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Atnaujinta konservatorių i r 
krikščionių demokratų 

koalicijos sutartis 
Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 

— Konservatorių ir krikščio
nių demokratų partijų vadovai 
penktadieni pasirašė atnau
jintą koalicijos sutartį, kuri 
turėtų galioti iki 2000 metų 
Seimo rinkimų. 

Sutartis rengta ir derinta 
kelis mėnesius. Ją Seimo Kon
stitucijos salėje pasirašė par
tijų pirmininkai Vytautas 
Landsbergis ir Algirdas Sau
dargas bei partijų valdybų pir
mininkai Gediminas Vagno
rius ir Kazimieras Kuzmins
kas. 

„Nemanyčiau, kad tai naujo 
turinio sutartis", žurnalistams 
sake G. Vagnorius. Anot su
tarties, koalicija veikia Seime 
ir vyriausybėje, vadovaudama
si „proporcingo dalyvavimo 
valstybės institucijose pagal 
atstovavimą Seime" principu. 

Toks principas įteisina 
krikščionių demokratų kontro
lę trijose ministerijose. Dabar 
krikščionių demokratų atsto
vai vadovauja tik Užsienio rei
kalų ir Krašto apsaugos mi
nisterijoms. 

Gruodžio pabaigoje į laisvą 
susisiekimo ministro postą 
konservatoriai paskyrė savo 
frakcijos Seime narį Rimantą 
Didžioką, nors savo kandidatą 
turėjo ir krikščionys demokra
tai. 

Dabar vyriausybės nariai 
yra 7 konservatoriai, 2 krikš
čionys demokratai, 1 Centro 
sąjungos narys bei 5 neparti
niai ministrai. 

Pagal sutartį, valdančiosios 
koalicijos bendrininkai kiek
vienoje ministerijoje turi bent 
po vieną viceministrą. Anot 
dokumento, neproporcingą pa
siskirstymą vienomis parei
gybėmis koalicijos pusių suta
rimu galima kompensuoti ki
tomis pareigybėmis. 

KDP valdybos ir frakcijos 
Seime narys Vytautas Bogušis 
sakė, kad dabar nekyla abejo
nių, jog krikščionys demokra
tai yra „lygiateisiai" koalicijos 
nariai. Jo teigimu, 1996 metų 
rudenį pasirašytame koalicijos 
protokole „buvo daug spragų, 
didelių galimybių interpretaci
joms, ir tai keldavo tam tikrą 
sumaištį, tam tikrą koliziją". 

Dokumente esama visiškai 
naujos nuostatos — numatyta, 
kodėl ši koalicijos sutartis gali 
būti nutraukiama. Anksčiau 
buvo numatyta, kad koalicija 
galioja iki 1996 metais iš
rinkto Seimo kadencijos pa
baigos. Dabar numatoma, kad 
sutartis gali būti nutraukiama 
abiejų pusių susitarimu arba 
vienašališku koalicijos bendri-

Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės pediatrijos klinikos onkohematologijos skyriaus ligonius ketvirtadienį 
aplankė prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma -^iamkiene. Seimo pirmininko žmona Gražina Ručytė 
Landsbergienė bei ministro pirmininko žmona Nijolė Vagnorienė. Vaikų ligoninės direktorius Genadijus Dol-
ženka sakė, jog vaikų sveikatos priežiūra Lietuvoje pastaruoju metu labai pagerėjo, nes ši sritis nestokoja nuo
latinio valdžios dėmesio ir turtingų žmonių labdaringos paramos. Ir ligoninės vadovas, ir gydytojai ypač dėkojo 
G. Ručytei Landsbergienei, kurios, ir Vytauto Landsbergio fondo, dėka, Sis skyrius gauna naujausią aparatūrą. 
geriausius vaistus, rengiami įvairus labdaros renginiai, kurių lėšos atitenka sergantiesiems. Ir šį šeštadienį Vil
niuje rengiamo Vienos pokylio metu, Austrijos ambasadoriaus Lietuvoje Plorian Haug žiniomis, planuojama su
rinkti per 60,000 litų, kurie atiteks mažiesiems Santariškių ligoninės pacientams. 

Nnotr.: (Iš dešines) Prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė ligoninėje bendravo su sunkiai sergan
čiais vaikais ir jų tėvais. (Elta) 

Prezidentas ir premjeras sutarė 
ateityje nekonfliktuoti 

ninko sprendimu. 
Tautinių mažumų balsas 

neliko neišgirstas 
Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus penktadienį aptarė švie
timo problemas su Lietuvoje 
gyvenančių tautinių bendrijų 
atstovais. 

Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento direkto
rius Remigijus Motuzas po su
sitikimo sakė žurnalistams, 
kad švietimas aktualus kiek
vienai tautinei mažumai. 
„Nebus švietimo — nebus gim
tosios kalbos, jos mokančio 
jaunimo", pažymėjo departa
mento direktorius. 

R. Motuzo vertinimu, Lietu
vos įstatymai tautinėms ma
žumoms sudaro palankias są
lygas steigti mokyklas, kur 
dėstoma gimtąja kalba. Jis 
pažymėjo, kad tai leidžiama 
kiekvienai tautinei bendrijai, 
nesvarbu, kokios jos tradicijos 
ar atsiradimo Lietuvoje prie
žastys. 

Amerikos Baltų 
laisvės lyga — už 
Lietuvos narystę 

NATO 
Burbank, C A, sausio 21 

d. (ABLL) — Amerikos Baltų 
laisvės lyga (ABLL) susitarė 
su Jungtinių Valstijų senato
riumi Richard Durbin ir Kong
reso atstovu M. John Shim-
kus, kurie JAV Kongresui pa
teiks nutarimus, prašančius 
JAV administraciją imtis prie
monių, kad Baltijos valstybes 
— Lietuva, Latvija ir Estija — 
būtų pakviestos deryboms dėl 
narystės NATO. 

ABLL pasiruošusi viso
mis įmanomomis priemonėmis 
remti šiuos nutarimus JAV 
Kongrese ir skatina visus bal
tų kilmės Amerikos piliečius 
kreiptis į savo atstovus Kong
rese, prašant juos paremti mi
nėtus nutarimus. 

P. Algis Raulinaitis, 
ABLL viceprezidentas 

ir direktorius 

Jis suskirstė tautinių ben
drijų mokyklas į gyvuojančias 
daugiau nei 50 metų — rusų 
ir lenkų, ir pradėtas kurti po 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo — baltarusių, vo
kiečių, žydų. 

Direktoriaus nuomone, pa
staroji bendrijų grupė susidu
ria su įsikūrimo problemomis, 
literatūros stoka. 

Susitikime pas prezidentą 
dalyvavo lenkų, rusų, žydų, 
latvių, baltarusių, mokyklų 
vadovai, Švietimo ir mokslo. 
ministerijos, čigonų bendrijos 
atstovai. 

Nacionalinio radijo ir televi
zijos vadovai pareiškė, jog iš 
naujo svarstys savo ankstes
nius sprendimus dėl tauti
nėms mažumoms skirtų laidų 
sumažinimo. 

Radijo direktorė Laima Gru
madienė sakė, kad antroji ra
dijo programa bus pertvarko
ma į vietinių radijo stočių 
tinklą, ja bus transliuojama 
daugiau laidų, skirtų vie
tinėms problemoms. 

Spaudos konferencija buvo 
surengta, kai Rusijos ambasa
dorius Lietuvoje, dalis visuo
menės ir politikų reiškė su
sirūpinimą dėl pakeistų laidų 
rusų, lenkų ir baltarusių kal
bomis, o Lietuvos žydų ben
druomenės valdyba apkaltino 
NRTV tautinių mažumų dis-
knminavimu. 

* Portugalija tapo dar 
viena Šengeno grupės vals
tybe, su kuria Lietuva galuti
nai suderino bevizių kelionių 
ir asmenų grąžinimo sąlygas. 
Šiuo metu yra atsisakyta 
bendrų sienų kontrolės tarp 
dešimties Europos Sąjungos 
valstybių — Austrijos, Vokie
tijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Nyderlandų, Luxemburgo, Is
panijos, Portugaluos, Graiki
jos ir Italijos. Šių metų vidu
ryje tokia tvarka turėtų būti 
įvesta ir Švedijoje, Danijoje 
bei Suomijoje, valstybėse,su 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį vakare prezi
dento namuose Turniškėse 
Valdas Adamkus ir premjeras 
Gediminas Vagnorius aptarė 
prezidentūros ir Seimo kon
servatorių konfliktą dėl val
stybės kontrolieriaus skyrimo. 

Prezidentas dar kartą pa
tvirtino neketinąs atšaukti 
savo dekreto dėl teisininko 
Kęstučio Lapinsko pakartoti
nio teikimo į valstybes kontro-

Įsiplieskus Seimo konserva
torių ir prezidento konfliktui, 
G. Vagnorius atostogavo už
sienyje. 

Susitikime ^įtarta ateityje 
vengti viešų valdžios šakų 
konfliktų, penktadienį prane
šė premjeras Gediminas Vag
norius. 

„Principinis mūsų susitiki
mo rezultatas — sutarėme ge
riau koordinuoti bendradar
biavimą, kad ateityje nekiltų 

kokių nors viešų nesutarimų 
tarp valdžios institucijų", žur
nalistams sakė premjeras. Jis 
kalbėjo po koalicinės sutarties 
su krikščionimis demokratais 
pasirašymo. 

„Mes susitarėme, kad įvyktų 
Seimo balsavimas (dėl Kęs
tučio Lapinsko), taip būtų 
užbaigiama procedūra Seime. 
Priklausomai nuo balsavimo 
rezultatų, tarsimės dėl toles
nių žingsnių", sakė G. Vagno
rius, kuris yra konservatorių 
partijos valdybos pirmininkas 
ir Seimo narys. 

Pasak prezidento atstovės Buvęs „Lietuvos aido" redaktorius 
spaudai, pašnekovai sutarė, 
jog Seime vėl turi įvykti visa 
balsavimo procedūra, ir tuo
met priimtas atitinkamas 
sprendimas. 

Prieš savaitę Seimas konser
vatorių daugumos balsais ne
patvirtino prezidento siūlytos 
teisininko Kęstučio Lapinsko 
kandidatūros. Tuomet prezi
dentas antrą kartą pateikė 
Seimui tą patį kandidatą, o 
konservatoriai pareiškė, kad 
K. Lapinskas jiems tebėra ne
priimtinas. 

Vilniuje bus rengiamas 
„Varguolių Vienos pokylis" 

Kaunas-Vilnius, sausio 20 informavo, kad V. Šustauskas 

atleistas nuo likusios bausmės 
Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 

— Prezidento Valdo Adam
kaus vadovaujama Malonės 
komisija penktadienį patenki
no žurnalisto ir rašytojo Sau
liaus Stomos malonės prašy
mą. 

S. Stoma 1997 metais už fi
nansinius pažeidimus, kai dir
bo dienraščio „Lietuvos aidas" 
vyriausiuoju redaktoriumi, 
buvo nuteistas kalėti 5 metus. 

Po nepavykusių skundų S. 

d. (Elta) — Kaune gyvenantis 
radikalusis Lietuvos laisvės 
sąjungos (LLS) vadas Vytau
tas Šustauskas bei kiti LLS 
nariai Vilniuje ir Kaune jau 
platina skelbimus, kuriame 
žmonės kviečiami į vadina
mąjį „Varguolių Vienos po
kylį". 

„Gal šia protesto akcija at
kreipsime pasaulio dėmesį į 
skurstančią Lietuvą", rašoma 
kvietimuose. 

Šeštadienį vakare Vilniaus 
rotušėje pirmą kartą vyks lab
daringas Vienos pokylis, ku
riame dalyvaus daug aukštų 
Lietuvos pareigūnų, žinomų 
visuomenės veikėjų, Vilniuje 
akredituotų diplomatų. 

LLS vadovas reiškia nepasi
tenkinimą šiuo renginiu, todėl 
ragina Lietuvos žmones taip 
pat atvykti „pasišokti ir pasi
linksminti" Rotušės aikštėje. 

Vilniaus savivaldybėje Eltą 

kuriomis Lietuva jau turi nus
tačiusi bevizio režimo sąlygas. 

(Elu> 

yra parašęs pareiškimą sosti
nės administratoriui, infor
muojantį apie „renginį prie 
Rotušes, kuriame dalyvaus iki 
dešimties žmonių". Susirinki
mų įstatyme nurodyta, kad or
ganizuojant viešą renginį, ku
riame dalyvauja iki dešimties 
žmonių, nereikia gauti miesto 
valdžios leidimo jį surengti, 
tik informuoti apie tai. 

Savivaldybė pasiūlė V. Šus
tauskui organizuoti vadina
mąjį „Varguolių Vienos poky
lį" kitoje vietoje, tačiau jis at
metė tokį siūlymą, teigdamas, 
kad jis kartu su savo šeimi
ninkais nori .pasižiūrėti po
nų, dalyvaujančių Rotušėje 
organizuojamame Vienos po
kylyje". 

Apie V. Šustausko renginį 
savivaldybė informavo sosti
nės policiją, kuri imsis prie
monių, kurio6 padėtų išvengti 
galimų provokacinių LLS ša
lininkų išpuo'iū prieš svečius, 
atvykstančius dalyvauti Vie
nos pokylyje. 

Lenkijos Seimo vadovas 
nesuprato punskiečių problemų 
Varšuva, sausio 22 d. 

(BNS) — Lenkijos Seimo mar
šalka (pirmininkas - red.) Ma-
ciej Plazynski patvirtino, kad 
Punske bus įkurdinta pasienio 
užkarda, nepaisant vietos lie
tuvių protestų. 

„Užkarda reikalinga šioje 
vietoje, nes prie Punsko daž
niausiai pereina Lietuvos ir 
Lenkijos sieną nelegalūs imig
rantai", sakė M. Plazynski po 
pokalbio su Lenkijos vidaus 
reikalų ir administracijos mi
nistru Janusz Tomaszevvski. 

Seimo maršalka, pa
prašytas Lietuvos Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio, 
asmeniškai domėjosi konflik
tu. 

Punsko lietuviai, kurie su
daro gyventojų daugumą šia
me Lenkijos miestelyje, nuo
gąstauja, kad lenkų pasienie
čių su šeimomis įkurdinimas 
„atskies lietuvybę". Tačiau 
maršalka tvirtina, kad užkar
dos įkūrimas nepadarys įtakos 
Punsko tautinei sudėčiai, nes 
joje dirbs tik 20 pasieniečių. 

M. Plazynski „klaidingais" 
pavadino pranešimus, jog 
Punsko sveikatingumo cent
ras, kuriame įkurdinama už
karda, pastatytas už vietos 
bendruomenės surinktas lė
šas. „Ten panaudota daugiau 
valstybės iždo lėšų. Be to, pa

sieniečiai kurie užims tik pu
sę pastato, įrengs už savo pini
gus naują katilinę, kuri ap
šildys ir sveikatingumo cent
rą", sakė Lenkijos Seimo mar
šalka. 

Pasak Lenkijos atstovų. M. 
Plazynski apie savo požiūrį į 
šią problemą penktadienį tele
fonu pranešė V. Landsbergiui. 

Kitaip nei Seimo maršalka 
padėtį Punske vertina Lenki
jos Piliečių teisių įgaliotinis 
profesorius Adam Zielinski. 
kuris pirmadieni lankėsi 
Punske. Pasak jo atstovo Sta-
nislavv Wilenski, „Lenkijos Pi
liečių teisių įgaliotinis ne
svarsto, turi ar neturi būti 
Punske pasienio užkarda, ta
čiau mano, kad priimtas sku
botas sprendimas, nepasitarus 
su vietos visuomene". 

S. Wilenski sakė, kad su 
tokia nuomone sutiko ir naujo
sios Palenkės vaivadijos vai
vada. 

Klausimas dėl Punsko svei
katingumo centro perdavimo 
pasienio užkardai bus nagri
nėjamas Baltstogės adminis
traciniame teisme vasario 5 d. 
Sausio 27 d. šia tema Lenkijos 
Piliečių teisių įgaliotinis kal
bėsis su Lenkijos Seimo vice-
maršalka, Lenkijos ir Lietuvos 
parlamentinės grupės pirmi
ninku Jan Krul. 

„Politiniams bėgliams" iš Lietuvos 
bus sunkiau Įsikurti Anglijoje 

Stoma buvo suimtas pernai 
birželį ir dabar kali sustiprin
to režimo pataisos darbų ko
lonijoje, iš kur bus paleistas 
kitą dieną po to, kai malonę 
suteikiantis prezidento dekre
tas bus paskelbtas „Valstybės 
žiniose". 

Šią savaitę „Lietuvos aido" 
akcininkas Algirdas Pilvelis 
įsigijo visas areštuotąsias S. 
Stomos akcijas. Už akcijas 
gautais pinigais buvo padeng
ta S. Stomos skola dienraščiui, 
ir tai sustiprino jo galimybes 
gauti malonę. 

S. Stomos akcijoms teismas 
buvo uždėjęs areštą, patenki
nus maždaug 65,000 litų dien
raščio ieškinį buvusiam redak
toriui. 

Penktadienį posėdžiavusi 
Malonės komisija iš viso pa
tenkino 18 malonės prašymų 
iš 98 nagrinėtų. 

* Lietuvos darbo b i r i a 
ir Socialinės globos asocia
cija „Tiesiame ranką" trečia
dienį Vilniuje pasirašė darbo 
rinkos bendradarbių susitari
mą dėl kalinių įsijungimo į vi
suomenę. Susitarimo tikslas 
yra veiksmingiau padėti buvu
siems kaliniams įsilieti į vi
suomenę ir darbo rinką bei ge
riau derinti darbo biržų ir so
cialinės globos organizacijų 
pastangas. Susitarimas leis 
greičiau spręsti išleistų į lais
vę asmenų užimtumo ir rėmi
mo problemas bei palaikyti 
glaudesnius ryšius su įgalini
mo įstaigų administracija, sie
kiant pranešti apie padėtį dar
bo rinkoje. mm 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 
— Vidaus reikalų ministras 
Stasys Šedbaras nurodė Poli
cijos departamento generali
niam komisarui Edvardui 
Gružui organizuoti per Vil
niaus oro uostą į Didžiąją Bri
taniją vykstančių keleivių ap
klausą. 

Pasak VRM atstovo spaudai 
pranešimo, artimiausiu metu 
Vilniaus oro uoste kartu su 
muitinės ir pasienio policijos 
pareigūnais dirbs migracijos 
tarnybos pareigūnas, kuris pa
teiks vykstantiesiems į D. Bri
taniją klausimų ir registruos 
asmens duomenis. Tai paleng
vins asmenų, pasiprašiusių 
prieglobsčio D. Britanijoje, nu
statymą. 

S. Šedbaras šią savaitę lan
kėsi Londone ir susitikime su 
Britanijos vidaus reikalų sek
retoriumi Jack Stravv pateikė 
konkrečių duomenų apie tai, 
kaip Lietuva kovoja su nele
galia emigracija. Pasak prane
šimo, ministrui pavyko įtikinti 
britus, kad situaciją galima 
pakeisti, ir prieglobsčio pra
šančiųjų skaičius sumažės. 

Lietuvos pareigūnai tikisi, 
kad pavyks gauti išsamesnę 
informaciją apie asmenis, pik
tnaudžiaujančius D. Britanijo
je esančia politinio prieglobs
čio suteikimo tvarka. „Bus ap-

* Didžiosios Britanijos 
ekonominio žurnalo .The 
Economist" tyrimų skyriaus 
„The Economist Intelligence 
Unit" (EIU) spėjimu, Lietuvos 
bendrasis vidaus produktas 
(BVP) šiemet padidės tik 3 
proc. Latvijos ekonomikai nu
matomas taip pat 3 proc. augi
mas, o Estijos BVP turėtų 
padidėti 3.5 proc. EIU vertini
mu. Baltijos valstybių ekono
mine plėtra šiemet sulėtės del 
neigiamo Rusijos krizes povei
kio. Tačiau 2000-siais galima 
t ikėtis spartesnio trijų Balti-
jos valstybių ekonominio aug; 
TUO. -BNS. 

sunkintos visos sąlygos asme
nims, kurie bando apgaule 
gauti pinigus. Tai neatsipirks, 
nes jie bus greitai grąžinami 
namo", pasibaigus vizitui, sa
kė S. Šedbaras. 

Britai žada nebemokėti 
kompensacijų prieglobsčio 
prašantiesiems, jų nebeapgy-
vendins registracijos cent
ruose, iki kelių savaičių bus 
sutrumpintas politinio prie
globsčio prašymų nagrinėji
mas. 

Didžioji Britanija nemano, 
kad Lietuvoje esama politinio 
persekiojimo pavojaus, todėl 
pastaraisiais metais Londonas 
nesuteikė politinio prieglobs
čio nė vienam Lietuvos pilie
čiui 

* Policijos departamento 
pareigūnai nustatė, jog Lie
tuvos kelių policijoje įregi
struota apie 150 Belgijoje pa
vogtų automobilių. Beveik visi 
automobiliai atgabenti iš Ant
verpeno bei Gento miestų ir 
buvo pavogti daugiausia per
nai. Su tikrais techniniais pa
sais ir kitais reikiamais doku
mentais automobilius atga
beno ir pardavė kelios Lietu
vos įmonės. Naujieji savinin
kai net neįtaria, jog važinėja 
vogtais automobiliais. Dėl vi
sų dingusių automobilių Belgi
joje iškeltos baudžiamosios by
los. Lietuvos VRM dar nenus
prendė, kaip pasielgs su 
vogtais automobiliais. Keli jų 
jau sulaikyti. Jei automobilius 
teks atimti ir grąžinti tei
sėtiems savininkams, vogtus 
automobilius pirkusiems as
menims nuostolius turės atly
ginti automobilius pardavu
sios įmonės. ,BNS. 

KALENDORIUS" 
Sausio 23 d.: Ildefonsas, Rai

mundas. Gailys. Gundė 
Sausio 24 d Pranciškus, Feli

cija, Rainis. Gaivilė. 
Sausio 25 d Šv apaštalo Pau

l i u s atsivertimas: Ananijas. Aga-
pė. Viltenis. Žiede. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATEITININKŲ MISIJA PENKIŲ 
DIMENSIJŲ PERSPEKTYVOJE 

KUN. STASYS YLA 

(„Ateitis" 1978 metų gruodis, psl. 351-352) 1998 m. moksleivių ateitininkų ideologinių Žiemos kursų dalyviai — kursantai, lektoriai ir kursų organizato-

(Tęsinys) 

...Skubėti kurt i Krikščio
niškąjį Renesansą... 

Ateitininkų misijos variklis, 
pastebėjot buvo įvardintas 
krikščioniškuoju humanizmu. 
Tą vardą davė Keliuotis, o vė
liau jį ypatingai pabrėžė Šal
kauskis. Pastarasis krikščio
niškąjį humanizmą dar vadi
no teocentriniu, o jo realiza
vimą suvedė į Kristų — jo se
kimą, taigi, ir kristocentrinį. 
Pabrėždami krikščioniškumą, 
ateitininkai atsiribojo nuo 
prieškrikščioniškųjų krypčių. 
Išpažindami teocentrinę kul
tūros linkmę, atsiejo save nuo 
egocentrinio arba antropocen
trinio, sociocentrinio ir etno-
centrinio humanizmo, kuriuos 
išpažįsta liberalinis individu
alizmas, socializmas bei ko
munizmas ir nacionalizmas. 
Tretysis — kristocentrinis 
ateitininkų misijos akcentas 
turėjo reikšti ne tiek atsiribo
jimą nuo kitų bei kitokių 
krypčių, kiek įsipareigojimą 
savo išpažįstamą humanizmą 
sieti su kristiniu atnaujini
mu, išreikštu šūkyje. 

Atsižvelgiant į to meto atei
tininkų brendimo ir kovos 
sąlygas, suprantama, buvo 
lengviau atsiriboti nuo prie
šingų pasaulėžiūrų bei kryp
čių, negu įsipareigoti kristinio 
atnaujinimo vyksmui. Pasta
rasis dalykas, kaip ateitinin
kų misijos viršūnė, reikalavo 
kažko daugiau, būtent — gi
lesnės religinės sąmonės 
evangelinės bei apaštalinės 
dvasios ir asmeninio heroiz
mo, š ia kryptimi pirmasis im
pulsas buvo padarytas Dovy
daičio deklaracijos, paskutiny
sis — Šalkauskio gyvosios 
dvasios šūksiu. Buvo ir įterp
tinių paskatų, kaip Dovydaičio 
papildinys antrojo dešimtme
čio pradžioj prie šūkio „visa 

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Dėkojame Birutei Bublienei 
už laiškelį ir Dainavoje gruo
džio 26-31 d. vykusių MAS 
ideologinių Žiemos kursų laik
raštėlį "Statykime ateitį". Bi
rutė rašo: 

„Siunčiu Jums ideologinių 
kursų laikraštėlį. Manau, kad 
labai vertėtų jį išspausdinti 
Jūsų redaguojamame 'Iš Atei
tininkų gyvenimo' skyriuje ir 
su visais ateitininkais pasida
linti jame išspausdintais kur
santų įspūdžiais. Kursai pra
ėjo fantastiškai dalyvavo 63 
kursantai! Suvažiavime buvo 
atstovaujama visoms MAS 
kuopoms — Čikagos, Bostono, 
Detroito. Clevelando, Los An
geles, Philadelphijos ir Toron
to. Duok, Dieve, kad čia tikrai 
būtų pradžia entuziastingo at-
sinauj;niino! 

Pritardamos Birutei, šioje 
Ir'doje spausdiname laikraš
tėlyje išspausdintų kursuose 
dalyvavusių moksleivių įspū
džių dalį. Kviečiame ir kitus 
kursuose dalyvavusius para
šyti savo įspūdžius ir juos 
atsiųsti šio skyriaus redakto
rei. Lauksime; 

Red. 

atnaujinti Kristuje per Eu
charistiją". Tai pažadino gyvą 
ir vis gyvėjusį eucharistinį są
jūdį, ateitininkuose. Prieš ka
rą, pastarajame dešimtmetyje, 
Dovydaitis lenkė ateitininkus 
į gyvą dalyvavimą liturgijoje. 
Šalkauskis buvo sukūręs sten
duose ARS (ateitininkų religi
nio susidraugavimo) sambūrį, 
kuriam vadovavo J. Girnius, 
vėlesnis federacijos vadas išei
vijoje. Šalia ateitininkų veikė 
pasauliečių apaštalavimo cen
trinė, vadinama Katalikų vei
kimo centru, kuriam vadovavo 
didele dalimi vyresnieji ateiti
ninkai ir traukė į pasaulietinį 
apaštalavimą jaunesniuosius. 
Nepasaint viso to, kultūrinės 
veiklos ekstensyvumas ateiti
ninkuose buvo žymiai prana
šesnis, negu kristinis — apaš
talinis intensyvumas. 

Krikščioniškasis humaniz
mas, kaip mūsų misijos įvaiz
dis, yra daugiau filosofinės 
kalbos padarinys. Šitokio įrė
minimo mums reikėjo, kad 
suvoktume savo vietą kultū
rinėse sankryžose pasaulyje ir 
savo tautoje. Gyvenimiškiau 
mūsų misiją yra išreiškęs bu
vęs Federacijos vadas Juozas 
Girnius, būtent — „kurti ge
resnį pasaulį, labiau atitin
kantį žmogaus idealą" („Idea
las ir laikas", 15), krikščio
nišką žmogaus idealą. Kristus 
kalbėjo savo ryšininkams dar 
paprasčiau: „Bokite švyturiai, 
pastatyti ant kalno, būkite že
mės druska! — 'Mes — naujos 
dvasios kūrėjai ir kovotojai' — 
rašė Vytautas Mačernis 1938 
metais, dar bodamas mokslei
vis. — Be galo viliojanti ir 
garbinga kova, bet ir sunki. 
Kokie kovos ginklai? Pirmiau
sia dinaminė dvasia — ne 
sau, o visiems, ne šiandien, o 
visam amžiui, ir begalinis en
tuziazmas... Kas nori nuka
riauti pasaulį, tebūnie nusi
žeminęs. Prisiminkim Kristų 
ir daugiau aiškintis neberei
kės. Gyvename epochoje, kuri 
mus verčia pasisakyti už Die
vą ar prieš Dievą. Didelė 
žmonijos dalis gyvena contra 
Deum. Tokio gyvenimo pilnu
tinį vaizdą matome Rusijoj. 
Tai atbaigimo periodas. Toles
nių kelių jam nebėra. Tokiose 
kritiškose dienose prieš akis 
iškyla Bažnyčia. Ji visais lai
kais, ypač suirutėse, kaip 
magnetas traukia į save vi
sus. Mes sutverti tam, kad 
visuomet bylotume apie tiesą. 
Dabar per dažnai kalbam pa
gal madą. Kodėl? Esame be 
galo bailūs. Kovotojai dėl kil
nių idealų turi triuškinti savo 
priešus begaline drąsa, proto 
aštrumu ir veikimo staigu
mu". (.Ateitis" 1938, Nr.4). 

Primindamas Rusijos ateiz
mą ir iškeldamas Bažnyčią, 
Mačernis kalba ir dabarčiai, 
kurios padėtį vaizduoja „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika". Rungtis tarp Kristaus 
ir antikristo, kuri ten vyksta, 
kelia susidomėjimą plates
niame pasaulyje: maža tauta 
darosi krikščioniškos heroji-
kos švyturiu. Jam parengti 
neabejotinai yra prisidėję 
ateitininkai ir tai yra, mano 
giliu įsitikinimu, akivaizdus 
mūsų sąjūdžio misijos vaisius. 

nai . 

STATYKIME ATEITĮ 
MAS ŽIEMOS *98 KURSAI 

Šeštadienis 

Šeštadienį visi suvažiavo į 
Dainavą. Kai kurie išėjo su 
Paulium Gražuliu kirsti Ka
lėdų eglutės. Tada visi darė 
plakatus. Jie nupiešė svajo
nių namą, mėgiamą namą ir 
blogą namą. Daktaras Vėjas 
Liulevičius pristatė atidary
mo mintis ir pakalbėjo apie 
ateities statymą. Po to kursai 
buvo atidaryti. Vakare buvo 
susipažinimo vakaras. Visi 
žaidėme žaidimus ir dainavo
me dainas. Buvo labai smagu. 

Kęstutis Daugirdas 

Sekmadienis 

Sekmadienio rytą atsikė
lėm, pavalgėm pusryčius ir 
tuoj sėdom prie posėdžių sta
lų. Daktaras Vėjas Liulevi
čius kalbėjo apie Ateitininkų 
ideologinius pagrindus: kata-
liškumą, inteligentiškumą, 
šeimyniškumą, tautiškumą ir 
visuomeniškumą. 

Paskui Darius Sužiedėlis 
mums aiškino, kad reikia pa
tiems pasisavinti lietuvybę ir 
kad niekas kitas mums to ne
gali padaryti. Tada Marius 
Polikaitis mums pristatė „ka
ladę" apie Ateitininkų pra
džią. 

Pertraukėm paskaitas pie
tums. Kai pavalgėm, Gytis 
Liulevičius skaitė paskaitą 
apie lietuviškumą. Jis mums 
paaiškino ką lietuvių kalba, 
lėktuvai ir arkliai turi bendro. 
Toliau statėme kitą „kaladę" 
su Liudu Landsbergiu. Jis 
mums paaiškino apie slaptus 
ateitininkus. Sužinojme, kad 
ateitininkai buvo stropesni, 
kai vyko karas, ar reikėjo 
jiems slaptai veikti. Paauko
jome šventas Mišias už a.a. 
dr. Vygantą. 

Pasimeldę, programą tęsė
me vakarine programa. Pie
šėme plakatus, statėme vai
dinimus ir rašėme pasakas. 
Po to valgėme naktipiečius ir 
netrukus ėjome į savo kamba
rius. Diena buvo įspūdinga, 
smagi ir visi buvom pasiruošę 
miegoti. 

L i n a Šeštokaitė 

Pirmadienis 

Anksti rytą kėlėmės praleis
ti visą antrą dieną Daina
voje. Po pusryčių pradėjom 
dieną klausydami „kaladės", 
pavadintos „Trys pamatiniai 
klausimai".,.Kaladę" pristatė 
Kristina Žvinakytė. Tada 
Paulius Gražulis mus išvedė į 
lauką, kur mes turėjome ke
lias minutes ..įkvėpti" Dai
navą ir jos grožį. Grįžę į vidų 
pasiskirstėme į dvi grupes: 
vyresnieji ir jaunesnieji moks
leiviai. 

Kiekviena grupė ėjo klausy
ti skirtingų paskaitų. Vyres
nieji klausėsi Indrės Čuplins-
kaitės pasakojimo apie Kata
likiškumo principą ir Bažny
čias per amžius. Tuo pat metu 
jaunesniesiems dr. Andrius 

Kazlauskas pasakojo apie in
teligentiškumo principą. Jis 
pabrėžė faktą, kad inteligen
tiškumas yra tai, ką mes ga
lim padaryti su savo gabu
mais, o ne kiek gabumų mes 
turim. 

Paskui grupės vėl suėjo kar
tu ir klausėsi kunigo Edžio 
Putrimo pasakojimo apie 
Klaipėdos Jaunimo centrą. Po 
to valgėme pietus. Per laisva
laikį kursantai įvairiai džiau
gėsi laisvu laiku: keli žaidė 
futbolą, kiti ėjo pasivaikščioti, 
o dar kiti atsikvėpė viduje. 

Po laisvalaikio Vija Bublytė 
pristatė kitą „kaladę" apie 
ateitininkiškas išraiškos for
mas ir jų reikšmę. Ji kalbėjo 
apie pasisveikinimą, ženklą ir 
himną. Paskui paskaitų gru
pės pasikeitė vietomis ir klau
sėsi paskaitų, kurių dar nebu
vo girdėję. 

Paskui išsiskirstėme į dis
kusinius būrilius ir diskuta
vome klausimus susijusius su 
šeimyniškumu, inteligentiš
kumu ir katalikiškumu. 

Po vakarienės vyko susikau
pimo vakaras. Keliavome per 
stotis būreliais ir klausėmės 
kaip žmonės apibūdino kata
likiškumą savo gyvenimuose. 
Kai vel susiėjome į vieną gru
pę, dalyvavome šv. Mišiose ir 
turėjome laiko atlikti išpa-
žintj. Buvo pilna, vertinga ir 
įdomi diena. 

Vanessa Trumpickaitė ir 
Ri ta Bradūnaitė 

N'uotr H a r i o S u b a č i a u s 

filmą ir nuotraukas apie savo 
pacientus ir kaip svarbu su
kelti pasitikėjimą savimi. 
Aida kalbėjo ir mums rodė 
skaidres apie jos nuotykius 
Gvatemaloje. Ji su grupe kitų 
savanorių statė žmonėms 
krosnis, dažė namus, dirbo 
ligoninėje ir kitus darbus. 
Visi šie savanoriai mus iš
mokė, kaip gerai jaustis, kai 
padedi kitiems. 

Daktaras ir ponia Laniaus-
kai mums kalbėjo apie šei
myniškumą. Jie apibūdino 
tai, kas padaro gerą šeimą: 
pasitikėjimas, dėmesys, iš
klausymas, atvirumas, pasiau
kojimas ir Dievo buvimas 
šeimos centre. Mes per šią 
paskaitą daug sužinojome 
apie savo šeimas. 

Vilija Pakalniškytė ir 
Tomas Kuprys 

STUDENTU DĖMESIUI 

Studentų ateitininkų „Zu-
per" savaitgalis Dainavoje vyks 
sausio 29-31 d. Visi laukiami. 
Informacijas teikia Vytas 
Žemaitaitis, tel. 773-927-6877. 

Antradienis 

Antradienį tema buvo vi
suomeniškumas ir šeimyniš
kumas. Trys moterys: seselė 
Daiva, Rima ir Aida. Seselė 
Daiva kalbėjo apie tai, kaip ji 
padėjo ypatingiems vaikams 
Lietuvoje. 

Rima yra logopedė (speech 
therapist). Ji mums rodė 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemai Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Cross Proto—tonai Pavilįon 

3 fl. South 
Uthuanian Ptoza Ct at Calfomia Ave. 

CNcago.lL 60629 
Tel. 773-471-7879 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
3510 Hobson Rd., ste 201 

Woodndge.IL 60517 
Tel. 773-735-1540 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTLj GYDYTOJA 

4817 W . 83 S t . Burbank, IL 
T e l 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
Hobart, tH 46342 Fax | £ 19) 947-5279 

947-6236 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HickoryHNto 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.. Oak. Lawn. IL 
Pianas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

Paskaita skaito bostoniet* Mirga 
Girniuvienė. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
CWcago.IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OrtandPark 

706-349-6100 
Valandos kasdien, iiskyrus savaitgalius 
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DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

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

Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERĖLYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hariom, Bridgavtaw, IL 60455 

T * . 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Ave. 

Vai.: artrd. 2-4 v p p ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Sešld pagal susitarimą 

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

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

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

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

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

7915 VV. 171 St. 
TMeyPark . IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

3800 Highiand Ave., Ste. 201 
(skersai gatves nuo Good Samsman sopranas) 

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

Valandos susitarus 

bR.VIUUšMlkmš 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDtCAL CLINIC 
15505-127 St.LemontlL 60439 
Priklauso Palos Community Hosprtai 

Sirver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 708-257-2265 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

7600 W. CoiegeDr. 
Palos Hetghta, IL 60453 

Tel. 708-361-0010 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Ka*. 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6561 
6449 S. PutoaH Road 

Valandos pagal susitarimą 

Carttac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60629 
Tel. 773436-7700 

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 Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mawnheim Rd. 
Weetcheeter, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL 708-852-4159 atsakomas 24 veJ. 
1443 S. SOti Ave., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trofed. Sestad. 11-4 v.p.p. 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

UDUABALČIONAJTĖ, 
O.D. 

AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVHtoughby Hilte, OH 44094 

DR. PĖTRAŠ 2LIMA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Šią savaitę Senate užsi
baigė prez. Clinton kaltin
tojų ir gynėjų pristatymai ap
kaltos teisme. Dabar senato
riai pateiks klausimus abiem 
pusėm. (WSJ) 

•Trečiadienio, sausio 20 
d. metinėje kalboje apie pa
dėtį valstybėje, prez. Clinton 
pristatė plataus užmojo atei
ties programą. Buvo pasiūly
mų skirti pinigų mokslui, 
krašto apsaugai, padidinti mi
nimalų atlyginimą, sustiprinti 
Sočiai Security pensijų fondą. 
Federal Reserve pirm. Alan 
Greenspan pritarė Clinton pa
siūlymui skirti Sočiai Security 
fondui JAV biudžeto pertek
lių. Tačiau Greenspan smar
kiai prieštaravo pasiūlymui 
valdžiai investuoti į biržų 
rinką 15% Sočiai Security mo
kesčių, sakydamas, kad būtų 
„beveik neįmanoma" išsaugoti 
investavimo pareigūnus nuo 
politinės įtakos. fWSJ) 

•Senato užs ienio reikalų 
komiteto pirm. Jesse Helms 
pagyrė prezidentą už vėlyvą 
sutikimą skirti 6.6 milijardus 
(Amer. bilijonus) dol. išvystyti 
krašto apsaugos sistemą prieš 
balistines raketas - ko JAV 
šiuo metu neturi. Tačiau sen. 
Helms perspėjo, kad preziden
tas turės pakeisti galvoseną, 
jog ABM sutartis su buvusia 
Sovietų Sąjunga, uždrau-
džiant tokios apsaugos išvys
tymą, dar galioja ir todėl Ame
rika privalo gauti Maskvos su
tikimą prieš naudojant tokią 
krašto apsaugą. Rusija šiuo 
metu priešinasi šiai Amerikos 
apsaugos sistemai ir JAV ap
saugos ministras Cohen išvy
ko į Maskvą tartis. 

Praeitais metais abiejų JAV 
partijų sudaryta komisija, 
ištirti balistinių raketų pavojų 
Amerikai, taip pranešė: „Kini
ja: rr Rusija ir toliau sudaro 
pavojų (pose threats), ir abu 
kraštai stovi ant neaiškaus 
kelio...Šiaurės Korėja ir Ira
nas gali sukelti pavojų ne 
vėliau kaip penkerius metus 
po to, kai nuspręs taip padary
ti... kadangi yra abejotina, 
kad UNSCOM inspekcijos tę
sis, Irakas yiv„ toj pačioj kate
gorijoj. (WSo, National Re-
view) 

•1998 metais 62% motinų, 
turinčių vaikučius iki 3 
metu amžiaus, turėjo tarny
bas: 1988 m. tik 52% tokių 
motinų dirbo, praneša Bureau 
of Labor Statistics. Tuo tarpu 
tėveliai, kurie turi tarnybas, 
prileidžia 2.3 valandas per 
dieną su savo vaikais - pusva
landį ilgiau, negu prieš 20 

metų, praneša New Yorko 
Families and Work Institute. 
(WSJ) 

• ,,New England Journal 
of Medicine" rašo, kad val
gymas daug skaidulių tu
rinčio maisto (fiber) nesumaži
na didžiosios žarnos vėžio atsi
tiktinumo, kaip anksčiau ma
nyta. Tačiau žurnalas nepa
neigė duomenų, kad toks 
maistas sumažina širdies ligų 
atvejį. (WSJ) 

•Praei tą savaitgalį Ten-
nessee valstijoje smarki au
dra sukėlė vėjo sūkurius, ku
rie užmušė aštuonis asmenis, 
sužeidė per šimtą, ir padarė 
žalos valstijos 28 rajonuose. 
Kitame atsitikime, trys trau
kiniai susidūrė 50 mylių į va
karus nuo Toledo, Ohio, užblo
kuodami pagrindinius bėgius 
nuo Rytų iki Čikagos. Žuvo du 
traukinio tarnautojai. (WSJ) 

•NATO siunčia daugiau 
kariniu j ė g ų prie Jugoslavi
jos sienos po praeitos savaitės 
žudynių Kosove, kuriose etni
niai albanai civiliai buvo 
išžudyti. Milosevic iš pradžių 
žadėjo išvaryti JAV taikos 
stebėtojus iš krašto, bet pas
kui nusileido. (WSJ) 

•Šį savaitgalį popiežius 
Jonas Paul ius II bus Meksi
koje, ir kitą savaitę vyks į St. 
Louis, Missouri, kur antradie
nį, sausio 26 d., žada susitikti 
su prez. Clinton (WSJ) 

•Jordano populiarus ka
ralius Hussein, kuris atliko 
svarbų vaidmenį Wye taikos 
sutarties metu tarp Izraelio ir 
Palestinos, grįžo namo po 
šešių mėnesių. Karalius Hus
sein gydėsi Mayo Clinic, Roch-
ester, Minnesota nuo „non-
Hodgkins lymphoma" vėžio. 
(AP, CSM) 

• J e m e n e buvo pagrobti 
du britai ir keturi olan
dai. Anglija tuoj pat perspėjo 
Jemeno valdžią nemėginti jė
ga išlaisvinti įkaitų. Praeitą 
mėnesį tokiu būdu žuvo keturi 
britai ir du australai. WSJ) 

•Indijos policija areštavo 
keturis asmenis, kuriuos 
įtarė sąmokslo rengimu sprog
dinti JAV ambasadą ir kitus 
amerikiečių pastatus New 
Delhi mieste. Šeši Osama bin 
Laden šalininkai yra taip pat 
ieškomi. (WSJ) 

•Kraštai, kurie kariauja 
Kongo pilietiniame kare 
sutarė nutraukti kovas. Ta
čiau sukilėliai nebuvo įtraukti 
į sutarimus ir sakė, kad ne
nustos kovoti. Namibia, Ango
la, Zimbabwe, Rwanda, Ugan
da dalyvavo derybose. (WSJ) 

•Paaiškėjo, k a d praeitą 

Sausio 8 d. S< '.me Užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas susitiko su našlaičiais iš Alytaus, kurie atvyko 
į Vilnių padėkoti už valstybes paramą: nuo š.m. sausio 1 d. įsigaliojo valstybinių pašalpų šeimoms, augi
nančioms vaikus, įstatymo pakeitimas, kuriuo vaiko globos pašalpa padidinta du kartus — iki 500 litų. 

Nuotr. Elto« 

pavasar į K h m e r Rouge va
d a s Pol Pot, kuris pasižymėjo 
2 milijonų kambodiečių geno
cidu, nusižudė, vaistais nusi
nuodydamas, kadangi sužino
jo, kad vienas iš jo patarėjų jį 
planavo perduoti genocido 
teismui JAV - ėse. (WSJ) 

•Žymus ško tu gyvų orga
nizmų d u b l i k a v i m o (clon-
ing) mokslininkas, kuris su
kūrė genetiniai dublikuotą 
avelę „Dolly", planuoja atsidė
ti žmogaus gemalų gamybai 
(embryo production), parūpin
ti „stem cells" ląsteles ty
rinėjimams. Britanijoje lei
džiama vartoti žmogaus gema
lus kai kuriems moksliniams 
tyrinėjimams. JAV-ėse tai 
buvo draudžiama daryti, nau
dojant federalinės lėšas; ta
čiau šią savaitę, JAV vyriau
sybė padarė išimtį „stem 
cells" tyrinėjimams. (VVSJ) 

•Boris Je lc ino gydytojai 
praneša, kad prezidentui 
nereikės skrandžio žaizdų 
operacijos; vien vaistų užteks. 
Tačiau gydymas užtruks še
šias savaites, ir B. Jelcin ne
galės skristi tris mėnesius. 
(WSJ) 

•Kinijoje i n t e r n e t a s 
smarkia i k les t i , t a p d a 
mas vie t inių ir t a r p t a u t i 
nių žinių ša l t in iu . Nors val
džia prižiūri, kad Kinijos ži-
niasklaida laikytųsi Komu
nistų partijos linijos, tačiau 
dar yra mažai internetą regu
liuojančių įstatymų. Tuo tarpu 
vienas Kinijos interneto pusla
pių kūrėjas buvo nuteistas 
dvejus metus kalėti už pasi
keitimą elektroninio pašto ad
resais su viena disidentų gru
pe JAV-ėse. 'WSJ) 

VILNIUS RŪPINSIS PAGYVENUSIAIS 
ŽMONĖMIS 

Vilniaus savivaldybė pa- cializuotas geriatrų (senatvės 
rengė veiksmų programą 
Tarptautiniams pagyvenusių 
žmonių metams. 

Jungt inių Tautų organiza
cijos generaline asamblėja 
1999-uosius metus yra paskel
busi Tarptautiniais pagyvenu
sių žmonių metais. Atitinka
mus dokumentus dėl Pagyve
nusių žmonių metų yra pri
ėmęs ir Lietuvos Respublikos 
Seimas bei Lietuvos vyriausy
bė. Ja is vadovaujantis ir pa
rengta Vilniaus savivaldybės 
veiksmų programa. 

Statistikos duomenimis, 
1998 nr->tų pradžioje Vilniaus 
mieste buvo 578,437 gyvento
jai. Iš jų pen*ginio amžiaus — 
99,135, arba 17.1 proc. visų 
gyventojų. 

Sveikatos apsaugos minis
terijos vyriausiasis gerontolo-
gas, Vilniaus miesto Sveikatos 
apsaugos, aplinkos apsaugos, 
sanitarijos ir higienos komite
to pirmininkas Medardas Čo
botas žurnalistams sakė, kad 
pristatomos veiksmų progra
mos tikslas — padėti pagyve
nusiems žmonėms įsijungti į 
bendruomenę, aktyviai ir lai
mingai gyventi, taip pat iš
siaiškinti jų poreikius, gerinti 
socialinių paslaugų kokybę. 

Spaudos konferencijoje 
buvo pabrėžta, kad labai skau
di pagyvenusių žmonių proble
ma yra jų vienišumas, dėl to ir 
nuspręsta plėsti Vilniuje ben
druomenės centrų tinklą. To
kie centrai labai populiarūs 
Vakarų Europoje. 

Taip pat numatoma miesto 
poliklinikose organizuoti spe-

ligU gydytojų-red.) konsultaci
jas , daugiau teikti slaugos ir 
medicinos paslaugų gyventojų 
namuose. 

Veiksmų programoje ketina 
aktyviai dalyvauti Trečiojo 
amžiaus universitetas, turin
tis 12 fakultetų ir 800 studen
tų. Jo padaliniai j au veikia 
Klaipėdoje, Panevėžyje, kuria
si Šiauliuose. M. Čoboto nuo
mone, Trečiojo amžiaus uni
versiteto filialų tinklas galėtų 
apimti visą Lietuvą. 

Veiksmų programa Tarp
tautiniams pagyvenusių žmo
nių metams Vilniaus savival
dybei kainuos apie 2 milijonus 
litų. Tai suderinta su finansų 
skyriumi, į traukta į miesto 
biudžetą. Ši suma, sakė M. 
Čobotas, neturėtų stebinti. 
Daugelis dalykų, kurie bus 
padaryti 1999 m., išliks ilgam 
laikui. Pavyzdžiui, kad ir spe
ciali įranga Vilniaus savival
dybės laiptinėse, padedanti 
laiptų kliūtį įveikti neįgalie
siems. 

Ne vienerius metus ta rnaus 
ir lietuvių kalba numatoma 
išleisti Jungtinių Tautų pa
rengta knyga „Menas senti". 

Sveika ir laiminga senatvė, 
buvo pabrėžta spaudos konfe
rencijoje, savaime neateina, 
jai reikia išmintingai rengtis. 
Tai ir bus siekiama išryškinti 
Tarptautiniais pagyvenusių 
žmonių metais. ( Eita ) 

• Kai pradedi elgtis kaip 
laisvas paukštis, kažkodėl ta
vimi susidomi policija, o ne 
medžiotojai ar ornitologai. 

Danutė Bindokienė 

Nejaugi ir čia reikia 
rezoliucijos? 

Jungtinių Tau tų Generalinė 
asamblėja 1997 m. priėmė re
zoliuciją, skelbiančią 2001-
uosius Tarptaut iniais savano
rių metais. Rezoliucijai pri
tarė ir savo parašais ją vykdy
ti pasižadėjo 123 valstybės. 
Nežinia, ar tų pasirašiusiųjų 
tarpe buvo Lietuva, bet grei
čiausiai — taip , nes po ne
priklausomybės atkūrimo Lie
tuvos vyriausybė nepralei
džia progos prisijungti prie 
įvairių tarptautinių projektų. 

Terminas „savanoriai" J T 
Žmogaus teisių deklaracijoje 
pirmą kartą paminėtas 1948 
metais. Savanorystė aptaria
ma, kaip „asmeninė laisva 
valia pasir inkti veiklą". J i 
skatina žmones aktyviai įsi
jungti į tiek savos, tiek ta rp
tautinės bendruomenės prob
lemų sprendimą, sukur ia so
lidarumą, gerina kūrybinį po
tencialą ir kasdieninio gyveni
mo kokybę. Kiekvienas, pagal 
savo talentus ir sugebėjimus, 
gali atrast i t inkamiausią būdą 
padėti, talkinti kitiems, sie
kiant geresnio ir taikesnio vi
sos žmonijos rytojaus. Tačiau 
— svarbiausia — savanoriai 
atlieka paslaugas be atlygini
mo. 

JT sprendimas 1997 metais 
įkūrė agentūrą „Jungtinių 
Tautų savanoriai", kuri rengs 
susitikimus su įvairių valsty
bių vyriausybėmis, skat inda
ma padidinti susidomėjimą 
savanoriška veikla. Nors iki 
Tarptautinių savanorių metų 
pradžios dar yra laiko, bet da
bar pradedama rūpintis sava
noriškų programų kūr imu, 
puoselėjimu ir kuo platesniu 
įgyvendinimu. 

Pas mus įprasta manyti , 
kad savanoriška veikla yra sa
vaime suprantama ir reikalin
ga — be tautinių ar tarptauti
nių rezoliucijų, iškilmingų 
pasižadėjimų ir komplikuotų 
programų. Visa užsienio lietu
vių veikla nuo pat Antrojo pa
saulinio karo pabaigos, kai 
tūkstančiai pabėgėlių atsi
dūrė stovyklose Vokietijoje, o 
vėliau išsiskirstė po visus 
žemynus, buvo daugiausia pa
remta savanoryste. Žmonės 
savanoriškai jungėsi į dainų 
ir tautinių šokių ansamblius, 
kūrė teatrus , lietuviškas mo
kyklas, labdaros organizaci
jas, įvairias savitarpės pagal
bos įstaigas, jaunimui vasaros 
stovyklas ir pan., daug va
landų paaukodami savos ben
druomenės labui. 

Tai buvo ir svarbu, ir reika
linga, kad galėtume išlikti lie
tuviais, nors atsidūrę toli nuo 
savo kilmės krašto. Jokio pi
niginio atlyginimo už tą lietu

višką visuomeninę veiklą nie
kas negavo, ir nelaukė. Buvo 
atliekama, ką reikėjo atlikti, 
dirbama, kur t rūko darbo 
rankų. 

Savanoriško darbo sąvoka 
yra giliai įsišaknijusi Ame
rikoje, ypač jungiant is į lėšų 
telkimą muziejams, operoms, 
baletui, simfoniniams orkes
t rams paremti; labdaros or
ganizacijoms padėti, globoti ir 
remti mokslo institucijas. Jei
gu ne savanorių talka ir pa
stangos, daugelis šių pro
gramų ir įstaigų jokiu būdu 
neišsilaikytų, tad savanoriška 
veikla užsiima ir labai tur t in
gi, ir nepasiturintys: ir vyres
nieji, ypač pensininkai, ir 
moksleiviai. Daugelyje mo
kyklų savanoriški darbai ak
tyviai skatinami ir mokslei
viams suteikiami kreditai už 
'sijungimą. Visa tai mums 
kažkaip natūralu ir įprasta, 
tačiau, kai prasidėjo gausesni 
susitikimai su tautiečiais, at
vykstančiais iš Lietuvos a rba 
užsienio lietuviams lankant is 
j a u laisvoje tėvynėje, ir vienų, 
ir kitų lauke nustebimas: pir
mieji negalėjo suprast i , kaip 
galima tiek daug laiko paau
koti darbui, už kurį negauna
ma jokio atlyginimo; antrieji 
žiūrėjo į savanoriško pasi
šventimo stoką, kaip į neiš
naudotus pagalbos ar t imui 
šal t inius, juo labiau, kad dau
geliu atvejų savanoriška talka 
buvo vienintelis tu r tas , kurį 
lietuvis lietuviui galėjo-atiduo
ti, ka i kasdieniniame gyve
nime niekas jokio kito pertek
liaus neturėjo. 

Per daugiau kaip devyne
rius nepriklausomo gyvenimo 
metus lietuviai tėvynėje j au 
kitomis akimis žvelgia į sava
norišką veiklą. Nors dar j i 
nėra visuotinė, bet kaskar t 
plečiasi. Tai labai pozityvus 
reiškinys, ypač jeigu į savano
rių eiles bus į t rauktas jauni
mas . O kaip su užsienio lietu
viais? Ar tik mes neužsi-
krėtėme buvusia tautiečių 
Lietuvoje apatija? Tiesa, lab
daros organizacijos tebeklesti. 
Joms savanorių dar nestokoja. 
Tačiau kaip skaudžiai jų 
t rūks ta kitur: lietuviškai 
spaudai , jaunimo organizaci
joms, renginiams, lietuviš
koms mokykloms, Lietuvių 
Bendruomenei. Vargiai čia 
mums padės tarpautinės J T 
a r kieno kito rezoliucijos... 
Mes tik patys galime sau pa
dėti , vėl pajutę pareigą jung
tis į bendrus darbus ir vado
vaut is sena lietuviška iš
mint imi , kad ..daug rankų ga
li pakelt i ir didžią naštą". 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr. 110 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 

(Tęsinys) 

— Ne vežioja. Abu važiavom. Jam reikėjo. Gal dėl 
to. kad buvo išvargęs, gal dar ir dėlto, kad sužinojo 
apie Živilės baisią mirtį Sibiro šalčiuose, jam tikrai 
reikėjo ir pailsėti ir išsiblaškyti. Jis taip negerai at
rodė, kad pats prezidentas liepė eiti pailsėti. Prisi
dėjau kaip gera kaimynė ir aš. 

— Tik kaip kaimynė, negražiai išsišiepęs, o ji labai 
rimtai atsakiusi: 

— Galvoji, kad vyras su moterim be lovos negali 
būti nei geri draugai, nei geri kaimynai. 

— Negalvoju, negalvoju! — užšokęs. — Tik matau 
kaip yra ir todėl šneku kaip yra. Ir neužsigauk, pra
šau, jeigu pašnekėsiu ir kaip šių dienų žmogus ir kaip 
geras draugas, nes tų kelių akimirksnių susitikime jos 
ramumas ir rimtis pirštu prikišamai parodė, kad esan
ti reta moteris, kuri ir būdama moteris, gali ir geru 
draugu būti. Ir ėmęs siūlyti, kad mane vieną išleistų 
atgal, kad pasiliktų pas jį. Pati jau šiek tiek mačiusi 
kiek ir ko pas jį yra, bet vien akį metusi negalėjo pasa
kyti, ką ir ji čia būdama galėtų turėti. Argi jai tokio 
grožio ir tokio amžiaus gyventi šalia tokio kaimyno ar 

draugo, kuriam motoris tuščia vieta. Ir dar susakė, 
kaip ją rengs, kur važines, kokiuose restoranuose val
gys, kokius gėrimus gers. 

Tada ją nusiaubė sarkazmo ūžmas. 
— Ir ką dar? 
— Ką dar? Viską! — greitai atsakė. — Viską. Ir 

mylėsimės, kaip niekas nėra mylėjesis. Toks galiu ir 
nepatikti, bet rytoj. Ką čia šneku — rytoj, šiandien pat 
nuteksiu tuos gaurus, kurie gali ne tik nepatikti, bet 
ir gąsdinti, apsidailinsiu. Pati pamatysi, kad iš mu
dviejų gali būti tikrai graži pora. 

— O paskum9 

— Kodėl paskum0 Paskum vėl tas pats. Gal kitos 
vietos, kiti žmonės, bet mudu vis būsime tie patys ir 
meilė ta pati. 

— Būtų gera. Tik viena bėda. 
— Bėda? Kokia0 

— Kad aš ir nepardiKtdama ir neįperkama. 
— O! — pasakos. — Neįperkama0 Tai gal pasaky

tum, kiek esi verta0 

Net sarkastišku šypsniu tą klausimą palydėjęs 
— Matau, kai kurios vertės yra anapus tamstos 

proto. 
Kai jis norėjęs dar ką sakyti, ji pakėlusi ranką ir 

pasakiusi. 
— Gana! Dar vienas kvailas žodis, viską teškiu ir 

išeinu. 
Kazys pakėlęs abi rankas, pasakęs: 
— Atsiprašau, atsiprašau. — ir ėmęs pasakoti kaip 

šį rytą pagavęs tas dvi žuvis. Sakęs ir jų vardą, ir ko
kio didumo jos užauga, bet nei vieno, nei kito nebeat
simenanti. Turėjusi visas jėgas įtempti, kad nepa 
plūstų ašaromis. Pati nežinanti kodėl, bet gal, kad 
tiek metų nešiotas ir puoselėtas jaunystės meilės ža
vesys tapo taip nelauktai ir šiurpiai sutrupintas. Ne
sutrupintas, sutremptas. 

— Jutau, kad tarp judviejų kažin kas atsitiko. 
Kažin kas negera. Maniau, kad pasakei jam to dingu
sio dviračio paslaptį. 

— Kelis kartus atsakinėdama į jo smalsumą bu
vau labai arti prasižiojimo, bet susilaikiau. Kam kelti 
tai, kas vienam niekada nebuvo gyva, o kitam numirę 
staigia mirtim. Bet gal užmirškim ir mes. Verčiau ei
nam mano negudrių ašarų sūrumą nuplauti kitu sū
rumu. 

Maudėmės, ilgai vaikščiojom pajūriu, šnekinom 
nepažįstamus ir neradom nė vieno, kuris mudviejų 
pašnekinimą būtų sutikęs rūsčia mina. Vienas net 
pasiūlė džiaugtis jaukiu vandeniu, nes naktį ateinanti 
audra ir rytoj ta pačia jūra tegalėsią pasidžiaugti tik 
iš tolo. 

Kai į pavakarę blyški saulė ėmė lįsti į padū
mavusius debesis, pasiūliau važiuoti ji pasakė: 

— Tik ne į vilą. 
Ir aš nenorėjau. 
Susiieškojom nakvynę, pasiklausėm kur galėtu

mėm rasti gerą jaukią vietą pavakarieniauti. Parodė. 
Vieta tikrai buvo jauki, maistas geras. Paprašiau 

ir šampano. Kai pasakiau, kad ji mane patraukė iš 
pirmo vakaro ir kad pamilau, kai vaikščiojom po 
kalną, bet atsiverti kliudė Živilė. — ji įsižiūrėjusi į 
šampaną atsakė: 

— Mačiau, bet nežinojau, tai negalėjau nė supras
ti. Ir pribijojau, kad neatsivertum. Mane pačią laikė 
pririšęs Kazio miražas. Bet gal ir gerai, kad mudu to
kie. Kas nors sakytų, kad tik beveik metus gražaus 
laiko vėjais nuleidom. Tik ar viskas turi būti kaip 
kada atrodo? 

Ir j i atsivėrė, kad nuo praėjusio rudens Kazio ėmė 
rimtai ieškoti. Sugaudė, kad rytų pakrašty tokiu var
du yra garsėjąs pinigingas architektas, sužinojo ir kur 
gyvena. Todėl ir norėjo čia važiuoti. Dabar esą nesma
gu, kad viską darė pati viena. Norėdavo pasakyti, bet 
pažiūrėdavusi į akis ir visa drąsa nueidavusi į kulnis. 

— Kaip galėjau prašyti? Iš visko mačiau, kad 
mane myli, kaip galėjau prašyti, kad eitum padėti 
mano mylimo ieškoti? Negalėjau. 

Pati pirmą vakarą paklausinėjusi apie jj šeimi
ninkės. Ta apie jį žinojusi ne mažai. Ir žinios buvo ne
labai gražios. Žinojo, kad turtingas, kad apsileidęs 
kaip paskutinis hypis, kad gyvena su žyde. kad ne
kenčia lietuvių. Tik nežinojusi kur gyvena, o neži
nojusi, kad tokie jai visiškai nerūpėję. Bet prižadėjo 
sužinoti. Kai aną vakarą jodvi išlėkė, tai ir važiavo 
pažiūrėti jo namo. Pamačiusios abi net išsižiojusios. 
Sužinojo, kad jis, kai nebūna išlėkęs kur prie statvbu. 
sėdi namie ir dažną dieną vykstąs į jūrą (B.d.) 
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MUŠU ŠEIMOSE 
JUBILIEJUS 

Angelė ir Tomas Žukauskai 

GYVENIMO VINGIAI 
Kalėdų šventėm paprastai 

suvažiuojam visa šeima. Ir 
praeitais metais drauge Kūčių 
vakarą laužėm plotkelę, suti
kom Naujuosius metus. Ir 
Naujų metų dieną staigmena! 
Šypsodamiesi įeina Angelė su 
Tomu, ir Angelė sako: „Gavau 
žiedą — sužieduotuvių žiedą" 
Čia pat Tomo tėvas Jonas 
Žukauskas at idarė šampano 
butelį ir mes visi su džiaugs
mo ašarom akyse sveikinom 
sužieduotinius. 

Laikas slinko, jaunieji kūrė 
planus naujam gyvenimui. 
Žiaurus likimas lėmė kitaip. 
Sunki liga pakirto Jono svei
katą ir jo netektis skaudžiai 
palietė ne t ik šeimą, bet ir ar
timuosius, ir draugus... 

Bet gyvenimas ir laikas rie
da pirmyn. Artėja nustatytas 
vestuvių laikas... Ir štai, mes 
visi, skausmą giliai paslėpę 
širdyje, nenorėdami užtemdyti 
jaunavedžių gražiausios gyve
nimo dienos, lapkričio 14 d. 
palydėjom jaunuosius prie al
toriaus. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
jungtuvių sakramentą ir pa
laiminimą suteikė kun. Algir
das Paliokas, SJ. Ta proga 
sakė ypatingai nuoširdų ir 
prasmingą pt mokslą. Kiekvie
nas žodis, patarimas su meile 
giliai įstrigo širdin. Ačiū kuni
gui Paliokui, kuris taip moka 
suprasti ir įeiti į mūsų gyveni
mo dienas. 

Labai gražiai giedojo misijos 
choras, diriguojamas Birutės 
Mockienės, vargonais grojo 
Rasa Paskočimienė, solo gie
dojo Dana Stankaitytė su Da
riaus Polikaičio vargonų paly
da. Po šv. Mišių prie Marijos 
paveikslo meldėsi jaunieji, so
listei giedant „Ave Marija". 
Šv. Mišių skaitinius skaitė 
Indrė ir Rima Žukauskaitės. 

Po vestuvinių apeigų su lai
minga šypsena išėjo jau
navedžiai su palyda ir sve
čiais, kurių buvo pilna baž
nyčia. Vestibiulyj pirmam pa
sveikinimui skambėjo atidaro
mas šampanas.. . 

Povestuvinis pokylis buvo 
Naperville, Holliday Inn vieš
butyje. Gražiai išpuoštoje sa
lėje, kur ant kiekvieno apva
laus stalo puikavosi baltų ro
žių puokštė, susirinko apie 
300 svečių. Tomo giminaičiai, 
Nijolė ir Mironas Krejeriai, 
atskrido iš Lietuvos tai didžiai 
šeimos šventei, daugelis buvo 
iš Floridos, Kalifornijos ir Ari
zonos. 

Skambant muzikos akor
dams, pro tautinių juostų var
tus į salę įžygiavo jaunieji su 
palyda. Susėdus prie stalų, 
negalint dalyvauti kunigui, 
Vladas Žukauskas sukalbėjo 
maldą. Julytė ir Vladas Žu

kauskai vadovavo puotai. Jie 
pristatė jaunuosius: Angelė-
Jūratės ir Jaunučio Linartų 
dukra, yra matematikos mo
kytoja dirba River Forest, IL. 
Tomas-Irenos ir Jono Žukaus
kų sūnus, yra Akad. skautas, 
sportininkas, lankęs Vas. 16-
tąją, dirba C. H. Robinson Co. 
National Acc. Manager. 

Jaunųjų palydą sudarė 5 po
ros. 

1. Vyresnis pabrolys (jauno
jo brolis) Linas Žukauskas su 
Lidija Viržinaite; 

2. Juozas Linartas (jauno
sios brolis) su Lina Viržinaite; 

3. Audrius Rūbas su Vaiva 
Vėžyte; 

4. Nestoras Ruplėnas su 
Lina Ruplėniene; 

5. Andrius Markulis su 
Elyte Žukauskaite. 

Gėlių nešėja Anna Račiū
naitė. 

Tėvai sutiko jaunavedžius 
su duona ir druska. (Iš Lietu
vos buvo paprašyta atvežti 
duonos, deja, Frankfurte atė
mė). Paskaityti sveikinimai 
gauti paštu bei telegramos. 

Š. m. sausio 2 d. St. Peters-
burgo. FL, gyventojams Me
čiui ir Irenai Šilkaičiams buvo 
ypatingai išskirtina diena, nes 
1949 m. sausio 1 d. Londone 
Mečys ir Irena buvo sujungti 
moterystės sakramentu ir 
šiam garbingam penkiasde
šimtmečiui pažymėti jie pasi
rinko sausio 2 d. 

Dideliam būriui draugų ir 
artimųjų stebint, sūnums Rai
mundui ir Edžiui, marčioms 
Rasai ir Aušrai, anūkams Da
niui, Rimui, Darijai ir Brianai 
lydint, I. ir M. Šilkaičiai pra
dėjo šias iškilmes Šv. Vardo 
bažnyčioje Mišiomis, kurias jų 
intencija aukojo kun. dr. Ma
tas Čyvas, asistuojant pran
ciškonui kun. Grabnickui. Mi
šių metu abi marčios pakaito
mis skaitė tam pritaikytus 
skaitinius, giedojo St. Peters-
burgo vyrų ansamblis, o Me
čys ir Irena pakartojo jungtu
vinę priesaiką. 

Po to visi kviestieji svečiai, 
kurių buvo daugiau kaip šim
tas, persikėlė į ypač dailiai ir 
skoningai išpuoštą Lietuvių 
klubo salę, pradedami puotą 
įprastiniais kokteiliais ir už-

ir JAV LB tarybose, sekmadie
niais ir d a b a r skaito savait inę 
Lietuvos žinių apžvalgą Lietu
vių klube. 

Pokylio programą vedė sū
nus Ra imundas . J i s visus su
pažindino su tėvų biografija 
jaunystėje, o apie vėlesnį, j au 
Amerikoje gyventą laikotarpį, 
papasakojo jo brolis Edis . 
Kiek plačiau apie Anglijoje 
praleis tas dienas, net ir apie 
pačias jubi l iatų vestuves, pa
pasakojo ar t imas Šilkaičių 
draugas P e t r a s Navazelskis. 

Jub i l i a tus daug kas sveiki
no. Mečio gimnazijos d raugas 
Stasys Juozapavičius ir žmo
na, dabar gyvenantys Lietu
voje, a t s iun tė sveikinimą ir 
simbolines dovanėles. Kun. dr. 
M. Čyvas perskaitė vysk. P. 
Baltakio sveikinimą. Ingrida 
Bublienė, Clevelando garbės 
konsule, sveikino raštu. I. ir 
M. Šilkaičius sveikino daug 
vietinių svečių: Lietuvių klubo 
p i rmininkas Antanas Gudo-
nis, o Albinas Karnius svečių 
vardu įteikė dovaną. Alės Kal-
vaitytės-Velbasienės vardu , su 
kur ia Mečiui teko bendradar
biauti lietuviškoje veikloje 

kandėlėmis, po kurių abu Šil- Anglijoje 1948 m., sveikino 
kaičių sūnūs pakvietė svečius jos sūnus Gediminas Morkū-
prie stalų. Kun. dr. M. Čyvui nas . 
sukalbėjus šioms iškilmėms Pagal iau ir pats Mečys pa-
pritaikytą maldą, buvo pakel- pasakojo savo pris iminimus 
tos šampano taurės, sudainuo- apie Anglijoje praleistas die
ta „Ilgiausių metų", tuo Šilkai- nas ir dėkojo visiems • t iems, 
čiams išreiškiant nuoširdžiau- kurie r ėmė jo šeimą daugelį 
sius sveikinimus. 

Nors ir sunkios buvo išeivio 
gyvenimo sąlygos Norvegijoje, 
Švedijoje ir Anglijoje. Mečys 
Šilkaitis visada domėjosi lietu
viškąja veikla. Savo abu sū
nus dr. Raimundą, gyvenantį 
Clevelande ir architektą Edį, 
gyvenantį Los Angeles suge
bėjo išauklėti lietuviška dva
sia, nes ir jų sūnų vaikai jau 
lanko lituanistines mokyklas, 
dalyvauja lietuviškose organi
zacijose. Išėjęs pensijon ir ap
sigyvenęs St. Petersburge Me
čys vėl užsiėmė veikla: leido 
vietinių žinių laikraštėlį, pir
mininkavo Lietuvių klubui, 
atstovavo bendruomenei PLB 

metų, dėkojo ir visiems iš toli 
ir ar t i a tvykusiems į šią svar
bią Šilkaičių šeimos šventę. 

Linksmąją programos dalį 
atliko a n ū k ė s Daria ir Brianą, 
paskambindamos pianinu, o 
„linksmieji broliai" Algis Ulbi-
nas ir Aleksas Kusinskis pa
dainavo keletą nuotaikingų 
dainelių, kurioms p; .Ubaigus, 
sūnūs , marčios, ir anūkės su 
anūka i s , džiaugdamiesi tėvų 
ir senelių garbinga 50-ties ve
dybinio gyvenimo sukakt imi, 
įteikė j iems dovaną — bilietus 
kelionei į Angliją. Svečiai pra
t rūko plojimais! 

Sveikų ir gražių ateities me
tų Irenai ir Mečiui! D .S . 

Po to, pirmoji pasveikino 
Tomo mama Irena, jaunosios 
tėvelis Jaunut is . Jautriu žo
džiu kalbėjo senelis Žukaus
kas, sakydamas, kad tos pa
čios akys verkia ir tos pačios 
— juokiasi ir prašė, kad pir
masis jų vaikas būtų pa
krikštytas Jono vardu. Sveiki
no vyr. pabrolys Linas, pra
šydamas sugiedoti „Ilgiausių 
metų". 

Tomas pirmiausia padėkojo 
motinai už jos triūsą, rūpestį 
ir meilę, paskui Angelės 
tėvams už gražią dukrą ir 
kantrybę. Dėkojo visiems, at
silankiusiems ir dalyvavu
siems jų svarbiame gyvenimo 
žingsnyje-jungtuvėse. Sakyda
mas — kas turi draugų yra 
turtingas, ir šiandien mes 
jaučiamės labai, labai turtin
gi! Angelė visiems padėkojo 
angliškai. 

Po geros vakarienės, pagal 
lietuviškus papročius, jauna
jai buvo nuimtas šydas ir ati
duotas jos motinai, kaip 
ženklas, atsisveikinant su jau
nyste, uošve užrišo prijuostę ir 
įdavė šluotą, kad namai būtų 
švarūs, o vyresnis pabrolys Li
nas — Tomui įdavė gintarinę 
pypkę ir šiaudinę skrybėlę. 
Toliau skambėjo tradicinės 
vestuvių dainos, kurias 
įmantriai pravedė 

Penkiasdešimt bendru 
Šilkaičiai 

KAZYS KARUŽA — VILKAVIŠKIO 
GARBĖS PILIETIS 

ELENUTĖ SULAUKĖ 65-RIŲ 

Graži ir darni Šilkaičių šeima. Iš kairės: Raimundas, Rasa, Rimas, Danius, Irena, Mečys, Aušra, Edis, Daria, 
Brianą. 

mūsų telkinio tautiečius. Pui
kiai valdanti „žemaitišką lie
žuvį", Onė perskaitė porą epi
zodų iš Butkų Juzės „Že
maičių stiprybės" ir pelnė gau
sių katučių. Paskutiniąja pra
bilo pati Elena. Su šypsena 
pastebėjusi, kaip sunku jai 
buvę savo Vinculiui nuduoti, 
kad apie rengiamą pobūvį 
„nieko nežinanti", bet šiaip 
taip ištvėrusi... Vincui, ki
tiems renginio talkininkams ir 
svečiams išsakiusi padėkas, 
vienu ypu atliko ir trumpą 
koncertėlį, padainuodama tris 
dainas, iš Lietuvos atsivežtas, 
būtent „Rožės motinai", „Jau
nystės daina" ir „Jubiliejus". 
Ją lydėjo, j juostą įrašytas, Joe 
Thomas akompanimentas. 

0 paskutinė staigmena buvo 
tikras, gyvas, labai patvarus 
bei išradingas akordeonistas 
Petras Papartis , kuris, bene 
trejetą valandų ir tik su reto
mis pertraukėlėmis, grojo tan
go, valsų, polkų melodijas. Be
veik visada čia naudojęsi 
šokių garsajuostėmis, gyvo 
muzikanto sužavėti, visi šoko 
ir šoko. 

Alfonsą s^Nakas 

.•odybiniu metu kartu nugyveno Irena ir Mečys 

1998 m. gruodžio 22 d. Vil
kaviškio rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje nuspręsta su
teikti Vilkaviškio garbės pi
liečio vardą išeivijos veikėjui, 
žurnalistui. Lietuvos Šaulių 
sąjungos išeivijoje garbės šau
liui, J. Daumanto šaulių kuo-

kol atvažiuos gaisrininkai. 
Pasirodo, gaisro nebuvo, gal 
cigarų ar cigarečių dūmai įžie
bė signalą. 

Toliau tęsėme tą iškilmingą 
pokylį, linkėdami jaunave-

Julytė džiams laimingo ir sėkmingo 
Žukauskienė! Su jaunavedžių gyvenimo. Džiaugėmės gražia, 
valsu prasidėjo šokiai. n a u J a lietuviška šeima. 

Bet pasitaiko visokių kur- Taip, rodos, neseniai laikiau 
jozų... Smagiai bešokant ir be
silinksminant, staiga — gaisro 
signalas ir sirenos. Turėjom 
apleisti salę (gerai, kad lauke 
nebuvo šalta.) Reikėjo laukti, 

Tomuką ant rankų, o šiandien 
su meile ir Dievo palaima pa
lydžiu juos į laimingą. Šei
mynišką gyvenimą. 

Močiu tė R. S a b a l i ū n i e n ė 

pos garbės šauliui ir jos vadui 
Los Angeles, CA. Kaziui Ka
ružai . 

Vasarą Kazys Karuža šven
tė savo 90-metį lankydamasis 
Vilkaviškio krašto muziejuje. 
Padovanojo unikalų Nepri
klausomos Lietuvos pašto 
ženklų rinkinį, kurio vertė 
art i 200 tūkstančių litų. Tai 
ne vienintelė dovana mūsų ra
jonui , Lietuvai. Ankstesnių 
apsi lankymų Lietuvoje metu 
Kazys Karuža savo lėšomis 
yra parėmęs ne vieną statomą 
ar a ts ta tomą paminklą, Lietu
vos Šaulių sąjungą, jos rink
tines, krašto apsaugos struk
tū ras , „Trimito", „Kardo", „Ka
rio" žurnalus , leidinius. Kraš
to muziejui nuo 1990 metų 
padovanojęs daugiau kaip du 
tūks tanč ius muziejinių verty
bių. Krašto muziejus vieną 

Elena Žebertavičienė prieš 
tuziną metų iš Vilniaus atvy
kusi Amerikon, pagaliau pa
stoviai apsigyveno Sunny 
Hills. Fl. Jos vyras Vincas 
1999 m. sausio 2 d. Šv. 
Teresės parapijos salėje, „vi
siškai slaptai" surengė pokylį. 
Apie tą renginį — kiek vėliau. 
Pi rma — keletas sukaktuvi
ninkės biografinių faktų. 

Elena Šiurkutė gimė 1934 
m. sausio 2 d. Žemaitijoje, 
Tryškių miestelyje. Baigusi 
Tryškių gimnaziją 1951 m., 
išvyko į Vilnių, kur baigė me
tus trukusį Pašto viršininkų 
mokyklos kursą. Dirbo keliose 
Vilniaus krašto pašto įstai
gose. Ištekėjo už Vaclovo Žu
kausko. J i ems gimė sūnus 
Arifas ir duktė Nelė, išaugusi 
į didelio talento dailininkę, 
žinomą visam Pabaltijy (iš
tekėjusi už latvio, ji gyvena 

kambarį paskyrė Kazio Ka
ružos dovanotiems ekspona
tams. 

Rugsėjo mėnesį Vilkaviškio 
rajono tarybos posėdyje garbės 
piliečio vardo suteikimas buvo 
atidėtas, kadangi LDDP frak
cija suabejojo del Kazio 
Karužos, kaip šaulio, veiklos 
Antrojo pasaulinio karo me
tais. Tuomet buvo kreiptasi į 
Generalinę prokuratūrą, Lie
tuvos Aukščiausiąjį teismą. 
Valstybės saugumo departa
mentą, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centrą. 

Kitame tarybos posėdyje 
buvo perskaityti atsakymai iš 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro 
specialių tyrimų skyriaus ir 
kitų instancijų, kad Lietuvos 
ypatingajame archyve duo
menų apie šaulio Kazio Ka
ružos dalyvavimą žydų geno
cide Antrojo pasaulinio karo 
metais nerasta. Posėdyje per
skaitytas iš JAV atsiųstas Lie
tuvos išeivio Jurgio Janušaičio 
laiškas apie Kazio Karužos 
nuopelnus išeivijoje ir Lietu
voje. Nepaisant, kad iš dvi
dešimt penkių rajono tarybos 
posėdyje dalyvavusių narių 
balsuojant susilaikė du LSDP 
ir visi penki LDDP frakcijos 
nariai, balsų dauguma lėmė. 
kad Kaziui Karužai Vilka
viškio garbės piliečio vardas 
vis tiek suteiktas. 

Rygoje ir reiškiasi Nelės Zir-
ni tės vardu). Su pirmuoju 
vyru vedybų ryšiams nu
t rūkus , lankydama gimines 
Amerikoje, Elena susipažino 
su Vincu Žebertavičium, ži
nomu Detroito dramos mėgėjų 
sambūrio aktorium, „užkietė
jus iu viengungiu". Jiedu susi 
tuokė 1990 m. liepos 13-tą. 

Gimnazijoje Elenutė reiškėsi 
ka ip sportininkė-lengvaatletė 
ir y ra laimėjusi keletą prizų. 
Gyvendama Vilniaus apylin
kėse, ji „atrado" savo balsą, 
g ražaus tembro sopraną. Iš 
buvusios veržlios sportininkės 
išsivystė veržli gražiabalsė sa
viveiklininkė. Energijos per
teklių naudojo burdama ki tus 
saviveiklininkus, ruošdama 
vaidybos spektakliukus su 
dainom ir šokiais. 

O dabar — apie pobūvį. Jį 
t rumpais žodžiais, angliškai ir 
lietuviškai, pradėjo Vincas. 
Programai vesti paprašyta 
O n ė Adomaitienė, nedelsdama 
pakvietė kun. Leonardą Mus-
teikį palaiminti puotos gėry
bes. Po valandą užtrukusių 
vaišių prasidėjo programa. 
Visų pirma — tradicinė 
„Ilgiausių metų!". Tuomet Onė 
perskaitė „Antrosios j aunys
t ė s" choro pirmininko Vyto 
Macio, dėl ligos nedalyvavu
sio, laišką. Bronė Nakienė, ju
biliatę sveikinusi vaidintojų 
būrelio „Aidas" vardu, pade
klamavo Vidmantės Jas iukai-
ty tės lyriškai filosofišką ei
lėraštį (deja, be pavadinimo) 
ir įteikė Elenai puokštę gėlių. 
Neseniai atvykęs iš Lietuvos, 
Stasys Vencius sveikino n e tik 
Eleną, bet ir visus veiklius Elena Žebertavičienė 

R o m a s E i d u k e v i č i u s 

Kazys Karuža 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
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Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
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American Travel Service 
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PRELATUI JONUI KUČINGIUI 
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BALYS RAUGAS 

psichologijos ir kt. Čia ir pra
sidėjo jo bendradarbiavimas 
spaudoje su ilgoku moksliniu 
straipsniu „Biotipas auklėtojo 
akivaizdoje", spausdintu pro
fesoriaus Dovydaičio redaguo
tame žurnale „Lietuvos mo
kykla". Studijas nutraukė 
prasidėjęs karas. 

Savo atsiminimuose jis rašo, 
kad, sugrįžus į Lietuvą, vys
kupas jam leidęs pailsėti. 
„Atostogaudamas pas savo 
draugą kun. Tomą Svambarį 
Kontračių klebonijoje, gavau 
pranešimą, kad nuo rugsėjo 
pirmos dienos esu skiriamas 6 
pėstininkų Lietuvos kuni
gaikščio Margio pulko kapelio
nu. Ši žinia mane pasiekė, 
kartu su klebonu valgant pie
tus. Iš išgąsčio net peilis iš
krito iš rankos. Ką darysiu? 
Negeriu. Reikės išsitempus 

H vaikščioti... Šios ir panašios 
mintys sukosi galvoje. Tačiau, 
taip manydamas, labai kly
dau. Tai buvo vieni gražiausių 
mano pastoracijos metų. Čia 
radau kunigo darbui tokią pa
lankią dirvą, kurios galėtų pa
vydėti kiekvienas kunigas. Vi
sur buvau maloniai priimtas 
— vadovybės ir karių" (p.38). 
Toliau jis pasakoja, jog, susi
pažinus su karininkais, buvo 
pristatytas ir kareiviams. Jo 
pareigos buvo — tikybos pa
mokos, sekmadieniais Mišios 
ir darbas karių švietimo sri
tyje. Turėdamas laisvo laiko, 
lankė karininkų šeimas ir 
vykdė kapeliono pareigas kari
ninkų žmonų DLK Birutės 
draugijoje, kuri rūpinosi lab
dara, šelpė miesto vargšus. 
Ištikus kokiam svarbiam rei
kalui, pulkininkas tardavosi 
su kapelionu. 

Toliau jis savo atsiminimų 
knygoje rašo: „Ši mano tarny
ba kariuomenėje baigėsi labai 
tragiškai: 1940 m. birželio 15 
dieną Telšių katedroje, daly
vaujant miesto ir apskrities 
vadovams, prisaikdinau apie 
šimtą naujokų kareivių. Po 
Mišių katedros aikštėje vyko 
paradas. Ant šventoriaus laip
tų stovėjo ponija, tarp jų ir 
tuometinis Darbo įstaigos ve
dėjas M. Gedvilas, kuris, bol
ševikams okupavus Lietuvą, 
buvo padarytas Vidaus rei
kalų ministru. Stebint paradą, 
kažkas pro petį pašnabždėjo 
man į ausį: „Rusų kariuomenė 
peržengė Lietuvos sieną". Ši 
skaudi žinia greit pasklido 
tarp stovinčiųjų. Po to karei
vinėse kariai ir svečiai buvo 
pakviesti pietų. Visur vyravo 
laidotuvių nuotaika. Lietuvą 
okupavę, sovietai tuojau pa
naikino kariuomenės kapelio
nus. 

Ši Lietuvos tragedija mane 
skaudžiai veikė. Atrodė, kad 
mano pastangos, patriotiniai 
pamokslai, jau mokyklos suole 
išsvajota šviesi tautos ateitis, 
žmonės, institucijos, viskas 
byrėjo lyg rudens šalnų pa
kąsti lapai. Baisi mintis 
graužė širdį... Veltui vargome, 
veltui tikėjome ateitimi, vis
kas baigta. Nepaleidę nė vieno 
šūvio, viską atidavėme prie-

DRAUGAS, 1999 m. sausio 23 d., šeštadienis 

UŽBAIGUS METUS, PRADEDANT 
NAUJUS DARBUS 

Prel. J. Kučingis - Lietuvos kariuo
menės kapelionas. 

Prel. Jonas Kučingis, ilga
metis Los Angeles mieste gau
siai gyvenančios lietuviškosios 
išeivijos sielovados vadovas, o 
kartu ir dar vienintelis tebe
gyvenantis 1918-1940 metų 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės kapelionas, pernai 
gruodžio 23 d. sulaukė ilgo bei 
prasmingo gyvenimo 90-mečio 
sukakties. Jubiliatas tikrai 
vertas platesnio dėmesio, ir 
galima drąsiai teigti, kad lie
tuvių išeivijoje jis savo tauti
niu idealizmu bei religiniu 
dvasingumu yra švytintis 
idealaus kunigo pavyzdys. 

Prelato Jono Kučingio gyve
nimo takas p -asidėjo 1908 m. 
gruodžio 23 d. Šnypiškių km., 
Švėkšnos visi, Tauragės aps. 
10 vaikų šeimoje jis buvo 4-
tas. Savo atsiminimų knygoje, 
išleistoje 1997 m., „Mano gy
venimo takais" jis sako: 
„Gimiau labai silpnas, niekas 
netikėjo, kad gyvensiu". 

Savo vaityste pris;minda-
mas, toje knygoje pastebi, jog, 
ganydamas bandą, jis matęs 
Lietuvos savanorius, kovojan
čius su bermontininkais bei 
raudonarmiečiais, ir norėjęs 
savanoriams padėti Žiūrėda
mas į rugių gubas, jis pradėjęs 
maldauti Dievą, kad jas pa
verstų karei\>ais ir su jų pa
galba Lietuvos priešai būtų 
išginti. 

1927 metais Jonas Kučingis, 
baigęs Švėkšnos „Saulės" pro
gimnazijos 4 klases, išvyko 
Italijon, baigė Saleziečių vie
nuolyno mokyklą, kur išmoko 
italų kalbos bei gerokai pra
plėtė savo jaunuolišką iš
silavinimą. Grįžęs į Lietuvą, 
1929 m. įstojo į Telšių kunigų 
seminariją. 1937 m. vyskupas 
J. Staugaitis įšventino jį į ku
nigus ir buvo paskirtas į 
Šilalės parapiją vikaru bei ti
kybos dėstytoju vietos gimna
zijoje. 

Nors jautėsi laimingas tuo 
paskyrimu, tačiau parūpo 
mokslą pagilinti ir po metų, 
išsirūpinęs stipendiją, vėl iš
vyko Italijon, į Milano kata
likų universitetą studijuoti 

JAV LB Kultūros tarybos nariai su Lietuvos Kultūros ministru Saulium Šalteniu. Iš kairės (sėdi): Julija Gi-
lienė, ministras Šaunus Šaltenis ir dr. Loreta Venclauskiene; stovi Marija Remienė ir Dalia Šlenienė. 

šui... Tik po kurio laiko pra- muziejumi. Šalia bažnyčios at-
dėjau grįžti į realybę. Mąstyti sirado erdvi klebonija, parapi-
apie ateitį, pradėti dirbti, ieš- jinė mokykla su vaikų dar
kant likusių skeveldrų nau- želiu ir didžiulė salė įvairių 
jam darbui ir naujomis saly- organizacijų susirinkimams, 
gomis, gelbėti, išlikti ir nepa- minėjimams, koncertams. To-
siduoti priešo norams" (p. 39). 

Savo atsiminimuose iš bol
ševikinio laikotarpio jis pri
simena siaubingus išgyveni
mus: bandymą jį užverbuoti 
šnipinėjimui, mokinių areštus, 
jų kankinimus betardant ir kt. 

Prisimena jis ir šiurpų žydų 
likimą: „1940 m., bolševi
kams okupavus Lietuvą, žydai 
džiaugėsi, kad jie tokiu badu 
bus apsaugoti nuo nacių žiau
rumų bei mirties. Tas jų palin
kimas į bolševikų pusę buvo 
toks didelis, kad nemažai jų 
perėjo dirbti komunistų oku
pacijos naudai. Šis žydų elge
sys labai nuteikė Lietuvos 
žmones prieš juos, nors ne
priklausomybės metais žydai 
turėjo geras sąlygas gyventi. 
Man pačiam teko matyti, kaip 
Telšių žydai laužė medžių 
šakas ir klojo po bolševikų 
tankais, nešančiais Lietuvos 
žmonėms vergiją, nelaimes ir 
mirtį. Paskutines dvi savaites 
prieš karą Šilalės žydai, paži 

kiu būdu susidarė sąlygos, 
kaip jis savo knygoje „Mano 
gyvenimo takais" rašo, „orga
nizuoti lietuvišką gyvenimą, 
kad jis būtų patrauklus lietu
vybės ateitimi besirūpinan
čioms šeimoms ir sudarytų pa
kankamą dirvą reikštis inte
lektinėms jėgoms". 

Jis savo meilę Lietuvai įrodė 
darbais, o jo prasmingą sielo
vados veiklą įvertindamas, po
piežius 1965 m. vasario 11 d. 
kun. Jonui Kučingiui suteikė 
prelato titulą. 

1984 m. birželio 15 d. Šv. 
Kazimiero parapijos klebono 
pareigas perduodamas kun. 
dr. A. Olšauskui, prel. 'J. 
Kučingis savo atsisveikinimo 
žodyje pasakė: „... didžiausias 
ir brangiausias turtas, kurį aš 
perleidžiu naujajam klebonui, 
yra ne žemė ir pastatai, o tie 
būriai lietuvių, kurie kūnu ir 
siela yra atsidavę savo baž
nyčiai ir lietuvybei. Jie savo 
parapiją myli, ja didžiuojasi ir 

nodami vietos žmones, buvo j«* dosniai remia. Jie tikrai yra 
uolūs bolševikų gidai lietuvių auksinės širdies žmonės" (p. 
areštams ir vežimams į Si
birą". 

Įtampą su pavojumi gyvybei 
teko pergyventi ir karui pra
sidėjus, tačiau, frontui nu
slinkus į rytus, pamaldos Ši
lalės bažnyčioje, kaip jis savo 
atsiminimuose teigia: „buvo 
lyg didžiuliai atlaidai — Porci-
ninkulė. Nors ir buvo žuvę 18 

213). 
Jau pensijoje būdamas prel. 

J. Kučingis paraše tris mielai 
skaitomas knygas: „Mano gy
venimo takais" (230 p.), „Šven
tiniai pamokslai" (284 p.) ir 
„Dievo žodžio tarnyboje" (798 
p.). Knygas išleido „Logos" lei-' 
dykla Vilniuje. Pirmoji knyga 
— įdomiai parašyta autobio-

civilių žmonių, vis tiek buvo ^ * ' ° a n t n « a J i s i v a d e a P ' 
už ką dėkoti Dievui" (p. 55). t a r i a š l t a i P : — m a n o P3 ' 

1944 metų vasarą vokie
čiams traukiantis į Vokietiją, 
rugsėjo 8 d., kun. J. Kučingis 
įsijungė į bėgančiųjų masę. 
Sunki ir lėta buvo poros sa
vaičių kelionė, pasibaigusi Vo
kietijos pietuose. 

Čia jam šyptelėjo laimė: per 
Katalikų emigracijos įstaigą 
gavo vizą ir 1946 m. liepos 18 
d. karišku laivu išplaukė į 
JAV. Stabtelėjęs r. tiniame 
Amerikos pakraštyje ir čia 
aplankęs keletą lietuvių telki
nių, 1946 m. rugsėjo 3 d. jis 
jau buvo Ramiojo vandenyno 
pakrantėje, iki šios dienos te
begyvena Los Angeles lietuvių 
telkinio parapijos klebonijoje 
ir, be abejo, džiaugiasi savo 
kūrybingos bei sėkmingos sie
lovados vaisiais: plačiai po šį 
didmiestį pabirusi lietuviškoji 
išeivija, sutelkta į apie pusan
tro tūkstančio sielų judrią bei 
kūrybiškai veiklią Šv. Kazi
miero parapiją. Klebonas Ku
čingis, sugebėjęs įveikti finan
sinius sunkumus, pastatė 
gražią bažnyčią, kurios vidus, 
vadovaujant žinomam archi
tektui E. Arbui, tapo įspū
dingu lietuviškos nuotaikos 

mokslai turėjo du tikslus: gy
venant svetur, išlikti lietu
viais ir katalikais, o netapti 
svetimos žemės trąša, melstis 
ir dirbti, kad mūsų Tėvynė 
Lietuva vėl atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę. Ar tą pa
žadą išpildžiau, tesprendžia 
pats mano pamokslų klausyto
jas". 

Peržvelgus sukaktuvininko 
prelato ir buvusio nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
paskutinio kapeliono vingiuo
to gyvenimo kelią, galima teig
ti, kad jo sielovada su pa
mokslais buvo sėkminga Kris
taus mokslo sėja. 

RŪPINAMASI RETOMIS 
ŽUVŲ RŪŠIMIS 

J Trakuose esantį Skaisčio 
ežerą įleista beveik pustrečio 
tūkstančio mažų žuvyčių — 
sykų. 

Kaip rašo „Respublika", Ap
linkos ministerijos specialistai 
tikisi atkurti retų ir nyks
tančių žuvų rūšis. Šiais me
tais įvairioms retoms žuvims 
atkurti buvo skirta 100,000 
litų. 

Pasak žuvininkystės specia
listo Vilmanto Greičiūno, sy
kai — viena iš seniausių Lie
tuvos žuvų. Ji kartu su 
seliavomis Lietuvos giliuose ir 
šaltuose ežeruose gyvena dar 
nuo ledynmečio laikų... Šios 
žuvies introdukcija Lietuvoje 
pradėta praėjusiame amžiuje. 

Šiuo metu bene daugiausia 
sykų veisiasi Platelių ežere. 
Pastaruoju metu šios žuvys 
sparčiai dauginasi ir Viš
tytyje. 

Lietuvos seimo narys, poetas Vytautas Cinauskas pasirašo savo naujau
sioje poezijos krygoje muzikologei, LB Kultūros tarybos narei Loretai 
Venclauskuenpi K'lės laukia Rima Sell. sausio 17 d Leraonte. 

„Kultūra yra esminė žmo
gaus būtinybė. Kultūra yra 
paties žmogaus padaras", taip 
rašė prof. dr. Antanas Macei
na. Mes žinome, kad be kul
tūros nebūtų visuomenės. 
Kultūra visuomeniniame gy
venime atlieka didelį vaidme
nį. Mūsų visuomenė gyvai do
misi kultūriniu gyvenimu, 
kiekvienu koncertu, dramos 
veikalu. Džiaugiasi, kai yra 
proga pasiklausyti solistų ar 
dainų vienetų iš Lietuvos. Mū
sų bendruomenės kultūros gy
venimas daugiausia priklauso 
nuo to, kiek mes dirbame, o 
darbą apsprendžia visuomeni
nis gyvenimas ir joje dalyvavi
mas. 

Mūsų LB kultūrinis gyveni
mas apsiriboja lietuvių kultū
ra. Per ilgus išeivijos gyveni
mo metus svetur, kad išlaiky
tume lietuvišką kultūrą, pa
pročius ir išliktume lietuviais, 
susikūrė tos kultūros reiš
kimosi forma pagal krašto gy
venimą. Mūsų kultūrinis gy
venimas reiškiasi per pačių 
išeivių ruošiamus kultūros 
renginius. 

1998 metais LB kultūrinis 
gyvenimas buvo gyvas. Pava
sarį buvo sudaryta proga Len
kijos lietuvių kaimo kapelai 
„Klumpė" lankytis JAV ir Ka
nadoje. JAV „Klumpė" atliko 
septynis koncertus, o Kana
doje — keturis. Plačiai nus
kambėjo partizanų „Girių ai
do" koncertai, kurie prasidėjo 
Kanadoje ir vyko nuo Atlanto 
iki Ramiojo vandenyno. Parti
zanai koncertavo ir mažesnėse 
LB apylinkėse. 

Po kelių metų pertraukos 
buvo atgaivintos „Poezijos die
nos" Čikagoje. Vėl džiaugėmės 
didžiuoju poetu — pranašu 
Bernardu Bradžioniu ir jau
nais mūsų poetais. Taip pat 
buvo atgaivinta ir Premijų 
šventė, apie kurią kultūrinin
kai atsiliepė teigiamai. JAV 
LB Kultūros taryba metų me
tais pagerbdavo pasižymėju
sius kultūrininkus, muzikus, 
menininkus. Premijų šventes 
populiarinti pradėjo išradingo
ji visuomenininke Ingrida 
Bublienė, dabartinė Lietuvos 
Respublikos Garbės konsule 
Clevelande. Premijų mecena
tas — Lietuvių fondas. Tai 
būdavo didelės „derliaus 
šventės", kurios vėliau, dėl su
sidėjusių aplinkybių, laikinai 
buvo nutrauktos. 

JAV LB XV tarybos antroje 
sesijoje Clevelande 1998 m. 
spalio mėn. vienas nutarimų 
taip skamba: „JAV LB XV ta
ryba užgiria JAV LB KV 
Kultūros tarybą už Premijų 
švenčių atgaivinimą ir skatina 
šią tradiciją toliau tęsti". Ir 
šiais, 1999 metais Kultūros ta
ryba organizuos tokią šventę. 
Dabar yra ruošiamos premijų 
taisyklės, kurios bus vėliau 
paskelbtos spaudoje. Gaila, 
kad kažkur archyvuose dingo 
LB Kultūros tarybos, vado
vaujamos Ingridos Bublienės, 
paruoštos ir priimtos premijų 
taisyklės. 

Lietuvybei užsienyje išlaiky
ti daugiausia padeda lietu
viška spauda. LB Kultūros ta
ryba su Lietuvių fondo para
ma rudenį skelbia spaudos 
vajų. Spaudos vajaus progra
moje dalyvauja aštuoni leidi
niai — laikraščiai ir žurnalai. 

Šiais 1998 metais LB Kul
tūros taryba suorganizavo 
1991 m. sausio 13-tosios die
nos paminėjimą Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Sausio 
13-toji diena yra nemažiau 
reikšminga, kaip Vasario 16-
toji ar Kovo 11-toji. { šį mi
nėjimą iš Lietuvos buvo pa
kviestas buvęs tremtinys, po
litinis kalinys, LR Seimo na
rys, Lietuvos Rašytojų sąjun

gos narys, poetas ir publicis
tas, Tremtinių iš Sibiro grįži
mo fondo pirmininkas Vytau
tas Cinauskas. 

Kultūros taryba nesiriboja 
vien Čikaga, bet savo veiklą 
plečia ir į kitas LB apylinkes, 
sudarydama sąlygas gastro
lėms Kanadoje, Clevelande, 
Philadelphijoje ir St. Peters-
burge. Vis dėlto reikia pripa
žinti, kad toks kultūrinis 
maršrutas neduoda pelno ir 
baigiasi deficitu. 

Žymus kultūrinis renginys 
Čikagoje bus gegužės 1 d., kai 
iš Lietuvos atvyks „Kanklės" 
— dainų ir muzikos ansamb
lis. 

Nuo gegužės 16 iki 30 d. 
vyks „Poezijos dienos", tačiau 
šį kartą ne vien Čikagoje, bet 
ir Lietuvių Bendruomenės 
apylinkėse — Los Angeles, 
Clevelande ir PLC Lemonte. 
„Poezijos dienose" savo kūrybą 
skaitys poetas Kornelijus Pla
telis — Lietuvos Respublikos 
švietimo ministras. Dalyvaus 
ir vietiniai poetai. Ta pačia 
proga jis turės galimybę ap
lankyti ir susipažinti su kai 
kuriomis lituanistinėmis mo
kyklomis. 

Birželio 6 d., sekmadienį, 
Čikagoje Jaunimo centre ren
giama „Muzikos diena", ku
rioje pasirodys jaunieji meni
ninkai. 

LB Kultūros taryba ruošia 
platų Lietuvos himno auto
riaus Vinco Kudirkos 100 
metų mirties sukakties minė
jimą. Minėjimai vyks visą spa
lio mėnesį: Čikagoje, Cleve
lande, Baltimorėje, Putname, 
Bostone, New Yorke, Vašing
tone, St. Petersburge, Los An
geles, Denver, CO, Omahoje ir 
Detroite. Toks minėjimas pa
reikalaus daug darbo ir išlai
dų. Tikime, kad himno auto
riaus minėjimai stiprins mūsų 
tautinę sąmonę. 

LB Kultūros taryba yra dė
kinga Lietuvių fondui, kuris 
finansiniai remia ir tokiu bū
du padeda įgyvendinti šiuos 
svarbiuosius užsimojimus. 

LB Kultūros tarybos darbas 
nesibaigia renginiais. Kultū
ros taryba yra užsimojusi at
gaivinti teatrą Čikagoje. Tu
rime Čikagos lietuvių operą, 
meno ansamblį „Dainavą", 
tautinių šokių vienetų, mu
zikų ir solistų, bet neturime 
teatro. Mūsų visuomenė pasi
genda teatro. Vasario 3 d. yra 
šaukiamas pirmasis šiuo rei
kalu susirinkimas. 

Yra ir daugiau darbų bei 
planų, apie kuriuos visuomenė 
bus informuojama. Savo veik
la LB Kultūros taryba siekia, 
kad kultūra ir tautybe išei
vijoje, viena kitą palaikyda
ma, klestėtų kartu. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

LIETUVA LAIMĖJO 
BYLA PRIEŠ JAV 

„MOBIL" 
Apeliacinis New Yorko teis

mas paliko galioti New Yorko 
apygardos teisme priimtą 
sprendimą atmesti JAV naftos 
korporacijos „Mobir 18 mln. 
litų vertės ieškinį Lietuvos 
Vyriausybei. 

Naftos koncernas „Mobil"" 
JAV teisingumo institucijas 
bandė įtikinti, kad Lietuva jai 
liko skolinga už 1995 m. ben
drovei „Lietuvos energija" iš 
Rusijos pateiktą mazutą. Ūkio 
ministras Vincas Babilius net 
buvo nurodęs bendrovei „Lie
tuvos energija" sumokėti ant
rą kartą pinigus „Mobil". Ir tik 
privatus „Lietuvos energijos" 
akcininkas teisme įrodė, kad 
bendrovė yra atsiskaičiusi su 
JAV korporacija. 

R. J . 

* » - • • 



6 DRAUGAS, 1999 m. sausio 23 d., šeštadienis 

ŽIRAFA — I MUZIEJŲ 

Nuo šiol kauniečiai ir miesto 
svečiai žirafą galės pamatyti 
ne tik zoologijos sode, bet ir 
Tado Ivanausko zoologijos mu
ziejuje. Atnaujintoje muzie
jaus ekspozicijoje žirafa Benas 
tapo didžiausiu mažųjų lanky
tojų džiaugsmu. 

Kaip papasakojo muziejaus 
direktoriaus pavaduotojas Ra
mūnas Grigonis, žirafos iš
kamšos gamybos technologija 
niekuo nesiskiria nuo kitų 
žinduolių. Kailis buvo plonina
mas, rauginamas ir dezinfe
kuojamas. Net tonos molio pri
reikė surinkto skeleto aplip-
dymui. Akis Benui meistrai 
pagamino iš organinio stiklo, o 
galvą pasuko taip, lyg jis 
žvelgtų į lankytojus. 

Žirafos iškamša muziejui 
kainavo apie 30,000 litų. 

Muziejaus biologinių prepa
ratų dirbtuvėse neseniai pa
darytos dviejų orangutangų, 
smauglio, karpuočio, įvairių 
žuvų iškamšos. Jas gaminan
tys meistrai pagal užsakymus 
įamžina Lietuvos medžiotojų 
trofėjus bei ekspedicijų lai
mikius. 

Vienas didžiausių Baltijos 
valstybėse zoologijos muziejus 
turi per 300,000 eksponatų. 
(Elta) 

* Dar du Lietuvos atsto
vai ne t rukus pradės tarnybą 
Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijos ste
bėtojų užduotyse Kosove. Kaip 

A M E R I C Ą J V Tjf&s t&ROAU, INC. 

WW f Mm, 

MAIN OFFICE 
(CLOSED ON SUNDAYS) 

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

MMM 

Ryga 
Kijevas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St Peterburgas 

ten ir atgal į viens. puse. 

$541 $478 

$ 6 0 8 $360 

$509 $305 

$ 5 0 4 $458 

$498 $354 

$608 $360 

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

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, ŪL 60632. 
TEL.773-83M888. 

7109 W ARCHER AVE 

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

TEL. 773-467-0700. 

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

TEL. 773-489-4 

BELMONT/L> RAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773.788-1000. 

MLES 
9509N3DLWAUKEE 

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

sakė Užsienio reikalų minis
terijoje, du Lietuvos policinin
kai — Sergejus Survila ir Os
valdas Gritėnas — išvyko į 
Macedonia sostinę Skopje, kur 
dalyvaus parengiamuosiuose 
mokymuose. Artimiausiu me
tu jie turėtų persikelti į kai
myninės Serbijos Kosovo pro
vinciją ir pradėti tarnybą bei 
vykdyti jiems pavestas užduo
tis. Šiuo metu Kosove jau dir
ba 4 Lietuvos stebėtojai. IBNS> 

VIO šio; saunirca: ir mH-sto svttfiai žiraf;) Rales pamatyti no tik zoologijom 
sode, bet ir Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Atnaujintoje muziejaus 
ekspozicijoje žirafa Benas tapo didžiausiu mažylių lankytojų džiaugsmu. 

Nuotr. Eltos 

ŽEMIAUSIOS 
KAINOS Į V I L N I Ų 

i i New York, Chicago, Florida, 
Los Angeles, Detroit, Cleveland 

ir kitų JAV miestu. 

Prašykite mūsų lankstinuko -1999 
metų kelionės \ Lietuvą ir kitus kraštus 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St, 

DouglartonNY 11363 

Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS 

E-MAIL: vyttour9@earthlink.net 
WEB SITE: www. vytistours.com 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 
Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

Vidutinio amžiaus moteris ieftko 
darbo. Turi paarti ir rekomen
dacijas, gali prižiūrėti senyvo 

amžiaus žmones ir vaikus, padėti 
namų ruošoje. Kalbu lietuviškai, 

lenkiSkai, angliškai. Skambinti iki 
8 vai. vakaro tel. 773-927-0245. 

DRAUGO REKLAMA 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionalam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

4931 W. 95 th S t . 
OakLawn, IL 

sekmadieniais, nuo sausio 31 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. rastinė 708-4244425 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paraga- .ite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta šoriai. Šituos šorius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite ^^H0RUL/J 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ ' 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com 

IMcMpan Fsfln Chane Daky, Inc. 
4296 MNerton, FountUn. M 49410 

29c per/min 
į LIETUVĄ 

GLOBAL * E * 

r.aniKi; LAKU 

3 TELEFONO KORTELĖS W 
SS- 12MIN jw 

$10- 30MIN ™ 
S20-64MIN IV 

Uiialrymo Paltu Forma 

Value 

M 
$10 

m 

X 

X 

X 

Sendchadcormoney 
orderio L Z u k a S 
POBox8U361 
Chicago JI. 60681 

Aooa* 

k M M 
H - N 
Teari 

T«M 

Froe 

ADOfcMS_ 
crrr 

STATI 
fHONl 

m 

$10 korte* veltui 
perkant už $100 tuma 

^k ^% jk per mmute 
^TmL%į Anytime 

to LITHUANIA 
Low R a t o (Contl.USA): 

• Such as, IL 7e. Ml 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 & to other states 8.9c 

• To other countries 
• From most countries to 

ANYWHERE 
6 smcond billlng 
Fritndty isrWct 

VtSOOERO 

MARKETEL 
Toll-Free 

1-888-734-1910 
310-386-5578 • Fax 310-386-4448 

828-11thSt,#3 
Santa Monica, CA 90403 
marketel4ix.netcom.coni 

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

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

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

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

G.LOuality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išs iųsime. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

aptildonuui 4 *ry»i» 
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 į mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

Floridoje, Daytona Beach 
pajūryje, parduodamas vieno 
miegamojo butas su erdvia 
svetaine; antrasis aukštas, 
balkonas, baseinas; $43,000. 
Teirautis: 1-904-677-5747. 

Ieškome malonios, tylios, nerū
kančias moters padėti našlei namu 
ruošoje, gaminti valgį. U i šias 
paslaugas privatus kambarys ir 
maistas Ri ver Forest, IL. Reikia šiek 
tiek kalbėti angliškai. Kreiptis 
angliškai, tel. 708-366-1090. 

Mokena Auto Body 
Kokybiškai, nebrangiai 

atliekame visus automobilio 
remonto darbus. Skambinti 

Tomui arba Rimui, 
tel. 708-478-3813 arba 

630-774-6191 

alls to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Gteat rates to Ule ręst of the wortd - any day, any time. 
We ateo offer prepaid Caing Cards: calls to Lifrmania 31 c/mm. 

^^ TFor information call AO¥ International: 
€^UL 1-800-449-0445 

tyfflfcv&vof 
mmmm 

1921 m. 
8900 SoįrrH AUCHER. ROAD, Wttxow SPMNGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

pokylių nkt - tinka famonu progom 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

40We0aveaų 

k l t O I ' I O O M 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

125 M 175 svečių 

S K E L B I M A I 
IVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUraM0eaX.NAMU.SVQKAtO6T 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapois ir OtJ . Mgr. Aukse 
S. Kana kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Weet 95th Street 

TeL (706) 424-0654 
(773) 581-8654 

S7/*SVS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rosiu, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai, 
keramikos plytelės; "sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
I S.Benetis, tel. 630-241-191 2.Į 

GREIT PARDUODA S 
RE/MAX 

REALT0RS 
(773)586-5959 
(708)425-7160 

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

22S į j 550 svečių 

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

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

SkambinU Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
PatMtimc parduoti, niranonuiotl arba 

piliai nupirkti •utomobii) mūsų aikštelėje 
aifca auto-varly tincse Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercine siuntą 
i Lietuvą. Reikalinga* skardininkas. 

TeL7W.iai.aS8*. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, EL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

OK, KMIECIK REALTORS 
7922 S.Puiaski Rd. 
4365 S.Arcner Ave. 

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 & 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-5*54100 Pager 312.308-0307 
Fax 773-585-3*97 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst o i vairo šiandien! 

(630)207 2748 

Puaiaukelyje i Floridą, Georgia 
valstijoje, labai gražiame name 
išnuomojami kambariai nakčiai 
arba visai savaitei; pusryčiai ir 
vakariene. TeL 706-539-2032. 
Kalbame lietuviškai. 

Q n M K j i Accent 
— ^ r r £ j . » Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60463 
Butines* (706) 423-9111 
Vcice M (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9. 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
Rfifl/HC' HOME CENTER 
MarkeUng 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. 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 

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

ALLCARE 
Empleyment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W69th Street 
TeL: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgamete profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis 
r>audtnas garantuotas 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
• m 6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 f 

i©*^ftk Tel 773-581-8500 
M T t f e A g • Lietuviška duona ir raguoliai 
| Q | yįgM • * * Vestuviniai ir Įvairūs tortai 

W P į . } • Lietuviškas maistas—"catered" 
^įįįr • Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

- _ _ KAVINĖ 
I B I 350 N. Clark. Chicago, 11 60610 
1 B j Tel. 312-644-7750 

fay į fPĮ 'Sa j i 1 Kepyklos produktai ir užkandžiai 
D ^ K £ K J U ^ miesto centre 

^_}J OaY Savaitgalį uždaryta 

mailto:vyttour9@earthlink.net
http://vytistours.com
http://www.andrulischeese.com
http://marketel4ix.netcom.coni
http://TeL7W.iai.aS8*


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

TELEFONAIS RAGINAMA AUKOTI 
LABDARAI 

Telefonas yra puiki susisie
kimo — susižinojimo priemo
nė. Bet paskutiniu laiku tele
fonas vis daugiau panaudoja
mas blogiems tikslams. Telefo
nais įvairūs „biznieriai", vadi
nami „telemarketere", siūlo 
žmonėms pirkti įvairius pro
duktus, draudimus, keliones, 
telefono patarnavimus ir t.t. 
Tie telefono pardavėjai, kal
bėdami ir žadėdami, kad jų 
pasiūla yra pigiausia ir ge
riausia, įtikina. Ir daug žmo
nių susigundo. Nematė ir ne
susipažinę su pasiūla, pasi
duoda gražiems, dažnai ap
gaulingiems žodžiams ir tuo 
būdu finansiškai nukenčia — 
būna apgaunami. Praeitų me
tų gruodžio mėn., prieš šven
tes, kada žmonės nori padary
ti ką nors gera, pasipylė 
skambinimai ir raginimai au
koti labdarai. Tie skambini
mai daugiausia buvo nukreip
ti į vyresnio amžiaus žmones. 
Daugumas tų „labdarų" buvo 
išgalvotos. Žmonės, pasitikė
dami „labdaros" organizacijų 
tikrumu, aukoja ir tuo būdu 
papildo kišenes žmonių, kurie 
juos apgauna. 

Pasirodo, kad tų netikrų 
„labdaros" organizacijų di
džiausias „biznis" būna prieš 
šventes, tuo metu jie surenka 
savo reikalams net 40% pa
jamų. Prieš aukodami, visada 
patikrinkite, kas ta organiza
cija yra, ką ji daro, ar ji regi
struota. Reta labdaros orga
nizacija skambins, prašydama 
aukų telefonu, o jei ir skam
bins, tai visada prisius paš
tu, ar pristatys asmeniškai, 
spausdintą medžiagą ir pa
aiškinimą apie savo veiklą. 
Bet, jei atsiras žmonių, kurie 
tikės netikriems pažadams ir 
žodžiams, visada atsiras, kas 
juos išnaudos. 

Nemažai tų netikrų „lab
daros" organizacijų buvo val
džios sugauta. Dėl to neseniai 
Illinois vaistuos generalinis 
prokuroras Jim Ryan (Atty. 
Gen.) ir grupe AARP savano
rių suorganizavo savo pačių 
„telemarketing" akciją — skam
bindami vyresnio amžiaus 
žmonėms, juos įspėdami apie 
netikrus pasiūlymus. Viena 
tokia akcija buvo pravesta 
pernai lapkričio mėnesį Či
kagoje, kita — ankstyvą gruo
dį Springfielde. Planuojama 
tokią akciją pravesti ir pieti
nėje Illinois valstijos dalyje. 
Kaip ta akcija vykdoma? Vy
resniesiems yra pranešama, 
kad jie yra „lengvatikių sąra
še" (sucker lists) ir jiems 
skambina neaiškūs žmonės, 
siūlydami įvairius dalykus. 
Tokie sąrašai buvo policijos 
surasti pas sugautus apgavi
kus. Sukčius yra sunku su
gauti, nes jie dažnai keičia 
savo „firmos" vardą ir vietą. 

O kokiu būdu sukčiai gauna 
žmonių sąrašus? 

Vienu atveju aukotojų są
rašai sukčių buvo pavogti iš 
teisėtos labdaros organizaci
jos. Nors policija ir sugaudo 
dalį tokių „labdaringų" orga
nizacijų, kurias sugalvoja suk
ti žmonės savo pasipelnymui, 
bet užuot vienas sugavę, atsi
randa tuzinai naujų, kurios 
niekada nesurandamos. Šitų 
suktų labdaros „telemarke-
ters" aukomis dažniausiai bū
na vyresnieji (senior citizens), 
kurių dauguma daug laiko 
praleidžia, bodami namuose, 
yra vieniši ir pasirengę kalbėti 
su bet kuo, kas jiems paskam
bina. 

AARP savanoriai sako, kad 
kai kurie vyresnieji, kuriems 
jie skambina, norėdami įspėti, 
nelabai nori su jais kalbėtis. 
nes įtaria juos esant suktais 
„telemarketers". Iš to AARP 
savanoriai daro tokią išvadą: 
jei vyresnieji nenori kalbėtis 
su jais, tai galimas dalykas, cago Tribūne 

kad jie nenorės kalbėtis ir su 
suktais „telemarketers". Rei
kia atsiminti, kad profesio
nalūs apgavikai yra tikri „sal
džialiežuviai" ir kartais sunku 
prieš juos atsispirti . 

AARP savanoriai skambin
dami įspėja vyresniuosius, 
kad paskambinusiam nepažįs
tamam niekada neduotų savo 
banko sąskaitos ar kredito 
kortelės numerio. Šie savano
riai ragina vyresniuosius baig
ti telefono pokalbį su „tele
marketers" kaip galima grei
čiau, pasakant , kad esate ne
suinteresuotas pasiūlymais ir 
padedant telefono ragelį. 

Niekada nepasiduokite įvai
rioms pasiūloms telefonu. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
1998/12/13. 

JUSIJ DOKUMENTAI 
Kiekvienas, nesvarbu jau

nas, ar senas, turtingas ar ne, 
turime įvairių dokumentų. 
Dažnai tie dokumentai nėra 
tvarkingai sudėti. Mes patys 
galbūt žinome, kad banko 
knygutė yra viename kam
baryje, ligos draudimo kortelė 
turbūt piniginėje, ar kur ki
tur, namo ir automobilio doku
mentai padėti dar kitur, kiti 
įvairūs reikalingi popieriai 
dar kitur ir t.t. Yra labai svar
bu sutvarkyti savo dokumen
tus ir laikyti juos visus sau
gioje vietoje, kad, reikalui 
esant, būtų galima juos suras
ti ir panaudoti; ar t a s reikalas 
būtų jūsų sunki liga, ar mir
tis. 

Jeigu jums atsitiktų nelai
mė, staiga būtumėte išvežtas į 
ligoninę, ar jūsų artimieji ras
tų visus reikalingus dokumen
tus? O jei jus staiga ištiktų ne
laimė ar sunki liga ir ne
pajėgtumėte pats savo reikalų 
tvarkyti, ar turite dokumentą, 
kuris įgaliotų — leistų jūsų 
artimą žmogų, ar draugą tvar
kyti jūsų reikalus, daryti įvai
rius sprendimus? Pvz., ar tu
rite vadinamą „durable povver 
of attorney", kuris yra doku
mentas, leidžiąs kitam asme
niui daryti už jus finansinius 
ir teisinius sprendimus? Arba. 
ar jūsų artimieji rastų jūsų 
nurodymus, ką daryti sunkios 
ar net lemtingos ligos atveju, 
ar jie galėtų jūsų norus iš
pildyti. 

Pradedant tvarkyti doku
mentus, pirmas žingsnis yra 
padaryti testamentą. Statisti
ka rodo, kad apie 70% ameri
kiečių yra padarę testamen
tus, o kiti miršta be jų ir visą 
savo turtą palieka tvarkyti 
valstybei. Ar jūs norite, kad 
jūsų turtą, po mirties tvar
kytų valstybė? 

Kitas klausimas yra, kur lai
kyti dokomentus? Tai priklau
so, kiek svarbūs yra tie doku
mentai, ar jie gali būti len
gvai pakeičiami ir kaip dažnai 
reikia prie jų prieiti. Svar
biems dokumentams laikyti 
galime išsinuomoti banko dė
žutę, vadinamą „safe-deposit 
box". 

Daugumos valstijų įstaty
mai leidžia asmeniui, kurį 
esate prisirašę, prie tokios 
„safe-deposit box" (joint survi-
vor) prieiti po jūsų mirties. 
Bet keliose valstijose šios seifo 
dėžutės banke yra užanspau-
duojamos po nuomininko mir
ties ir negali būti atidarytos 
be teismo leidimo. Jei tokią 
seifo dėžutę turite, pasitei
raukite savo banke, kokie 
įstatymai galioja seifo dėžu
tėms jūsų valstijoje. Jei dė
žutė būtų užanspauduojama 
tuojau po jūsų mirties, ne
dėkite į ją tokių dokumentų, 
kurių tuojau reikėtų po jūsų 
mirties, pvz., originalios testa
mento kopijos, „durable povver 
of attorney", jūsų pageidavi
mai laidotuvėms, kapų duobes 
nuosavybės dokumentai (ce-
metery deeds). Jei nutartu
mėte išsinuomoti „safe-deposit 
box", žiūrėkite, kad asmuo, 
kuriuo pasitikite, galėtų prie 
jos prieiti. O jei turite seifą 
namuose, patikimam, arti
mam žmogui duokite jo kom
binaciją. Kaip ten bebūtų, ar 
jūs savo dokumentus laikote 
seifo dėžutėje, ar batų dėžėje, 
praneškite — pasakykite savo 
artimam patikimam žmogui, 
kur jie yra. 

Pagrindiniai svarbūs 
dokumenta i 

1. Šeimos gimimo, vedybų ir 
mirties liudijimai (certifica-
tes). 

2. Nuosavybės dokumentai 
(real estate deeds). 

3. Kapaviečių dokumentai 
(cemetery deeds). 

4. Automobilių nuosavybės 
dokumentai (titles). 

5. Gyvybės apdraudos. 
6. Bankų sąskaitų (ac-

counts) numeriai ir bankai ku
riuose j ie yra. 

7. Stocks, bonds — obligaci
jos, akcijos, ir „mutual fund" 
certifikatai. 

8. Promissory notes — pa
sižadėjimo raštai. 

9. „Sočiai Security" kortelė. 
10. Veteranų dokumentai. 
11. Pensijos dokumentai. 

Svarbu žinoti, kokius doku
mentus reikia saugoti, bet dar 
svarbiau žinoti, kokių doku
mentų nereikia saugoti. Jei 
prisirenka „kalnai" popierių, 
niekai negalės juose susigau
dyti ir rasti, ka< reikalinga. 

Laikui bėgant. įvairių do-
kumetų prisirenka labai daug. 
Todėl reikia kartas nuo karto 
juos peržiūrėti ir sunaikinti 
nereikalingus. 

Tėvai ir seneliai nori. kad jų 
vaikai ir vaikaičiai, būtų ap
rūpinti, kad po jų mirties tur
tas vaikaičiams tektų, bet 
dažnai pamiršta surašyti, pa
sakyti, kur yra svarbūs doku
mentai, be kurių nei vaikai, 
nei vaikaičiai nieko negaus, 
nebus aprūpinti. 

Labai turtingi žmonės turi 
advokatus, kurie jų turtą ir vi
sus dokumentus tvarko. Ta
čiau eilinis asmuo gali pats vi
sus dokumentus sutvarkyti ir 
tvarkingai laikyti. Sutvarky
kite dokumentus. Surašykite 
reikalingą informaciją ir ją 
paduokite artimam žmogui. 
Tam rašte reikia suminėti as

menį, kuris turi seifo dėžutes 
banke raktą, paminėkite apie 
kapų sklypus. įrašykite jūsų 
advokato pavardę ir jo telefo
no numerį. Įrašykite taip pat 
ir kitų asmenų pavardes, ku
rie įjungti į jūsų turto padali
nimo planą — „estate plan-
ning". 

{vairių žinių apie doku
mentų sutvarkymą, galite ras
ti knygose bibliotekoje. Jūsų 
palikuoniams gerai sutvarkyti 
dokumentai bus geriausia do
vana. 

Lietuvių visuomenėje yra 
pažiūra, jog testamento suda
rymas ir dokumentų sutvarky
mas reiškia, kad tu jau mirsi. 
Ypač vyresni žmonės to bijo. 
Tačiau miršta visi: jauni ir 
seni. Mirtis nežiūri žmogaus 
amžiaus. Todėl dokumentų 
sutvarkymas ir tvarkingas jų 
laikymas yra mūsų visų parei
ga. 

Naudotasi medžiaga iš „Mo-
dern Maturity", Nov.-Dec. 
1998. 

DRAUGAS, 1999 m. sausio 23 d., šeštadienis 

ruošia geneologinius medžius, 
tiria bajoriškos kilmės šeimų ir asmenų istoriją! 
rengia Lietuvos dvarų, bažnyčių, kitų pastatų 

istorijos ir architektūros apžvalgas. 
Lietuvos archyvuose Jums galėtų surasti, 

kam Jus dominantys pastatai priklausė iki 1940 metų1 

Kreipkitės į firmą: "Archeonas" 
Kauno 10-5, 

2006 Vilnius, Lietuva. 
Tel.: 3702-62-69-05 arba 

3702-61-64-37 
1*x. 3702-22-44-45 

A.tA, 
Dr. prof. BALIUI STULPINUI, 

buvusiam katedros vedėjui, mokslininkui ir išradėjui 
po ilgos.ligos mirus 1999 m. sausio 22 d. Lietuvoje, jo 
brolį dr, GABRIELIŲ MISEVIČIŲ ir jo žmoną KA-
THY, kitus gimines ir art imuosius Amerikoje ir Lie
tuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

ei 
• • • . 

Dr. K. A. Šukys ir šeima 
Dr. E. Deckv* ir dr. David Steed 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių pata lpas visose Čikagos miesto 
L̂  apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 vai. 

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

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

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

ALI PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGOAND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS ANO SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

A L L P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUKTTK PARK 2533 W. 71 ST 
CICERO-.940 W. 35 ST 

LEMONT, 12401 S ARCHEEAVK. (& DERBY RD.) 
EVEKGRKEN PARK, 2929 W. 87 ST 

TINLEY PARK. 1680* S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONBS 

CHICAGO 1-(73-476-2345 
NATIONW"IDE TOLL FRKK (nemokamas) Tel. 1-H00-994-7600 

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 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

P A D E KA 
A.tA. 

VYTAUTAS DIJOKAS 
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas mirė 1999 m. sausio 

7 d. ir buvo palaidotas sausio 11d. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse, Čikagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio 
vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigams atnašavusiems šv. 
Mišias už a.a. Vytautą ir palydėjusiems jį į kapines. 

Didele mūsų padėka daugelio organizacijų, kurioms 
Velionis priklausė, atstovams ir nariams dalyvavu
siems, atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms 
už a.a. Vytauto sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė 
Velioniui gėlių, pareiškė mums toje liūdesio valandoje 
užuojautą. 

Mūsų padėka visiems laidotuvėse dalyvavusiems, 
kuriems atskirai neturime galimybes padėkoti. 

Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Ge-
rald F. Daimid už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdi padėka. 

Žmona, sūnus ir g iminės . 

Brangiai Seseriai 

A.tA. 
VIDAI HOLSWADE 

po ilgos ir sunkios ligos mirus, reiškiame gilią užuo
j a u t ą seserims — LAIMAI KINDERIENEI, ALDO
NAI UŽDAVINIENEI ir MARIKAI SHAFER bei jų 
šeimoms. 

Leonidą ir Gediminas Kazėnai 
Dana ir Kazys Kelpšai 
Regina ir Alfredas Kuliai 
Kęstutis Kirvaitis 
Virginija ir Vytautas Kupcikevičiai 
Marija ir Vytas Raudžiai 
Nijolė ir Alius Skirpstūnai 
Dalia ir Marius Stropai 
Gražina ir Leonas Traškai 
Dalia ir Algis Urbučiai 

A.tA. 
BRONIUI BAUKIUI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame Velio
nio žmoną ALDONĄ, dukras JAZMINĄ ir RAMINTĄ 
su šeimomis ir visus gimines. 

Baukų šeima 
J. Jelmokienė 
N. Sodeikienė 

A.fA. 
VYTAUTUI DIJOKUI 

m i r u s l i ū d ė d a m i k a r t u , r e i š k i a m e gilią užuo
j a u t ą jo Ž M O N A I , S Ū N U I bei a r t i m i e s i e m s . 

..Lietuvos Vaikų Viltis" 

1 

A.fA. 
VYTAUTUI DIJOKUI 

m i r u s , giliai už jauč iame jo ŽMONĄ. S Ū N Ų ir a r 
t i m u o s i u s ir l iūd ime k a r t u . 

JAV LB Socialinių Reikalų taryba 
„Seklyčia " 
„Pensininkas" 

A.tA. 
VYTAUTUI DIJOKUI 

mirus . Velionio žmonai JADVYGAI, sūnui JONUI ir 
art imiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

„Grandies' ' veteranų ratelio šokėjai liūdi netekę 
nepamainomo Vytauto ir, liūdesyje pasilikę, nuošir
džiai užjaučia jo artimuosius. 

Tautinis •Jaunimo ansamblis .Grandis' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKESE\ 

Laima Zavistauskienė, naujoji „Pa
saulio lietuvio" administratorė, ne
seniai apsilankė „Drauge", susi
pažino su redakcija ir administraci
ja. Reikia pažymėti, kad „Draugo" 
spaustuvėje yra spausdinamas 
„Pasaulio lietuvis", tad administra
torei ateityje teks bendradarbiauti 
ir su „Draugo" administratoriumi 
Valentinu Krumpliu. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjunga „Ramovė" Čikagos 
skyriaus metinis narių susi
rinkimas vyks sausio 24 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirin
kime dalyvauti. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", sausio 27 
d., 2 vai. popiet, popietę visi 
atilankiusieji galės praleisti 
su daina, vadovaujant muz. 
Faustui Stroliai, o taip pat 
bus proga susipažinti su poete 
Egle Juodvalke, kuri maloniai 
sutiko atvykti ir pasidalinti 
savo poezijos posmais. Veiks 
laimės šulinys. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

Sol. Laimutė Stepaitienė 
giedos lietuviškų pamaldų 
metu sausio 31 d., sekmadie
nį, 11 vai. r., Cicero Šv. Anta
no bažnyčioje. Mišias už gyvus 
ir mirusius Cicero BALFo sky
riaus aukotojus bei darbuoto
jus aukos kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, vargonuos ir baž
nytiniam chorui vadovaus M. 
Prapuolenis. Tuoj po pamaldų 
vyks metinis BALFo skyriaus 
susirinkimas parapijos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti pa
maldose ir susirinkime. 

REMIA KILNU TIKSLĄ 

Rytoj, sausio 24 d., 3 vai. 
p.p. Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje įvyks religi
nės muzikos koncertas , Au
kos keliu...grįžtu pas Tave". 
„Dainavos" ansamblis nuošir
džiai kviečia lietuvių visuome
nę dalyvauti. Bilietus galima 
bus įsigyti prie bažnyčios įėji
mo koncerto dieną - nuo 1:30 
val.p.p.. 

Tėviškės parapijos pra
nešimu, Amerikoje šiomis 
dienomis lankosi Lietuvos 
Evangelikų-liuteronų Bažny
čios vyskupas dr. Jonas Kai-
vanas, jn. Šalia visų kitų nu
matytų įsipareigojimų, vysk. 
Kalvanas, jn, savo apsilanky
mo metu numato sausio 24 d., 
10:30 vai. r., pasakyti pa
mokslą lietuvių evangelikų-
liuteronų Tėviškės parapijos 
bažnyčioje. 

Klaipėdos dienos me
tinė jūros skautų ir skau
čių iškilminga sueiga ši 
sekmadienį, sausio 24 d., 10 
vai. ryto vyks Lemonte, PLC 
sporto salėje. Raginame visus 
brolius ir seses 9 v.r. dalyvau
ti šv. Mišiose Palaiminto J. 
Matulaičio misijoje, o negalint 
Cia dalyvauti — sekmadienio 
pareigą Dievui atlikti savo 
parapijų bažnyčiose. Sueigoje 
dalyvavimas privalomas vi
siems „Lituanicos" tunto jūrų 
skautams ir „Nerijos" tunto 
jūrų skautėms. Dėvime pilno
mis išeiginėmis uniformomis. 
Tėveliai ir svečiai maloniai 
kviečiami. Po sueigos kavutė 
ir pabendravimas. 

Kaip jau minėta, šįmet 
„Draugas" švenčia 90 metų 
sukaktį. Ta proga ne tik žvel
giame į ateitį, bet atsigrę
žiame ir į praeitį — kartas 
nuo karto spausdindami žinu
tes, nuotraukas ar kitas iš
traukėles iš senųjų „Draugo" 
numerių. Jas paprastai paren
ka dienraščio administrato
rius Valentinas Krumplis. 

BALFo Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas šau
kiamas sausio 31 d., sekma
dienį, 11 vai., Šv. Antano baž
nyčioje, kun. dr. K. Trimakas 
atnašaus šv. Mišias už gyvus 
ir mirusius skyriaus aukoto
jus ir darbuotojus. Giedos sol. 
L. Stepaitienė ir choras, var
gonuos M. Prapuolenis. Tuo
jau po pamaldų (12 vai.) para
pijos salėje bus susirinkimas 
ir užkanda. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti pamaldo
se ir susirinkime. 

DRAUGOFONDAS 
4545 V K 0 M 
Chicmgo, U-*06Ž9 
TeL 773-585-9500 

JUBILIEJINIAI „DRAUGO" METAI 

Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo pastatymui 
Pasaulio lietuvių centro sode
lyje, Lemonte — a.a. Stasio 
Briedžio atminimą pagerbda
mi, giminės, draugai, bei pa
žįstami aukojo: Elena Brie
dienė, Violeta ir dr. V. Mikai-
Ciai, Regina ir Rimantas Griš-
keliai, Halina Žitkuvienė. dr. 
Teresė ir Algis Kazlauskai, 
Maryte ir Jurgis Janickai, 
Gražina ir dr. K. Latožai, 
Aleksas ir dr. D. Vitkai, Bronė 
ir Oskaras Kremeriai. Birutė 
ir Petras Buchai, Aldona ir 
Vytautas Čepėnai, Lietuvių 
Tautine sąjunga. Lietuvių tau
tinis kultūros fondas. Vanda 
ir Vaclovas Mažeikos, Ona ir 
Stasys Budėjai, Emilija ir Liu
das Valančiai, Sofija ir Alek
sas Kikilai, Regina ir Kazys 
Kreivėnai. Elena ir Tadas Va-
rankos, Juozas Žemaitis, Liu
das K. Šlenys. Elena ir Alek
sas Karaliūnai, Alicija ir Alf
redas MikuCauskai, Bronė ir 
Bronius Nainiai, Wanda M. 
Sherksnis ir Edmund Tunku-
nas. Iš viso paaukota 1,500 
dol. 

Pasaulio lietuvių centro ren
ginių komiteto vardu nuošir
džiai dėkoja pirmininkė Bronė 
Nainienė. 

Atvykusieji \ „Dainavos" 
ansamblio koncertą sekma
dienį, sausio 24 d., 3 vai. p.p., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, galės pastaty
ti automobilius Maria aukš
tesniosios mokyklos aikštėje 
(įvažiavimas iš 67tos gatvės, 
tuoj į rytus nuo California Ave 
ir 67th sankryžos). 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės narių metinis susi
rinkimas šaukiamas sausio 31 
d. Marijos Nekalto Prasidėji
mo mokyklos salėje, 4420 S. 
Fairfield Ave., tuoj po 10:30 
vai. lietuviškų Mišių. Prieš su
sirinkimą bus renkama LB so
lidarumo įnašai ir aukos LB 
Krašto valdybos reikalams. 
Taip pat valdyba visus vaišins 
kavute ir pyragais. Nariai bei 
svečiai prašomi dalyvauti ir 
palengvinti iždininkės darbą, 
surenkant nario solidarumo 
įnašus. 

Ateitininkų namų narių 
susirinkimas vyks sekmadie
nį, sausio 31 d. Ateitininkų 
namuose, tuoj po 11 vai. šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Prieš susirinkimą bus už
kandžiai .Vyks svarbūs prane
šimai ir naujos valdybos rinki
mai. Visi nariai, mecenatai ir 
rėmėjai kviečiami dalyvauti. 

Šiais metais J)raugui" šven
čiant 90 metų amžiaus su
kakti, belieka palinkėti dar 
kita tiek metų, atliekant labai 
didelį vaidmenį lietuvybės iš
laikymui ne tik išeivijoje, bet 
ir pačioje Lietuvoje, kur tau
tinė sąmonė dar yra gerokai 
50 metų komunistinės prie
spaudos sužalota. 

Prieš penkerius metus, 
J)raugui" nebesuduriant galo 
su galu ir Tėvams marijonams 
pavargus nuo nuolatinių sub
sidijų, buvo įsteigtas Draugo 
fondas. Jo tikslas buvo (ir yra) 
„Draugo" skaitytojų aukomis 
sutelkti milijoninį fondą, ku
rio investavimo pelnu būtų ap
mokami metiniai „Draugo" lei
dybos finansiniai trūkumai, 
nupirkti nauji kompiuteriai, 
spaustuvės mašina bei kiti 
reikalingi įrengimai. 

Gerųjų „Draugo" skaitytojų 
bei organizacijų dėka, Draugo 
fondo narių, garbės narių bei 
rėmėjų pastangomis Draugo 
fondo kapitalas jau arti milijo
no, o „Draugo" leidybai iki šiol 
išmokėta 285,400 dolerių iš 
sėkmingų investavimų prie
auglio. 

Palyginti greitas Draugo 
fondo augimas yra tampriai 
surištas su paties „Draugo" 
kokybe ir jo leidybos administ
ravimu, kuris labai pagerėjo, 
„Draugo" administravimą 
prieš pusantrų metų perėmus 
Valentinui ir Silvijai Krump
liams. Anksčiau buvę nuosto
liai 1998 metais pavirto pelnu. 
„Draugo" puslapiai nuolat gra
žėja, auga ir senų, ir naujų 
bendradarbių straipsniais, ak
tualijomis ir korespondencijo
mis, darbštaus redakcinio ko
lektyvo pastangomis, vado
vaujant pareigingai, sugeban
čiai vyr. redaktorei Danutei 
Bindokienei. Nesunku supras
ti, kad JDraugo" turiniu ir 
nauja administracine leidybos 
santvarka patenkinti „Drau
go" skaitytojai gausiai aukoja 
Draugo fondui, kuris reikalin
gas ilgametinės JDraugo" lei
dybos užtikrinimui, to milijo
no pasiekimui artimu metu. 
Brandų amžių pasiekusiam 
JDraugo" dienraščiui, jo leidė
jams, redakciniam kolektyvui, 
administraciniam ir spaustu
vės personalui linkime tvirtai 
ir sėkmingai dar daugelį metų 
tęsti vienintelio už Lietuvos 
ribų dienraščio JDraugo" lei
dybos darbą ir plačiai skleisti 
lietuvišką žodį. Draugo fondas 
visuomet Jums bus finansine 
atrama ir parama debesuotose 
ir saulėtose dienose, keliau
jant į 100-tąjį jubiliejų ir dar 
daugelį jų ateinančiame šimt
metyje. 

DF vardu: 
Bronius Juodelis 

Dėmesio! Steigiamas Čika
goje teatras. Vasario 3 d., tre
čiadienį, 7 vai. vak., Jaunimo 
centro kavinėje įvyks organi
zacinis teatro susirinkimas. 
Kviečiame susirinkime daly
vauti įvairius talentus, scenos 
darbuotojus. Reikalingi tiek 
vaidybai, tiek scenos techni
kai. Bus sudaromas teatro ko
mitetas. Teatras veiks LB kul
tūros tarybos globoje. 

Sausio 26 d., antradienį, 
10 vai. ryte. Cicero Town 
Hali pastato antrame aukšte 
(Court Room), Cicero miesto 
taryba perskaitys rezoliuciją 
Vasario 16-osios proga. Lietu
viai raginami jausti pareigą ir 
kuo gausiau dalyvauti, paro
dydami miesto tarybai savo 
tautinę vienybę ir išreikšti pa
garbą šiam įvykiui. Daugiau 
informacijų teikia Mindaugas 
Baukus, tel. 708-863-9849. 

NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO 
FONDE 

Su 1,000 dolerių: 
a.a. Aldonos Jankauskaitės, 

garbės narės palikimas, gau
tas per E. Baršketienę, Hins-
dale, IL. 

Su 200 dolerių: 
Jurgis ir Regina Mikailos, 

garbės nariai, iš viso 1,400 
dol., Seminole, FL. 

Su 100 dolerių: 
Julius ir Frances Pakalkos 

(126.12 dol.), iš viso 826.12 
dol., Beverly Shores, IN. 

Dr. Danguolė Vitkus (110 
dol.), iš viso 640 dol. Palos 
Hts., IL. 

Stasė Kazlas, garbės narė, 
iš viso 1,400 dol., Chicago, LL. 

Liuda ir Vytautas Germa
nai, iš viso 700 dol., Lisle, IL. 

C. A. Kučėnas, iš viso 300 
dol., Orange, CA 

Amanda ir Algirdas Mulio-
liai, iš viso 250 dol., Euclid, 
OH. 

Su 50 dolerių: 
Michailina ir Antanas Bajer-

čius, iš viso 360 dol., Miami 
Beach, FL. 

Salomėja Duobienė, iš viso 
150 dol., Norwood, MA. 

Eugenija ir Juozas Pažerū-
nai, iš viso 300 dol., Melrose 
Park, IL. 

Dalia ir Kęstutis Ječius, iš 
viso 400 dol., Villa Park, IL. 

Su 30 dolerių: 
Izabelė Burkauskas, iš viso 

160 dol., Chicago, LL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

Aa. Aldonos Jankauskai
tės pomirtinis 1,000 dolerių 
palikimas gautas Draugo fon
de, jai suteikiant DF garbės 
narės vardą. Palikimą įteikė 
jos draugė Eug. Baršketienė, 
per JDraugo" redaktorę D. 
Bindokienę. Dėkodami už 
stambią paramą Draugo fon
dui, visiems a.a. Aldonos Jan
kauskaitės draugams ir drau
gėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

ALMOS FONDAS 

Los Angeles, CA, lietu
viai rašo: „Onutė ir Pranas 
Dovydaičiai, ilgamečiai mū
sų telkinio gyventojai, ar
timųjų ir draugų tarpe šventė 
savo vedybinio gyvenimo 60 
metų jubiliejų. Ta proga, vie
toj dovanų, Almos fondui au
kojo: Elena ir Karolis Milko-
vaičiai, Liucija ir Antanas 
Mažeikos, Julija ir Jonas Pet
roniai, Stasė ir Kazys Griciai, 
Izabelė Oksienė, Danutė Kaš-
kelienė, Petras Maželis ir 
Rūta Šakienė". Iš viso paauko
ta 300 dol. 

Stasė Kazlienė, Chicago, 
IL, aukojo 150 dol. 

Marius T. Daugirdas, 
Evanston, LL, per „United 
Way" — 50 dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu — dėkui! Au
kos nurašomos nuo mokesčių, 
tax I.D. 36-4124191. Čekius 
rašyti „Lietuvos Našlaičių glo
ba" , pažymint, kad skirta Al
mos fondui, ir siųsti „Lietuvos 
našlaičių globos" komitetui, 
2711 West 71st Str, chicago, 
IL 60629. 

Birutė Jasaitienė 

Pasaulio lietuvių centro madų parodoje Brone Nainiene su viešniomis Julija Gyliene ir Birute Jasaitiene. 
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

Dr. Česlovas Masaitis, 
Thompson, CT, kartu su pre
numerata atsiuntė dar 105 
dol. .JDraugo" leidybai parem
ti. Jam tariame širdingą ačiū! 

Teofilė Misauskas, New 
Buffalo, MI, atsilygindama už 
, JDraugo" prenumeratą, pridė
jo 105 dol. auką. Esame nuo
širdžiai dėkingi už paramą. 

Alg. Damijonaitis, Elm-
hurst, IX, siųsdamas prenu
meratos mokestį, pridėjo 100 
dol. auką „Draugui". Reiškia
me padėką! 

^ Ž Ž ^ ^ Ž ^ ^ Ž Ž Ž ^ ^ 

Jane Valys, Woodstock, 
CT, parodė savo dosnią širdį ir 
supratimą, kad lietuviška 
spauda labai svarbi užsienio 
lietuvių gyvenime. Ji „Drau
gą" apdovanojo 155 dol. auka. 
Dėkui! 

• Automobilio, namų ir 
l igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave. , 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (sk.) 

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

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 SArcher Ave., Chicago, 
IL 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas, (sk.) 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (ak.) 

• Pr ieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-2334336. (ak.) 

• Greitai persiunčiame 
ir pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija te l . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2147 At lant i c 
Ezpress Corp. (ak) 

• Prie 66 St ir Kedzie Ave 
išnuomojamas 3 kamb. butas. 
Kreiptis:teL708-425-7160. (sk.) 

• Nemokama konsulta
cija telefonu. Patarsime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas kiekvieną mėnesį. 
Atlantic Ezpreas Corp. tel. 
630-257-8652, nemokamas 1-
888-615-2148. (ak.) 

• DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Driver's Lic.), Illinois ID., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2651 (ak.) 

y//J'rrr//////Armrssrs/irj^^^ 
• Legaliai dar galima 

išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (ak.) 

• J a d v y g a Kuncait is 
Giedraitienė tęsia mergytės 
metinę paramą, atsiųsdama 
„Saulutei", Lietuvos vaikų 
globos būreliui, $240. Per 
JSaulutę" rėmėjas gali remti 
konkretų vaiką, paaukodamas 
$20 per mėnesį (t.y. $240 per 
metus), gauna vaiko adresą, 
aprašymą ir, jei nori, bet 
nebūtina, gali asmeniškai su 
remiamu vaiku bei jo šeima 
bendrauti. Labai ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, EL 60069. TeL 
(847) 537-7949. TAX m #36-
3003339. (ak.) 

• Aa . Janinos (Joannos) 
Kirvaitienės atminimui per 
jos vyrą Kęstutį Kirvaitį 
JSaulutei", Lietuvos vaikų 
globos būreliui, buvo suaukota 
$620. „Saulutė" nuoširdžiai 
užjaučia a.a. J. Kirvaitienės 
vyrą, sūnus, tėvelį bei kitus 
artimuosius ir dėkoja auko
jusiems padėti vargingai gyve
nantiems Lietuvos vaikučiams, 
kuriais, net pati sunkios ligos 
paliesta, a.a. J. Kirvaitienė 
rūpinosi ir rėmė. JSaulutei" 
aukojo: R. Mingėla, I. Homyk, 
I.D. Tįjūnėlis, N. L. Kalvaitis, 
A Katele Lawler, M. Kusak, R. 
A Marchertas, D. A Urbutis, 
N. R. Kasuba, D. J. Liubinskas, 
M. E. Vasiliauskas ir L. 
Kizlaitienė. (ak.) 

• Augiu Seimą globoja du 
našlaičius Lietuvoje. Pratęs
dami globą kitiems metams, jie 
atsiuntė $300. Dėkojame! 
JLietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. 
(ak.) 

• Chris t ie ir Robert 
Šilbajoriai, Durham, NC, 
atsiuntė $150. Tai nauji 
Lietuvos našlaičių globėjai. 
Dėkojame! JLietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629. (ak.) 

• Aleksas Liutkus, Euclid, 
OH, rašo: „Kadangi esu jau 
seniai išėjęs į pensiją, šiais 
metais prašiau savo sūnaus 
nepirkti dovanų Šv. Kalėdų 
proga, o bet kokią sumą pa
aukoti Lietuvos našlaičiams. 
Sūnus tam pritarė ir man do
vanojo $100. Prie tos sumos 
mudu su žmona pridėjome savo 
$50. Tuo būdu siunčiame $150 
• vieno našlaičio metinę 
paramą". Dėkojame! „Lietu
vos Naš la i č iu globos" 
komitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. (ak.) 

• Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsun
kins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Skambinkite: 708-
424-4425, adresas: 4931W. 95 
St., Oak Lawn, IL. (sk.) 

• J u o z a s Bacevič ius 
užpildo pajamų mokesčiu 
(Income Tax) formas. Skam
binti tel 708-403-7334 (ak.) 

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

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

8641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniai* 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 708-386-3369 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 &Pula*kiRd.,aucago,IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Chrflmėa) ir kriminalinės bylos 

6247 SKedsie Avenue 
Chicago, LL 60629 
TeL 773-776-8700 

Tcll free 24 hr. 886-7766742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki7v.v. 

šeltad.9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvei aso »Diaugir) 
TeL 778-SS4-01OO. 

TeL 6SO-187-0900, Lement, IL 

ADVOKATU 
E. BŪDVYČIO, J. CIVILIO 

ir partnerių 
hotitoca ̂ asasapi 

• nekilnojamo turto ir 
• paveldėjimo tvarkymas 

RoUualsja 4, S0M Vilnius, Lietuva 
T N \ ( t n i ) d l 4 M 
rax ( t70 l ) lSMM 

ADVOKATAI 
LJELane k LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniikų sužeidimu ir kt. bylose. 
— 6 Archer Am, Chicago, 
IL eOCBL TeL S47-M1-76M 

(kalbami! lietuviškai). Mes jOsų 
paslattgaeas 7 dienas per savaite. 


