboms pakrypus į 
didingos, puošnios šventyklos 
Jeruzalėje temą, Jėzus prime
na, jog ir ji — laikina, kad ji 
bus sunaikinta, „neliks ak
mens ant akmens”. Mokiniai 
tuoj susirūpino: „Mokytojau, 
kada šitai įvyks? Ir koks bus 
ženklas, kada tai prasidės?” 
Jie tikėjo, kad iš milžiniškų, 
po toną sveriančių akmenų 
pastatyta šventykla tegalėtų 
būti sunaikinta tik pasaulio 
pabaigoje. (O žinome, kad ro
mėnai ją sunaikino, nei 
40-čiai metų nepraėjus nuo 
Kristaus mirties — 70-aisiais 
metais).

Jėzus bandė mokiniams pa
žvelgti į šį rūpestį sveiku pro
tu: „Žiūrėkite, kad nebūtu
mėte suklaidinti, nes daugelis 
ateis, prisidengę mano vardu,

AMERICAN TRAVEL SERVICE

PRALEISKITE 
ŠV. KALĖDAS LIETUVOJE!

Specialios kainos skrydžiams iš įvairių miestų

Baltimore..........................$480.00
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Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Taip pat 
turime spacialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV 
miestų.

« * * *
Mūsų. atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins pigiausius 

bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus.
* ♦ *

Dėl kainų ir smulkesnės informacįjos prašome kreiptis į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausimu.

American Travel Service
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
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ir sakys... Atėjo metas! Jūs 
neikite paskui juos! O kai 
išgirsite apie karus ir maištus, 
nenusigąskite. Visa tai turi 
pirmiau įvykti, bet dar negreit 
galas”. Pranašaudamas, kas 
įvyko prieš Jeruzalės sunaiki
nimą 70-aisiais metais, Jėzus 
kalbėjo: „Tauta sukils prieš 
tautą ir karalystė prieš kara
lystę. Šen ir ten bus didelių 
žemės drebėjimų, ligų ir bad
mečių”. Iš tiesų, tuos pačius 
dalykus matome ir šiais lai
kais, ir tai reguliariais protar
piais kartojosi daug kartų per 
paskutinius 2,000 metų.

Blaiviai apaštalams kalbė
damas apie jų laukiantį perse
kiojimą dėl Kristaus vardo, 
kuris turi pirmiau įvykti, Jė
zus juos sutvirtino, sakyda
mas: „Iš anksto negalvokite, 
kaip ginsitės; aš jums duosiu 
tokios iškalbos bei išminties, 
kad negalės nei atsispirti, nei 
prieštarauti ir visi jūsų prie
šininkai”. Iš tiesų, per visus 
šimtmečius vienur ar kitur, 
kaip šiame šimtmety ir Lietu
voje, neteisingumu persunk
tame pasaulyje gyvenantys ti
kintieji, savo gyvenimu liudy
dami Kristaus teisingumą ir 
meilę, buvo persekiojami. Ne 
kartą pasirodė „baisenybės ir 
dideli ženklai iš dangaus”, bet, 
kaip matome per savo am
žiaus laiką, ir kaip Kristus 
anuomet sakė, „dar negreit 
galas”.

Persekiojami Tesalonikos ti
kintieji, kurie manė, kad pa
saulio pabaiga čia pat, jautėsi, 
lyg nebeapsimoka triūsti nei 
dėl savęs, nei dėl Dievo kara
lystės įvedimo žemėje. Šv. 
Paulius (2 Tęs 3:7-12), skatino 
juos nepasiduoti beviltišku
mui, nenuleisti rankų, sekti jo 
pavyzdžiu — anot jo: „Mes gi 
netinginiavome jūsų tarpe ir 
nevalgėme veltui kieno nors 
duonos, bet... darbavomės... 
kad tik neapsunkintume nė 
vieno iš jūsų’\ Tiems, kurie 
„tinginiauja, nieko neveikia, 
tik smalsauja... įsakome ir 
juos raginame Viešpatyje Jė
zuje Kristuje ramiai dirbti ir 
valgyti pačių pelnytą duoną”.

To paties ragina ir Kristus 
savo mokinius, kurie jau pra
dėjo pavargti, besidarbuodami 
dėl Dievo karalystės. Tuos ku
riems uždavinys pradeda atro
dyti beviltiškai didelis: tuos, 
kuriems atrodo, jog nusi
kaltėliai viešpatauja, Kristus 
užtikrina: „Savo ištverme
Jūs išsaugosite savo gyvybę”.

Aldona Zailskaitė



Išeivijos lietuviui, daug prisidėjusiam įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą bei pagalbą formuo
jant naujus ekonominius santykius, daktarui Juozui Petrui Kazickui (kairėje) suteiktas Kauno technologijos 
universiteto garbės daktaro vardas. Apdovanojimą įteikia Kauno technologijos universiteto rektorius Kęstutis 
Kriščiūnas. Nuotr. Eltos
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NEI BOKŠTAI — NEI ŽOLĖ
„Kam kurti meną, kurį tik 

siauras elitas gali suprasti ir 
analizuoti? Menas yra bepras
miškas, jei jis nepaliečia pa
prasto žmogaus.”

Rasa Grigaliūnaitė, jauna 
dailininkė, entuziastiškai at
sidavusi savo kūrybai, nori, 
kad jos kūryba apsuptų, pra
turtintų ir pralinksmintų žiū
rovą. Jos vaizduotė jai rodo 
kelią, ir ji aiškina, kad jos ta
pyba „dažnai sarkastiška ir 
atskleidžia cinišką kasdieny
bės požiūrį”. Dažnai cirko 
linksmadarys pasirodo jos ta
pyboje. „Gal čia išlenda mano 
galvosena? Gyvenimas toks 
komplikuotas ir taip greitai 
lekia, kad kartais nespėji 
kvėpuoti”.

Ši pagal savo amžių jauna 
dailininkė jau sukūrė labai 
daug darbų. Neseniai baigusi 
bakalauro studijas University 
of Illinois at Champaign- 
Ųrbana, Grigaliūnaitė šiuo 
metu' tęsia mokslą Masters of 
Pine Arts laipsniui University 
of Wisconsin-Madison. Ji gai
valingai dirba, ryškiom spal
vom ir dramatišku stiliumi in
terpretuoja gyvenimo absurdą 
ir chaosą. Grigaliūnaitė su ne
paprasta įtampa iliustruoja 
gyvenimo įvykius.

Grigaliūnaitės University of 
Illinois profesoriai vertino jos 
ambiciją, atsparumą ir disci
pliną. D.F. Bushman komen
tavo , kad ,jos paišybos, grafi
kos ir tapybos kokybiškumas 
aukštesnis už jos patyrimą”. 
Dan Socha pastebėjo, kad Ji

Be pavadinimo. Akrilika. Dail. Rasa Grigaliūnaitė

seniai užsiėmusi mitais... 
Žmonės, simbolika, fantazija 
ir išskirtini reiškiniai kažkaip 
įtikinančiai sukasi jos dar
buose”. Socha supranta, kad 
jos kūryboj kvėpuoja asme
niškas, liaudiškas misticiz
mas, kuris turbūt kilo iš 
šeimos, bet kontaktas su skir
tingom mitologijom suteiks 
naują visa apimančią prasmę 
Rasos kūrybai.

Rasa Grigaliūnaitė nuo pir
mųjų kūrybos žingsnių lai
mėjo premijas ir nusipelnė sti
pendijų. Ji piešė šaržus savo 
gimnazijos laikraščiui. Vienas 
piešinys 1990 metais laimėjo 
Art Institute of Chicago kon
kursą ir buvo spausdintas Či
kagos apylinkės laikraščiuose. 
Ji dėstė tapybos- kursus ir 
apipavidalindavo parduotuvių 
vitrinas.

Bakalauro studijų metu Gri
galiūnaitė lankė North York 
universitetą Kanadoje, yra 
laimėjusi aukščiausią 1994 
American National Portfolio 
Competition premiją ir 1996- 
1997 buvo išrinkta žymiausia 
dailininke University of Illi- 
nois-Champaign. Ši darbšti, 
gabi dailininkė ruošiasi gra
žiai ateičiai.

Vertė Viktorija Matranga

Kviečiame aplankyti Rasos 
Grigaliūnaitės tapybos ir gra
fikos parodą „Nei bokštai — 
nei žolės” Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte nuo š.m. lap
kričio 21 d. — 1999 sausio 3 d. 
Atidarymas šeštadienį, lap
kričio 21 d., 7:30 vai. vakare.

J. KAZICKUI 
SUTEIKTAS GARBĖS 
DAKTARO VARDAS

Išeivijos lietuviui, daug pri
sidėjusiam įtvirtinant Lietu
vos nepriklausomybės pripa
žinimą bei pagalbą, formuo
jant naujus ekonominius san
tykius, daktarui Juozui Petrui 
Kazickui suteiktas Kauno 
technologijos universiteto 
Garbės daktaro vardas. Ta 
proga Kauno technologijos 
universiteto (KTU) auloje vy
kusių iškilmių metu J. Ka
zickui buvo įteiktos Garbės 
daktaro regalijos.

1937-1940 metais J. Kazic
kas studijavo ekonomiką Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune, 1942 metais baigė Vil
niaus universitetą, o, emigra
vęs iš Lietuvos, tęsė studijas 
Vokietijoje ir JAV. Nuo 1951 
metų — daugelio tarptautinių 
bendrovių ekonomikos politi
kos konsultantas, investicijų 
fondų, komercinių bankų di
rektorius.

Žymus išeivijos veikėjas, tu
rėdamas daug asmeninių ir 
dalykinių ryšių su JAV vado
vais bei įtakingais asmenimis, 
kėlė Lietuvos okupacijos prob
lemą ir jos panaikinimo būti
numą.

Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, J. Kazickas organiza
vo didžiųjų JAV finansinių 
fondų vadovų ir jų atstovų vi
zitus į Baltijos valstybes, buvo 
tarptautinės Baltijos valstybių 
komisijos konsultantas.

1991 metais žymus versli
ninkas Vilniuje įsteigė pirmą
ją Baltijos kraštuose priva
taus kapitalo telekomunikaci
jų įmonę „Litcom” (vėliau 
„Omnitel”).

Daktaras J. Kazickas yra 
Lietuvių fondo centro valdy
bos ir tarybos narys, nuolati
nis daugelio lietuvių organiza
cijų išeivijoje rėmėjas. Jo ini
ciatyva buvo atsiųsta didžiulė 
fondo „Kartu už taiką” pagal
bos siunta Lietuvos našlaičių 
namams, prieglaudoms, ligo
ninėms, Raudonajam Kryžiui, 
„Caritas” organizacijai.

J. Kazickas api'ovanotas 
Lietuvos Respublikos bei JAV 
ordinais ir medaliais (Elta)

GRAFIENĖS ĮSPŪDŽIAI 
LIETUVOJE

Iki ašarų jaudinančiomis 
akimirkomis grafienė Felicija 
Laimė Platerienė pavadino 
savo apsilankymą Vilniaus 
universitete po... 56-erių me
tų. Šiuo metu Vašingtone gy
venanti Felicija 1942 metais 
Vilniaus universitete baigė 
prancūzų filologijos studijas ir 
iki šiol dirba pagal specialybę. 
1944 metais, bijodami Sibiro, 
Felicija ir Aleksandras Plate- 
riai iš savo dvaro Švėkšnoje 
pasitraukė į Vakarus. Alek
sandro tėvas grafas Jurgis

Tautos išlikimo šaknys. 
Kiek sykių mūsų krašto žmo
gus lenkėsi prie jų. Viena bū
dingiausių, besikartojančių 
būsenų — rezistencija arba at
sparumas. Jo gyvastis — ten 
giliai pogrindyje. Pogrindis žo
dis — knygnešių gadynė, par
tizanų spauda, Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika” ro
do mūsų tautos gyvybingu
mą.

Kauno rajone Salių kaime, 
slaptosiose katakombuose 
1981-1991 metais buvo spaus
dinama tautinė, politinė lite
ratūra. Naujųjų laikų knyg
nešys V. Andziulis čia pirmą 
kartą išspausdino Molotovo — 
Ribbentropo pakto dokumen
tus. Jis prisimena, kaip 1987 
m. lankydavosi pas bitininką 
Antaną Juškaitį. Bičiulystę 
stiprino bendri įsitikinimai, 
pasikeitimas katalikiška lite
ratūra. Vytautas iš A. Juš- 
kaičio gavo rankraščius, pa
sigamino kopijas.

Niekas neįtarė, kad Salių 
kaime, aukštame Neries upės 
šlaite, po namu įrengta slapto
ji spaustuvė. Prasiskiria šilt
namio lysvė ir pro siaurą, ne
patogų įėjimą patenkame į 
požemio šalčiu dvelkiantį kori
dorių. Baisoka. O jeigu anga 
užsivers, ir tu čia' pasiliksi 
amžinai? Garsiai gaudžia

Plateris į Sibirą buvo iš
tremtas per pirmąją bolše
vikinę okupaciją, ten žuvo. Si
biro kančias patyrė ir Lietu
voje pasilikusi Felicijos vyres
niosios sesers šeima.

Grafai Plateriai pradžioje 
kurį laiką gyveno Čikagoje, 
paskui persikėlė į Vašingtoną. 
Gerai mokanti ne tik pran
cūzų, bet ir kitas užsienio kal
bas, Felicija Platerienė nesun
kiai gavo įdomų ir gerai apmo
kamą'darbą JAV valstybinėje 
medicinos bibliotekoje, kurio
je, jau išėjusi į pensiją, bū
dama 77 metų, pagal kon
traktą tebedirba ir dabar. Kas 
savaitę jai tenka peržiūrėti 
krūvas medicinos žurnalų an
glų, prancūzų, vokiečių, italų, 
ispanų, rusų kalba ir pareng
ti anglų kalba svarbiausių 
straipsnių bibliografinius ap
rašus, paženklinant juos va
dinamaisiais pagrindiniais žo
džiais, kad skaitytojai galėtų 
orientuotis, kokias problemas 
gvildena vienas ar kitas 
straipsnis. Kas mėnesį išlei
džiami storiausi bibliografi
niai tomai, dalis bibliografinės 
informacijos lieka bibliotekos 
kompiuterių duomenų bazėje. 
Dirba namuose prie kompiute- 
rio-terminalo, kuris yra su
jungtas su bendra bibliotekos 
kompiuterine sistema. „Dirbu 
todėl, sako grafienė, kad 
smegenys nepasentų. Smege
nis reilfla visą laiką judinti”.

Po 1944-ųjų metų pirmą 
kartą F. Platerienė į Lietuvą 
atvyko su gedulinga misija — 
atlydėjo pernai mirusio savo

Grafienė Felicija Platerienė (kairėje) Vilniaus universitete apsilankė po... 
56-erių metų. Šiuo metu Vašingtone gyvenanti Felicija Platerienė 1942 
metais Vilniaus universitete baigė prancūzų filologijos studijas ir iki šiol 
dirba pagal specialybę. Nuotraukoje Felicija Platerienė su Vilniaus uni
versiteto prancūzų filologijos katedros vedėja docente Snieguole Liberiene 
(viduryje) ir katedros docente Jūrate Makalkevičiene.

Eltos nuotr.

Akimirka iš vakaro, pavadinto „Lietuviškų katakombų šviesa”. Iš dešinės į kairę: Domeikavos seniūnijos 
seniūnas I. Šmidtas; kunigas, poetas R. Grigas; Vytautas Andziulis; Birutė Andziulienė bei kiti šventės ir po
grindinės spaudos muziejaus lankytojai.

spausdinimo mašinos. Ant jų 
išdėliotos nuo laiko pageltu
sios knygelės. Atverčiu kunigo 
R. Grigo „Benames svajas”. 
Jis rašo: „Kodėl tiesa nuo am
žių slepias girioj, į katakom
bas lenda, į griuvėsius?”. Čia, 
slaptose žemės įsčiose, brendo 
tiesos žodis, Kristaus ir tautos 
laisvės idėjos. Savo pirmąjį 
gyvybės riksmą įgavo J. Gra
žulio, K. Genio, R. Grigo poezi

jos knygos. Labiau nei oro trū
ko maldaknygių. Vyskupo V. 
Paltaroko „Tikybos pirma-

vyro grafo Aleksandro Platerio 
palaikus. Jie palaidoti Švėkš
nos bažnyčios kriptoje šalia 
senelio — grafo Adomo Plate
rio.

Skrisdama į Lietuvą, turėjo 
ir svajonę aplankyti Vilniaus 
universitetą, kurį ne tik pati 
yra baigusi, bet ir kur ve
lionis vyras grafas Aleksan
dras Plateris yra dėstęs Lietu
vos teisės istoriją. Svajonė 
išsipildė antradienį, spalio 20 
dieną. Universiteto Prancūzų 
filologijos katedros vedėja <Joc. 
Snieguolė Liberienė su kolego
mis papasakojo viešniai apie 
tai, kaip dabar rengiami šios 
srities specialistai, kartu buvo 
pasivaikščiota po universiteto 
kiemelius. Ponia Felicija 
džiaugėsi, kad senasis pasta
tas gražiai prižiūrimas. Suži
nojusi, kad Prancūzų filologi
jos katedros metraštis turi 
didelę spragą — nuo 1939 
metų/ kai buvo atgautas Vil
nius iki to laiko, kai vokiečių 
okupantai šią aukštąją mo
kyklą buvo uždarę, ponia Feli
cija Platerienė pažadėjo šią 
spragą užpildyti. Jos studijų 
metais universitete dirbo įdo
mių žmonių, tarp jų ir pran
cūzų profesorių, ir pačiai Pla- 
terienei nesinorėtų, kad jie 
būtų užmiršti. Felicija Plate
rienė pažadėjo, kad, grįžusi į 
Vašingtoną, ji parašys išsa
mius prisiminimus apie savo 
studijų laikotarpį ir perduos 
juos Vilniaus universiteto 
Prancūzų filologijos katedrai. 
Susitarta palaikyti ryšius, 
bendradarbiauti. (Elta)

mokslis” buvo išleistas vienuo
lika, o maldynėlis „Garbė 
Tau, Viešpatie” net 32 kartus 
bendru 78,000 egzempliorių 
tiražu.

Apie kalno paslaptį žinojo 3 
žmonės: V. Andziulis, jo žmo
na Birutė ir Juozas Bacevi
čius. Mūsų mitologijoje skai
čius „3” reiškia tobulybę. Gal 
magiškas trikampis ir apsau
gojo nuo blogos akies. Ne vie
nas seklys, gerai apmokamas 
tikrintojas čia užsukdavo, ta
čiau patyrusio bitininko ramy
bė, giedri šypsena nuginkluo
davo visus įtariamuosius. Pa
klaidindavo, susukdavo galvą 
ir žydintis „botanikos sodas” 
priešais darbščiųjų Andziulių 
sodybą.

Ištikimas pagalbininkas, da
bar amžinybėje besiilsintis, 
Juozas Bacevičius, prisikrovęs 
portfelį dar dažais kvepiančios 
literatūros, dardėdavo autobu
su po Lietuvos parapijas. Ten 
jo laukė patikimi žmonės. J. 
Bacevičius spaudinius lanks
tydavo, įrišdavo.

Margauskų kaimas Šakių 
rajone turėjo antrą paslaptį. 
Zanavykijos kaimo žemės rū
pesčiuos paskendęs J. Bacevi
čius — pilkasis knygnešys, 
slėpė savo gilų dvasios pasau
lį. Kaip iššūkį sąstingiui, jis 
parašė Lietuvos istoriją ir 
Šauklio slapyvardžiu ją iš
leido „ab” spaustuvėje.

V. Andziulis — spaustuvės 
siela. Jis pats buvo surinkėjas, 
leidėjas, mašinistas, korekto
rius, technikas — rinkėjas. P. 
Antalkio knygelėje „Lietuvis 
— Danguje”, išspausdintoje 
„ab” spaustuvėje, piešiamas 
šio knygnešio paveikslas.

Knygelėje rašoma: „Kas gi 
tasai vyras, išrausęs Lietuvoje 
katakombas ir paskleidęs to
kią šviesą? — šitaip po šimto 
metų klausinės istorikai.” .

Nepraėjo nei šimto metų, o 
apie slaptą spaustuvę jau žino 
visa Lietuva. Kauno rajono 
kultūros darbuotojai antri me
tai organizuoja pogrindinės 
spaudos dalyvių ir visuomenės 
susitikimus, pavadintus „Lie
tuviškų katakombų šviesa”. 
Čia susirenka pilkieji kata
kombų broliai ir sesės, daly
vauja moksleiviai. Šventės 
jungtis — katakombininkų 
žiburėlis. „Ugnele, tu atėjai iš 
tėvynės meilės aukuro. Sena
jame protėvių židinyje tave 
saugojo vaidilos, slėpė partiza
nai girioje. Tu gimtojo žodžio 
spingsule švietei iš knygnešių 
gadynės. Niūriausiais sąstin
gio metais tave saugojo laisvo
jo žodžio karžygiai”. Tokiais 
žodžiais prabilę, Domeikavos 
seniūnijos kultūros darbuoto
jai pakvietė uždegti katakom
bų žiburėlius. Jų šviesoje sa
vo kūrybos eiles skaitė kuni
gas poetas R. Grigas, šviesaus 
atminimo Lietuvos Atgimimo 
šauklio poeto a.a. A. Genio 
našlė L. Genienė, skaitovė D. 
Kazlauskienė. Giesmes apie 
tėvynę giedojo Domeikavos 
seniūnijos choras, vadovauja
mas Rasos Endriukaitienės. 
V. Andziulio bendražygis 
„Pogrindžio” spaudos leidinių

kolekcionierius — Domas Aks
tinas surengė gausią pogrin
dinės spaudos parodą.

Spaustuvė — jau Karo mu
ziejaus pogrindinės rezisten
cinės spaudos filialas. Ateikite 
visi. Prie savo dvasios ir ran
kų stiprybės tvirtovės jus pa
sitiks V. Andziulis su šeima — 
žmona Birute ir sūnumi — 
Margiriu, Vykintu, Raminta, 
Vaidotu.

Lina Sinkevičienė

KAUNO MOKYKLŲ 
SUTEIKTAS

K. GRINIAUS VARDAS

Spalio 8 d. Kauno 44-ojoje 
vidurinėje mokykloje sureng
tos Lietuvos prezidento Kazio 
Griniaus vardo suteikimo šiai 
mokyklai iškilmės. Jose da
lyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus, Kauno miesto me
ras Henrikas Tamulis, kiti 
aukšti pareigūnai ir garbingi 
svečiai.

„Būtume labai laimingi, jei
gu šiandienos Lietuvoje turė
tume daug tokių žmonių- deaip 
daktaras Grinius. Jo darbai ir 
mintys turi tapti pavyzdžiu 
mūsų jaunajai kartai”, — sakė 
V. Adamkus iškilmingoje var
do suteikimo mokyklai cere
monijoje.

Kauno merui valstybės ■ va
dovas perdavė dokumentus 
dėl K. Griniaus vardo suteiki
mo mokyklai, pasirašė garbės 
svečių knygoje, atidarė tarpu
kario Lietuvos Prezidento gy
venimą ir veiklą atspindintį 
muziejų mokyklos patalpose.

Vėliau aktų salėje įvyku
siame minėjime V. Adamkus 
prisiminė savo susitikimus su
K. Griniumi prieš 50 metų 
Kaune. Pasak Prezidento, tai 
buvo „demokratiškas, racio
nalus ir šiltas žmogus, pavei
kiantis savo intelektu”.

V. Adamkus taip pat prisi
minė, kaip jis kartu su K. 
Griniaus sūnumi Liūtu Antro
jo pasaulinio karo metais 
Kaune leido pogrindinį lietu
višką laikraštį, kuriame buvo 
raginama kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybę.

K. Griniaus vardas Kauno 
44 vidurinei mokyklai buvo 
suteiktas jos pačios iniciatyva.

(Elta)

JURGIS KAIRYS 
PASAULIO TAURĖS

VARŽYBOSE

Lietuvos lakūnas Jurgis 
Kairys praėjusį savaitgalį lai
mėjo taurės akrobatinio skrai
dymo varžybų penktąjį ratą 
Japonijoje, aplenkęs rusą Ni
kolajų Timofejevą bei pran
cūzą Dominiųue Roland.

Pasak „Lietuvos ryto”, ne
paisant pergalės Japonijoje, 
Lietuvos lakūnas, praleidęs 
ketvirtojo rato varžybas Kini
joje, bendroje įskaitoje užima 
ketvirtą vietą.

Pasaulio taurės varžybose J. 
Kairį keturiais taškais lenkia 
vengras Peter Besenyei, ru
sas, N. Timofejevas ir prancū
zas D. Roland. (BNS)
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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

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

pokylių salės - tinka, įvairioms progoms
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas
35 iki 40 svečių

fordau® Rovm
100 iki 135 svečių

40 iki 60 svečių

t at i
* n O R K 0 O M
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti1? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

HAMTGCitOCM

125 iki 175 svečių

TB £1111 ĮMIKI
225 iki 550 svečių

TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą.
Pinigai per 2 - 5 dienas (statė licensed).
Knygos siunčiamos su didele nuolaida. 
Kalėdiniai.,maisto siuntiniai,: $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas” pastate.
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL.

Tel. (773) 838-1050.

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

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

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS

SHQW TQWN PRISTATO

Bilietai parduodami: 
Atlantic Exp. Co. 

2719 W71st Street 
Tel.: 773 434 9330

Willowbrook Grand 
Ballroom

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, viesinčia 
Čikagoje!

WILLOWBROOK GRAND BALLROOM
Telefonas informacijai: 630 632 4403

alls to LITHUANIA 
___ $0.46 per/min

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

For Information call AOF International:
m. 1=800=449=0445

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

4295 Mlllerton, Fountain, MI 49410

WESTERN UNION - 
GREIČIAUSIAS 

BUDAS PASIŲSTI 
PINIGUS 

Į LIETUVĄ 
IRI VISĄ 
PASAULĮ!

• 125-eri metai patirties
• 40 000 agentūrų, 150-tyje pasaulio šalių
• 54 skyriai Lietuvoje
• saugus pinigų persiuntimas per kelias minutes
• naudodami kredito kortelę, per WESTERN UNION 

pinigus galite pasiųsti tiesiai iš namų

WESTERN
UNION
RASITE
ŠIUOSE
LIETUVOS
MIESTUOSE

Akmenėje
Alytuje
Anykščiuose
Biržuose
Druskininkuose
Gargžduose
Ignalinoje
Jonavoje
Joniškyje
Jurbarke
Kaišiadoryse
Kalvarijoje
Kaune

Šilutėje
Kazlų Rūdoje Pakruojyje Širvintose
Kėdainiuose Palangoje Skuode
Kelmėje Panevėžyje Švenčionėliuose
Klaipėdoje Pasvalyje Švenčionyse
Krekenavoje Plungėje Tauragėje
Kretingoje Prienuose Telšiuose
Kupiškyje Radviliškyje Trakuose
Lazdijuose Raseiniuose Ukmergėje
Marijampolėje Rokiškyje Utenoje
Mažeikiuose Saikuose Varėnoje
Molėtuose Šalčininkuose Vilkaviškyje
Nidoje Šiauliuose Vilniuje
Pabradėje Šilalėje Zarasuose

• Smulkesnės Informacijos anglu kalba teiraukitės telefonu:

1-800-325-6000
VVESTERN

UNION
MONEY
TRANSFER

The fastest way to send money vvorldvvide)

Ar Jūs vis dar brangiai mo
kate už pokalbius su Lietuva?

Be reikalo!
Siūlome Jums 33? už minutę, 

Netikite?
„GLOBAL KEY” telefoninės 

kortelės — pigūs vietiniai ir tarp
tautiniai pokalbiai.

Nuolaidos galioja iki Šv. Ka
lėdų.
Taupykite pinigus kalbėdami! 
Užsakymai tel. (773) 230-0138; 
(708) 423-8302

Dvi merginos ieško 1 mieg. kamb. 
su baldais. Pageidaujama Chicago

Lavvn arba Marųuette Pk. Apyl. 
Skambinti Ms Julia,

tel. 773-581-5105.

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

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

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

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

HELP WANTED
Part time handy man

for southwest Chicago repairs. 
773-434-5201

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

Moteris šešt. ir sekm. gali 
prižiūrėti pagyvenusius 

žmones, sutvarkyti namus. 
Tel. 773-376-9302

Parduodamas namas 
Ormond Beach, FL.

Gera vieta, netoli vandenyno, 
ą kamb. Kaina prieinama.

Tel. 904-441-8143

Reikalingas angliškai susi
kalbantis vyras pastoviam 
darbui automobilių plovykloje. 
Skambinti vakarais 7-9 vai. 
Algimantui, tel.708-485- 
1676
Parduodami iš Lietuvos gražiausi ginta

riniai dirbiniai: dideli karoliai, „pendants” 
su įšalusiais vabzdžiais, gintariniai 
paveikslai, Aušros vartų Marijos paveikslai, 
inkrustuoti paveikslai, taip pat įvairūs lino 
audiniai. Pristatome arba pasiunčiame

Tel. 708-656-6599.

Dėmesio, nagingi vyrai!
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900.

Namui reikia remonto.
Kreiptis: Aušra Padalino

First Rate R.E.
Tel. 773-767-2400.

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

Skambinti Zitai, 
tel. 708-594-1184.

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
su šiluma,

5705 S. Albany, 
tel. 773-434-1740

Moteris ieško gerai apmokamo 
darbo. Gali prižiūrėti senelę, mokyti 
vaikus lietuvių k., mergaites megzti 
ir siuvinėti; paruošti pietus. Kreiptis 
tel. 708-636-0562, Angelė. Sekma
dienį nuo 12 vai. arba po 1 v.p.p.

ZlCt perm*nute
▼ Anytime

to LITHUANIA
Low Rates also:

• Within most statės, IL 8.9,
CA 6.9 & Continental US

• To Other Countries
• From most countries to

ANYVVHERE
No monthly fee - Usually

6 second billing 
Friendly service
VISO GERO

MARKETEL
TolIF... 1-888-734-1910
310-395-5578 • Fox 310-3954449 

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

CLASSIFIED GUIDE
SKELBI M A !

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1Z2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654

STASYS' CONSTRUCTION
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. t

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
j 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.

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.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

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

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
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

GREIT PARDUODA

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

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

h KMIECIK REALTORS 
7922 SPulaski Rd- 

— r~46.l« 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

OntuiMy. Accent
—s=n-ZI. Homefinders
9201 S. Cicero 
Oak Lavvn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTAT.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

VIDAS POSKUS
RETINK* 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 W. 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
http://www.andrubscheese.com


JAV LB KraSto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

PALIKIMO TVARKYMAS — 
TESTAMENTAS

Ar turite padarę testa
mentą? Nesvarbu, kiek jums 
metų — dvidešimt ar devy
niasdešimt — visi turime tu
rėti testamentą, visi turime 
sutvarkyti savo turtą. Nesvar
bu, ar jis mažas, ar didelis — 
nepalikime jo palaido, kad 
jums, neduok Dieve, mirus 
neapsunkitumėte pasiliekan- 
čiųjų. Miršta visi: jauni ir 
seni, ligos ir įvairios nelaimės 
neklausia metų. Žinoma, yra 
laimingi tie, kurie gali sulauk
ti gražios senatvės ir tuo būdu 
turi daugiau laiko sutvarkyti 
savo turtą.

Dauguma žmonių vengia 
galvoti apie palikimo tvar
kymą, nes tai, jų nuomone, 
daug komplikuotų teisinių 
dokumentų, kas užima daug 
laiko, bet svarbiausia tai, kad 
tas rišasi su mirtimi, o mes 
visi norime gyventi, vengiame 
galvoti apie mirtį. Bet būkime 
realistai, visi kas gimė, tarės 
mirti — anksčiau ar vėliau.

Dėl daugelio dokumentų 
tvarkymo nereikia baimintis, 
taip sako specialistai, jų nėra 
taip daug ir nėra taip sunku 
sutvarkyti. Palikimo planavi
mo pagrindas yra jūsų noro 
pareiškimas, kaip norite, kad 
jūsų turtas būtų paskirstytas. 
Palikimų tvarkymo advokatai 
sako, kad tai yra vienintelis 
dalykas Amerikoje, kurį jūs 
galite kontroliuoti ir visi turi 
paklusti jūsų valiai. Palikimo 
planavimas yra jums ir jūsų 
palikuoniams naudingas. Pvz., 
„Living trust” paima turtą 
savo žinion (holds titles to 
your assets), bet jūs tą turtą 
tvarkote. Jei turite „trust”, 
išvengiate testamento ėjimo 
per teismą (probate), nes tur
tas nėra jūsų vardu, o „trust” 
vardu. Tuo tarpu testamente 
(will) yra paskiriamas testa
mento vykdytojas (executor) ir 
globėjas (guardian) vaikams ir 
ten yra išsakyta, kam kuri 
turto dalis turi atitekti. Turint 
testamentą, palikimas pereina 
per teismą (probate), kas gali 
užtrukti mėnesius ar kelis me
tus ir kainuoti daug pinigų.

Planuojant palikimą, atsi
žvelgiama į du pagrindinius 
dalykus: asmenis ir finansus. 
Kai kalbama apie asmenis, tu
rima mintyje, kas rūpinsis 
jūsų vaikais, kas bus patikė
tinis (trustee), ar turės atitin
kamas „power of attorney” ga
lias? Taip pat kas paveldės ne

kilnojamą ir kilnojamą turtą 
arba šeimos verslą?

Finansiniai klausimai api
ma nuosavybės (turto) mokes
čius, „probate” išlaidas, t.y. 
mokesčiai advokatams ir tes
tamento vykdytojams.

Palikimo planas (estate 
plan) yra dokumentų rinki
nys, kuris nurodo, kaip norė
tumėte, kad jūsų turtas būtų 
tvarkomas, o taip pat, ką jūs 
norėtumėte, kad būtų daroma, 
jei jūs tampate nepajėgūs pats 
savo reikalus tvarkyti. Čia su- 
minėtini 3 dokumentai:

1. „Property power of attor
ney” — įgaliotiniui duodama 
galia tvarkyti jūsų turto rei
kalus.

2. „Health care power of at
torney” — įgaliotinis, kuris 
tvarkytų jūsų sveikatos rei
kalus, kai jūs pats to padaryti 
nebegalėsite.

3. „Living will” — tai doku
mentas, suteikiąs teisę nu
traukti jums prailgintą — 
dirbtiną gyvybės palaikymą, 
jei jūs nepagydomai sergate.

Daugumas žmonių, kai atei
na pas advokatą, nori padary
ti tiktai testamentą. Bet 
žmonės turėtų žinoti, kad vie
nas dokumentas — testamen
tas nesutvarko visų reikalų, 
reikia kelių dokumentų, kurie 
apimtų įvairius žmogaus gyve
nimo reikalus. Daugumas no
ri, kad už palikimą gavėjas 
neturėtų mokėti mokesčių. 
Dabar galima palikti palikimą 
iki 625,000 dolerių vertės ir 
įpėdiniams nereikės už tai 
mokėti fedaralinių palikimo 
mokesčių, o jie gali siekti nuo 
37 iki 55%. 2002 metais neap
mokestinama (federalinės val
džios mokesčiais) palikimo 
suma bus 700,000 dol., o 2006 
metais galės siekti iki 1 milijo
no. Tuo tarpu vedusiųjų pora, 
padariusi „living trust”, gali 
palikti palikuoniams jau da
bar 1,25 mil. dolerių vertės 
beapmokestinamo palikimo, o 
2006 metais ši suma padidės 
iki 2 milijonų.

Kokie įvykiai pastūmėja 
žmogui apsispręsti ir planuoti 
savo palikimą? Dažniausiai 
tai yra vaiko gimimas, artimo 
šeimos nario mirtis, kelionė ir 
pan. Tada žmogus pradeda 
ieškoti „estate planners” — 
palikimo planuotojo. Tokie 
planuotojai gali būti finan
sinės, investavimo ar apdrau- 
dos įstaigos, o taip pat ir CPA

— certified pūblic accountants 
ir advokatai. Daugelis žmonių 
rekomenduoja advokatus. Kny
gynuose ir kompiuterių reik
menų krautuvėse galima gau
ti „do-it-yourself estate plans”. 
Bet reikia gerai susipažinti su 
palikimo planavimo galimybė
mis ir žinoti, kas yra jums 
siūloma. Daug informacijos 
galima rasti ir kompiute
riuose:

1. National Association of 
Financial and Estate Plan- 
ning — www.nafep.com, telef. 
800-266-9000.

2. American Academy of Es
tate Planning Attorney — 
www.estatepanforyou,co, tel. 
800-846-1555.

3. National Network of Es
tate Planning Attorneys — 
www.netplanning.com, tel. 
800-638-8681.

4. Quicken Estate Planner
— www.parsonstech.com/ 
software/gestpln.htm telef. 
800-957-3111.

5. Nolo Press Living Trust 
Maker andJ Will Maker — 
www.nolo.com, telef. 800-992- 
6656.

Įvairus „Trusts”

1. „Living Trust” —jo suda
rytojas kontroliuoja savo turtą 
tol, kol yra gyvas. „Living 
Trust” yra sunkiau nei testa
mentą tvarkyti per teismą, bet 
šis „Trust” duoda mažai, ar vi
sai neduoda turtui, ar paja
moms lengvatų, dėl mokesčių, 
bet leidžia asmeniui, ar vedu
siųjų porai, gerokai padidinti 
federaiinių turto mokesčių nu
rašymo sumą.

2. „Irevocable trust” — ne
atšaukiamai perveda turtą pa
veldėtojams ir taip išvengia 
„probate” — teismo procedū
ros. Turto savininkas neturi 
teisės pakeisti „trust” nuro
dymų. Galimi „gift taxes”.

3. „Charitable remainder 
trust” — turtas paliekamas 
labdaros organizacijai. Perve- 
dėjas gali gauti pajamas iš to 
turto iki 20 metų ir gali jį visą 
5 metų laike nurašyti nuo fe- 
deralinių mokesčių. Sudarant 
šį „trust”, panaikinami arba 
atidedami „Capital gain” mo
kesčiai, bet už tai savininkas 
atiduoda savo turtą labdarin
gai organizacijai.

4. „Irevocable life insurance 
trust” — pajamos iš gyvybės 
apdraudoš yra atskirtos nuo 
šio „trust” sudarytojo palikimo 
ir įgalina turto paveldėtojus 
turėti lėšų, kad galėtų užmo
kėti palikimo mokesčius, bet 
gali už tai tekti užmokėti do
vanos ar palikimo mokesčius.

5. „Credit shelter trust” — 
sudaromas, sudarant „living 
trust”, ar rašant testamentą. 
Mokesčiai yra nuimami nuo li
kusio gyvo vyro/žmonos turto 
ir leidžia gyvam likusiam ir

AMERICAArr^W^v NBROAD, INC.

MAIN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

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

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

OUT OF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

Kyga
Kijevas
Lvovas
Minskas
Vilnius
Maskva
St. Peterburgas

ten ir atgal
$515 
$496 
$496

ipf*/O
$498
$515

t vieną pusę
$390
$415
$415
$390
$380
$420
$400

5316 N. MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700.

BELMONT/LARAMDE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

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

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

TEL. 773-489-4

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

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

paveldėtojams — įpėdiniams 
naudotis „unified estate and 
gift tax” kreditu. Šis „trust” 
gali paveldėtojams perleisti
iki 1,25 milijono dolerių vertės 
turto, už kurį nereikia mokėti 
mokesčių.

6. „Qualified terminai inte- 
rest property trust” — leidžia 
šio „trust” sudarytojui teikti 
pajamas po jo mirties antrajai 
žmonai, tuo pačiu apsaugant 
turtą pirmosios žmonos vai
kams.

Kaip matote yra įvairių 
būdų, kuriuos galite pasirinkti 
sutvarkyti savo uždirbtą ir su
taupytą turtą. Neatidėkite to 
rytojui, kuris gali neateiti, bet 
darykite šiandieną.

Gaila matyti, kai žmonės ne
turi testamento ar kito doku
mento ir numiršta, vaikai ir 
giminės tamposi teismuose — 
tas kainuoja daug pinigų ir

laiko. O yra ir tokių žmonių, 
kurie neturi giminių jų didelį 
sutaupytą turtą paima mies
tas ar valstybė, o patys žmo
nės palaidojami kaip didžiausi 
vargšai.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998-09-21.
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* Japonijos bankus apie 
ekonominę Lietuvos situa
ciją informuos Japonijos eks
porto importo banko tyrimų 
institutas. Apie investicijų ga
limybes Lietuvoje, galimus 
Rusijos krizės nuostolius šio 
tyrimų centro vyriausiasis 
ekonomistas _ Yoshiak Ando 
kalbėjosi su Ūkio ministerijos 
Pramonės departamento vado
vu Vidmantu Budrius. Japo
nus domina Lietuvos ekonomi
kos rodikliai, gamybos augimo 
apimtys, eksporto-importo si
tuacija. (Elta)

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

4330 So. California 4605 So. Hermitage

10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Avė.
ALL PHONES 

1-773-523-0440
SERVICES A VAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

AJA.
JONAS ULEVIČIUS

Gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1998 m. lapkričio 11 d., 12:55 vai. p.p., sulaukęs 77 

metų.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Skraudžių 

kaime. Amerikoje išgyveno 49 m.
Nuliūdę liko: sūnus Andy Anglijoje, broliai Audrins ir 

Petras su šeimomis, sesuo Onutė Stankevičienė su šeima 
Lietuvoje, brolio Juozo sūnūs Juozas ir Kazys su žmona Stase 
ir šeima Amerikoje.

Priklausė Anglijos Lietuvių klubui, Venecuelos Lietuvių 
Draugijai; darbavosi daugelyje lietuviškų organizacijų, kol 
buvo sveikas.

Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 13 d. nuo 3 iki 8 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 14 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: broliai, sesuo ir kiti giminės 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Tel. 800-994-7600

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES 
1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

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

AJA.
Dr. VYTAUTAS P. DARGIS

Gyveno Westchester, IL. Mirė 1998 m. lapkričio 
13 d. 4:32 ryto sulaukęs 77 metų.

Gimė Lietuvoje, Alytuje.
Nuliūdę liko: žmona Leontina, duktė Milda Ranney, 

žentas Ričardas, anūkai: Brianna ir Robertas; duktė 
Jūratė Robinson, žentas Raymond, anūkas Vytas; sū
nus Liūtauras, marti Nijolė, anūkai Lara, Rimas ir Ka
rina; sesuo Valentina Balsienė ir jos vaikai: Tomas ir 
Dalia, jos vyras Mikas Valadka ir šeima; sesuo Aldona 
Dargytė Byszkiewicz, jos sūnus Aleksas; svainis Vytau
tas Zalatorius, žmona Birutė ir jų dukros: Alė Ivaška, 
vyras Ramūnas ir šeima, ir Snaigė, Velionio krikšto 
dukra, bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A.a. Dargis priklausė daugeliui lietuvių ir amerikie
čių organizacijų. Taip pat gydytojų draugijoms. .

Velionis pašarvotas pirmadienį; lapkričio 16 d. nuo 
3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Avė. (arti Derby Rd.) Atsisveikinimas 7 vai. va
karo.

Antradienį, lapkričio 17 d. 10 vai. ryto Velionis Vy
tautas iš laidojimo namų bus atlydėtas į Our Lady of 
Mt. Carmel bažnyčią, Darien, IL, kur 11 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių laidotuvės 
privačios.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift 
Shriners Children’s Hospitals, Lietuvos Našlaičių glo
bos komitetui arba „Lietuvos Vaikų vilčiai”.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti atsisveikinime ir Mišiose.

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, anūkai, sese
rys ir kiti giminės.

Laid. dir. Donald M. Petkus. Tel. 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

BALTIA EXPRESS
CO.LTD.

PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 
. MENEDŽ. ALGIMANTAS BARNIŠKIS

A.tA.
RONALD PETER SABAS 

SABALIAUSKAS
Gyveno Riverdale, IL. Mirė 1998 m. lapkričio 11d. su

laukęs 51 metų.
Nuliūdę liko: dukros Sandy ir Tammy; tėvai Izabelė ir 

Bolius Sabaliauskai.
Velionis buvo JAV lakūnas ir Vietnamo karo vetera

nas.
Šv. Mišios už a.a. Ronaldą bus aukojamos šeštadienį, 

lapkričio 14 d. 9:30 vai. ryto. Queen of Apostles baž
nyčioje, Riverdale, IL. Po Mišių Velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukros ir tėvai.
Laid. dir. Opyt-Brown Funeral Home, 14338 S. India

na Avė., Riverdale, IL, tel. 708-849-5500.

NAUJAMETINIAI SIUNTINIAI { LIETUVĄ
Priimami iki lapkričio 24 d. kasdien 
7269 S. Hariem Avė., Bridgeview, IL 60455

TEL. 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 
1554Carmen Drive,Eik Grove Village, IL60007

TEL.l-800-AMBERXP/ 1-800-262-3797 
JAUNIMO CENTRE šeštadieniais

nuo 8 vaL r. iki 12 vaL dienos

Mylimai Motinai

A.tA.
Dr. ALBINAI PRUNSKIENEI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, mielą dr. TERESĘ 
PRUNSKYTĘ KAZLAUSKIENĘ ir jos šeimą bei ar
timuosius širdingai užjaučiame.

Aušra ir Rimas Karkai 
Julija Gylienė

http://www.nafep.com
http://www.netplanning.com
http://www.parsonstech.com/
http://www.nolo.com
CHICAGO.IL
CHICAGO.IL


ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Prel. Juozas Prunskis,
dosnus užsienio lietuvių kul
tūrinės veiklos, spaudos ir 
jaunimo organizacijų rėmėjas, 
savo gerą širdį dažnai parodo 
ir Lietuvai. Štai jis vėl pas
kyrė 5,000 dol. Marijonų gim
nazijos Marijampolėje remon
tui (tai prel. Prunskis jau daro 
kelintą kartą), nes supranta 
katalikiško auklėjimo svarbą 
Lietuvos jaunimui. Norintieji 
pasekti kilniu prel. Prunskio 
pavyzdžiu, aukas gimnazijai 
gali siųsti per kun. Viktorą 
Rimšelį, MIC, „Draugo” adre
su. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

LKVS „Ramovė” Čikagos 
skyrius, talkinant LDK Bi
rutės draugijai, rengia Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
80 metų sukakties paminė
jimą sekmadienį, lapkričio 22 
d., Šaulių namuose. Minėji
mas prasidės 9:45 vai. ryte, 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus aukojamos 10 
vai. r. jėzuitų koplyčioje. Mi
šias aukos kun. Juozas Vaiš
nys, SJ, giedos solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai, var
gonuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui. Po pamaldų — 
apeigos prie Laisvės kovų pa
minklo, pagerbiant kovoju
sius ir žuvusius, ginant Lietu
vos laisvę. Minėjimas šaulių 
salėje bus 12 vai. Pagrindinis 
kalbėtojas — inž. Bronius 
Nainys, meninę programos 
dalį atliks Algimantas Bar- 
niškis. Kviečiamos organizaci
jos su vėliavomis ir visuo
menė. Po minėjimo — kavutė.

Suvalkiečių draugijos Či
kagoje metinis narių susi
rinkimas bus lapkričio 20 d., 
penktadienį, 1 vai. popiet, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
salėje, 2417 W. 43rd. Str., Chi
cago. Bus gera proga užsi
mokėti nario mokestį, apsvar
styti 1999 m. veiklos planus, o 
po to Ramanauskienė visus 
skaniai pavaišins.

Dėmesio! Naujas Lithua
nian Mercy Lift adresas:
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463, tel. 708-448-6173, fak
so numeris 708-388-2059.

Atitaisome klaidą. Mano 
straipsnyje, išspausdintame 
spalio 31 d. šeštadienio 
„Drauge”, įsibrovė klaida. Tu
rėjo būti ne „Iš sodaliečių vei
klos ilgainiui išsivystė Ameri
kos Lietuvių Romos katalikių 
moterų sąjunga (ALRKMS)", 
bet „ALRK moterų sąjunga 
pradėjo veikti 1913 m. L.R.K. 
Amerikos federacijai finan
siškai, morališkai padedant. 
Nieko bendro neturėjo su so
daliečių veikla.

Dalė Vaikutytė Murray 
Centro vald. pirm.

Ilgamečio Gary, Irtd. Šv. Kazimiero parapijos klebono prel. Igno Urbono 
artimesnis susipažinimas rengiamas lapkričio 22 d. 12 vai. p.p. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje. Nuotraukoje: prel. I. Urbonas ir šv. Tėvas 
Jonas Paulius II.

„Saulutė”, Lietuvos Vai
kų globos būrelis su kalė
diniu sveikinimu A. Adamkie
nei pridės ir piniginę auką, 
kad paremtų jos šalpos dar
bus. Norintys prisidėti prie 
„Saulutės” dovanos, kviečiami 
siųsti savo aukas „Saulutei”, 
419 Weidner Rd., Buffalo Gro
ve, IL 60089. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. Sveikini
mas ir aukos su aukotojų są
rašu bus perduotos A. Adam
kienei gruodžio viduryje.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje” lapkričio 18 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. ga
lėsite išgirsti dvi informacines 
paskaitas. Kalbės „Valstiečių 
laikraščio” labdaros fondo 
„Kaimo vaikai” vedėja dr. Re
gina Švobienė ir iš Vilniaus 
atvykstanti „Lietuvos Vaikų 
vilties” komiteto Lietuvoje pir
mininkė Elena Gervickienė. 
Visi maloniai kviečiami atvyk
ti. Po paskaitos - bendri pie
tūs.

ALMOS FONDAS

A.a. dukters Astos Alek- 
sonytės atminimui, Tadas ir 
Česlovą Šidlauskaitė-Alekso- 
niai aukojo Almos fondui 
1,000 dol.

A.a. Bronės Čižauskaitės 
atminmą pagerbdami po 200 
dol. aukojo Eleonora Čižikaitė, 
Jadvyga ir Petras Gruodžiai;

po 50 dol. — Birutė ir Vy
tautas Čypai, Gene Saldžius;

35 dol. — Halina Bagdonie
nė;

po 30 dol. — Zinaida Či- 
žikienė, Nijolė ir Povilas Stel
mokai, Patricija Knowski;

po 20 dol. — J.M. Miku- 
taičiai, F.J. Masilioniai, Pra
nas Povilaitis, Drūčių šeima, 
Ona Račiūnas, Simas Jokūbai
tis, Birutė Savickas, Daiva ir 
Pranas Meilė, Regina ir Ado
mas Vaitkevičiai, Genė ir Vin
cas Ankai, Jonas Butvilą, An
tanina Repšienė, Theresa 
Melnicki;

po 10 dol. — Elena ir Kazys

Majauskai, Danutė ir Algis 
Zailskai, Marija Barienė, Albi
na ir Nijolė Dumbrys, Stefa 
Miliauskienė, K. Kubilienė, 
Julija Smilgienė, Bronė Kel
melis ir Viktoras Kelmelis, Jr; 
Stasė Kazlas, Leon ir Anna 
Kazlauskai, Dalia Butėnas;

5 dol. — JAV LB Brighton 
Parko apylinkės valdyba;

iš viso paaukota 780 dol.
Vladas Gelažius, St. Pete 

Beach, FL, aukojo 100 dol.
Almos Adamkienės ir Lietu

vos vaikų vardu dėkojame!
Aukos nurašomos nuo mo

kesčių, Tax I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa”, siųsti 2711 West 
71st Str., Chicago, IL 60629, 
pažymint, kad tai Almos fon
dui.

Birutė Jasaitienė
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Draugo fondo penktajame 
metiniame narių suvažiavime 
Čikagoje 1998.10.17 buvo iš
rinkti keturi Draugo fondo ta
rybos nariai — direktoriai, 
ateinantiems dvejiems me
tams, greta kitų penkių šias 
pareigas dar einančių narių. 
Greta perrinktųjų „veteranų” 
Birutės Jasaitienės ir Bro
niaus Juodelio, naujais DF ta
rybos nariais buvo išrinkti DF 
nariai, jaunesniosios kartos 
atstovai Andrius Kurkulis ir 
Vytenis Lietuvninkas.

Andrius Kurkulis.

Andrius Kurkulis
Gimęs Čikagoje 1966 me

tais, puikiai kalbantis anglų, 
ispanų ir lietuvių kalbomis. 
Komercijos ir komunikacijos 
mokslus su pagyrimu (honors) 
baigė Illinois universitete 
Champaign-Urbanoje baka
lauro laipsniu iš finansų. Pas
kutinius devynerius metus 
dirbo stambiose investavimų 
bendrovėse. Prieš metus pe
rėjo į First Albany Corp. ir 
kaip viceprezidentas padėjo 
įsteigti bendrovės skyrių Či
kagoje. First Albany Corp. in
vestavimų bendrovė su 40 
skyrių daugiausia yra paplitu
si rytinėse JAV valstijose su 
centru Bostone ir veikia su 
milijardine apyvarta jau 46 
metus.

Andrius Kurkulis yra inves
tavimų profesionalo Albino 
Kurkulio sūnus. Priklauso 
ateitininkams ir kelioms ame
rikiečių profesinėms organi
zacijoms. Vedęs Enriką, augi
na sūnų Aleksą — 7 metų, ir 
dabar gimusią dukrelę — Iza
belę. Andrius Kurkulis sėk
mingai padeda lietuviams bir
žos investavimų reikaluose. Jo 
telefonas: (312) 879-7750.

Vytenis Lietuvninkas.

Vytenis Lietuvninkas

Gimęs Čikagoje 1959 metais 
nuo pat mažens augo lietuvių 
Skautų Brolijos eilėse, lanky
damas ir baigdamas Mar
ąuette Parko parapijos bei 
Kristijono Donelaičio lituanis
tines mokyklas. Politinius 
mokslus bakalauro laipsniu 
baigė Illinois universitete. 
Teisės mokslus daktaro laip
sniu baigė DePaul universi
tete ir, išlaikęs valstybinius 
egzaminus, verčiasi advokato 
praktika Čikagoje, plačiai pa
tarnaudamas lietuviams bei 
amerikiečiams. Jo teisių prak
tikos įstaiga yra antroje 63 
gatvės pusėje, priešais „Drau

go” redakcijos patalpas. Tele
fonas (773) 284-0100. Kaip tei
sininkas, V. Lietuvninkas ne
mokamai sudaro testamentus 
visiems Draugo fondo na
riams, kurie užrašo pomirtinį 
1,000 dol. ar daugiau palikimą 
Draugo fondui. V. Lietuvnin
kas patarnauja ir kituose tei
sės reikaluose.

Skautų organizacijoje, kaip 
skautas vytis ir skautininkas, 
ėjo draugininko, LSB skautų 
vyčių skyriaus vedėjo bei „Li
tuanicos” tunto iždininko pa
reigas.

Šiuo metu yra Lemonto „Ge
ležinio vilko” draugovės drau
gininkas ir „Geležinio vilko” 
skautų vyčių būrelio vadas. 
Suorganizavo Rako skautų 
stovyklavietės nupirkimą ir 
yra „Geležinio Vilko” akcinės 
bendr. tarybos pirmininkas. 
Išrinktas Pasaulio lietuvių 
centro tarybos nariu, eina ir 
teisinio patarėjo pareigas ASS 
Vydūno fonde. Su žmona El- 
zyte augina būsimus skautus: 
Julių — 8 metų, Andrių — 6 
metų ir Liną — 5 mėnesių. 
Gyvena Lemonto priemiestyje.

DRAUGO FONDO
IŽDININKO PRANEŠIMAS

Draugo fondo kapitalą šiuo 
metu sudaro DF narių, garbės 
narių ir rėmėjų įnašai, iš viso 
789,680 dolerių. Kapitalo prie
auglį sudaro investavimų už
darbis biržoje, dividendai ir 
banko palūkanos. DF kapitalo 
prieauglio 285,400 dol. suma 
iki šiol buvo paremta „Drau
go” leidyba, pagrindinį kapi
talą, kaip finansinę jėgainę, 
paliekant neliečiamą. Tiesa, iš 
jo 1994 m. Kalėdų vąjaus te
ko panaudoti 37,000 dolerių 
spaustuvės mašinų remontui, 
tuo metu neturint investavi
mo pąjamų. Su kvietimu į 5- 
tąjį DF narių suvažiavimą
1998.10.17. Čikagoje visiems 
nariams buvo išsiuntinėta 
1998 m. pirmojo pusmečio 
apyskaita. Jos čia nekartosiu. 
Metuose turint tik du lėšų tel
kimo vajus, iždo finansinės 
apyskaitos paruošiamos pus
mečiui, o metų gale — visiems 
metams dėl Internal Revenue 
Service.

Šiais, 1998 metais iki dabar, 
Draugo fondo įnašas sudaro 
88,747 dolerius pavasario va
jus davė 63,198 dolerius. Va
sara ir rudens vajus iki dabar 
atnešė 25,549 dolerius, kas 
yra tik pusė gautų lėšų 1997 
m. rudenį.

Išlaidų per 1998 m. iki da
bar susidarė 2,906 doleriai. 
Per 5 metus, iki dabar iš viso 
surinkta 789,680 dolerių, o 
išlaidų per tą patį laikotarpį 
buvo 27,000 dolerių, arba 3 
proc. nuo viso sutelkto kapita
lo. TCF banko sąskaitoje šiuo 
metu yra 25,901,54 dol. Inves
tavimams iki šiol išmokėta 
700,000 dol. Beveik visos ižde 
gautos pajamos investuoja
mos, tik mažą sumą laikant 
TCF banko čekių sąskaitoje ei
namoms išlaidoms apmokėki. 
1998 m. rudens vajaus metu 
nuo investavimo buvo susilai
kyta. Iki tol investuotų

700,000 dolerių 70 proc. akcijų 
buvo parduota su geru pelnu 
ir gautos lėšos laikomos 4.5 
proc. Money Market, ieškant 
saugių investavimų su aukš
tesniu prieaugliu.

Draugo fondo iždą kas metai 
tikrina DF Kontrolės komisi
ja. Internal Revenue Service 
atskaitomybę paruošia Paškus 
& Paškus CPA firma.

Bronius Juodelis

Lietuvių fondo pokylio, įvykusio lapkričio 7 d., Pasaulio lietuvių centre, salės ruošėjos ir puošėjos. Iš kairės: 
Judy Sidrienė, Asta Razmienė, Nida BichneviCiOtė, Vytenis Kirvelaitis, Alė Razmienė, Rūta Kilienė ir Ramona 
Steponavičiūtė. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

• Lietuviu Fondui vąjaus 
proga aukojo: po $200 dr. 
Kazys ir Marija Ambrozaičiai, 
Povilas ir Rūta Kiliai, Kazys 
ir dr. Eugenija Kriaučiūnai, 
dr. Jonas ir Judy Sidriai, dr. 
Adolfas ir Algė Šležai, dr. Jo
nas ir Joana Vailaičiai; po 
$100 Kostas Dočkus, Vytenis 
Kirvelaitis, Jonas ir dr. Dalia 
Kučėnai, Vincas ir Ramunė 
Lukai, Ada Sutkuvienė ir dau
gelis kitų mažesnes sumas. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame 
ir prašome toliau remti Lietu
vių Fondą siunčiant aukas: 
14911—127th St., Lemont, 
IL 60439.

(sk)

• Karaliaučiaus srities 
lietuvišką mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Ana Bundelis; 
Emilis Sinkys; Petras Skiku- 
nas; Pijus ir Rita Stončiai — 
a.a. Pauliaus Noreikos atmini
mui; Dalius Vasys; Gintautas 
Vitkus. Po $50 — Kazys Janu
ta; Elena Misiūnas — a.a. 
Pauliaus Noreikos atminimui; 
Rūta Šakienė; Regina Snars- 
kienė — a.a. Broniaus Snars- 
kio atminimui; $30 — Vladas 
Sinkus; Peter ir Elena Snie- 
gaitis. Po $25 — Antanina No- 
reikienė; Stasys ir Sofija 
Vaškiai. Po $20 — Matas 
Baukys; Aniceta Giedraitienė; 
V. Milda Neuman; Halina 
Plaušinaitienė; dr. Linas Sid
rys; Aldona Venckūnas. Po 
$10 — Albinas Elskus; Alfon
sas Pargauskas; Alfonsas Pet- 
rutis; dr. Antanas Razma; An
tanas Tuskenis; Valerija Vaič- 
jurgienė; Julia Vailokaitis; 
Frank Zapolis. $5 — Ted Na
vickas. Dėkodami visiems rė
mėjams, kviečiame visuomenę 
remti lietuvišką švietimą Maž. 
Lietuvoje aukas siunčiant: 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg 
Ct., Naperville, IL 60540- 
7011.

(sk)

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security”. 
E.Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651.

(sk.)

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams bei daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: Gertrūda Zabukienė 
$240 metams pratęsti berniu
ko paramą; Zuzana Dzikienė 
$240 metams paremti mergy
tę; ižd. Kazys Rožanskas Tau
ragės klubo nariui a.a. Pranui 
Šapalui mirus $100. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, II 
60089.

(sk)

• Petras ir Meilutė Bu
liai, Juno Beach, Fl., globoja 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą metams atsiuntė metinį 
globos mokestį $150 ir dar 
$100 — tai $50 Šv. Kalėdų ir 
$50 ateinančių Velykų dovana 
jų globojamam našlaičiui. An
ne Whalen, Sparta NJ, pra
tęsė paramą kitiems metams 
jų globojamam našlaičiui ir 
dar pridėjo $25 kalėdinėms 
dovanoms, iš viso $175. Elli- 
nora ir Phillip Vinson, Mc 
Minnville TN, atsiuntė trijų 
našlaičių paramai $450 ir 
rašo: „Esu laiminga, galėdama 
nelaimingiems vaikams padė
ti”. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

• Leokadija Packauskas,
Union Pier, MI, remia vieną 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsda
ma globą kitiems metams, at
siuntė mokestį ir dar šv. Ka
lėdų proga dovaną tai —$170. 
Jonas ir Elena Radai, Livo
nia, MI, pratęsdami globojamo 
našlaičių globą, kitiems me
tams, atsiuntė globos metinį 
mokesti ir dovaną šv. Kalėdų 
proga — $17. Charles Satke- 
wich, Neadham MA, atsiuntė 
savo remiamam našlaičiui 
$200 — tai kitų metų parama 
ir Šv. Kalėdų dovana. Gerie
siems Lietuvos vaikų globė
jams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 West 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)

• Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747

(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. (gk>)

• 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.)

• Dėmesio! Legaliai išrūpi
nu vairavimo teises (Drivers 
Lic.), Illinois I.D., vizų pratęsi
mą- pirmą, antrą, trečią kartą. 
E.Su manas, tel. 1-708-720- 
2651.

(sk.)

• Gerieji Lietuvos našlai
čių globėjai Antanas ir Van
da Brazdžiąnai, Palos Park, 
IL, Clevelando Ateitininkų At
eities klubas per M. Miko- 
nienė, Algimantas ir Virginija 
Gureckai, Windsor Ct., Marija 
Ramutė ir Aloyzas Aidžiai, 
Bethesda MD, Diana ir Arvy
das Algminai, Riverside, IL, 
Patricia F. Bobbin, Springfield 
MA, visi globoja po vieną Lie
tuvos našlaitį. Visi pratęsda
mi globą kitiems metams at
siuntė po $150. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame Gera
dariams! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(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, 
galėsite apžiūrėti ir įsitikinti, 
kad jis padarytas, kaip jau 
buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335.

(sk.)
•Viktoras ir Leokadija 

Milukai, NY, pratęsdami sa
vo globojamo našlaičio paramą 
kitiems metams, atsiuntė 
$150 su prierašu: „Mes aplan
kėme šią šeimą Kaune. Jie yra 
graži ir gera šeima ir tikrai 
reikalingi ir verti paramos”. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPulasld 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. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

šefitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
Teh 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 
Valandoe pagal susitarimą

ADVOKATAI
L.Rane & LFeyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
6213 S Archer A ve^ Chicago, IL 60632. 
Tel. 847-361.7636 (kalbame lietu
viukai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.

E.Su



