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Valstybės vadovai atiduoda 
pagarbą Bažnyčiai 

V i l n i u s , spalio 8 d. (Elta-
BNS) — „Bažnyčia šiandien 
gali tapti svarbia naujų žmo
nių sambūrj, naują bendruo
meniškumą kuriančia jėga", 
sakė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, sveikinda
mas -konferenciją „Pilietinė 
visuomenė ir subsidiarumo 
principas pokomunistinėse ša
lyse". Ši konferencija, sureng
ta penktadienį Vilniaus uni
versiteto Senato salėje, yra 
dalis tarptautinio projekto 
„Bažnyčios vaidmuo pokomu
nistinių transformacijų pro
cese". 

„Šiandien, prabėgus dešimt
mečiui nuo lemtingų per
mainų visoje Rytų Europoje, 
ne vienos valstybės visuomenė 
vis dar tebeieško savosios ta
patybės. Tebeieško kelių į so
lidariai gyventi gebančią pilie
tinę visuomenę. Tiek Lietuvos, 
tiek pasaulio istorijoje Baž
nyčia ne kartą reiškėsi kaip 
aktyvi žmogaus orumo bei 
pamatinių teisių gynėja. Jos 
nuostatos ir vertybės buvo ir 
išlieka tvirta dvasine atrama 
daugeliui žmonių. Beveik pen
kis dešimtmečius Bažnyčia 
Vidurio ir Rytų Europoje buvo 
totalitarinės ideologijos prie
vartai ir destrukcijai besi
priešinanti institucija. Šian
dien ji gali tapti svarbia naują 
bendruomeniškume kuriančia 
jėga", kalbėjo V. Adamkus. 

V. Adamkus pJfelBte svars
tyti „aktualius šiandienos 
klausimus", kokia Bažnyčios 
veikla padėtų atkurti pilieti
nei visuomenei būtiną žmonių 
tarpusavio pasitikėjimą ir so
lidarumą. Konferencijos pa

vadinime minimas sffbsidiaru-
mo principas kaip tik ir 
reiškia savitarpio pagalbą 

Lietuvos Respublikos Seimo 
vardu konferenciją pasveikino 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Nagrinėjant pi
lietinės visuomenės klausi
mus, labai svarbus dalykai 
yra savarankiškumas ir atsa
komybė naudojantis tuo sava
rankiškumu. Labai negerai, 
kai demokratijos ir absoliučios 
individo laisvės Šukiais dang
stosi anarchija, egotizmas, in
dividualus arba grupinis ben
drijos jausmo praradimas. 
Taip būna ne tik Lietuvoje, 
bet ir kaimyninėse šalyse, pa
tiriančiose sunkumų atku
riant demokratinius, krikš
čioniškus pilietinius pagrin
dus", sakė Seimo pirmininkas. 

Vyskupas Jonas Boruta 
sakė, kad atvira visuomenė 
privalo palaikyti Dievo leistą 
įvairovę, kad nė vienas žmo
gus nebūtų suvienodinamas. 
Lygindamas Bažnyčios įtaką 
visuomenei pirmosios nepri
klausomybės metais ir dabar, 
vyskupas pabrėžė, kad su 
Bažnyčios žodžiu dabar nela
bai skaitomasi. Prieš karą vi
suotinės pažangos keliu buvo 
žengiama sparčiau, nes senoji 
visuomenė buvo stipriau vei
kiama krikščioniško tikėjimo, 
Bažnyčios žodis buvo svarbus. 

Bažnyčios įnašą į pilietinės 
visuomenės kūrimą vyskupo 
požiūriu konferencijoje nagri
nėjo Kauno arkivyskupas me
tropolitas Sigitas Tamkevi-
čius, pasauliečio požiūriu — 
politikos apžvalgininkas dr. 
Kęstutis Girnius. 

Centristai pažėrė priekaištų 
prezidentui 

Vi ln ius , spalio 8 d. (BNS) 
— Penktadienį su prezidentu 
Valdu Adamkumi susitikusi 
Centro sąjungos vadovybė 
priekaištavo prezidentui nepa
reiškus aiškios nuostatos Ig
nalinos atominės elektrines 
(IAE) uždarymo klausimu ir 
kad jis neva pernelyg susita
patino su konservatorių par
tija. 

Centro sąjunga buvo pagrin
dinė V. Adamkaus rėmėja per 
prezidento rinkimus 1998 me
tais. 

Centro sąjungos pirminin
kas Romualdas Ozolas žur
nalistams teigė, k*ad pagrindi
nis priekaištas prezidentui 
buvo dėl Ignalinos elektrinės. 

Tačiau prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė 
tvirtino, kad prezidento nuo
stata visuomet buvo nuosekli 
ir aiški — jis visuomet ragino 
vyriausybę ir Seimą kuo 
greičiau priimti valstybinę 

* Kadenci ją ba igės prezi
d e n t a s Algirdas Brazaus
k a s dabartiniam valstybės va
dovui Valdui Adamkui penk
tadienį išdėstė savo jau anks
čiau viešai skelbtą neigiamą 
požiūrį į galimą Lietuvos san
dorį su „Williams". „Lietuva 
turi pasirinkti, kas yra ma
žiau bloga Lietuvai, nes gero 
aš čia nematau nieko", po su
sitikimo žurnalistams sakė A. 
Brazauskas, pats pareiškęs 
pageidavimą pasikalbėti su 
prezidentu. A. Brazausko nuo
mone, atsisakyti tokio sando
rio, koks dabar yra numato
mas, Lietuvai kainuotų pigiau 
nei jį pasirašyti. mm 

energetikos strategiją ir vyk
dyti dar LDDP administraci
jos laikais prisiimtus tarptau
tinius įsipareigojimus. Pasak 
jos, prezidentas pritaria, kad 
būtų numatyta konkreti pro
grama, kaip IAE veiks toliau. 
„Reikia aiškiai numatyti ir 
laiką, ir galimybes ją už
daryti, nes anksčiau ar vėliau 
tai reiks padaryti", sakė V. 
Gaižauskaitė. 

Prezidentas iš centristų taip 
pat išgirdo priekaištų dėl neva 
pernelyg didelio susitapatini
mo su konservatorių partija. 
„Susiklostė padėtis, kada ir 
prezidentūroje aprobuojami 
sprendimai, faktiškai sufor
muoti ir atstovaujami vienos 
partįjos, o pateikiami kaip 
Lietuvos visuomenes intere
sai", piktinosi R. Ozolas. 

Centristai mano, kad prezi
dentas turėtą labiau ieškoti 
„politinio konsensuso' ir ne
ignoruoti kitų partįjų". 

Tačiau prezidentas mano, 
kad valstybės vadovas privalo 
kuo aktyviau bendradarbiauti 
su valdančiąja partija, nes 
būtent ji daro praktinius 
sprendimus, sakė prezidento 
atstovė. „Šiandien tauta yra 
patikėjusi mandatą konserva
toriams. Galbūt rytoj tai bus 
centristai", sakė V. Gaižau
skaitė. 

Susitikime centristai Lietu
vos ekonominę padėtį įvertino 
kaip „labai rimtą" ir prašė 
prezidento, kad jis pasiūlytų 
finansų veiklą reguliuojančių 
įstatymų pateikimą. „Valsty
bės lėšos įvairiausiais kana
lais teka į privačių žmonių 
kišenes. Jeigu jau taupome. 

„LUKoil" atsisako 
bendradarbiauti su Lietuva 

Vilnius, spaho 8 d. (Elta- tiekėja. „Mažeikiams ur "LU-
BNS) — „LUKoil Baltija" at- Koil" reikia gerų darbo santy-

.m0Š 
Nuotr- Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saiaiai-gas spalio 7 dieną Briuselyje susitiko su Europos 
Sąjungos plėtros komisaru, Vokietijos pareigūnu Guentar Verheugen. iš kurio išgirdo nemažai optimistinių 
minčių Lietuvos stojimo į Europos Sąjuiifa atžvilgiu <EKa> 

Iš Briuselio L ie tuva gali 
sulaukti palankių žinių 

Briuselis , spalio 8 d. (Elta) įvertinti tas valstybes, kurios 
— Europos Komisija (EK) yra 
nusiteikusi kitą savaitę reko
menduoti, kad derybos dėl na
rystės Europos Sąjungoje būtų 
pradėtos su likusiomis šešio
mis kandidatėmis, tarp jų — 
ir Lietuva. 

Tai tikriausiai bus padary
ta, nepaisant abejonių, ar kai 
kurios kandidatės pasiekė pa
kankamą pažangą, rašoma 
naujausiame savaitraščio 
„European Voice" numeryje. 

Šį savaitraštį Briuselyje 
leidžia įtakingas žiniasklaidos 
priemones valdanti „The Eco-
nomist Group". 

Rašinyje teigiama, kad 
kiekvieną antrosios grupės 
valstybę pakviesti prie derybų 
stalo EK nusprendė dėl politi
nio spaudimo atlyginti kandi
datėms už jų pastangas įgy
vendinant reformas ir indėlį į 
Kosovo kampaniją. Lietuvai, 
Latvijai ir Slovakijai toks 
kvietimas bus pasiūlytas dėl 
jų pasiektos pažangos bei įgy
vendinamų reformų, o Rumu
nijai ir Bulgarijai — labiau 
dėl to, kad jos parėmė Vaka
rus per Kosovo konfliktą, ra
šo savaitraštis. 

Pasak „European Voice", 
Europos Sąjungos vadovai aiš
kiai leido suprasti, kad jie yra 
nusiteikę gruodžio mėnesį per 
viršūnių susitikimą Helsinky
je pradėti stojimo procedūras, 
kuriose dalyvautų visos dvyli
ka kandidačių. Pusė jų akty
vias derybas pradėti buvo pa
kviestos jau prieš dvejus me
tus, o likusios iki šiol laukia 
tokio kvietimo. 

Bet ES plėtros komisaras 
Guenter Verheugen savo ruož
tu iš kandidačių pareikalaus 
didelio užmokesčio, įspėdamas 
jas, kad derybos gali būti sėk
mingai baigtos tik tada, kai 
kandidatės savo ekonomiką ir 
teisinę sistemą visiškai pride
rina prie ES reikalavimų. 

Remiantis „European Voi
ce", visoms kandidatėms nebe
reikės vienu metu derėtis dėl 
tų pačių klausimų. Tokia tvar
ka iki šiol trukdė deramai 

tai susitvarkykime visų pirma 
valstybinių lėšų naudojimą", 
sakė Centro sąjungos vadas R. 
Ozolas. 

Centro sąjunga kartu pa
siūlė kuo greičiau suteikti 
daugiau laisvės savivaldy
bėms, kad jos pačios galėtų 
kaupti biudžetą. Prezidentas 
pritarė šiai nuostatai. 

yra daugiau nuveikusios nei 
kitos kandidatės. Naujasis po
žiūris leis kandidatėms pa
siekti greitą pažangą ir ne
laukti, kol jas pasivys kitos 
valstybės. 

Rašinyje minima ir tai, kad 
Lietuva bei Slovakija neseniai 

paskelbė brangius ir savo val
stybėse nepopuliarius planus 
uždaryti atomines elektrines, 
taip mėgindamos atsiliepti į 
ES valstybių, nusiteikusių 
prieš branduolinę energetiką, 
susirūpinimą. Viena pagrindi
nių tokių valstybių — Austrija 
— primygtinai reikalavo, kad 
derybos neprasidėtų, kol vals
tybės neįsipareigos uždaryti 
reaktorius. 

stovas spaudai Aleksandras 
Juozapaitis pranešė, kad Ru
sijos naftos susivienijimas 
JLUKoil" atsisakė bendradar
biauti su Lietuvos vyriausybe. 
ir, įvykdęs įsipareigojimus, į 
Lietuvą tieks tik tiek naftos. 
kiek jam pačiam pasirodys 
naudinga. 

Rusijos verslovė Lietuvos 
vyriausybei pasiūlė per metus 
tiekti 6 milijonus tonų naftos. 
„Kadangi į 'LUKoil' pasiūlymą 
vyriausybė neatsakė, mes ma
nome, kad tai yra ignoravi
mas", teigė A. Juozapaitis. 

„LUKoil" neatmeta gali
mybės, kad yra ignoruojama 
nenorint pakenkti „Williams" 
atėjimui į Lietuvą. 

Tuo tarpu „VVilliams" dar 
ketvirtadienį pareiškė viltį, 
jog rusai bus sudominti tiekti 
naftą. JAV *versloves „VVil
liams International" preziden
tas patikino, kad „LUKoil" lai
ko gana svarbia žaliavos 

kių, ir mes esame už tai. kad 
šie santykiai butų kuo glau
desni^, sake jis. 

Anot „VViliiams Internation
al" prezidento John Bumgar-
ner. „LUKoil" Lietuvoje turi 
bendrų įmonių ir nenorės, jog 
šios įmonės dirbtų nepelnin
gai. Be to. ,Wiltiams" vadovo 
nuomone, Rusija norės ekspor
tuoti naftą per Būtingės naf
tos terminalą, kadangi tai pi
giausias eksporto kelias į 
Vakarus. 

Prezidentūra ramiai reaga
vo į ..LUKoil" paskelbta keti
nimą toliau nebendradarbiau
ti su vyriausybe. 

„Ne pirmą kartą "LUKoil" 
grasina, todėl teks prie to pri
prasti", sakė prezidento atsto
vė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė. Ji pažymėjo, kad dery
bos naftos klausimai? bus tę
siamos su visais būsimais ben
drininkais. 

Latviai nori iš traukti pr ie 
Šventosios nuskendusį rusų 

laivą 

Žmogaus teisių gynėjai 
susirūpina A, Butkevičiaus likimu 

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— Tarptautinės Helsinkio 
Žmogaus teisių federacijos 
ataskaitoje teigiama, kad Sei
mo nario Audriaus Butke
vičiaus suėmimas ir jo parla
mentinio neliečiamumo atė
mimas buvo neteisėti. 

Lietuvos Žmogaus teisių 
asociacija ketvirtadienį išpla
tino šios ataskaitos dalį, ku-

Nuomininkai galės 
privatizuoti 

negrąžintinus 
būstus 

Vilnius, spalio 7 d. (Elta) 
— Nuomininkai savo pra
šymus privatizuoti būstą, ku
rio savininkai nenori su
sigrąžinti, galės pareikšti per 
pusmetį nuo jo įrašymo į Ne
kilnojamojo turto registrą. 
Tokią gyvenamųjų patalpų 
privatizavimo tvarką nustatė 
vyriausybė. 

Gyvenamųjų namų, jų dalių 
ar butų, į kuriuos jų savinin
kai nekandidatuoja, vertė bus 
nustatoma pagal pernai pa
tvirtintą tvarką. Už išper
kamą būstą pirkėjas privalės 
sumokėti 20 proc. jo vertės, li
kusi būsto dalis bus perduota 
neatlygintinai. 

Jeigu pirki n o-pardavimo 
sutarties sudarymo dieną tarp 
nuomininko šeirr.'S narių bus 
I grupės invalidas arba vaikas 
invalidas iki 16 vietų, kuriam 
būtina nuolatine slauga, II 
grupės invalidu ir senatvės 
pensininkų, tarp kurių nėra 
darbingų asmenų jie turės su
mokėti pusę minėto piniginio 
įnašo sumos. Tokia nuolaida 
bus taikoma ir našlaičiams iki 
18 metų, jeigu jie yra pagrin
diniai nuomininkai. 

Už privatizuojamus būstus 
gautas lėšas numatoma per
vesti į valstybės biudžetą, at
metus pinigus, išleistus būs
to išpirkimo dokumentams 
rengti. 

rioje kalbama apie žmogaus 
teisių pažeidimus Lietuvoje. 
Joje A. Butkevičiaus teismas 
įvardijamas kaip „tebekelian-
tis susirūpinimą dėl pažeistų 
žmogaus teisių". 

Dokumente sakoma, kad A. 
Butkevičiui pateikti kaltini
mai nebuvo paremti teisiniais 
įrodymais. Be to, A. Butke
vičiaus kardomasis kaltinimas 
buvo pratęstas be teismo 
sprendimo, kaip to reikalauja 
įstatymas. 

Ataskaitoje atkreipiamas 
dėmesys, kad nė vienas teis
mas, nagrinėjęs šią bylą, neat
sižvelgė į tai, kad įrodymai 
prieš A. Butkevičių buvo su
rinkti neteisėtais būdais — 
pasiklausymo priemonėmis. 
Taip pat pažymima, kad A. 
Butkevičiui, kalinčiam Vil
niaus sustiprinto režimo Pa
taisos darbų kolonijoje, ne
leidžiama susitikti su jo rin
kėjais. 

A. Butkevičius tebėra Seimo 
narys, nes vasarą Seime ap
kaltai pareikšti neužteko bal
sų. 

A. Butkevičius pernai lap
kritį buvo nuteistas kalėti 5.5 
metų už pasikėsinimą suk
čiauti stambiu mastu, tačiau 
kalėjime, įskaitant laiką iki 
teismo, jau praleido beveik 
dvejus metus. 

* Rolando Pakso vado
vaujama vyriausybė svars
tys galimybę Lietuvoje įteisin
ti azartinius žaidimus. Prem
jero Gedimino Vagnoriaus va
dovaujamas kabinetas buvo 
pradėjęs svarstyti lošimų le
galizavimą, tačiau kol projek
tai buvo rengiami, G. Vagno
rius atsistatydino. Krikščionys 
demokratai, išgirdę apie ke
tinimus įteisinti azartinius lo
šimus, rengiasi tam aktyviai 
pasipriešinti. Pasak šaltinių. 
Lietuvoje dabar yra apie 10 
nelegalių kazino. Lošimo na
mų įteisinimo šalininkai tei-

Klaipėda, spalio 8 d. (BNS) 
— Praėjusį penktadienį ties 
Šventąja, apie 15 jūrmylių 
nuo kranto, nuskendo Rusijos 
didysis žvejybos laivas-šaldy-
tuvas „Agat", kurį laivas-vil-
kikas tempė ii Karaiiauciar**, į 
Latviją. „Agat" guli 30 metrų 
gylyje. 

Latvijos bendrovė žada iš
traukti Lietuvos teritoriniuose 
vandenyse nuskendusį laivą, 
kurio iškėlimu iš dugno turės 
pasirūpinti laivo savininkai. 

Klaipėdos jūrų uosto kapito
nas Nikolajus Severinčikas 
teigė, kad kol kas tiksliai nėra 
žinoma, kas yra tikrasis laivo 
savininkas. Su N. Severenėiku 
ketvirtadienį susisiekė ir laivo 

gia, jog neįteisinusi šių įstai
gų ir negaudama iš to mokes
čių, valstybė praranda daug 
lėšų, be to, nemažai lėšų ne
tenkama, lošimų mėgėjams iš 
Lietuvos vykstant žaisti į tei
sėtai veikiančius Latvijos. 
Lenkijos ar Karaliaučiaus ka
zino. 

* Paprašyti nurodyti vi
suomeninę instituciją, ku
ria jie labiausiai pasitiki, 75 
proc. „Baltijos tyrimų" ap
klaustųjų pasirinko Lietuvos 
žiniasklaidą, o 71 proc. —pre
zidento tarnybą, trečioje vieto
je žengia Bažnyčia, kuria pasi
tiki 64 proc. apklaustųjų. Pa
kankamai daug nuo jos atsilie
ka Lietuvos bankas, kuris pa
tikimas atrodo 49 proc. apk
lausoje dalyvavusių žmonių 

* Seimo sveikatos reikalu 
komitetas nusprendė kreip
tis į Žurnalistų etikos komi
siją dėl asmens sveikatos slap
tumo pažeidimų. Prieš 2 
savaites Vilniaus kardiochi
rurgai rengėsi persodinti širdį 
6 metų mergaitei iš Že
maitijos. Operacija neįvyko. 
nes paskutinę minutę ketve
rių metų organu aukotojo arti
mieji atsisako aukoti persodi
nimui jo organus. Vilniaus 
universiteto ligonines Santa -
riškių klinikos kardinchirurgt-
jos klinikos vadovas profeso
rius Vytautas Sirvydis del to 
apkaltino žurnalistus, kurie 
bandė nufilmuoti ir nufoto
grafuoti organų pervežimą 
sraigtasparniu iš Klaipėdos i 
Vilnių. BN'S' 

savininku prisistatė Latvijos 
bendrove JLiepajas metalur
gas", tačiau uosto kapitonas 
kol kas negavo jokių doku
mentų, patvirtinančių šį fak
tą. 

LifcpoĮuo u«!DuK]i'-: Uf̂ gfe keti
nanti iš jūros traukti 75,000 
JAV dolerių*vertės laivą, kuris 
iš Karaliaučiaus uosto Pio-
nersko buvo plukdytas į Lat
viją supjaustyti į metalo lau
žą. 

Latviai laivo iškėlimo dar
bams ketina samdyti Lietuvos 
bendroves. Šie darbai kainuos 
keliskart daugiau, nei laivo 
vertė. 

Praėjusį penktadienį plau
kiant audringa jūra. velkamas 
laivas emė skęsti, tempdamas 
paskui save vilkiką ..Taifun". 
Lyną nukirtus, vilkikas išgel
bėtas. Nuskendusiame laive 
žmonių nebuvo. 

Po šio įvykio Uosto kapito
nas trims paroms buvo sulai
kęs vilkiką „Taifun". norint 
išsiaiškinti, kaip nuskendo 
Rusijos laivas .Agat" ir kokią 
tai padare žalą gamtai. 

Aplinkosaugininkai 500 litų 
bauda už sanitarijos taisyklių 
pažeidimus nubaudė Kara
liaučiaus vilkiko „Taifun" ka
pitoną Eugenij Pastuchov. 
Kapitonas sumokėjo baudą, ir 
spalio 4 d. laivui buvo leista 
išplaukti. 

Nuskendus laivui. į aplinką 
pateko naftos teršalų. Aplin
kosaugininkai negali pareikšti 
pretenzijų dėl išsiliejusių ter
šalų, nes audra juos išsklaidė, 
ir nuvykus į įvykio vietą, jų 
nebuvo rasta. 

Jūros dugne laivas, pasak 
jūros specialistu, gali trukdyti 
žvejams ir didiesiems laivams. 
Klaipėdos jūrų uosto kapitono 
valdyba perspėjo jūrininkus 
apie šj laivą ir pažymėjo 
...skenduolį" jūrlapiuose. 

K AL END O R J US~ 
Spalio 9 d.-. Branguuti, Diony

zas. Eleuterijus, Cloditas. Rustikas. 
Virgaiie 

Sp:ilio 10 d.: Butaute. Danie
lius. Gtlvydas. Jogaucias. Pranciš
ka*. 

Spalio 11 d.: Dtaugvyde, '"•:• 
manas. Kvirinas. Rimgaudas, Va
lei-. Zinaida Zina Kolumbo diena 
JAV 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood A ve. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATEITININKŲ STUDIJŲ 
DIENOS 

Pervažiavę per Dainavos 
vartus priartėjome prie Baltų
jų rūmų. Žiūrime — trūksta 
didelio prieš juos augusio me
džio, o jo vietoje — Rūpintojė
lio statula. Daugelis šią vasa
rą nesilankę Dainavoje patyrė 
kelias naujoves atvykę į 1999 
m. Studijų savaitę. Supuvęs 
medis nupjautas. Jo vietoje 
pastatytas iš kitur atvežto me
džio ir Studijų savaitgalio 
metų pašventintas liaudies 
skulptoriaus bei dievdirbio A. 
Teresiaus Rūpintojėlis. Studi
jų dienose buvo ir kitokių pa
keitimų. Tas dienas praeityje 
ruošdavo Ateitininkų taryba 
ar Ateitininkų federacija, o 
šiemet programą ruošė ir ad
ministravo nauja grupė žmo
nių. Sendraugiai ateitininkai 
— dr. Linas Sidrys, dr. Vainis 
Aleksa. Rita Venclovienė, Al
gis Kazlauskas ir kiti. pasi
siūlė sudaryti rengimo komi
tetą. Šiemet, kaip jau įprasta, 
Studijų dienose dalyvavo jau
nos šeimos, seneliai, studen
tai, ir kiti. Vieni buvo tų dienų 
„veteranai", kiti dar „naujo
kai"'. 

P e n k t a d i e n i s 
Penktadienio vakare žiūrė

jome filmą ..Partizanės", prieš 
kelis metus pasirodžiusį Lie
tuvos televizijoje. Po to Studi
jų dienų dalyviai pareiškė sa
vo nuomones apie filmą — ar 
nežinantys to istorijos laiko
tarpio gali filmą žiūrėti ir pan. 

Šeš tad ien i s 

Šeštadienis buvo užimtas 
įvairiais pranešimais. Sociolo
gijos doktorantė ses. Daiva 
Kuzmickaitė skaitė pranešimą 
„Tarp dviejų pasaulių", kuria
me ji supažindino su savo 
moksliniu darbu, interpretuo
jančiu pokalbiu su 43 neseniai 
iš Lietuvos atvykusiais. Ji sa
vo išvadas pateikė socialinių 
teorijų rėmuose, cituodama 
naujųjų imigrantų prisitaiky
mo ir asimiliacijos problemas, 
kalbėjo apie stipriuosius ir 
silpnuosius '.emocinius ir so
cialinius) ryšius. Ses. Daiva 
apibūdino kuo ši imigracijos 
banga panaši ir kuo ji skiriasi 
nuo „grinorių" ir „dypukų" 
'Dievo paukštelių) imigrantų 
bangų. Įdomu išgirsti kokį 
skirtumą pasisakymuose turė
jo amžius, lytis, religija, anglų 
kalbos mokėjimas ir statusas 
(su viza ar nelegaliai čia gyve
nantys i. 

Laima Šalčiuviene pasidali
no savo patirtimi trijų mėne
sių apsilankymo Lietuvoje 
pranešimu „Sveikina Lietuvos 
ateitininkai". Išgirdome kaip 
praėjo Lietuvos ateitininkų 10 
metų atsikūrimo sukakties 
paminėjimas. Toji šventė vyko 
liepos 23-25 d. Vytauto Didžio
jo universitete. Kaune. Daly
vavo maždaug 500 asmenų, 
kurių tarpe buvo tik pustuzi
nis išeivijos atstovų. Paskaiti
ninkai toje šventėje pabrėžė 
ateitininkų svarbą šių dienų 
Lietuvoje ir įsipareigojimą 
dirbti su Lietuvos kaimo gy
ventojais. Ateitininkams būti
na turėti stipresnį įvaizdį Lie
tuvoje. Konferencijos dalyviai, 
susiskirstę į darbo būrelius, 
turėjo progą pagvildenti te
mas: „Pasyvumo priežastys 
veikloje". „Kokio 'Ateities' žur
nalo mums reikia". ..Lietuvos 
ir išeivijos ateitininkų bendra
darbiavimas" ir kt. Šiame pas
kutiniame būrelyje buvo įdo

mių pasisakymų iš Lietuvoje 
gyvenančių: idėjinė parama 
Lietuvai kone svarbiausia; 
remkime ateitininkų kuopas, 
ne federaciją; prašykime at
skaitomybės už finansinę pa
ramą (tegul užsitarnauja pa
ramą); Ateitininkų namų 
Kaune reikalo išsprendimas 
vis dar vilkinamas. Kartais 
trūksta komunikacijos, kar
tais geranoriškumo. Kauno 
apskrities valdžia, atrodo, žiū
ri rimtai į šio reikalo išspren
dimą. Veiklos atžvilgiu, Lietu
vos ateitininkai veikia — stu
dentų suvažiavimas vyko rug
sėjo men. pradžioje; sendrau
gių — lapkričio pabaigoje. 
„Ateities" žurnalui keturis nu
merius leisti buvo paliktas 
a.a. kun. V. Cukuro testamen
tas, bet lieka administraciniai 
klausimai apie prenumeratų 
rinkimą, persiuntimą į užsienį 
ir pan. Ateitininkų kongresas 
Lietuvoje vyks 2000 metais. 

Lietuvos Seimo narys dr. Fe
liksas Palubinskas apžvelgė 
dabartines nuotaikas Lietu
voje. J am keliami panašūs 
klausimai, pvz. „Kodėl Lietu
voje trūksta vienybės?" Jo at
sakymas — „Skirtingos gru
pės turi interesų ir mėgina 
per valdžią jas ginti. 50 metų 
sukūrė daug skirtumų ta rp 
žmonių, jie nesiekė bendrumo. 
Įstatymų nesilaikymas ir jų 
kraipymas savo naudai iškilo 
aukštu lygiu, savanaudišku
mas (kas man, o ne ką aš tu
riu paaukoti), privatizacijos 
problemos, noras toliau išlai
kyti ankstyvesnes privilegijas; 
tai vis problemos, kurias rei
kia išspręsti. Lietuvai kol kas 
dar trūksta vizijos, nėra stra
teginio plano. Tarp kitko, dr. 
Palubinskas priminė, kad išei
vija, tai ne vien JAV, bet ir 
kituose kraštuose gyvenantys 
lietuviai. 

Augustinas Idzelis kalbėjo 
tema — „Holokaustas Lietu
voje: klausimai ir problemos". 
Kalbėtojas turi geografijos, is
torijos bei teisės diplomus, tad 
stengėsi žvelgti į faktus iš 
įvairių taškų. Išdalintoje san
traukoje, paskaitininkas, pa
teikė citatas iš įvairių šaltinių 
ir stengėsi atsakyti į kai ku
riuos klausimus, padaryti iš
vadas. Pagal kalbėtoją, 3 proc. 
Holokausto aukų buvo Lietu
vos žydai. Išlikusieji dabar 
rašo prisiminimus, kartais ne
prisimindami, kad jie išliko 
gyvi, tik todėl, kad lietuviai 
juos išgelbėjo. A. Idzelio teigi
mu, istoriškai lietuviai niekad 
nebuvo antisemitai, tačiau 
tuose prisiminimuose yra ne
gatyvių pasisakymų apie lie
tuvius. Kodėl tiek daug knygų 
išėjo po 50 metų? Yra prie
laidų, yra faktų. Faktų nerei
kia vengti, bet juos argumen
tuoti. 

Jau temstant, ses. Laima vi
sus sutelkė rožiniui. Sustojom 
įvairiose vietose: Rūpintojėlio, 
kryžių kalne, prie mažojo Rū
pintojėlio, po ąžuolu. Susikau
pėme. Trumpas maldas prie 
kiekvienos stoties skaitė ses. 
Laimos pakviesti žmonės, su
kalbėjome rožinį. Tai gražus 
susikaupimo momentas, o jau
nesniems ypač patiko žvakių 
uždegimas ir jų padėjimas 
prie kiekvienos stoties. 

Tą vakarą. Taura Underienė 
pravedė pokalbį su Lietuvoje 
gimusiu ir augusiu, bet šiuo 

Studijų dienose ir jauniausie j i pareigingai klausė.- , .įskaitų 

„ATEITIES" 
SAVAITGALIS 

Tradicinis Čikagos ir apylin
kių ateitininkų „Ateities" sa
vaitgalis vyks šių metų spalio 
22-24 d. Penktadienį numato
ma vakaronė Čikagos Jauni
mo centre. Šeštadienio ir sek
madienio programos vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te. Šeštadienį vakare savait
galio dalyviai kviečiami daly
vauti Ateitininkų šalpos fondo 
vakarienėje Ateitininkų na
muose 5:30 v. p.p. 

„Ateities" savaitgalio metu 
bus proga išklausyti paskaitų 
ir pranešimų politinėmis, so
cialinėmis ir kultūrinėmis te
momis. Konkreti programa ir 
paskaitininkų temos bus pra
nešta spaudoje. Kviečiame 
šias datas pasižymėti savo ka
lendoriuose. 

Savaitgalio rengėjai, dr. Ma
rija Meškauskaitė, Jonas Pa
bedinskas, dr. Arūnas ir Auš
ra Liulevičiai, Ramunė Kubi-
liūtė bei kiti. 

Ramunė Kubiliūtė 

PRASIDEDA VEIKLOS 
METAI 

Čikagos ir jos apylinkių 
Daumanto-Dielininkaičio jau
nučių ir jaunių ateitininkų 
kuopa pradėjo naujuosius 
veiklos metus. Dalinasi brolis 
ir sesutė Aleksai... 

Ketvirtas būrelis 

Sekmadienį, rugsėjo 5 dieną 
buvo vaikų Mišios Lemonte — 
pirmos šį rudenį. Po šv. Mišių 

metu prie Čikagos gyvenančiu 
menininku Rimu Čiurlioniu. 
Jo darbų parodėlė buvo išsta
tyta „Baltuosiuose rūmuose". 
Pagal menininką, darbas yra 
ciklas. Kiekvieną kartą prasi
dedąs iš naujo. Menininkas 
pasisakė, kad savo darbais 
vengia „sukrėsti", o daugiau 
dominti. Lietuvoje tapęs dau
giau religinių darbų, ten ar
čiau buvo skausmas, kad daug 
kas buvo draudžiama mene. 
Žiūrovų beveik pirmas klausi
mas — ar menininkas giminė 
anam žymiajam menininkui 
bei muzikui Čiurlioniui. Sakė, 
kad jo senelis buvęs giminai
tis. Tarp kitko, tas jam labai 
artimas senelis buvo liaudies 
menininkas, kurio arkliai iš
statyti įvairiuose miestuose. 
Tačiau, taip pat paminėjo, kad 
jį klijavo į tą genealoginį me
dį, nors jis pats ne būtinai 
jaučia tą giminystę. Žiūro
vams buvo įdomu išgirsti, kad 
šalia savo originalių darbų, 
menininkas taip pat dirbo 
Pažaislio vienuolyno freskų 
atnaujinimo darbą, o Telšių 
katedroje — Kristaus žengimą 
į dangų. 

Ramunė Kubiliūtė 
(Bus daugiau) 

ateitininke rinkosi Ateitinin
kų namude . Globėjos Daine 
Quinn ir Rasa Kasniūniene 
pasveikinę naujus ir senus 
jaunučius ateitininkus. Mes 
sugiedojome ateitininkų him
ną. Po to seselė Laima išmokė 
mus giesmelę. Tada šventėm 
gimtadienius. O po to prasi
dėjo būrelių susirinkimai. 
Mano vadovas, tas pats kaip ir 
pernai — Pranas Prancke-
vičius. Mes kalbėjome apie šių 
metų tema: „Visa atnaujinti 
Kristuje" ir susipažinome vie
nas su kitu. Tada mes ėjom 
laukan ir žaidėm spirtynes. 
Buvo laba: smagu matyti se
nus draugus ir susipažinti su 
naujais. 

M a r i u s A l e k s a 

VISI KVIEČIAMI 

Ateitinir.kišką Jaunimą 
Lietuvoje r Amerikoje remti 
vakarien! šeštadienį, spalio 
23 d., ruošiama Ateitininkų 
namuose. Lemonte. Vakarienė 
pradedama 5:30 v.p.p. paben
dravimu: karšta vakarienė 
bus patiekta 6:30 v.v. Ateiti
ninkų šalpos fondo nariai nuo
širdžiai kviečia visuomenę at
silankyti. Apie dalyvavimą iš 
anksto prašoma pranešti Vi
dai Maleiškienei, tel. 630-257-
8087. 

RYŠIAI PER 

N u o t r R a s o t i Č y v i e n ė s 

P i r m a s b ū r e l i s 

Aš pirma ėjau \ Mišias. Mes 
tada keliavome į Ateitininkų 
namus. Mes įėjome į didelį 
kambarį kur seselė Laima 
mus išmokė dainelę „Dievuliui 
reikia manęs daugiau negu 
dangaus, daugiau negu jūros, 
daugiau negu žemės". Aš su 
visais draugais ėjau į apatinį 
kambarį ir mačiau savo ma
mą, nes ji yra būrelio vadovė. 
Susipažinimui mes, laikydami 
sviedinį sakėm savo vardus ir 
metėm sviedinį vienas kitam. 

Stovėjome eilėje, ėjome į 
lauką, padarėm didelį ratą ir 
žaidėm „Simonas sako" ir 
„Mėsa, mėsa, kumpis". Tada 
mes ėjome valgyti. Tai buvo 
mano, kaip t ikros ateitinin
kės, pirma diena. 

Vilija Aleksa i tė 

INTERNETĄ 
Ateitininkai kviečiami apsi

lankyti užsienio ateitininkų 
tinklavieteje www.ateitis.org 
arba www.atnamai.org per 
kurią gaiima susisiekti ir su 
Lietuvos ateitininkais. Lietu
vos ateitininkų turiningoje 
tinklavieteje galima rasti var
dus, pavardes, adresus federa
cijai vadovaujančių asmenų. 

Pageidaujantieji pareikšti 
nuomones, duoti pasiūlymus, 
pasidalinti kūryba — visi gali 
per duotus adresus susisiekti 
su tinklo vedėju Pranu Pranc-
kevičium Tuo pačiu būdu ga
lima susisiekti ir su vienu 
tinklavietes redaktorium Ro
mualdu Kriaučiūnu ir šio „Iš 
ateitininkų gyvenimo'' sky
riaus redaktore Laima Šalčiu
viene. Tinklavieteje jų adresai 
yra po skyrium „Kreiptis". 

Norintitji įteikti medžiagą, 
žinutes paprastu paštu, gali 
siųsti Pranui Pranckevičiui, 
1284 Camelot Lane, Lemont, 
IL 60439 arba galima faksu 
508-437-0087. 

R E D A K T O R Ė S 
K E R T E L Ė 

Spalio mėnesio pradžioj pa
sikeitė Laimos Šalčiuvienės 
adresas. Prašome siųsti kores
pondencijas ir nuotraukas 
šiuo adresu: 1340 Abington 
Cambs Dnve, Lake Forest, IL 
60045-2660. Fakso numeris 
847-482-1005. Namų telefonas 
847-482-1904. 

Bus galima siųsti medžiagą 
ir e-paštu !aima(°\iteitis. org 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų 
gydymas, chiropraktika.manualine 

terapija, akupunktūra. 
7271 S. Hartem, Bridgevievt, IL 

60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 6 0 6 5 2 
Tol. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ. MD 
AUNA VOLODKA. P A-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.PUasH Rd, Chicago, 
IL 60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 5 2 7 6 
Valandos susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MaJn S t 
Mrt lMion, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 S t 
T W r / Perk, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Keb. 773-735-4477 

Rer. 700-246-0067 ame 706-246-6581 
6449 S PUaskl Road 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J A N I N A J A K S E V l C H J S 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-562-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HigrOend Ave., Ste. 201 
(įkarsti gitvM nuo Oood Sarntrttan lgonri*») 

Downere Grove. IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valenrtos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S Kedzie Ave., Chicago 

773-7786969 arba 773-489-4441 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJterSt., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfieid Ava., Šute 113, 

Joiet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Roed 
Hfc toryH* 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUSMIKA/TIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMH.Y MEDICAL CUMC 
15506-127 St. Lemont, IL 60430 
PrtMauSo Pato* Community Hospitsl 

Sltver Crass Hosprtsl 
Valandos pagal susitarimą 

TeL 630-257-2265 

Canšac Dimgnos*. LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
CNcago.IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
TeL 773-4344440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
IHinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

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

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

East Dundea: 847-551-1212 
McHanry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Ubertyville 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weeteheeter, IL60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

Ramone C. Manh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Rusa i — t a r p t a u t i n i o 
t e ro r i zmo p r a d i n i n k a i , kal
t ina m u s u l m o n u s už Mask
vos s p r o g d i n i m u s i r puo la 
Čečėniją. Toliau vyksta čečė
nų kaimų puolimai, o Reuters 
agentūros vaizdajuoste rodo 
rusų tanko išsprogdintą auto
busą, pilną negyvų čečėnų ka
ro pabėgėlių. Maskva Čečė
nijos puolimą teisina, aiškin
dama, kad tarptautiniai finan
suotas musulmonų teroristų 
tinklas nuo Čečėnijos iki Kir-
gistano atsakingas už Rusijo
je įvykusį terorizmą; rusų ži-
niasklaida aiškina apie pavo
jingus čečėnus. Tačiau keli bu
vusios sovietijos analistai ir 
bent vienas nepriklausomas 
Rusijos parlamento narys aiš
kina, kad Rusijoje įvykę te
roristiniai sprogdinimai buvo 
pačių rusų sugalvoti — tai da
lis Maskvoje vykstančios vidi
nės kovos dėl jėgos. Tai buvo 
padaryta, kad būtų galima pa
teisinti Čečėnijos puolimą, su
kelti Azijos kraštuose nepasto
vumą. Tada lengviau sustip
rinti Maskvos galią, įvesti ka
ro stovį, atidėti numatytus 
rinkimus, kiomu, kad visi trys 
pastarieji Rusijos ministrai 
pirmininkai turėjo KGB šak-
nis.AVSJ, AP' 

•Rusa i p a k a s ė JAV-ose 
sp rogmeni s . Buvęs KGB ar
chyvu pareigūnas Vassili Mi-
trokhin aiškino, kad 1917-
19S5>n>. -sovietų agentai paka
sė bombas ir sprogmenis įvai
riose vietovėse JAV-ose ir Eu
ropoje, kad konilikto metu bū
tų galima nutraukt i elektrą ir 
naftą. Pagal Mitrokhin pateik
tus d o k u m e n t e Šveicarijoje 

• rastą"' užkasta bomba, tačiau 
nežinia kur JAV-ose užkasti 
sprogmenys. IAVas-h. Times) 

•Nauji t y r i n ė j i m a i to l i au 
p r i e š t a rau ja FBI te igi
mams apie W a c o t ragedi ją , 
o kulto narius netikėtai gina 
religijai dažnai prieštarau
janti organizacija — American 
Civil Liberties Union 'ACLU). 
Išnagrinėjęs įvairias susuktas 
vaizdajuostes Branch Davi-
dian kulto namo puolimo me
tu 'jų tarpe ir iš straigtaspar-
nio susuktą šiluminę vaizda
juostę), šią savaitę Atstovų rū
mų ekspertas liudijo, kad FBI 
agentai aiškiai šaudė į pasta
tą. Kitas ekspertas tą patį pa
reiškė kitam tyrinėjimo komi
tetui. FBI tvi r tma^kad tai ne

tiesa. Tuo tarpu dokumentinis 
filmas „Waco: The Rules of 
Engagement" aiškina, kad 100 
agentų apsupo kulto namą, 
šaudė; po 51 dienos susikirti
mo namą tanku griovė, pa
degė; po to reikalą užtušavo, 
kulto narius apšmeižė žinia-
sklaidoje (neteisingai kaltin
dami narkotikų gamyba, vai
kų piktnaudžiavimu), kad vi
suomenė tragedijai nesiprie
šintų. Žuvo 86 asmenys, jų 
tarpe maždaug 20 vaikų ir 4 
FBI agentai. Filmą susuko bu
vęs CNN, ABC. MacNeil/Leh-
rer News Hour žurnalistas, da
bartinis Kalifornijos ACLU ta
rybos narys Dan Gifford. Jis 
rašo, kad neginkluotam kulto 
vadui David Koresh išėjus iš 
pastato pakeltom rankom, 
agentai jį nušovė. 

Waco įvykiui vadovavo Tei
sės departamentas; viršinin
ke buvo Janet Reno. Dabarti
niai Waco tyrinėjimai ir kiti 
skandalai skatina senatorius 
reikalauti jos pašalinimo. 
(Wash. Times) 

•Panamieč ia i nori, kad 
JAV pasi l iktu kanalą pri
žiūrėti . Šių metų gale Pana
mos kanalas kartu su 365,000 
akrų plotu ir 7,000 pastatų 
bus perduotas Panamai pagal 
JAV buvusio prez. Carter 
1978 metų paruoštą sutartį su 
Panama. Sutarties metu dau
gumas panamiečių entuzias
tingai pritarė. Tačiau perėjimo 
laikui artėjant 76% pana
miečių nebenori, kad JAV pa
sitrauktų, o Kinijai įsigijus il
galaikį uostų nuomojimą abe
jose kanalo pusėse. JAV Se
natas nagrinėja JAV saugumo 
pažeidimo galimybes, ameri
kiečiams visiškai pasitraukus 
iš Panamos kanalo. 

19-tame šimtmetyje pran
cūzai pradėjo statyti kanalą, o 
1914 metais amerikiečiai jį 
užbaigė. Lig šiol JAV kariuo
menė ten vis budi. (TAS) 

•Ukrainoje kairiųjų kan
didatė į prezidentūrą Nata
lija Vitrenko buvo sužeista 
kampanijos susirinkimo metu, 
kada vyko sprogimas. Rinki
mai numatyti spalio 31 d. 
(WSJ) 

•Prez identui Clinton bu
v o įdomi savaitė. Nustebę 
žurnalistai reikalavo prez. at
stovo spaudai paaiškinti apie 
pašalinimą žurn. Sperry iš 

Lietuvos pajūrio pušys ties Palanga. Nuolr Onos Rušėn ienės 

Baltųjų rūmų renginių. Spau
doje Puerto Rico vyr. prokuro
ras Jose Fuente stipriai kriti
kavo Clinton už FALN puerto-
rikiečių teroristams suteiktą 
amnestiją. Kongrese neužten
ka balsų patvirtinti preziden
tui svarbią „test-ban treaty" 
sutartį, sustabdyti branduoli
nių ginklų bandymą. Sutar
ties kritikai aiškina, kad so
vietai sutarties aiškiai nesi
laikė, o sutartis tik suvaržo 
JAV apsaugą. Šeši buvę Ap
saugos depart. sekretoriai 
prieštarauja sutarčiai. (VVSJ) 

•Buvęs prezidentas Jim-
my Carter giria komunisti
nę Kiniją 50-metų sukakties 
proga. Carter aiškino kiniečių 
valstybinei žinių agentūrai 
„Xinhua" — Aš labiau džiau
giuosi jūsų kraštu. Aš labai 
didžiuojuos, galėdamas su
jungti savo (gimtadienio) 
šventę su jūsų krašto švente. 
Carter toliau patvirtino re
mias vieningos Kinijos poli
tiką. Lig šiol pasižymėjusi 
brutalumu, krikščionių ir kt. 
persekiojimu, Kinijos vyriau
sybė toliau tvirtina pasiryžusi 
prispausti disidentus bei de
mokratijos šalininkus. (China 
Reform Monitor, VVSJ) 

•Rusai vagia JAV apsau
gos informaciją. FBI kom
piuterių specialistas liudijo 
Senatui, kad pastaruoju metu 
nežinomi asmenys Rusijoje 
sėkmingai įsibrovė į JAV Ap
saugos departamento ir kitų 
kompiuterius. Pavogta infor
macija nėra klasifikuota 'slap
tai bet svarbi, susijusi su JAV 
apsauga ir techniniais tyri
mais. (Reuters) 

• K o l u m b i j o s suk i lė l i a i 
vėl p a g r o b ė į k a i t u s . Kal
nuose užblokavę kelią, suki
lėliai tempė žmones iš auto
mobilių ir autobusų. Pagrobė 
40 asmenų — jų tarpe 20 
vaikų, pakeliui į mokyklą. 
(WSJ) ' » 

• P o s t i p r a u s l i e t a u s Mek
sikoje — potvyniai , purva-
s lydžia i . Dviejų dienų laiko
tarpyje prilijo 2.5 pėdos lie
taus. Žuvo per 125 asmenys; 
daug dingusių. (VVGN) 

•Aiškiai matyt i , kad ži-
n iaskla ida ir Hol lywood 
nus is tatę pr ieš krikščionis . 
Anksčiau įvykę Kalifornijoje 
šaudymai žydų centre buvo 
iškart pavadinti ..neapykantos 
nusikaltimu" (buvo sužeistų 
vaikų, o k i tame pastate nu
šautas asmuo) ir žiniose reika
las buvo diskutuotas dvi sa
vaites. Kai, krikščionybę keik
damas, vyras įsibrovė į baž
nyčią ir nušovė aituonis asme
nis, žinios įvykį apibūdino tik 
dvi dienas, o buvo sakoma, 
kad per ankst: tai pavadinti 
„neapykantos nusikaltimu". 
Brooklyne meno muziejuje ek
sponuojamas Dievo Motinos 
mėšlu apdrabstytas paveik
slas. Po Columbine gimnazi
joje įvykusio šaudymo, žuvu
sių vaikų tėvai buvo pakviesti 
sudaryti atminimui pamink
lėlius. Tačiau, kur paminklė
liuose buvo religinis turinys, 
mokykla juos atmetė, bijoda
ma ACLU bylų. Catholic 
League prez. W. Donohue aiš
kina, kad. jeigu tų paminklė
lių religiniai simboliai būtų 
buvę mėšlu apmėtyti, tada 
mokykla turb.it būtų juos 
priėmus (ACLU remia minėtą 

Brooklyno meno muziejaus 
sprendimą). Šį rudenį naujai 
susuktose televizijos progra
mos krikščionys taip pat 
išjuokiami. „West Wing" <apie 
Baltuosius rūmus) ir „Family 
Guy" (animacija) pristato ti
kinčiuosius, kaip kvailus neiš
manėlius, piktus, Dievo įsaky
mų nemokančius. Netrukus 
kinuose bus rodomas „kome-
dinis" filmas „Dogma", kuria
me figūruoja abortą remianti 
Kristaus palikuonė, o kurčią 
Dievą vaidina dainininkė Ala-
nis Morisette, išgarsėjusi už 
nuogumo vaizdajuostes ir dai
nas apie seksą. Kitame filme 
„Julien Donkey-Boy" vaizduo
jamos erotiško elgesio vienuo
lės bei kiti šventvagiški „ma
lonumai". (Media Research 
Center, AP) 

* S e p t i n t u o s i u s mokslo 
m e t u s L ie tuvo je p r a d e d a 
užsienio kalbų mokymo cent
ras „Soros Internaeional Hou-
se". Pasak jo direktorės Dai
vos Malinauskienės, 1993 m. 
įsteigtas centras priklauso pa
saulinei to paties pavadinimo 
organizacijai, vienijančiai 112 
užsienio kalbų mokyklų 30 pa
saulio valstybių, yra Lietuvos 
suaugusiųjų švietimo asociaci
jos narys. Centro dėstytojai iš 
Vakarų Europos, JAV, taip 
pat Lietuvos turi galimybe pa
gal pažangiausią metodiką 
kasmet rengti daugiau kaip 
5.000 studentų. Dėstymo sėk
mę, pasak direktorės, lemia 
atidus studentų paskirstymas 
į grupes pagal žinių lygį, įva
dinis ir pažangos testai, aiš
kiai apibrėžtas kiekvienos pa
mokos tikslas ir turinys, įvai
rios namų užduotys. <Eka.' 

Danutė Bindokienė 

Kodėl tokia a tžagari 
Vašingtono politika? 

Amerika mėgsta pasidi
džiuoti savo pirmavimu, tiek 
technologijos pasiekimais, tiek 
ginkluote ar net „plačia, gai
lestinga širdimi", kai reikia 
nukentėjusiems nuo karo ar 
stichinių gamtos siautulių pa
galbos. Tačiau del tarptau
tinės politikos ėjimų ar net 
kooperavįmo, kurio reikalau
jama iš kitų valstybių, per 
daug džiaugtis nederėtų. Vie
nas toks, tarptautiniu mastu 
akis badantis, atvejis yra del
simas atsilyginti Jungtinėms 
Tautoms skolas, o kitas — 
branduolinių ginklų bandymų 
sustabdymo ratifikavimas. 

Galbūt nuo pat Antrojo pa
saulinio karo pabaigos, kai 
žmonija pirmą kartą suprato, 
koks pavojingas yra atomas, 
kai jis panaudojamas žudy
mui, jau pradėta galvoti, kad 
kažkaip reikėtų riboti bran
duolinių ginklų gamybą. Ka
dangi ilgą laiką Amerika 
turėjo branduolinių ginklų, 
monopolį, ši problema nebuvo 
labai aktuali . Atomo paslap
tims atsidūrus Sovietų Sąjun
gos rankose, atsirado būtinybe 
„nepasiduoti" — pasigaminti 
vis naujesnių, stipresnių, pa
vojingesnių ginklų, kad at
svertų galimus puolimus iš 
Rytų. 

Pasaulis pasidalino į du, 
vienodai pavojingus ir maž
daug vienodai galingus, fron
tus, kurie — visa laimė — nie
kuomet neturėjo progos savo 
jėgas prieš vienas kitą iš
bandyti. Nors iki „nubrėžtos 
linijos", ne kartą prieita, bet 

įjos peržengti nei Rytai, nei 
i Vakarai nedrįso, gerai žino-
| darni, ką toks peržengimas 

reiškė žmonijai. 
Jau nuo maždaug 1950 

metų JAV prezidentas Dwight 
Eisenhovver ieškojo kelių su
stabdyti atominių ginklų ban
dymus, vykdomus sprogi
mais. Tuomet jau buvo pradėti 
suvokti radiacijos pavojai vi
sai gyvajai gamtai, tačiau tai 
buvo pats „šaltojo karo" įkarš
tis (jeigu taip galima išsi
reikšti,1, tad per daug populia
rumo prez. Eisenhovver ir 
kifų, vėlesnių prezidentų už
uominos nesusilaukė. O tuo 
tarpu vis daugiau ir daugiau 
valstybių įsijungė į vadina
mųjų „branduolinių ginklų ga
lybių klubą". 

Į Sovietų Sąjungos egzisten
cijos pabaigą, o ypač po jos, 

j Maskva pasidarė sušneka-

mesnė. Net buvo pasirašytos 
kelios sutartys, ne tik ribo
jančios branduolinių ginklų 
gamybą, bet ir įpareigojančios 
mažinti jų atsargas. Tas teikė 
viltį, kad pagaliau žmonija 
gali kiek lengviau atsikvėpti 
ir naujo atominio karo pavojų 
nustumti nuo savo galvos. Vis 
tik atomo teikiamos galios 
buvo sunku atsisakyti: ja 
mėgautis norėjo Kinija. Indija. 
Pakistanas. Šiaurės Korėja, 
Iranas, Iraką- ir kitos — dau
giausia pačios diktatoriškiau
sios bei pavojingiausios — val
stybės. Į branduolinius gink
lus godžius pirštus tiesia ir 
įvairūs teron-tmiai gaivalai, 
nes tai suteiktų jiems ne
ginčijamą pranašumą. 

Prieš trejus metus JAV 
prez. Bill Clinton ypač kietai 
spaudė, kad kuo daugiau val
stybių pasirašytų branduoli
nių ginklų bandymų 'sprogdi
nant juos ore. vandenyje, 
žemės paviršiuje ar po žeme) 
sustabdymo sutartį. Iki šiol 
153 valstybės šią sutartį ne 
tik pasirašė, bet ir ratifikavo. 
Jų tarpe Runija ir Kinija. Su
tartį nedelsdama pasirašė ir 
Amerika, bet dėl ratifikavimo 
— tai kitas reikalas. 

Kone dvejus metus respubli
konų dauguma Senate atsi
sakė sutartį ratifikuoti arba 
net pateikti ratifikavimą bal
savimui. Staiga praėjusią sa
vaitę jie savo nuomonę iš pa
grindų pakeitė ir pradėjo rei
kalauti, kad ratifikavimo 
svarstybos būtų nedelsiant 
pradėtos, o po to — balsuoja
ma. Sutarčiai patvirtinti rei
kalingi du trečdaliai balsų. 
Visi 45 Senato demokratai, 
kartu su keletu respublikonų 
yra už ratifikavimą, bet 
kažkodėl prezidentas pradeda 
abejoti, siūlydama- dar pa
laukti ir gerai apsvarstyti. 

Didžioji Ameriko:- ,-pauda ir 
žinomi politikai siūlo nedelsti, 
nes tai pastato valstybę į labai 
nemalonią padėtį, juo labiau, 
kad sutartis netrukdo atlikti 
kitokius bandymus, dažniau
siai kompiuterių pagalba, tad 
branduolinių ginklų gamyba 
dėl to nenukentės. 

Norime tikėti, kad Amerika 
čia parodys gerą valią, atsi
sakys atžagarios politikos 
tarptautinių reikalų atžvilgiu 
ir netrukus parodys pavyzdį 
kitoms, dar nepasirašiusioms 
šios sutarties, pasaulio val-
stvbems. 

KAIP AS BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Tęsinys N r 3 6 
Net kai eldedėpistai norėjo 

išmesti tikybos dėstymą iš mokyklų, jūsų balso nebuvo 
girdėti. O kai Rytu Lietuvoje persekiojo lietuviškas 
mokyklas, irgi buvo tylima. Tad jūsų dabartiniai pa
reiškimai apie ministro Z Zinkevičiaus atsistatydi
nimą—«išdavikiški ir juodašimtiški". '-Valstiečių laik
ra š t i s . 1997.01.31). 

S ė k m ė ir n e s ė k m ė s 

Pagrindine mano pagalbininke vykdant švietimo re
formą iš pradžių buvo viceministre Jolanta Bal
čiūnienė. Kritikai greit tai suprato ir aštrios plunks
nos smaigalį nuo darbo su viceministre pradžios nu
kreipė ir j ja. Mokykloje nedirbusiems švietimo refor
mos kūrėjams ji nepatiko jau vien dėl to, kad buvo pe
dagogikos specialistė praktikė, kokios man labiausiai 
reikėjo. Pakenkti Balčiūnienei reiškė pakenkti man. 
Prof A. Piličiauskas. iškėlęs klausimą, kodėl tiek 
daug dėmesio buvo skiriama Balčiūnienei, taikliai 
samprotavo: „Ar ne todėl.kad ji „nepatogi" koncepcijos 
kūrėjams". Mat ji pedagogė'praktikė. Galima tik ža
vėtis ministro strategine nuovoka tapus „vyriausiuoju 
švietimo architektu" pasirinkti ..inžinierių statybi
ninką". 

Jau nuo 1997 m. pradžios Balčiūnienė buvo įpainio
ta Į vadinamąją ..švedų aferą" (spaudos terminas). 
Ruvo taip. 1997 m. sausio 8 d. mane aplankė švedas 
Lenartą-1 Ekas. lydimas Nemenčinės klebono Ričardo 
Jakučio, apie kur) sklido negeros kalbos (įsipainiojęs į 
finansinę aferą). Siūlėsi pndeti ministerijai spren

džiant globos namų problemą, svarbiausia, organizuo
ti sudedamų namelių pargabenimą iš Švedijos (ten jie 
buvo pastatyti laukiamiems nelegalams ir jau neberei
kalingi). Mums tai kėlė susidomėjimą, nes planavome 
didelį projektą — steigti beglobiams vaikams šeimy
ninius globos namus ir labai trūko būsto. Todėl Eką su 
Jakučiu nukreipiau pas viceministre Balčiūnienę, kuri 
kartu su Vaikų sočiaiizacijos ir saviraiškos skyriaus 
vedėja Giedre Kvieskiene rūpinosi minėtu projektu. Jo 
kordinatorius buvo Turizmo centro direktorius Eval
das Brazlauskis. 

Vasario 20 d. („Lietuvos ryto" 1998.02.23 numeryje 
korespondentė Dalia Gudavičiūtė nurodė neteisingą 
datą — sausio 20 d.> Balčiūniene pasirašė su Eku keti
nimų protokolą, kuriame nebuvo jokių finansinių įsi
pareigojimų. Nei pokalbiuose su Eku. nei pas i rašant 
protokolą man dalyvauti neteko, todėl -Lietuvos ryto" 
nurodytame numeryje esantis priešingas Gudavičiūtės 
tvirtinimas atsirado arba dėl piktos valios, arba kores
pondentė rėmėsi melagingu šaltiniu. 

Balandžio 20-24 d. projekto'delegacija. kurią sudarė 
Balčiūnienė. Kvieskiene. Brazlauskis, Seimo narys 
Zuoza ir architektas Jonas Kindurys, nuvyko į Šve
diją, lankėsi ištuštejusioje pabėgėlių stovykloje Fen. 
kuri dar tais pačiais metais turėjo būti išmontuojama. 
apžiūrėjo pargabentinus į Lietuvą namelius ir aiški
nosi jų pargabenimo galimybes. Tačiau dar prieš tai . 
balandžio 7 d., Balčiūnienei kažkieno iniciatyva buvo 
paspęstos pinklės. Vėliau (05.16) man rašytame pa
siaiškinime Balčiūniene rašė: „Pamenu įtemptą posė
dį, kurio metu man buvo paduotas raštą.,, teigiant, 
kad tai labai skubu... Aš padariau didelę klaidą pasi
rašydama dokumentą, kurio turinio neperskaičiau. 
Tai man didele pamoka" (beje. ir man būdavo bando
ma kaišioti svarbius raštus pačiu nepatogiausiu mo

mentu). Tuo raštu Ekas buvo įgaliojamas, remiantis 
ketinimų protokolu, „vykdyti organizacinius darbus, 
vesti derybas ir dirbti mūsų naudai reikaluose, susiju
siuose su programos realizavimu" (ir čia apie finansi
nius dalykus nekalbama). Pažymėtina, kad apie šį įga
liojimą ilgą laiką projektui vadovaujantys asmenys 
'Kvieskiene. Brazlauskis) nekalbėjo, dėjosi ji užmiršę. 
Kaip vėliau paaiškėjo. įgaliojimo originalas buvo pas 
Brazlauski. kuris tikino-niekur jo nepanaudojęs. Tą 
patį sake ir Kvieskiene. turėjusi kopiją, kurią 05.14 
perdavė „Lietuvos ryto" korespondentei Gudavičiūtei. 
Sužinojusi apie tai Balčiūnienė 05.15 atsiėmė origi
nalą iš Brazlauskio ir tuojau pat prirašė rezoliuciją. 
kad šis įgaliojimas butų neteikiamas Ekui. Rezoliuci
jos datą Balčiūniene įrašė balandžio 8 d., kadangi. 
kaip sakėsi, nebepasitikėjo darbuotojais, norėjo jų pa
rašais užsitikrinti, kad įgaliojimas nuo 04.08 tikrai ne
buvo naudojamas ir paprašė pasirašyti Kvieskiene su 
Brazlauskiu. Tačiau, pasirodo. įgaliojimas faksu jau 
buvo perduotas Ekui. Kuomet apie tai sužinojau, tuo
jau savo įsakymu Nr. 564 atšaukiau Balčiūnienės pa
sirašytą įgaliojimą ir apie tai buvo pranešta Ekui kar
tu prašant jo raštu patvirtinti, kad originalas jam 
niekuomet nebuvo atsiųstas ir kad faksu gauta kopi(a 
niekuomet nebuvo panaudota jokiais tikslais ir nie
kuomet nebus ateityje-panaudojama F.kas visa tai pa
darė. 

Grįžusi iš Švedijos Balčiūnienė eme domėtis projek
to finansiniais reikalais, nes spaudoje pasirodo straip
snių, kuriuose buvo tvirtinama, kad Ekas (kaip ir Ja
kutis) esąs apgavikas, kad jo firma ..Ny-Beg AB" pasi
tikėti negalima ir imta kaltinti Balčiūnienę už tai. kad 
ji viršijo savo, kaip viceministres. įgaliojimus. Balčiū
nienė bandė konsultuotis Finansų ministerijoje. Ne
pavykus susisiekti su ministru ir viceministrais dabai 

užimti), ji kreipėsi telefonu į departamento direktore 
Rūtą Skerienę. Ši išreiškė nuogąstavimus, bet su 
Balčiūniene susitikti nepanoro. Balčiūniene jai faksu 
perdavė visus iš Švedijos parsivežtus popierius ir 
prašė įvertinti jų patikimumą Nesulaukusi per savai
tę atsakymo prašė manęs padėti konsultacijų tikslais 
susisiekti su Finansų ministru. Šis organizavo Bal
čiūnienės susitikimą su viceministru Rimu Survila, 
kuris, perėmęs iš Skėrienes dokumentus, žadėjo jų pa
tikimumo įvertinimą duoti po savaitės. Jo rašte 
(05.19) konstatuojama, kad Eko pasiūlymai iš tikrųjų 
esą nerealūs ir įtartini, todėl patarė Balčiūnienei su 
Eku daugiau nebebendrauti. 

Tuo tarpu spauda kėlė didelį triukšmą. Ir ko tik. ne
prirašė. Kad Balčiūnienė su Kku ir kitais Švedijoje 
derėjosi dėl 1.5 milijardo litu ') labdaros ar paskolos 
Lietuvai. Iš tikrųjų ji jokiu derybų ten nevedė, jai 
terūpėjo išsiaiškinti ketinimu protokolo, pasirašyto 
1997.02.20. realumą. Daugiau nieko. I visa tą >:/< h 
labai aktyviai įsijungė Jackūnas su savo Komitetu. 
Lankėsi pas mane Ministerijoje (05.16 . kalbėjo labai 
išdidžiai ir piktai lyg koks visagalis, grasino „imtis 
priemonių" prieš Balčiūniene ir mane. Spauda dirbo 
kryptingai. Nors Ekui panašius įgaliojimus buvo į t e i 
kusi ir Pasvalio savivaldybė, bet i * r. / .arėta pro 
pirštus. Suniekinti rupejo tik Balčiūnienę, tuo būdu 
kuo labiau pakenkti man. Kiti projekto vykdytojai 
Kvieskiene. Brazlauskis i stengėsi nusiplauti rankas, 

o Seimo narys Zuoza, kartu vykęs : Švediją ir iki tol 
vien gyręs projektą <žr. „Dialogas". 1997.05.16). ne
tikėtai eme pulti Balčiūnienę. Apskritai spauda kėlė 
didesnį triukšmą, negu tuomet, kai buvo išeikvojami 
banku milijonai. Balčiūniene neišeikvojo ne vieno een-
to. ir vargu ar Lietuva kada nors del to patirs kokių 
nors nustolių. kaip sutartinai pranašavo kritikaMB.d.) 

http://turb.it
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Jaunavedžiai (Ir. Renata I Variakojytė) ir dr. Vincas Staniškiai. 

„KAIP JIE VIENI KITUS MYLI" 
Švenčiausios Mergeles Mari

jos Gimimo šventovė Čikagoje 
vidurines eiles pildosi pasi
puošusiais ir matyt gerai nusi
teikusiais kviestiniais sve
čiais. Susirinkome čia ne tik 
pasižiūrėti gražių jaunųjų, bet 
būti šios nepaprastos šventes 
— dviejų mylinčių širdžių, dr. 
Renatos Variakojytes ir dr. 
Vinco Staniškio jungtuvių liu
dininkais. 

Tėvams ši švente vaikų 
;ima savarankiškam ne-

i.r.lausomam gyvenimui su 
; aprinktuoju, pasirinktąja gy
venimo draugu-drauge. Ne
abejojo, kad abieji tėvai žino 
ir amžiną išmintį, kadaise 
išsakytą artimųjų rytų žy
maus poeto, filosofo ir meni
ninko. Kahill Gibran _Jūsų 
vaikai nėra jūsų. Jie yra 
sūnūs ir dukros Gyvenimo, 
kuris ilgisi savęs. Jie ateina 
pas jus. bet ne iš jūsų. N'ors jie 
yra su jumis, jie jums nepri
klauso". 

Priekines bažnyčios eiles jau 
užėmę jaunųjų tėvai ir arti
mieji. Visų dėmesį patraukia 
jaunojo seserų vaikučiai, baltu 
fraku pasipuošęs žiedų ne
šėjas Tomukas Pyle ir sesutės 
Virgilija ir Veronika Gaškai
tės — gelių barstytojos. Toliau 
eina jaunosios giminaičiai. Mi-
chael ir Danie Catlin. Pamer
gių procesija artinasi prie al
toriaus, palydima tautinio šo
kio ..Sadutes" vargonų melodi
jos. Pulkas — tai jaunosios ar
timiausia draugė Kristina 
Razmienė ir jaunojo vyresny-

rolis Paulius Staniškis. 
jaunosios mokslo drauge Mary 
Beth Arzac ir jaunosios brolis 
Joną- Variakojis. jaunojo jau-

sia sesute Diana Pylė ir 
jos vyras Matthevv Pylė. jau-

osios draugė Larą Druyan ir 

tūnojo draugas Mike Bentley. 
atplaukia, kaip balta 

. tėvelio lydima, Vincu
ko išsvajotoji, -stebuklingoji". 

tunasis apie ja kalbėjo 
slinktyje. Renata. 

Trumpas su tėveliu atsisvei
kinimas, ir jaunieji jau žengia 
prie altoriaus, kur juos pasi-
*:nka kun. Rimas Gudelis. 
Švč. Mergele- Marijos Gimimo 
šventovės kapelionas. ..Daina-
. >- ansamblio ir sol. Lijanos 
Kopustaitės giedamų giesmių 
mcl(x!no> pripildo šventovę. 
Šiai dienai jaunųjų pasirink
tu- Mišių skaitinius skaito 
jaunojo sesuo su vyru — Rūta 
ir Gintas Gaškos. Po Evangeli
jos ir kun. Gudelio, momentui 
skirtų minčių. Dievo, kunigo 
ir visų dalyvių akivaizdoje. 

jaunieji taria vienas kitam 
priesaikos žodžius. J ų prie
saiką lyg paant r ina daina-
viečių giedamos, senos' keltų 
giesmės Alel iuja" garsai. 
Abiejų jaunųjų tėvai uždega 
„Vienybės žvakę", o „Daina
vos" ansamblis gieda „Laudate 
Dominum". Garbiname Tave, 
Viešpatie, ir dėkojame už 
jaunųjų tėvus ir jų tikėjimą, 
kurį jie perdavė, kaip šios 
žvakės šviestų savo vaikams. 
Lai ši tikėjimo ir jungties 
šviesa sklinda į jaunavedžius 
ir jų aplinką. 

Aukas prie altoriaus neša 
jaunosios Renatos močiutė Zu
zana Juškevičienė, ir jaunojo 
motina. Dalia Staniškienė. Su 
duona ir vynu. priimk* Vieš
patie ir šias. Tave ir viena 
kitą mylinčias dvi širdis, kad 
Tavo • akivaizdoje prisiekta 
meilė augtų, stiprėtų ir švies
tų jiems ir ateinančioms kar
toms. 

Komunijos metu giedama 
„Palaimink mūsų Meilę" 
giesmė, kurios žodžiai prieš 
daug metų gimė jaunojo moti
nos širdyje, kuri tada nenu
matė, kad jie bus kartojami ir 
jos sūnaus jungtuvėse. Šiems 
žodžiams muziką parašė mu
zikė Rita Klioriene. Ir mes. su
sirinkusieji, prašome palaimos 
jaunųjų bendram gyvenimui. 

Štai jau ir plojimai ir sveiki
nimai, kurie, pagal lietuvišką 
paprotį, bus tęsiami, puošnioje 
Drake Oak Brook viešbučio 
salėje. Dar gana šiltą rugpjū
čio mėn. vakarą, vestuvių puo
tos salė teikė malonią ir vėsią 
atgaivą. Letai rinkosi svečiai, 
šnekučiavosi, vaišinosi pada
vėjų nešiojama* skaniais už
kandėliais ir gėrimais. Svečių 
dėmesį atkreipė labai puošnūs 
stalai su ant krištolinių, lai
bu kojelių besistiebiančiomis 
didelėmis. egzotiškų gelių 
puokštėmis, su svyrančiomis 
žaliomis šakelėmis. 

Vestuvių puotos programą 
įdomiai. išradingai ir su 
šmaikščiu humoru pravedė 
jaunojo sesuo Rūta Gaškiene 
ir jaunosios brolis Jonas Va
riakojis. Jie pristatė, per lietu
viškomis juostomis supintą 
tiltą atkeliavusį pulką ir jau
nuosius, kuriuos abieji tėvai 
pasitiko su duona, druska ir 
vynu. N'ors svečių tarpe buvo 
nemažai jaunųjų kolegų ir 
bendradarbių amerikiečių, lie
tuviškų papročių ir tradicijų 
buvo nevengta. Viskas buvo 
gražiai paaiškinama anglų 
kalba 

Štai suskamba pakeliamos 

šampano taures ir nuaidi 
„Ilgiausių metų". Kaip ir vi
sose, vestuvėse, linksmo hu
moro netrūko. Su pulko ir 
jaunųjų pristatymu buvo iš
duota ir nemažai brolių, se
serų ir draugų neišsakytų, ir 
kitiems nežinomų „paslapčių". 
Pavyzdžiui, buvo labai įdomu 
sužinoti, kad jaunasis susi
pažino su savo žmona Lietu
vių teniso klubo turnyre ir po 
pirmojo pasimatymo prase jo> 
:;i!)iio Jono, sesers telefono nu
mena. Sužinojome, kad jau
nieji turėjo nugalėti didelius 
,:eografimus atstumus, kad 
.vyktų pasimatymas, arba... 
kaip jaunasis keliavo daugiau 
i;mto mylių į tėvų vasarnami, 
prašyti jų dukters rankos. 

Visose vestuvėse laukiama 
pirmojo jaunųjų šokio, su ku
riuo prasideda ir tikrasis ves
tuvių puotos įkaitis. Štai 
grakščiai sukasi jaunoji pora 
valso garsų ir šios, išsvajotos 
dienos pilnatyje. Sukasi jie 
tikrai grakščiai, nes jaunoji 
daug metų mokėsi baleto ir 
šoko „Grandyje". Prisideda 
jaunųjų pulkas, tėveliai ir 
svečiai. Koks laimingas turi 
būti jaunas is , kad jo motinos 
malda, kai ji kovojo su nepa
gydoma liga, šokti sūnaus ves
tuvėse, išsipildė! 

Susipažinkime su jaunai
siais šiek tiek iš arčiau. Kaip 
ir kiekvieną susipratusių lie
tuvių tėvų pastangomis, abie
jų šeimų vaikai perėjo per li
tuanistines, ir organizacines 
mokyklas. Nuo jaunų dienų 
Renata ėjo per skautišką mo
kyklą, kurioje įsisavinti idea
lai lydi ją per visą jos gyve
nimą. Baden Povvell mintys, 
palikti pasaulį geresniu negu 
jį radai, tapo jai savos. Vinco 
išeita ateitininkiška mokykla, 
vasaros praleistos Dainavoje, 
žiemos ideologiniuose kur
suose, daug padėjo jam tau
tiško ir religinio identiteto for
mavime. Abiejų šeimoms buvo 
svarbus tautinis sąmoningu
mas, kuris jaunuosiuose reiš
kiasi ir už profesinių ribų. 
Baigusi medicinos mokslus, 
atlikusi rezidentūrą ir „fellow-
ship" Čikagos universitete, 
įsigijusi specialybes aneste
ziologijoje ir skausmo malši
nime Renata, šalia savo labai 
daug pareikalaujančio darbo, 
reiškiasi ir Illinois lietuvių gy
dytojų sąjungoje, skaito pas
kaitas suvažiavimuose ir da
lyvavo X-tame Mokslo ir Kū
rybos simpoziume su pa
skaita. Būdama profesoriaus 
asistente Čikagos universi
tete, kas metai vyksta į Vil
niaus universitetą ir Santa-
riškių klinikose dėsto inten
syvų kursą apie skausmo gy
dymo teoriją ir praktiką. 

Vincas Staniškis baigė Uni-
versity of Dayton ir veterinari
jos daktaro laipsnį įsigijo Ohio 
State University, College of 
Veterinary Medicine. Šalia 
ilgų ir įtemptų valandų darbe, 
priklauso Lietuvių teniso klu
bui ir dainuoja. „Dainavos" 
ansamblyje. 

Jaunoji išsitarė, kad ji nuo 
vaikystės jautė savo tėvų ir 
senelių šeimose nuolatinę glo
bą, šilumą, meilę, paskatini
mus. Tautiškumas ir nuo vai
kystės pamėgti skautiškumo 
idealai buvo labai svarbūs jos 
šeimoje. O jaunojo tėvelis savo 
žodyje nukėlė sūnų ir svečius į 
tuos laikus, kai jiedu mokė 
šuniuką žaisti su sviedinuku, 
kaip pradėjo drauge spardyti 
sviedinį, žaidė tenisą, golfą, 
mokėsi vairuoti mašiną, ėjo į 
„Little league" žaidimus, kai 
sėdėdavo šalia vienas kito 
„baseball" stadionuose. Tie 
prisiminimai ir su jais kartu 
einanti meilė savo šeimai, 
lydės Vincą visą gyvenimą. 
Jaunojo tėvas linkėjo naujajai 
porai nepaskęsti savo profesi
niuose darbuose, bet mokėti 
dalintis su kitais viskuo, ką jie 
iš gyvenimo gauna. O jaunojo 
brolis Paulius linkėjo jaunie-
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Rita Čyvaitė Klioriene 

RITA ČYVAITĖ KLIORIENE 
CLEVELANDO UNIVERSITETO HALL 

OF FAME NARĖ 
Clevelando valstybinio uni

versiteto konvencijų salėje, 
birželio 24 d. universiteto gar
bės sportininkų organizacijon 
buvo priimti penki nauji na
riai, jų tarpe ir Rita Čyvaitė-
Kliorienė, iškili atlete-tinkli-
ninkė ir muzikė. 

Ta proga išleistame didelio 
formato leidinyje su naujųjų 
narių nuotraukomis išsamiai 
aprašomi sportininkai, jų lai
mėjimai ne vien sporte, bet 
išryškinami ir jų talentai kito
se srityse. 

Iškilmingos vakarienės me
tu kalbėjo ir sveikino ..Hali of 
Fame" nariai, kalbėjo Atletų 
departamento atstovas, nau
jiems nariams įteikti žyme
nys. Leidinyje išspausdintas 
ir ,,ExuItate" choro sveikini
mas Ritai. 

Ritą Čyvaitę-KIiorienę susi
rinkusiems pristatė trenerė 
Marsha Foth-Nagy. 

Ritos nueito kelio aprašyme 
pabrėžiama, kad nors ji kaip 
Clevelando valstybinio uni
versiteto tinklinio narė žaidė 
tik du sezonus, bet stipriai 
universiteto metraštyje iške
liama, kaip viena puikiausių 
atlečių bet kada gracingai 
žaidžiusių universiteto sporto 
salėje. 

Rita nuo pat kūdikystės 
dienu rodė meilę sportui ir 
muzikai, ir tuos talentus puo
selėjo. Toliau plačiai pabrė
žiama talentų vystymas ir jų 
gražūs rezultatai. Dar mokyk
loje būdama dalyvavo varžy
bose, kurias organizuodavo 
Lake Erie Amateur Athletic 
Union <AAU>. jaunių olimpia
dose a Clevelando kataliku 
diecezijos mokyklų žaidynėse. 
Ji pasiekė keletą rekordų ir 
tris kar tus laimėjo AAU pen-
tatloną. Algirdas Bielskus bu
vo jos atletikos treneris, ku-

•jHenr. .Juivtc- Sta>kunaitf-Johnson, Julie Dougher-
i Hlavacek, Arėta Golembiowsky, Eglė Giedraitytė-

ris ją pristatė tinklinio trene
riui Rytui Babickui. Rita įsi
jungė į Clevelando sportinin
kų eiles ir su „Žaibo" koman
da gastroliavo su JAV tinkli
nio komandomis net po kelio
lika kartų per metus. Daug 
kartų rungtynes laimėjo. 

1973 metais su Lietuvių 
rinktine žaidė Belgijoje, Pran
cūzijoje, Vokietijoje ir Olandi
joje. Rudenį, sugrįžus univer
sitetan, vėl įsijungė į labai 
sėkmingą žaidynių sezoną. 
Rita buvo išrinkta to sezono 
iškiliausia žaidėja. 

1974 metų vasarą „Žaibo" 
komanda laimėjo devintą 
vietą USVBA Nationals. Rita 
taip pat tą vasarą įsijungė j 
USA East tinklinio komandą. 
Rudenį Clevelando universite
to komanda, kuri 25-6 rekor
du laimėjo Midwest regiono 
čempianatą Michigan univer
sitete. Rezultatas ir dabar iš
lieka kaip geriausias universi
teto tinklinio istorijoje. J i iš
rinkta geriausia žaidėja mo
teris IV regione, apimančiame 
Ohio, Indianos, Illinois, Mi
chigan, Virginia ir Wisconsin 
valstijas. Portlande, Oregon 
išvykoje žaidė su Hawaii , Ka
lifornijos ir Texas komando
mis ir pateko į 24 laimėjusių 
komandų tarpą JAV-se. Ir čia 
Rita išrinkta iškiliausia žai
dėja ir apdovanota žymeniu, o 
Clevelando valstybinis uni
versitetas 1974 metais ją iš
rinko tų metų „Moterim at
lete". 

Leidinyje plačiai stabtelta ir 
prie Ritos muzikinio talento. 
J i 1974, įkūrė ir vadovavo 
„Nerijos" mergaičių chorui, 
su kuriuo gastroliavo po 
Ameriką, atl ikdama įvairių 

kompozitorių ir jos pačios 
komponuotas bei aranžuotas 
dainas. Įrašytos ir išleistos 
dvi juostelės. Žymioji atletė 
net 20 metų buvo „Grandinė
lės" ansamblio muzikos di
rektorė, dirigavo ir vadovavo 
aštuonių instrumentų orkes
trui ir su koncertais aplankė 
JAV bei Kanados miestus, o 
taip pat Romą, Italijoje ir Vil
nių. 

1977 m. baigusi Clevelando 
universitetą su Summa eum 
laude muzikoje, jai buvo 
įteikta daug diplomų ir pažy
mėjimų už jos talentus muzi
koje: Amerikos LB premija du 
kartus; 1993 metų Ohio lietu
vių gydytojų tūkstančio dole
rių premija. 1998 metais pak
viesta Lietuvos chorų vertini
mo komisijon ir Dainų šven
tėje Vilniuje dirigavo 15,000 
chorui, kur buvo atlikta ir jos 
daina. 

Rita 1986-1997 dėstė mu
ziką Šv. Kazimiero lituanis
tinėje mokykloje. Nuo 1992 
metų Dievo Motinos parapijos 
vargonininkė ir „Exultate" 
choro dirigentė. Choras jau 
yra išleidęs dvi kasetes ir dai
navęs Čikagoje, Detroite, Ro-
chesteryje, Toronte ir Romoje, 
Italijoje. J i Lietuvių muzikų 
draugijos repertuaro komiteto 
vicepirmininkė. Nors Ritai 
muzika yra jos gyvenimo cen
tre, ji tebėra aktyvi tinkli-
ninkė ir lengvosios atletikos 
narė. 

Ištekėjusi 1978 metais už 
Vyto Kliorio, augina dukrą 
Kristiną, 18 m. ir sūnų Saulių 
— 15 m. 

Taip (sutrumpintai) Cleve
lando universiteto „Hali of 
Fame" naująją savo nare pris
tatė jos Alma Mater, sporto 
entuziastams ir plačiajai visuo
menei. J a i įteiktas meninin
ko pieštas jos portretas su įra
šu: „Cleveland State Univer-
sity-Hall of Fame-Rita Gyvas-
76, Volleyball, indueted June 
24,1999. 

Ritos tėvai Birutė ir Vladas 
Čyvai, jos sesuo dr. Vida 
Švarcienė ir broliai Saulius ir 
Vytas didžiuojasi ir džiaugia
si jos pagerbimu. 

Clevelandas sveikina Ritą, 
kuri šiame lietuvių telkinyje 
nuoširdžiai ir talentingai reiš
kiasi sporto, muzikos ir kultū
ros srityse, linkėdamas ir to
liau ugdyti savo didelius ta
lentus ateities dienose. 

. Vacys Rociūnas 

SESELE KAZIMIERIETE JĖZUITŲ 
GIMNAZIJOJE 

Kauno Jėzuitų gimnazijos 
fakultetas ir gimnazijos direk
torius kunigas Gintaras Vit
kus, SJ. pakvietė seselę Tere
sę Papšytę. SSC, Čikagos ka-
zimierietę. dalyvauti 350 me
tų mokyklos jubiliejaus minė
jime, kuris vyksta š.m. spalio 
8-9 d. Kaune 

Mokyklą 1649 m. įkūrė jė
zuitų ordinas, tėvų jėzuitų Al
berto, Kazimiero ir Petro Ko-
jalavičių Jėzaus draugijai pa
dovanotame sklype, netoli Ro
tušės aikšt<>. 1995-1996 me
tais sesele Teresė mokė gim
nazijoj ir dėstė Bažnyčios isto
riją. Senojo bei Naujojo Tes
tamento ir muzikos istoriją. 
Seselė gavo atlyginimą, bet 
algą padovanojo perkant nau
jas muziko> istorijos knygas. 

šiems neužmiršti bendros mal
dos galios, kuri yra išbandyta. 
kaip praskiaidanti, kartais 
sunkius gyvenimo debesis ir 
jungianti porą dar tampres
niais ryšiais. 

„Viešpatie, būk jų namu ži
dinio negęstanti ugni>" A.K. 

išleistas Londone lietuvių kal
ba, ir daug liturginių kasečių 
bei plokštelių. Trūko kancelia
rinių reikmenų mokyklai, tai 
ir tas pirko, kad būtų panau
dotos klasėse. Čikagos seselės 
kazimierietės ir Lietuvos Vy
čiai taip pat prisidėjo talka, 
pagelbėti seselei Teresei sėk
mingai tęsti mokytojavimo 
darbą, skirtą Dievo garbei ir 
Lietuvos jaunimui. Ad Majo-
rem Dei Gloriam! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS SKRYDŽIAMS 

IVILNIU 

gruodžio 13 d. 1999 m. spal io 1 d. 
IŠ 

Chicago 
N e w Y o r k 
Seattle 

$449 
$405 
$559 

Bilietai tari boti i8pirkti iki rugsėjo 30 d. Prie visų kainų reikia 
pridėti mokesčius Taip pat tarime specialias kainas skrydžiams į 
Vilnių ii kitų JAV miestų. 

********** 

Spec ia l ios ka inos i i VILNIAUS į: 

Chicago $575 
Newark $575 
Seattle $725 
Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 

********** 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis [ mūsų raš t inę . Maloniai J u m s patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S. Kedsie , Evergreen Park, IL 80806-2326 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3180; f a i 708-422-3163. 
E-maik AT8VLOworldnet 

Webnrww.anericantravelaerTice.com 

Ses. Terese Papšvte 

A 

http://Webnrww.anericantravelaerTice.com


Lietuvos gen. konsulas dr Petras Anusas. Nuotr S. Nakėliūnaitės 

„OI SUDIEV, SUDIEV..." 
P o p i e t ė pagerbiant i r a t s i s v e i k i n a n t genera l in į konsulą 

dr. P e t r ą Anušą 

DRAUGAS, 1999 m. spalio 9 d., šeštadienis 

PAPILĖS MIESTO HERBAS 

P . PALYS 
Lietuvos Respublikos gene

ralinis konsulas New Yorke 
dr. Pe t r a s Anusas, iš tarnavęs 
5 metus , iš tų pareigų yra 
a t šauk iamas . Tai normali dip
lomatų kaita . Lietuvoje jo lau
kia da r aukštesnės pareigos. 
J i s t aps visame pasaulyje 
esančių Lietuvos garbės kon
sulatų koordinatoriumi. 

Dr. P . Anusas buvo ypatinga 
asmenybė. J is , vos spėjęs at
vykti į New Yorką, nedelsiant 
įsijungė į lietuvišką visuome
ninę veiklą. Viename susiti
kime vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, išsireiškė, jog juo 
nė viena organizacija ar as
muo skųst is negalėtų, o pagal 
kun. Pranciškų Giedgaudą, 
OFM, tokius konsulus Lietuva 
tu rė tų skir t i ne penkeriems, o 
net penkiolikai metų. Iš tiesų, 
jį ma tėme organizacijų susi
r inkimuose, posėdžiuose, ren-

Columbia universiteto prof. 
dr. Rimas Vaičaitis. Savo kal
boje pažvelgė į jo gyvenimo 
laikotarpį, praleistą Lietuvoje, 
išeitus mokslus, diplomatinę 
ir lietuvišką veiklą JAV. Pla
čiau pažvelgęs į kultūrinę ir 
švietimo veiklą mūsų lietuviš
kos visuomenės veikloje, kal
bėjo: „Po atliktų darbo valan
dų konsulas dr. Anusas yra 
paskyręs daug savo laiko, va
karais ir savaitgaliais, puo
selėjant lietuvišką kultūrą ir 
mokslą. Dažnai prisideda prie 
organizacijų veiklos New Yor-
ko Lietuvių Bendruomenės, 
dalyvauja įvairiuose tautos 
minėjimuose, koncertuose, pa
rengimuose, mokyklose. Taip 
pat bendrauja su Tautos fon
du. Atletų klubu, vienuolynu 
Putname, Pranciškonų vie
nuolynais Brooklyne ir Kenne-
bunkporte, Amerikos Lietuvių 

Gen. konsului dr. Petrui Anusui „Atmintlente" atsisveikinimo pobūvyje 
įteikė Laima Šileikyte-Hood ir Romas Kezys Nuotr S. Narkėliūnaitės 

giniuose, o ir pats, kaip vėliau tautine sąjunga, vyčiais ir 
matyąite, įvairius renginius dažnai lanko įvairius lietuvių 
organizavo. Atrodo, kad jis bū- bendruomenės telkinius, išsi-
tų pasisavinęs ir įžengęs į bu- barsčiusius JAV teritorijoje. Ši 
vusio Lietuvos generalinio 
konsulo, vėliau ambasado
r iaus Jungtinėse Tautose, 
Aniceto Simučio, batus , nes jis 
irgi visą sa-. nuo tiesiogio 
darbo atlikusi laiką paaukoda
vo lietuviškai visuomeninei 
veiklai. 

New Yorko visuomenė įver
t indama dr. Petro Anuso ne
papras ta i didelį įnašą į lietu
viškas sankrovas, rugsėjo 26 
d., 3 vai. p.p., Kultūros židinio 
didžiojoje salėje surengė iškil
mingą pagerbimo ir atsisveiki
nimo popietę, Į kurią atsilan
kė art i 200 žmonių. 

Popietę atidarė vyriausia šio 
renginio ašis, LB Manhat tan 
apylinkės pirmininkė Laima 
Šileikytė-Hood. 

Tolimesnei programos da
liai, su j a m įprastu laisvumu 
ir a tsargia humoro potekste, 
vadovavo sekmadieninės, lie
tuviško radijo „Laisvės žibu
rys" laidos vedėjas Romas Ke
zys. 

Su dienai pritaikytu maldos 
žodžiu, besikreipdamas į Galy
bių Viešpatį, išreiškė vienuo
lyno viršininkas, savaitraščio 
„Darbininkas"" administrato
rius kun . Pranciškus Giedgau-
das, OFM. 

Pagrindinę kalbą pasakė, 
artimai dr. P. Anusą pažines. 

veikla neapsiriboja tik New 
Yorko apylinkėse, bet nusitę
sia nuo Bostono iki Floridos, 
nuo Philadelphijos iki Detroi
to, Clevelando, Čikagos ir net 
Kalifornijos. Norėčiau pami
nėti keletą specifinių dr. Anu
so ir jo, kartu su kitomis orga
nizacijomis, atliktų kultūrinių 
darbų: 

1995 m. priėmimas ir eks
pozicija New York dailininkų 
Kašubienės, Kašubos ir Zap-
kaus. 1995 ir 1996 m. — Vil
niaus styginio kvarteto gas
trolės JAV-se ir pianistės 
Mūzos Rubackytės koncertas 
Vengrijos konsulo patalpose. 
1997 m. surengta senųjų lietu
viškų knygų paroda New Yor
ko miesto centrinėje bibliote
koje ir Pennsylvanijos Valsty-

-biniame universitete. Tais pa
čiais metais tarpininkauja su 
N Y LB. ruošiant 450 metų pir
mos lietuviškos knygos minė
jimą New York. Kartu su NY 
LB suruošia smuikininko prof. 
Raimundo • Katiliaus ir pia
nistės Goldos Vainbergaitės-
Tatz koncertą ir pobūvį. Kartu 
su Cape Cod konservatorija 
suruošia pianistės Mūzos Ru
backytės koncertą. Bendradar
biaujant su Lenkijos Respubli
kos generaliniu konsulu, su
rengia iškilmes, įteikiant Len-

l.it'tuvos gen konsulas dr Petras Anusas su programos atlikėjais atsis\vik;n;rv...> ;.-n>iitij,- ' k.s:'. - •• ••.niki 
ninke Judita Orlinyte, pianistas Gabrielius Alekna, pianiste Goldą YeinoertfaiU- .)..;/. r. ;,-,:,.i- \: įsas. Angele 
Kiaušaite, Lile Anusiene, vargonininkas Virginijų.'- Barkauskas Nuotr. S. Narkeliunaites 

kijos Valstybes garbes medalį 
prof. Tomui Venclovai. Kartu 
su Philadelphijos LB suorga
nizuoja simpoziumą paminėti 
pirmą lietuvišką knygą. 1998 
m. kar tu su New Yorko LB su
rengia Lietuvos valstybingu
mo minėjimą ir koncertą Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Tais pačiais metais Lenkijos 
generalinio konsulato patal
pose paminėta Adomo Micke
vičiaus 200 m. gimimo sukak
tis. Dalyvauja iškilmėse Day-
tona Beach, FL, pagerbiant 
taikai atsidavusias tautas : 
Lietuvą, Tailandą ir Jungtines 
Tautas . Talkininkauja ren
giant koncertą Avery Fisher 
Hali (Lincolno centre), kur bu
vo atlikta M. Čiurlionio sim
fonija „Miške". 

Generalinis konsulas taip 
pat dar yra prisidėjęs prie šių 
kultūrinių įvykių: prof. A. Bu
drio (klarnetas) koncerto Rari-
tan Valley Community kolegi
joje, Rimanto Gruodžio doku
mentinių filmų festivalio, 
mezzosoprano Juditos Leitai-
tės pasirodymo Newport muzi
kos festivalyje, fotomenininko 
Sauliaus Paukščio foto paro
dos New Yorke, paskaita Los 
Angeles, Vyčių 50 metų gyva
vimo jubiliejuje, prisidėjo prie 
dokumentinio filmo kūrimo 
apie ambasadorių Anicetą Si
mutį". 

Prof. dr. R. Vaičaitis savo il
goką kalbą baigė sakydamas: 
„Jo veikla yra plati mokslinėje 
srityje, švietime, kultūriniame 
gyvenime ir diplomatinėje tar
nyboje. Mums lietuviams jis 
paliko įspūdį ne tik kaip su
manus Lietuvos diplomatas 
atstovas, bet kaip ir ar t imas 
kolega, draugas ir bendradar
bis išeivijos lietuvių visuome
nėje. Mes linkime Jam ir jo 
šeimai sėkmingos kelionės 
grįžtant į savo tėvynę Lietuvą, 
sėkmingo darbo diplomatijoje 
ir tuo pačiu bandyti paskirti 
kuo daugiau garbės konsulų 
New Yorke ir apylinkėse, nes 
tada jam bus gera proga vėl 
atvažiuoti ir su mumis susi
tikti". 

Toliau vyko sveikinimai. Ka
dangi sveikintojų buvo nema
žai, todėl pageidauta neištęsti 
ilgiau kaip 3 minutes. Vis dėl
to keliems sveikintojams į 
tuos 3-jų minučių rėmus įtilpti 
nepavyko. Sveikino ambasa-

Atsisveikinant su gen konsulu Hr Petru Anu.-u Kult.iros židinyje. Brooklyn. NY I* kaires I-aima Šileikyte-
Hood, Kęstutis Bileris .Janina Simutiene, dr P Aminas, kun Pranciškus Giedgaudas, OFM. Lilė Anusiene. 
amo. Anicetas Simutis, dr < >-k.in- -li.-v^ .: K.iim:!. (', v . i \ ne Nuotr S. Narkėliūnaitės 

dorius Anicetas Simutis, Lie
tuvos Respublikos ambasado
rius Jungtinėse Tautose dr. Os
karas Jucys, LB NY apygar
dos pirmininkas Kęstutis Bile-
ris, Tautos fondo tarybos pir
mininkas Jonas Vilgalys, sa
vaitraščio „Darbininkas" re
daktorius Julius Keleras, 
skaučių atstove Giedrė Stan
kūnienė, Lietuvių žurnalistų 
sąjungos pirmininkas Kęstutis 
K. Miklas, Apreiškimo parapi
jos tarybos pirmininkas Vla
das Sidas, Lietuvių moterų fe
deracijos pirmininkė Aldona 
Pintch ir trys sveikintojai iš 
„užsienio": Vytautas Alksninis 
iš Connecticut Jis sveikinimą 
perdavė ir Putnamo seselių 
vardu), Julius Veblaitis iš 
New Jersey ir Algimantas Ge
čas iš Philadelphijos. T. Gečie
nė prie savo vyno sveikinimo 
prijungė ir dr. P. Anusui pa
dovanojo albumą. 

Raštu sveikino vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, Alkos mu
ziejaus Putname — Juozas 
Kriaučiūnas ir Vytautas Dau
girdas iš Floridos. 

New Yorko ietuvių visuo
menės vardu dr, P. Anusui 
buvo įteikta, dailiai pagamin
ta ir gražiu lietuvišku žodžiu 
pavadinta, „Atrrmtlentė". 

Dabar jau priartėjome ir 
prie meninės dalies. 

Wieniewskio -nuiko koncer
to antrąją da;: (Rondo) ir 
Kreislerio — „Meilės džiaugs
mas" atliko smuikininkė Judi
ta Orlinyte. Ją t rtepijono mu
zika palydėjo Juliard muzikos 
mokykloje, NY. studijuojantis 
pianistas Gabrielius Alekna. 
Pianistas ir akompaniatorius, 
tai dvi skirtingos specialybes. 
Pianistas akom: anuoja tik „iš 
bėdos". Tad ir š. kartą Gabrie
lius pasireiškė daugiau kaip 
pianistas negu akompaniato-
rius. 

Sopranas Anp'lė Kiaušaite 
padainavo: Fr. 1-ehar — .Ty
linčios lūpos", Fr Schubert — 
„Sudiev", K. V. Banaičio harm. 
liaudies dainą Oi nėra nie
kur" ir A. Raudonikio (1 V. 
Bložes) „Jūra". Solistei akom 
panavo Virginijus Barkaus
kas. Jis padare akrą staigme
ną. Jis — vargonininkas, var
gonų solistas, bet jo akompa-
navimo galėtų pavydėti kiek
vienas solistas ar instrumen

talistas. Jo dėmesys solistei 
buvo nepriekaištingas. Meni
nę dalį užsklendė pianistė 
Goldą Veinbergaitė-Tatz for
tepijonu skambindama Cho-
pin — Polonezą. 

Susirinkusieji savo pasiten
kinimą išreiškė gausiai ploda
mi, o visos trys menininkės 
dar buvo apdovanotos ir po 
puokštę gelių. 

Dabar, prie kalbėtojo stale
lio prisiartinęs pats dr. Petras 
Anusas taria: ,.... dėkoju jums 
už visus čia mano adresu išsa
kytus žodžius. Dėkoju visiems, 
kurie šį vakarą atvyko. Dėko
ju ne tik iš New Yorko ir jo 
apylinkių atvykusiems, bet ir 
tiems, kurie nepabūgo atvykti 
ir iš kitų, artimesnių, o ir to
liau esančių valstijų. Daug 
mano adresu pagyrimų šį va
karą išgirdau, bet jeigu kas 
nors man pavyko, tai tik visų 
jūsų dėka. Ačiū jums". Po tų 
P. Anuso žodžių — plojimų 
gausa, o iš kažkur sužinojus, 
kad jis ir jo žmona Lilė šian
dieną švenčia ir savo gimta
dienius, pakėlus šampano tau
res, giedant, jiems buvo linkė
ta ilgiausių, sveikiausių bei 
darbingų metų, ir įteiktas dai
lininko Vytauto Igno paveiks
las „Lietuva". 

Po to šeimininkes pakvietė 
prie įvairiais valgiais apkrau
to vaišių stalo. 

Pagerbimo popiete užsitęsu
si daugiau kaip 4 valandas, 
buvo užsklęsta, giedant „Lie
tuva brangi". 

Visais atžvilgiais puikiai su
organizuotą pagerbimo ir at
sisveikinimo su gen. konsulu 
dr. Petru Anusu popietę su
ruošė LB NY apygarda. Valdy
bos pirmininkas Kęstutis Bi!e-
ris. 

Salę dekoravo ir stalus gelių 
puokštėmis išpuošė Ginta ir 
Žydrūnas Butkevičiai. 

* Va l s tyb inė v e t e r i n a r i 
jo s t a r n y b a u ž d r a u d ė įvežti 
į Lietuvą avis ir ožkas bei jų 
mėsą ir žaliavą iš Turkijos. 
Veterinarai pataria nepirkti iš 
Turkijos kai kuriu vilnoniu 
gaminių ir odos pusgaminių 
Tokiu priemonių imtasi gavus 
pranešimą iš Turkijos veteri
narijos tarnybos apie nustaty
tą naują avių ir ožkų marą 

KNS 

Istoriniai duomenys: Papilės 
miestelis įsikūręs dešiniajame 
Ventos krante, prie Šiaulių — 
Mažeikių geležinkelio linijos. 
Akmenės rajone. Miestelio te
ritorijoje yra 2 piliakalniai: 
Pirmasis — kairiajame Ventos 
krante, antrasis — piet
rytinėje miestelio dalyje. Pilia
kalnio papėdėje įsikūrusi gy
venviete įgavo Papilės vardą, 
kuris rašytiniuose šaltiniuose 
pirmą kartą paminėtas 1253 
m. 

Papilės miestelis išaugo 16-
17 amžių sandūroje. 1610 m. 
jame buvo 43 namai , 18 alinių 
ir 6 degtinės parduotuves. 
1703 m. balandžio 25 d. Papi
lei buvo suteikta antradieni-
nio turgaus privilegija. Iki 
1842 m. miestelis priklausė 
Žemaitijos vyskupui. 

1863 m. sukilimas įtraukė ir 
Papilės gyventojus. Sukilė
liams užėmus miestelį, buvo 
sunaikintos teismo ir vals
čiaus valdybos bylos, turto ap
rašai, finansiniai dokumentai 
ir kt. 1863 m. rugpjūčio 20 d. 
Papilėje kazokai sušaudė su
kilėlį valstietį Juozą Ziberką. 
Sukilimui pralaimėjus, apylin
kes gyventojams, ypač dvari
ninkams, buvo taikomos rep
resijos. 

1861-1864 m. pas Papilės 
kleboną Igną Vaišvilą gyveno 
istorikas, l i teratas, švietėjas 
Simonas Daukantas, kuris ant 
jo rankų mirė 1864 m. gruo
džio 6 d. ir buvo palaidotas ka
pinėse, esančiose piliakalnyje. 

Prieš I pasaulinį karą mies
telyje buvo dvi pradžios mo
kyklos, valsčiaus savivaldybė. 
1887 m., kunigo Juozapo Am
brazevičiaus iniciatyva, buvo 
pastatyta Šv. Juozapo bažny
čia. 1907 m. Papilėje suruoš
tas pirmasis lietuviškas vaka
ras, kurio metu suvaidinti 
dramos veHcalai „Valsčiaus 
sūdąs" ir „Jaunikis". 

Nepriklausomos Lietuvos 
metais miestelis buvo vals
čiaus centru. 1923 m. Papilėje 
buvo 216 sodybų, kuriose gy
veno 1,432 miestelėnai. Veikė 
vaistinė, girininkija, apylinkės 
teismas, prieglauda, smulkaus 
kredito unija, malūnas, elekt
rinė, odų apdirbimo įmonė, 3 
vilnų karšyklos, 2 verpyklos ir 
kt. Savo veikla ypač garsėjo 
„Atžalos" kooperatyvas. 1926 
m. buvo sutvarkytas S. Dau
kanto kapas, pastatytas ant
kapinis paminklas. 1930 m. 
rugsėjo 2 1 d . miestelio aikštė
je iškilmingai atidengtas vie
nas geriausių skulptoriaus 
Vinco Grybo darbų — pamink
las S. Daukantui, kurio staty
bai buvo suaukota 23,000 
litų. 

Okupacijų metais skaudžiai 
nukentėjo miestelio gyvento
jai. 1941 m. birželio mėn. trė
mimų metu sovietai išvežė 15 
šeimų. 1944 m. vasarą Papilė 
fronto zonoje išbuvo daugiau, 
kaip 2 mėnesius: beveik visi 
miestelio statiniai buvo sude
ginti, numušti bažnyčios bokš
tai. Pokario metais Papilė pa
kilo iš griuvėsių. Atstatyta ir 
bažnyčia tik su žemesniais 
bokštais. 

Papilė istorinio herbo nieka
da neturėjo, todėl, svarstant 
naujo herbo idėjas, Heraldikos 
komisijoje buvo sutarta herbe 
pavaizduoti pilies kalną 'pilia
kalnį) su jo apačioje esančia 
gyvenviete, t.y. tai, nuo ko kilo 
miestelio pavadinimas. Kal
nas beveik visų kultūrų sim
bolių kalboje reiškia ryšį tarp 
žemes ir dangaus, amžinybę, 
pastovumą Žvaigžde — bud
rumas, apsauga, kelio rodyto
ja. Aštuoniakampe žvaigžde 
siejama su kūryba, derlingu
mu, meile. 

Dailininkas Saulius Bajon-
nas parengė Papilės herbo 
etaloną. Jį Heraldikos komisi
ja aprobavo 1999 m. balandžio 
22 d. 'komisijos posėdžio pro-

PAPILE 

tokolas Nr. 208). 
Herbo aprašymas: vingiuota 

linija skiria sidabrinę skydo 
galvą nuo žalio lauko, sufor
muodama piliakalnio vaizdą. 
Skydo papėdėje — 3 auksiniai 
statiniai (2:1, o jo galvoje — 
mėlyna aštuoniakampe žvaigž
dute. 

B. Š i l in ienė 

Dabar Papilės miestelyje gy
vena 1,500 gyventojų, yra vi
durinė, S. Daukanto vardu 
pavadinta, mokykla, kurioje 
mokosi 548 vaikai, veikia kul
tūros namai, vaikų darželis 
„Kregždutė" (lanko 40 vaikų), 
ambulatorija, paštas, Taupo
masis bankas, kavinė ir 5 par
duotuvės (visos privačios). 

Kartu su mokykla ir kul
tūros namais seniūnija šven
čia įvairias valstybines šven
tes, rengia S. Daukanto gimi
mo ir mirties paminėjimą. 
Šiais metais, minint Gedulo ir 
vilties dieną, birželio 14 d., 
geležinkelio stotyje atidengta 
paminklinė lenta, bylojanti, 
kad 1941-1952 m. iš Papilės 
valsčiaus į tremtį ir lagerius 
išvežtos 75 šeimos — 325 gy
ventojai. Su atgimimu grižo 
tradicija visas didžiąsias šven
tes pradėti Mišiomis bažny
čioje (dabartinis klebonas Jo
nas Bučelis). 

Paskat intas mūsų kraštie
čio, JAV K. Narsčiaus. mieste
lio seniūnas Antanas Vaidus 
įkūrė seniūnuos Labdaros fon
dą (sąskaita Nr. 65111602, 
LTB Mažeikių skyrius Papilės 
posk. 2911, banko kodas 
60129). Fondo rėmėjai yra 
įvairių įmonių savininkai, va
dovai, kurie gyveno arba gyve
na Papilėje, buvę kraštiečiai. 
Fondas savo lėšomis remia 
miestelio šventes, mokyklą, 
bažnyčią, kultūros namus. 

Pastaraisiais metais labai 
pagražėjo Papilės miestelis. 
Naujai pertvarkyta ir apžel
dinta centrinė miestelio aikš
tė, daugiau kaip 1 mln. litų 
kainavo pagrindinės gatvės 
šaligatvių paklojimas ir asfal
to atnaujinimas, kuris už
baigtas 1998 metais. 

Dar daug darbų laukia savo 
eilės ir. deja. tam trūksta lėšų. 
Reikalinga sutvarkyti kultū
ros namų pastato, kuriame 
įsikūrusi biblioteka ir muzikos 
mokykla, stogą ir fasadą, ava
rinėje būklėje yra S. Daukanto 
muziejaus stogas. Didelis se
niūnijos rūpestis tai. kad 
miestelyje yra nemažai m-pa-
siturinčių šeimų. 

Bi ru tė U n g e i t i e n ė 

Lie tuvos b e n d r a s i s 
v idaus p r o d u k t a s BVP> 
šiemet gali padidėti tik 0.5 
proc.. 2000 m. Lietuvos eko
nomika gali išaugti 2.5 proc.. 
2001-siais — 4 proc Tokias 
spėliones paskelbė .,The \Vall 
Street Journal" leidinys „Cen
tral F.uropean Economic Re-
wievv •". Latvijos ekonomikai 
šiemet numatomas 1 proc., Es
tijos — 0.5 proc. augimas. Inf
liacija Lietuvoje šiemet bus 2 
proc. kitąmet — 3 proc . Nu
matoma infliacija Latvijoje 
šiemet ir kitąmet — atitinka
mai 2 ir 3 proc.. Estijoje — 4 ir 
5 proc. 

file:///Vall
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K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark Chicago, H 60510 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

A M E R I C A j y ^ 3 ^ . ĮJ&ROAE*INC. 

M A I N O F F I C E 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, EL 60630. TEL. 773-467-0700. 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SURIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDŲk^ 
A-NDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 
urw.v.andrulischee se.com 

Michigan Farm Cheese Oairy, Inc. 
4295 Millerton. Fountain. Ml 49410 

Nekilnojamojo turto agentai, brolis ir 
sesuo Kęstutis Kriščiūnas ir Aušra 
Kriščiūnaitė Padalino padės jums 
perkant narna ar butą., gaunant pas
kola, išsinuomojant gyvenamas patal
pas (butą arba namą). Kreiptis: 

First Rate Real Estate, 
4 5 4 5 W . 67 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 . 
Tel . 773 767-2400 

KUOEf© KAIMO© 
teniratjpl į vieną pusę 

Ryga $431 $394 

Kijevas $431 $394 

Lvovm $525 $450 

Mindo* $431 $394 

Vilnius $431 $394 
Maskva $431 $394 
St Peterburgas $431 

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

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

TEL. 773-48*4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773^85-2020. 

5637 y / BELMONT AVE., 
CHICAGO, EL 60634. 
TEL 773-237-4747. 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHKAGO.EL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, EL 60638 
TEL. 773-788-ieOO. 

NILES O F F I C E 
9509 N.MLLWAUKEE 

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

Veikto nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOV SPRINGS, IIUNOIS T a 708.839.1000 

Šešios pokvlių atdės - tinka įvairuimi progom* 

Čikagos priemiestyje išnuomo
jamas nedidelis 2 mieg. butas su 
baldais. Tel. 708-839-8447. Taip 
pat motens ieško darbo Gali prižiū
rėti senyvo amžiaus žmones ir 
evventi kartu Tel. 708-839 -8447. 

D a r a u manik iūrą , 
pedikiūrą, makijažą, dažau 

antakius ir blakstienas. 
Tel . 7 7 3 - 3 1 7 - 6 9 6 5 . 

Į vieną miegamąjį, 
dviejų miegamųjų bute, 

priimu 1 moterį. 
Tel. 773-317-6965. 

Skubiai reikalingi 
darbininkai pastatų apkalos 

(„siding") darbams. 
Tel. 708-728-9545 

1 

35 iki 40 svečių 

BordeoaRoom 

40 iki 60 svečių 

T«l " :f lšW ' 
A I I 0 H 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

'00 iki 135 svečių 

vmim 
125 iki 175 svečių 

i 225 iki 550 svečių 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314W.63St • 
Tel. 773-776-8998 

C H I C A G O P R O F E S S I O N A L T R A I N I N G C E N T E R 
Dental ass istant 

'Praktika dantų gydytojo kabinete 
*Viena iš populiariausių profesijų 

Nurse Ass is tant 
*Med seselės ir flebotormst licenzijos 

"Gydytojo padėjėjo diplomas 
H V A C Technic ian 

*Šiidvmo-vėsinimo ir vėsintuvu remonto leidimai 
*EPA licenzijos 

•Neturintiems darbo ar mažas pajamas - mokslas nemokamas 
•Pašalpos paaugliams 
•Speciali Įsidarbinimo programa pensininkams 

630-515-1784 

UTiNĮERp , " « " * 's,f^ 
^ i« , t fame' Kumelių g. 15-4 

Tel/Fax (J70-7) 228718 
Mob. te). (8-299) 14690 

E-mail litinterp9kauruis.omnitel.net 
•Pigiausia automobiliu nuoma Urturo+e 
•Pilnas draudimas ir aptarnavimas 
•Neribotas ir nemokamas kilometražas 
•Automobiliu pristatymas i Vilniaus oro 

uosta, pagal klientų pageidavimus 
•Butų ir kambariu nuoma (su pusryčiais) 
Pnimamos pag'indinės kredito kortelės 

Oficialus atstovas IA 
Tel./Fax 773-925-9282 

Parduodu automobi l i Audi 
5000, '84 m. Labai gerame 

stovyje. Kaina $1,700. 
Tel. 773-718-3636 . 

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

E x p e r i e n c e d w o m a n 
n e e d e d to take care of one 
olderly lady & live in. Some 

English reąuired. 
Tel. 773-927-0303. 

HELP VVANTED 
Malė or female car wash & 

detailing Mon. thry Sat. 
S5.35/hr. to start + tips. 

Tel. 708-499-4004. 
aaa, 

Parduodu 9 arų sklypą 
Lietuvoje, kurortiniame Birštono 

mieste, gražioje vietoje. 
senamiestyje prie Nemuno kilpos. 

Kreiptis tel. 011-370-77-32107 
arba 0011-370-98-26760. 

P R I V E R S T I N Ė PALYDA 

Kovo mėnesį buvusio finan
sų ministro Algirdo Šemetos 
įsakymu, visus automobilius, 
gabenančius per Lietuvą 
paukštieną ir jos produktus, 
turėjo lydėti policijos palyda 
Taip buvo pasielgta, siekiant 
sustabdyti paukštienos kon
trabandą -Jau balandį Finan
sų ministerija, pabūgusi vežė
ju protestu, šį įsakymą atšau
kė. Tačiau nuo to laiko polici
jos palyda nereikalinga tik tuo 
atveju, kai krovinys gabena
mas tranzitu per Lietuvą. Tuo 
tarpu legaliai i Lietuvą viš
tienos gaminius importuojan
tys verslininkai iki šiol pri
versti mokėti policijai už pa-
i.vda. 

Kaip rašo ..Lietuvos rytas" , 
valstybines vežėjų automobi
liais sąjungos „Linava" duo
menimis, policijos palyda ve

žėjams kainuoja po 1,3 lito už 
kilometrą. Tiek maždaug kai
nuoja Vilniuje važiavimas tak
si. 

Vienas paukštieną legaliai 
iš užsienio vežantis verslinin
kas sakė. kad policijos palyda 
nuo Saločių muitinės iki Pa
nevėžio kainuoja 107 litus. Be 
to, policijos mašina į muit inę 
atvyksta tik po 2-3 kartus per 
dieną. Žmogus nesupranta, 
kam jam reikalinga priver
stinė palyda, jeigu j i s ir taip 
legaliai importuoja produktus. 

R.J . 

* V y r i a u s y b ė s u t i k o i š 
d u o t i l e i d i m ą Norvegijos va
dybos instituto iBI) Kaune 
steigiamai Tarptautinei aukš
tajai vadybos mokyklai 
TAVM). Tai bus pirmoji Lie

tuvoje nevalstybinė aukštoji 
mokykla, kurią valdys tarp
tautinis susivienijimas. Vy
riausybe TAVM nutarė išduoti 
neterminuotą leidimą, kuris 
galios tuo atveju, jei studijų 
programos atitiks nustatytus 
reikalavimus ir bus regist
ruotos Švietimo ir mokslo mi
nisterijoje. 'Elta' 

Parduodu įvairius da iktas , 
baldus ir knygas. Apžiūrėjimui 
susitarti te l . 7 0 8 - 4 2 2 - 6 9 6 3 , 
adresas 10732 S. Long Ave. , 
Oak Lawn, IL. vu\ 

Reikalingas pagalbinis darbi
ninkas namų vidaus įrengimo 
darbams. Darbas vakariniuose 
priemiesčiuose. Reikia turėti savo 
transportą. Tel. 630-435-1967. 

ASKA GATEWAY, INC 
Skrydžiai į Lietuvą ir po visą pasaulį 
Kelionės laivu: Karibų salos, Aliaska 
Mostogos: Florida, kalnai, Meksika ir kt. 

Notaro paslaugos 
Dokumentų vertimas 

5 6 5 7 S. Haricm Ave, Chicago, 
K 60638 

Tel. 773-7804000 
Fax 773-5S6-2S77 
Res. 773-776-3S3S 

Į ą g t r 630-720-0823 

B&D ENTERPRISES 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai, stogai, "skfng*, 
lietvamzdžiai, metiniai balkonai, 
"porcnes* ir "decks"; marinimas, 
tuck pointing". namų ir garažų 
remontas. Skambint KazMan i , 
tol. 630-243-6424. 

AKUPUNKTŪRA 
Gydymas adatą pagalba be vaistų 

Gydymas vaistažolėmis 
Danutė Daydadfee, R. N., Dipl. Ac. 

Board Cenifjcd Acupuncturist 
3210 S. Halsted St, Chicago, IL. 
Tel. 312-S6M561. Palikite žinutę 

lietuvių arBa anglų kalba. 
Valandos susitarus: antrd 9 v.r.-2 

v.p.p.. ketvd. 4 v.p.p.-7 v.v. 

Išvežame Šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baįdus ir kt. didesnius daiktus. 
KokybiSkai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. TeL 630-964-5898. mn 

Parduoda automobilius: 
•Ford Exp!orer "91 $2,700 
•Dodge Neon '96 $4,200 
•Honda Accard ' 89 $2,000 
•Mazda 323 91 $1,700 
•Mitsubishi Diamante "92 $3,800 
•Mitsubishi Galiant "90 $1,300 
Informacija tel. 708-396-1639. 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 v̂ rrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k., kantrybė, atjautimas, 
vainotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Pnil, 
tel. 414-763-2615. 

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL teises (užtenka B 

klasės), vairuoti „straight 
truck" po Čikagą. 

Tel. 708-906-3041. 
s raMBMaaaaaaaaaa t t i 
Reikalingas dailidės (carpen-

ter) padėjėjas-dažytojas ir 
dailidė. Apie savo patyrimą ir 
atlyginimą kalbėti angliškai. 

Tel. 773-252-3773. 

Skubiai reikalingas 
dažytojas. Kreiptis: 

First Rate Real Estate. 
tel. 773-767-2400, Gražina. 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago, I L . 

Tel. 773-927-9107. _ 

Medikė gali slaugyti 
ligorų savo namuose. 
Turi rekomendacijas. 
Tel. 708-656-4236. 

jaa, 

Perkate automobOj? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobili*? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst a i vairo šiandien! 

(630) 207 r /48 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUT(%ir!KMi6,NMaX8VEKAT^ 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agarttas Frank Zapota r CM Mgr Auks« 

S. Kana kafca KetufUkai 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 Waat 9 6 » Straat 
TeL (708) 424-8664 

(773)581-8664 

L 
SlAŠYS CONSTRUCJION 

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

*soffits", "decks". 'gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

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

I i n u o m o j a m a a 
a p e U d o m a a 4 kmmb. 

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

TeL 773-778-1451 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-92S4331 

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

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G. L. OuaHry Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- Bstusime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

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

Skambinti: 
VladuL te l 630-243-9385 

KP » '<!) M ! - M J I O M O T I V f 
T r a M p M a t j M 

aut*. Pigiai paduodame tfaimo-
kėjimui; remofiMojame po avarijų; aisu-
tome auto.geomel/iją. ubakome dalis $e-
riaasia kaiaa. ketfisme •gregatus. 

SĮĮ—itiaart Rfamii trt. 7M-2«I-«S8«. 

Vikrius apartments for rent - i 
week to 1 year, also for sale 

Ouality. reasonable assistance 
Fax in English or Lithuanian to 

Vilius Vaseikis. Information 
Bureu. Didžioji gatvė Fax# 

370-2-22-15-55 or call 370-2-
22-41-40 and leave message 

vvith retum fax number. 

GREIT PARDUODA 

*R RE/MAX 
REALTORS 

"orft (773) S86-5959 
home (708) 425 7160 
pager (708) 886-4919 

R I M A S L S T A N K U S 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart (& »..,. 
Realty Group Ine 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

B A L Y S B U D R A I T I S 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. T73-585-6100 Pager 312-3O8-0307 
Fax 773-585-3997 

Ortuos 21. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Bueraai f70B) 423-0111 
Vox»Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai patar-a:;., 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Čikagos šiaurėje ir daunniuose pitcroicMliur.v' 
perkam ar parduodam nuosavybei, kreipkitės 

COIDUK2U. 
B4NHCII ^ 

A U D R A 
KUBILIUS 

1̂ 08 Sherman Ave. 
2vanston,IL6pMi 
Business (įi1S '864-2600 
Fai (847) 475-556? 

Greitas. Voice mail 
profeaionalus (847)465-4397 
ir sąžiningas E-mail 
patarna^mas akubihus@ acl.com 

OntuiK KMIECIK REALTORS 
'rįį •7922S.PulastaRd 

4365 S.Archer 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. 

S K A I T M E N I N I S 
! V A I Z D A J U O S Č I Ų 

P K R R A Š Y M A S 
G R K I C I A U r , I A : ' 

P I G I A U S I A I 1 

(TIK $ 1 5 fiO) 

SECAM <^>MCSECAM 

lli-«Wo I .f c! 
v i o r t . 

A / 5 >H4 >>M 

ATTENTION IMMIGRAKTS! 
Canada is accepting appJicants for 

Parmanent Residence! 

For free informatien call: 

1-773-282-9500 
GTS coocentratmę m 'mTtigration to Canada 

www.rebeusa.com 

VVESTERN UNION - pinigai pasieks adresatą, 
lyg jūs pats juos įteiktumėte! 

Siunčiant per VVESTERN UNION, pinigai pasieks Lietuvą 
saugiai, per kelias minutes. 

Informacijai tel.: 8 0 0 - 3 2 5 - 6 0 0 0 
f 

VVebsite - http://www.westernunion.com 

C WestemUnion© 

V V E S T E R N M O N E Y 
U N I O N ! T R A N S F E R 

Th0 fs*t**t may tc sena mor»y *or ldwid«. 

http://se.com
http://litinterp9kauruis.omnitel.net
http://acl.com
http://www.rebeusa.com
http://www.westernunion.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

„LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBOS" 
KOMITETAS — PRANEŠIMAS JAV LB 

TARYBOS TREČIAI SESIJAI 
Komitetą sudaro: pirm. Bi

rutė Jasaitienė, sekretorė — 
Irena Kairytė, iždininkas — 
Albinas Smolinskas, studentų 
šalpa: Gražina Liautaud, šal
pos skirstymas — Dana Ba-
zienė, kartoteka — Nijolė 
Maskaliūnienė, Sigutė Užu-
pienė, Juozas Užupis, paragi
nimai — Regina Jautokaitė, 
ryšiai su rėmėjais — Regina 
Sraolinskienė, specialūs pro
jektai — Irena Kazlauskienė, 
posėdžiai ir spauda — Aldona 
Šmulkštienė, nariai: dr. Alina 
Domanskienė, Vanda Pruns
kienė, dr. Edmundas Ringus, 
Philadelphijos skyrius — 
Jeanne S. Dorr, VVashingtono 
skyrius — Teresė Landsber
gienė, Omahos skyrius — Lai
ma Antanėlienė. 

Komitetas įsteigtas 1993 m. 
birželio mėn. Komitetas suda
rytas ir veikia Amerikoje labai 
populiarios foster-a-child pro
gramos pavyzdžiu. Amerikoje 
ieškome žmonių-rėmėjų, kurie 
sutiktų globoti našlaitį Lietu
voje, įsipareigodami mokėti 
150 dol. metams. Taip pat ko
mitetas remia eilę invalidų, 
našlaičių studentų. Gaunant 
daugiau pinigų, yra remiamos 
didelės neturtingos šeimos. 
Taip pat kartą į metus siun
čiami siuntiniai su suaukotais 
žmonių daiktais, drabužiais, 
batais ir kt. 

Lietuvoje, našlaitis arba jį 
globojantis £#muo -gauna 
12.50 dol. per mėnesį. Studen
tai gauna vienkartinę metinę 
250 dol. stipendiją. Pinigai 
siunčiami Lietuvon įgalioti
niams, kurie paskui tuos pini
gus išdalina globojamiems 
našlaičiams. Šiuo metu yra 
šelpiama 877 vaikai. Skaičius 
keičiasi, nes komitetas remia 
našlaičius tik iki 18 metų, ne
bent rėmėjai pageidauja ir to
liau juos remti Pilnamečių 
vietą užima didelis skaičius 
vaikų laukiančių eilėje gauti 
pašalpą. Lietuvoje šiuo metu 

turime 6 įgaliotinius, tai: Gra
žina Landsbergienė — 259 
vaikai, Kaimo Vaikų fondas — 
554 vaikai, kun. A. Baniulis 
— 15 vaikų, kun. L. Damb
rauskas — 19 vaikų, kun. A. 
Gražulis — 23 vaikai, ir kun. 
R. Ramašauskas — 7 vaikai. 
Trims vaikams yra regulia
riai, triskart metuose, siunčia
mi palikimo pinigai. 

Omahos skyrius, kuriam va
dovauja Laima Antaneiiene 3-
4 kartus metuose siunčia ne
turtingom, daugiavaikėm šei
mom siuntinius — maisto, 
drabužių, avalynes, vitaminų 
ir kitų reikalingų dalykų. 

Komitetas artimai bendra
darbiauja su Lietuvos Dukte
rų draugija. Komitetas yra dė
kingas Lithuanian Mercy Lift 
organizacijai už persiuntimą 
gėrybių Lietuvon. 

Be vienkartinių ar nuolati
nių šalpos aukų, turime įsteig
tus penkis fondus: 

1. Kazio ir Genovaitės Tre
čiokų fondas — 80,000 dol.; 

2. Onos ir Jono Motiejūnų 
fondas — 30,000 dol.; 

3. Prel. dr. J. Prunskio fon
das — 25,000 dol.; 

4. Jono ir Idos Valauski po
mirtinis fondas — 20,000 dol.; 

5. Almos fondas — 40,201.23 
dol. 

Pirmųjų trijų fondų, pagal 
sudarytojų valią, pagrindinė 
suma neliečiama, našlaičių 
šalpai naudojami procentai. 

Ketvirtasis pomirtinis fon
das — pinigai yra palikti 
trims našlaičiams. Komitetas 
tą fondą, pagal testamento nu
rodymus, administruoja. 

1998 metų vasario pradžioje 
įkurtas naujas fondas tai Al
mos fondas — šio fondo pini
gai yra skirti Lietuvos netur
tingiems vaikams, našlai
čiams, kaimo mokykloms ir 
pan. Šio fondo pinigus skirsto 
Alma Adamkienė, pagal pra
šymus ir pagal reikalą. 

Komitetas neturi apmokamo 

Banking 
the way 

it should be! 
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Dalis dideles Senkų Šeimos, auginandos 30 vaikų. Juos remia Amerikos lietuviai per 
bos" komitetą 

.Lietuvos Našlaičių glo-

„Šaltą rudens dieną, kai Jūsų akys 
patvins ašaromis. Jis grįš rudens vėju 

nušluostyt jas nuo Jūsų skruostų. 
Šaltą žiemą, kada šaltis sukaustys ežerus, 
upes ir Jūsų širdis, Jis grįš kaip pavasario 

saule ištirpinti tą skausmą sieloje". 
Juozo Gailos žodžiui laidotuvėse 

A.fA. 
VYTAUTAS 
VYGANTAS 

1930-11-17 —1998-X-13 

Mirties metinių proga prašome draugus, bendraminčius 
ir pažįstamus prisiminti a. a. Vytautą maldoje. 

V y g a n t u š e i m a 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 

mM^j^Ę^^įm^^^m^^itimmT^ 

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — Jūsų apylinkės 
bankas! 

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės. 

Nauja banko Saka a t idary ta : 
Homer Township 

m^ym 1 5 7 3 6 S. Bell Rd. 

LS mklkind Rsdaral 
^ ^ ^ ~ Savings and Loan AMociation 

Wm S. Hartom Ava., BrMgtvtmv 60456 • (701) SM-MOO 
4040 S. ArdMr Ava,, CMeago 60632 • (773) 284-4470 

2667W.6811)St,CMeage60626 773)828-7400 
16738 S. Bell Rd., Lockport, 60441; 708-648-2400 f £ v 

FDIC Insured — ' 

tarnautojo — visas darbas at
liekamas savanoriškai. 

Su komitetu artimai bendra
darbiauja ir šalpa prisideda 
Omahos Skautų-Skaučių Ne-
ries-V. Kudirkos Vietininkija 
ir Omahos lietuviai. Jiems 
vadovauja Laima Antanėlienė. 
Jie tiesiogiai remia dideles ir 
neturtingas šeimas. 

Aukų rinkimui labai daug 
prisideda Philadelphijos atsto
vė Jeanne S. Dorr. Ji pasiekia 
daugumą lietuviškai nekal
bančių aukotojų. 

Teresė Landsbergienė, veikli 
komiteto narė, yra atstovė 
Washingtono apylinkėje. 

Komitetas yra tik rankos, 
kurios surenka aukas ir per
duoda jas vargstantiems Lie
tuvoje. 

Komitetas dėkoja visiems, 
kurie prisideda prie šalpos au
ka ir padeda nuskriaustam 
vargstančiam Lietuvos žmo
gui. 

Birutė Jasaitienė 

Savanoriai ir „Lietuvos Vaikų vilties" giulutiniai. Sav. Viktorija Vala-
vieienė (iš kaires), Kotryna Ažmenaite, kuriai Shriner's ligoninėje buvo 
ištiesintos kojos ir padarytos pėdos, kad galėtų vaikščioti. L W komiteto 
pirm. Lietuvoje Elena Gervickienė ir savanoris darbuotojas Antanas Va
lavičius. 

Mano gyvenimo vakaras atėjo, 
Ir aš einu ilsėtis pas Tave. 
Būk gailestingas man, Dieve, 
Nes Tu iinaijjuid ai myliu Tave. 

A. AMi 

A. t A. 
JONAS VALUKONIS 

Gyveno Glendale. CA. Mirė 1999 m. spalio 6 d. 
Skausme liko: žmona Aldona Katiliūte, duktė Ramunė 

Žemaitaitienė su vyru Romu, vaikaičiai Vilija ir Vytas 
Žemaitaičiai Kalifornijoje, Lietuvoje broliai Juozas ir 
Vincas su šeimomis. 

A a. Jonas laidojamas 1999 m. spalio 9 d., 11 vai. ryto 
po šv. Mišių Sv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles, CA. 
Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA. 

Giliai nuliūdę: žmona, duktė , žentas , 
vaikaičiai, broliai i r kiti giminės. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALI PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

<£j ST** ALU**iCt 

lt makes a vvorid of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes roend-
trip travel to Lithuania 
easier and more convertent 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily servtce to Vilnius witi 
just onefiassle-free eonneetion 
through Stockholm. Our 4:30 pM 
departure gives you a retaxed mom-
ing amvai for business or pleasire. 
When you're ready to return, youII 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Oass 

or Economy Oass. you can be 

sure our seivtce will be worid-class. 

and will allovv you to amve rested and 

refreshed - all for a reasonable f are. 

Find out what a vvorid of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call yOur Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more m'or-

mation and special offers. vsit 

our website at www flysas ccm. 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK. 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TIN'LEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

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

R M M W 
SK946 
SK744 
SK»3 
SK943 

FrofH 
Chicago 
Stockholm 
Wr*fi 
Copenhagen 

% 
StoctrtUm 
\*ntus 
Oop&too&i 
Oncago 

Dtprtur* 
4:30 pm 
920 a m • i 
12:45 cm 
3:40 pm 

Time Af'vIvM Tlftie 
740 am -1 
1050 am M 
2:15 pm 
540 pm 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO ANO SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 -708 652-5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp C ikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuviu kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
Pa los Hi l l s , I L 
708-974-4410 

. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Nekalto Prasidėjimo M. 
Marijos seselių rėmėjų me
tine švente prasidės spalio 10 
d., sekmadienį, 3 vai.p.p. tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Sv. Mišias 
už gyvus ir mirusius narius 
aukos kun. J. Vaišnys. per Mi
šias giedos solistai Margarita 
ir Vaclovas Momkai, akompa
nuos Ričardas Šokas, seselių 
vardu visus pasveikins ses. 
Margareta Bareikaitė. 4 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje rengiama vakariene. 
Menine dalį atliks Pal. J. Ma
tulaičio misijos chorelis, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio. 

Aktorė Audrė Budrytė 
vadovaus jaunatviškam 
„Pavasaris rudenį" poezi
jos vakarui penktadienį, spa
lio 15 d., 7 vai. vak. ruošia
mam Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Vakarą ruošia ir 
visus atsilankyti kviečia Lie
tuvių rašytojų draugija. 

Dalia Dapkūnaitė, Nekal
to Prasidėjimo vargdienių se
selė, besirūpinanti gatvės vai
kais Lietuvoje, rašo, kad iš bū
relio „Vaiko vartai į mokslą" 
gavo 9 siuntinius su mokslo ir 
sporto priemonėmis. Seselė 
pažymi, kad „visa tai padės 
„Vilties angelo" programai, 
kurioje dirba daugiau kaip 60 
vaikų. Daiktai - surinkti su 
didele meile, rūpesčiu ir šilu
ma, jie be galo svarbūs mūsų 
globotiniams". „Vaiko vartų į 
mokslą" būrelis rengia „Ra
ganų dienos" pietus. Jie vyks 
spalio 31 d. 12 vai. PLC di
džiojoje salėje. Vietas užsisa
kyti galite, skambindami Ritai 
Venclovienei tel.847-940-C233. 

Siekiama atgaivinti Či
kagos skautininkių veiklą. 
vTs"6s Čikagos ir artimų apy
linkių skautininkės kviečia
mos atvykti į sueigą sekma
dienį, spalio 10 d., 11:30 vai. r. 
vyksiančią Jaunimo centro 
114 kmb. Kviečia ir visų sesių 
sueigon atsilankymo bei veik-
lon įsijungimo laukia skauti
ninkės Danutė, Halina ir Zu
zana. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" spalio 13 d. 2 
vai.p.p. klausysimės įspūdžių 
iš Lietuvos. Kalbės JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininke Birutė Jasaitienė. 
Dviejų savaičių laikotarpis ne
buvo skirtas atostogoms. Bu
vo numatyta atlikti nemažai 
įvairių reikalų, pasimatyti su 
įtakingais valdžios pareigū
nais, pasitarti su Lietuvos 
Vaikų vilties našlaičių globos 
ir kitų organizacijų komiteto 
nariais. B. Jasaitienė nepa
miršo ir „Seklyčios" lankytojų, 
parvežė „lauktuvių". Visi ma
loniai kviečiami atvykti. Kaip 
jau įprasta, bus ir bendri 
pietūs. Atvykite! 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misija spalio 10 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje ruošia pietus. Gau
tos lėšos padėtų įsigyti naujus 
vargonus. Kviečiame da
lyvauti pietuose ir tuo prisidėti 
prie naujų vargonų įsigijimo. 

Minint spalio 9-ąją, mūsų 
sostinės Vilniaus netekimo 
dieną, spalio 10 d., sekmadie
nį, 10 val.r. tėvų jėzuitų kop
lyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už visus kovojusius ir 
žuvusius dėl sostinės Vil
niaus. Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos Čikagos skyriaus na
riai ir .lietuvių visuomenė 
prašoma dalyvauti. Dalyvavi
mu pamaldose pagerbsime žu
vusiųjų atminimą. 

Operos choras kviečia į 
Operos pokylį, kuris vyks 
lapkričio 20 d., šeštadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Pokylio pradžia - 6:30 
val.v. (kokteiliai); 7:30 val.v". -
programa, kurią atliks Operos 
choras ir solistai; 8 val.v. -
vakarienė, 11 val.v. - laimin
gųjų bilietų traukimas. Šo
kiams gros Algimanto Barniš-
kio orkestras. Bilietus galite 
užsisakyti, skambindami Jur
giui Vidžiūnui tel. 773-767-
5609. Nepamirškite grąžinti 
Operos bilietų šaknelių. Poky
lyje laukiami ir jauni, ir vyres
ni! 

DRAUGO FONDAS 

1ML 773-595-9900 

TRAUKINYS DAR LAUKIA.. 

ATEITIES SAVAITGALIO SVEČIAS IŠ 
VAKARU 

turą ir rašymą bei visuomenės 
mokslus Los Angeles lietuvių 
mokykloje. 

Dariaus straipsniai yra pa
sirodę Naujajame židinyje". 
„Drauge", „Darbininke", „Gau-
deamus" ir kituose lietuvių 
laikraščiuose. Prieš darbą 
Prahoje dirbo Bonnoje, Vokie
tijoje, IUCN Pasaulio Gamto
saugininkų sąjungos gamto
saugos teisės bibliotekoje. 
Bakalauro laipsnį iš politikos 
ir vokiečių kalbos Dariui su
teikė Hillsdale College, ku
rioje jis buvo a.a. profesoriaus 
Aleksandro Štromo mokinys. 

Taip pat Darius studijavo 
Bonnos universitete, dirbo 
Lietuvos Respublikos parla
mento užsienio reikalų komi
teto patarėju ir talkino eko
nomistui dr. Raphael Shen, 
kuris parašė knygą apie Lietu
vos ūkio pertvarką. 

Darius Udrys skaitė paskai
tas ateitininkų renginiuose 
Memmingene, Lietuvoje, Los 
Angeles ir Dainavos ateiti
ninkų kursuose. Dvejus metus 
redagavo studentų ateitininkų 
leidinį „Gaudeamus". 

Ateities savaitgalio daly
viams bus tikrai įdomu susi
pažinti su jaunu paskaitinin
ku ir išgirsti jo mintis apie 
Lietuvos kelią į savarankišką 
gyvenimą ir dabarties jai sta
tomus iššūkius. 

Visi Čikagos ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami da
lyvauti Ateities savaitgalyje. 
Pasižymėkime savo kalendo
riuose spalio 22, 23 ir 24 die
nas Ateities savaitgaliui! 

Darius Udrys 
Spalio men. 22-24 d. Čika

goje ir Lemonte įvyksta tradi
cinis Ateities savaitgalis, 
šiandien — 8+6 susipažin
kime su vienu Ateities savait
galio paskaitininku. 

Darius Udrys atskrenda į 
Ateities savaitgalį nuo Ramio
jo vandenyno. Jis šiuo motu 
studijuoja politikos filosofiją ir 
lyginamąją politiką Clare-
mont Graduate University, 
Kalifornijoje, rengdamasis fi
losofijos daktaro laipsniui. 

Danus trejus metus dirbo 
Laisvosios Europos Radijo 
Prahoje, lietuviu redakcijoje. 
Šiuo metu Darius yra laisvo
sios Europos Radijo korespon
dentas Los Angeles. Jis taip 
pat yra Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenes patarėjas poli
tikos klausimais ir Baltic 
Amecican Freedom League di
rektorių valdybos narys. 

Darius dėsto lietuvių litera-

— Geriau vėliau, negu nie
kad, — tarė žemaitis, pavėla
vęs į traukinį, ir... išrašė čekį 
Draugo fondui jubiliejinio va
jaus proga. Jam pritarė aukš
taitis, dzūkas ir suvalkietis, 
visi pavėluodami į traukinį — 
Draugo fondo lesų telkimo va
jų, kurių jau buvo dvylika per 
šešerius metus. 

—: Prašom įlipti! Dar nevėlu. 
Mes laukiam! — šaukė trauki
nio konduktorius. — Geriau 
vėliau negu niekad! 

— Laukiam, laukiam! — at
siliepė aidas iš „Draugo". 

— Dar nevėlu, — pritarė 
Draugo fondo direktoriai. 
Dauguma jų jau seniai išrašė 
garbės nario čekius. 

Jubiliejinio vajaus metu 
Draugo fondas jau sulaukė 
naujų narių bei rėmėjų, pavė
lavusių į Draugo fondo „trau
kinį". Pavėlavusių į „traukinį" 
JDraugo" skaitytojų dar yra 
nemažas skaičius. Jų ir dides
nių ar mažesnių čekių, skirtų 
Draugo fondui, labai laukia
me. Tai būtų prasminga pa
rama lietuviškos spaudos iš
laikymui išeivijoje. 

— Be JDraugo" mano dienos 
būtų labai pilkos, — rašo gar
bingo amžiaus skaitytoja, 
Draugo fondo narė, per visus 
vajus įlipusi į „traukinį" su 
šimtine. Šiandien ji — jau DF 
garbės narė. 

Dar daug kas nesuspėjo. Bet 
traukinys laukia. Milijoną juk 
turime sutelkti dar šiais me
tais — kad užbaigtume Drau
go fondo „traukinio" keliones. 
Kad visų pastangomis sudėtas 
Draugo fondo milijonas savo 
investavimų pelnu užtikrintų 
JDraugo" leidybą per sekantį 
šimtmetį. 

Iki milijono dar trūksta 
127,000 dolerių. Visų JDrau
go" skaitytojų pastangomis pa
siekime piramidės viršūnę. 

Jubiliejinio vajaus įnašai 
Su 1,000 dolerių: 
Dr. Valerija Raulinaitienė, 

garbės narė, iš viso 1,000 
dol., Oxnard, CA. 

Su 600 dolerių: 
Msgr. Anthony Bertašius, 

garbės narys, iš viso 600 
dol., Paterson, NJ. 

Su 200 dolerių: 
Aldona Andriušis, iš viso 

500 dol., Dorchester, MA. 
Su 100 dolerių: 
Petras Gauronskas (110 

dol.), iš viso 410 dol., Santa 
Monica, CA. 

Jonas ir Julija Kučinskai, 
garbės nariai, iš viso 1,100 
dol., Miami Beach, FL. 

Dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai, garbės nariai, 
iš viso 2,200 dol., Lansing, MI. 

Valeras Petrauskas, garbės 
narys, iš viso 1,100 dol., No. 
Chicago, IL 

Tom ir Dainė Quinn, gar
bės nariai, iš viso 1,200 dol., 
Orland Park, IL. 

Michalina ir Antanas Bąjer-
čius, iš viso 600 dol., Miami 
Beach. Fl. 

Virgis ir Ona Smilgiai, iŠ 
viso 150 dol., Country Club 
Hills, IL. 

Rimas Černius, iš viso 650 
dol., La Grange Park, IL. 

Jane Vaiys, iš viso 300 dol., 
VVoodstock, CT. 

Irena Ancerys, iš viso 450 
dol, Porter. IN. 

Izabelė ir Juozas Naujalis, iš 
viso 125 dol., Cicero, rL. 

Ona Strimaitis, iš viso 500 
dol., Putnam, CT. 

Edvardas Jokubauskas, iš 
viso 300 dol, Oak Lawn, IL. 

Jonas Paškus, iš viso 200 
dol., Pompano Beach, FL. 

Suvalkiečių draugija Chica-
goje, per A. Navardauską. 

Liudas Kulnys, iš viso 550 
dol., Sudbury, Ont., Canada. 

Su 75 doleriais: 
Dr. Jurgis Gimbutas, iš viso 

375 dol., Arlington, MA. 
Su 90 dolerių: 
Joana Mikalauskas, iš viso 

255 dol., Chicago, IL. 
Su 50 dolerių: 
Jonas ir Glorija Sadūnai, iš 

viso 250 dol., Los Alamitos, 
CA. 

Karolis Milkovaitis, iš viso 
550 dol., Yorba Linda, CA. 

Algis Arvydas, iš viso 350 
dol., Elgin, IL. 

Jonas Kutka, iš viso 300 
dol., Lement, IL. 

M. Kleinaitis, iš viso "145 
dol., St. Petersburg, FL. 

Balys ir Elena Kondratai, iš 
viso 100 dol., Quaker Hill, CT. 

Su 25 doleriais: 
Kazys Skaisgiris, iš viso 225 

dol., Beverly Shores, IN. 
Česlovas ir Laima Kiliuliai, 

iš viso- 150 dol., Lexington, 
MA. 

Jūratė ir Jurgis Augius, iš 
viso 50 dol., Oak Brook, IL. 

Bronius Jančys, iš viso 25 
dol., Darien, IL. 

Wafter Ringe, iš viso 25 dol., 
Kingman, AZ. 

Stella Hotra, iš viso 25 dol., 
Redford, MI. 

Viktoras Memenąs, iš viso 
25 dol., Birmingham, MI. 

Dr. Linas ir Aleksandra Si
monaičiai-, iš viso 215 dol.. 
Woodridge, IL. 

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

Edward Mankus, iš viso 75 
dol., Chicago, IL. 

Rimas Kožica, iš viso 25 
dol., La Grange, Park, IL. 

Su 20-10 dolerių: 
Povilas Vaičekauskas, iš vi

so 90 dol., Chicago, IL. 
Bronius Underys, iš viso 420 

dol., Chicago, IL. 
Joseph Kalvaitis, iš viso 135 

dol., Chicago, IL. 
Helen Galėnas, iš viso 190 

dol., Chicago, IL. 
Judita ir Stasys Dargis, iš 

viso 20 dol., Oak Lawn. IL. 
Stepas ir Živilė Puodžiūnai, 

iš viso 20 dol., West Hills, CA. 
Regina Vilkutaitis, iš viso 

200 dol., Cleveland, OH. 
Stefa Galesas, iš viso 20 

dol., West Dundee, IL. 
Aldona Baltch, M.D. iš viso 

180 dol., Menands, N.Y. 
Aleksas Verikas, iš viso 60 

dol., Racine, WI. 
Anelė Peckaitienė, iš viso 10 

dol., Sunny Hills, FL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. Fondo iždininkas 

APIE „KAMERTONĄ" IR JO VADOVĄ 
berniukų chorui ,.Šakaliukas" 
(beje, jį ir suorganizavo), mo
terų ansambliui „Svaja", Kau
no vyrų chorui „Perkūnas", 
chorui „Jaunystė" (kuris 1989 
m. tarptautiniame chorų kon
kurse Austrijoje pelnė antrąją 
vietą), vyrų chorui „Kauno 
baldai". A. Viesulas taip pat 
yra buvęs Kauno „Popcentrb* 
meno vadovu ir kultūros ren
ginių organizatoriumi. 1995-
aisiais chorvedys tapo Kauno 
mišriojo choro „Kamertono" 
meno vadovas ir dirigentas. Jo 
vadovaujamas choras dalyva
vo F. Schubert tarptautiniame 
chorų konkurse Vienoje ir 
1998 II Pasaulio lietuvių dai
nų šventėje. 

Į Ameriką „Kamertonas" at
vyko vakar, spalio 8 d. Muzi
kantai koncertuos New Yorke, 
Hartforde, Putname, Cleve-
lande, Detroite. J Čikagą cho
ristai atvyks spalio 17 d., kitą 
sekmadienį. Tą pačią dieną 3 
vai.p.p. Jaunimo centre Čika
gos lietuviai išgirs vienintelį 

„Kamertono" 
Viesulas. 

dirigentas Algirdas 

Mūsų būsimojo svečio iš 
Kauno - choro „Kamertono" 
meno vadovas ir dirigentas Al
girdas Viesulas jau savo stu
dijų Lietuvos valstybinėje kon
servatorijoje metais buvo „Lie
paičių" ir „Ąžuoliukų" chorų, 
vyrų choro „Sakalas" chor
meisteris. Per visą savo kūry
bine veiklą jis yra vadovavęs 

šio puikaus choro koncertą. 
„Kamertono" programoje, pa
vadintoje „Gintaro lašelį tau 
nešu ant delno," - ir populia
resnieji, ir retesnieji kūriniai; 
skambės Juozo Naujalio, An
tano Vanagaičio, Vlado Jaku-
bėno, Jono Govėdo ir Ritos Čy-
vaitės-Kliorienės dainos. Kar
tu su choru atvyksta ir „Ka
mertono" chormeisteris Lin-
ards Klešnieks, koncertmeis
terė Marija Čepinskienė, choro 
pirmininkas Vytautas Nor
mantas. „Kamertono" drau
gams ir pažįstamiems prane
šame, kad choristai apsistos 
Thriftlodge viešbutyje, Čika
gos šiauriniame priemiestyje 
Niles. Spalio 18 d. jiems nu
matoma ekskursija po Čikagą, 
spalio 19 d. - laisva diena, 
spalio 20 d. - išvyka į vienuo
lyną ir spalio 21 d. choras 
išvyksta į Vašingtoną. 

Taigi „Kamertonas* muzi
kos mėgėjų savo .koncerte, 
Jaunimo centre lauks kitą 
sekmadienį, spalio 17 d., 3 
val.p.p. Bilietus jau galite įsi
gyti „Seklyčioje". 

BALFO VAJUS TĘSIASI 
BALFo piniginis vajus, pra

dėtas spalio mėnesį, tebesitę
sia. BALFo vadovybė nuošir
džiai dėkoja visiems tiems, ku
rie savo auka parėmė šalpos 
darbą ir tuo pačiu vargstan
čius mūsų tautiečius. BALFo 
vadovybė prašo tų, kurie dėl 
kokių nors priežasčių negalėjo 
atiduoti aukų vokelio rinkė
jams prie bažnyčios, tą vokeli 
įmesti į bažnyčios rinkliavos 
krepšelį. O tie, kurie dėl kokių 
nors priežasčių negavo voke

lio, tai gali savo auką įdėti į 
paprastą vokelį, užrašydami 
,J3ALFas" ir įmesti su bažny
tine rinkliava. Gerbiamas kle
bonas Mykolas Yakaitis sutiko 
padaryti tą paslaugą ir BAL-
Fui skirtus vokelius atiduoti 
BALFo vadovybei. Širdingas 
jam ačiū až tai. 

Dar kartą prašome — būki
me dosnūs ir kiekvienas pri
sidėkime prie vargstančiųjų 
šelpimo. Sakoma: geriau duoti 
negu prašyti. Ant. Repšienė 

Akimirka is Kauno mišraus choro „Kamertono" koncerto Kauno valstybinėje filharmonijoje. Čikagoje vienin
teli kartą „Kamertonas" koncertuos spalio 17 d., sekmadienį, 3 val.p.p. Jaunimo centre. 

• Prie* 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 padaryta^ V-.aH, 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-S335. (ak.) 

• Donna M. Campbell, 
Marlton NJ, dr. Alina ir Vai 
Domanskiai, Palos Heights IL, 
Vincas ir Dana Baziai. Oak 
Lawn, IL, Apol Varnelis, Do-
wagiac, MI, Gintarė T. Gečys, 
Oaklyn NJ, Aldona Šmulkš-
tienė, Chicago, IL, A. Raucki-
nienė ir Vida Rimienė, River
side, IL, Birutė Ciplijauskaitė, 
Madison WI, Mary Mc Graty 
NJ, Chris Tracy Dorr, NJ, jie 
visi globoja po našlaitį Lietu
voje. Pratęsdami globą ki
tiems metams, kiekvienas at
siuntė po $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu glo
bos" komitetas, 2711 West 
71st St., Chicago, IL 80628. 

(sk) 
• Labdaringo Rasteniu 

palikimo tvarkytojai, a.a. Vin
co ir Emilijos Rastenių vardu 
atsiuntė $10,000 tikslu padėti 
Lietuvos labiausiai nuskriaus
tam žmogui — vaikui. Lietu
vos vaikų vardu dėkojame a.a. 
Vincui ir Emilijai Rasteniams, 
dėkojame labdaringo fondo 
tvarkytojams už tokią didelę 
auką ir didelę pagalbą Lietu
vos vaikams. „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 West 71st St., Chicago, 
IL 60629. tsk) 

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzic A ve., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 706-422-
3455. 

• D4MS8I01VIDBO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kieuškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Ave., Chicago, IL. 
60606. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. (sk.) 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amker Drive, Lemont, IL, 
S0439. Prie pat PL Centro TeL 
630-243-6446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

• Vytautas ir Elena Vidu
giriai, Rancho Palos Verdea 
CA, yra nauji Lietuvos vaiku-
dų-našlaicjų rėmėjai atsiuntė 
$150. Laima MUtaitis, Oak 
Lawn, pratesdama eavd globo
jamo našlaičio globą kitiems 
metams atsiuntė $300. Yadvy-
ga K. Giedraitienė, Michigan 
City IN, pratesdama globą 
našlaičiui kitiems metams, at
siuntė $200. Vytautas ir Van
da Šliupai, Budingame, CA, 
pratęsdami globą našlaičiui 
pridėjo dar ir kalėdinę dova
ną. Iš viso atsiųsdami $175. 
Visiems geriems Lietuvos vai
kų globėjams dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičiu globos" ko
mitetas, 2711 West 71st St., 
Chicago, IL 60829. (sk) 

• Tik 33 centai u i minute 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
tVfLĮLįt aVtitf 

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

•Stasys Radavioius iš 
Kauno ieško sesers Gerdos 
Marijos Radavičiūtės, gyv. 
Los Angeles, CA. Kas žinote 
apie ją, rašykite: St. Rada-
vit ius, 8asnauska> g-vė 30, 
bi. 2, Kaunas «Ms%Xietuva 
arba skambinkite tettOl 1 -370-
7-79-25-26. *™ 

Advokatas Jonas OJbsitis 
CSvflmei ir kriamahnts bjke 

6247&Kedsie 
Chicago, IL 
TeL 773-7764700 

Toli fres 24 hr. 868-776*742 
Darbo vai. ano fl v s. Od 5 •.•. 

IsBsi flvj.udlv.p.p. 

ADVOKATAS 
OKTAItASP. 
6436 aMaaj RA, CatSpt H. 60629 

TeL 773-562-4500 
i Valanda* pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytstds Ustttvninkas 

4 6 8 6 * 6 8 
Chinafn.rL 60638 

(Skaraai gatvSa m .Draugo") 
T*L 778-864-0100. 

TaL tąe»M7-eS00,1 a—imt, IL 

ADVOKATAI 
LJUne * LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt bylose 
SS\S a Archar Am. Chicago. 

IL SOtSZ. TeL 847481-708 
(kalbama lietuviškai). Mm josi) 

7 dianaa per savaite 

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

• Ieškau tmogaus, skren
dančio artimiausia savait
gali i Vilnia ir sutinkantį 
paimti katiną ut mokestį. Vil
niaus oro uoste pasitiks savi
ninkas. Kreiptis \ A. Mite-
raitė, tel. 773-434-7364. *••? 




