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Kandidatas į prezidentus
„išgydys” Lietuvą

Lapkričio 23-oji — Lietuvos kariuomenės diena

Pasaulio nauįienos
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN,
RIAirjĮW^^iniųj»gentūrųj3n>nešimais)|^^^^^^*

Vilnius, lapkričio 21 d. programa yra labai liberali ir
(BNS). Kandidatas į preziden tuo skiriasi nuo kitų kandi
tus Valdas Adamkus penkta datų programų. „Turi būti pa
dienį Vilniuje pristatė savo siekta, kad valdžios institucijų
rinkimų programą. Anot kan poveikis būtų jaučiamas tik
didato, programa, pavadinta per įstatymus ir tik tada, kai
„Lietuva, žengianti į XXI jis siekia reguliuoti ar skatin
amžių”, padės surasti „vaistų ti, o ne slopinti”, teigė R.
Lietuvą kankinančioms li Čiupaila. Anot jo, mokesčių
goms gydyti”.
sistema turi būti pastovi, o
„Netiesa, kad prezidentas patys mokesčiai — mažėti.
Į valstybės valdymą V.
neturi galių veikti visų gyve
nimo sričių”, sakė V. Adam Adamkus nori įjungti geriau
kus, pristatydamas savo pro sią visuomenės dalį. Progra
gramą. Todėl į programą, be moje siūloma, kad prezidento
užsienio politikos bei teisė patarėjo funkcijas vykdytų
saugos klausimų, įtrauktos vi Nacionalinė taryba, kurią su
daus ir ekonominės politikos, darytų gabiausi ekonomistai,
kultūros bei švietimo nuosta teisininkai, kultūros žmonės,
tos.
kitų sričių specialistai.
Kandidatas teigė, kad Kon
Pirmąja prezidento pareiga
stitucija suteikia pakankamai laikomas bendras darbas su
galimybių prezidentui vykdyti vykdomąja valdžia ir jos kon
konstruktyvią politiką, įskai trolė.
„Tačiau
pagrindinis
tant įstatymų iniciatyvą.
mano tikslas bus susitarti, o Nuotr.: Rugsėjo 8-ąją, Vytauto Didžiojo karūnavimo dieną, Kaune, Karo muziejaus sodelyje, prie Laisvės pa
Užsienio politikos srityje V. ne konfrontuoti ar dominuoti”, minklo gėles neša (iš kairės) krašto apsaugos viceministras Edmundas Simanaitis, Generolas majoras iš Dani
jos Kristian Frandsen ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Andriškevičius.
(Elta)
Adamkus pabrėžia būtinybę sakė kandidatas.
vykdyti atvirą ir labai aktyvią
Programoje taip pat kalba
užsienio politiką. Pagrindi ma apie gyvenimo lygį, sociali
nistro, tai keičia kariuomenės
niais tikslais įvardijamas Lie nę plėtrą, kultūrą, švietimą
organizavimo principus.
tuvos įstojimas į NATO bei bei mokslą.
Taip pat J. Kronkaitis sakė,
Europos Sąjungą.
„Reikia išugdyti žmones su
kad artimiausiu metu Lietuva
Rinkimų štabo narys Regi nauja- morale ir pasaulėžiūra”,
„Seimas ir vyriausybė supra gaus didelę ginkluotės siuntą,
Vilnius, lapkričio 20 d.
mantas Čiupaila sakė, kad pabrėžia V. Adamkus.
(BNS) — Spaudos konferenci to, kad kareiviai yra jų vai teigdamas, kad yra bandoma
joje ketvirtadienį krašto ap kai”, kalbėjo J. Kronkaitis. ginklus gauti už dyką, nes kai
saugos viceministras Jonas Jam pritarė ir kariuomenės kurios valstybės mažina savo
Kronkaitis sakė, kad šiemet vado pavaduotojas Valdas karines pajėgas. Būtent tokio
padidėjo KAM biudžetas, ka Tutkus, kuris teigė, kad pa mis sąlygomis Lietuvai per
riams užtenka šovinių, uni didėjęs fins. gavimas pakėlė duodama 2,500 radijo stočių.
Ryga, lapkričio 20 d. (BNS) aiškinama vasaros atostogo formų, pradėtas kareivinių re „moralinę ir materialinę ka
Kitas KA viceministras Ed
— Latvijos ir Lietuvos mi mis ir būtinybe sudaryti spe montas.
mundas
Simanaitis sielojosi,
riuomenės dvasią”.
nistrai pirmininkai ketvirta cialias darbo grupes parengti
kad Lietuvos karininkų profe
1996 metais krašto apsaugai
J. Kronkaičio susirūpinimą sinė garbės samprata yra
dienį Rygoje pareiškė įsiti sutarčiai dėl bendrų ekonomi
buvo
skirta
0.6
proc.
Bendro
kelia
vieno iš kandidatų į pre pašlijusi ir sparčiai taisytina.
kinimą, kad abi valstybės nių susitarimų, kuriuos nori
vidaus
produkto
(BVP),
šiemet
zidentus
Artūro Paulausko pa Todėl planuojama atkurti pir
įveiks kelerius metus neiš ma pasirašyti drauge su sie
jau
0.9
proc.,
o
kitų
metų
sisakymai spaudoje, kad Lie mosios nepriklausomybės me
sprendžiamą jūros sienos pro nos sutartimi.
blemą.
Latvija sudarė derybų dele biudžete siūloma šį skaičių tuvai užteks profesionalios ka tais veikusią karininkų garbės
riuomenės.
Pasak vicemi- teismų sistemą.
„Ši problema susijusi su gacijai pavaldžią darbo grupę padidinti iki 1.5 proc.
ekonominiais aspektais, bet spalio pradžioje, bet kol Lietu
mes būtinai pasieksime susi va to nepadarė, derybos negali
seniai sužinojo per susitikimą
tarimą”, sakė žurnalistams vykti.
su JAV ambasadoriumi Lietu
Lietuvos premjeras Gedimi
Latvijos URM sekretorius
vai Keith Smith, ir „dabar
nas Vagnorius.
spaudai žurnalistams pra
Vilnius, lapkričio 21 d. mos, nes pasirašymas iš es vyksta dialogas, derinant nau
Ketvirtadienį Rygoje Balti nešė, jog ministerija ketvirta (BNS) — Lietuvos, Latvijos, mės nukeliamas ne kitiems
ją datą”.
jos šalių Ministrų Tarybos dienį gavo pranešimą iš Lietu
Estijos ir JAV prezidentai jau metams, o kitam mėnesiui”,
Kaip žinia, teisiškai neįpa
posėdyje G. Vagnorius ir Lat vos, kad tokia darbo grupė jau nuo metų pradžios planavo penktadienį pareiškė Lietuvos
reigojanti chartija skelbs visų
vijos
premjeras
Guntaras sudaryta.
gruodžio mėnesį Vašingtone UR
viceministras Albinas keturių valstybių pripažįs
Kraštas nesitarė dėl sienos,
Tačiau kol kas nežinoma, pasirašyti keturšalę tarpusa Januška.
tamus politinio, ekonominio ir
bet dėl to kiek anksčiau kon kada galėtų įvykti derybos ir vio santykių chartiją.
Pasak jo, dabar planuojama kultūrinio bendradarbiavimo
sultavosi telefonu.
kas derėsis — delegacijos ir
Tačiau susitikimas atideda JAV ii- Baltijos valstybių char principus, atspindės „bendrą
G. Kraštas pažymėjo, jog darbo grupės, ar tik darbo mas, nes JAV prezidentas Bill tiją pasirašyti kitų metų sau saugumo viziją” transatlan
„šis klausimas svarbus abiem grupės.
Clinton iki Kalėdų yra labai sio mėnesį. Viceministro žo tinėje erdvėje, tačiau nesu
Nors Latvijos ir Lietuvos užsiėmęs, ypač dėl neseniai ki džiais, tiksli data dar neži
valstybėms”. Lietuvos ir Lat
teiks jokių saugumo garantijų.
vijos premjerai ketina sureng sausumos siena buvo nustaty lusios naujos įtampos santy noma, nes tenka derinti ketu
BNS žiniomis, Lietuvos UR
ti dvišalį susitikimą, tačiau ta sutartimi dar prieš ketve kiuose su Iraku, pranešė rių valstybių — Lietuvos, Lat
ministerijoje vyrauja nuo
vargu ar pavyks tai padaryti rius metus, valstybės kol kas „Lietuvos rytas”, remdamasis vijos, Estijos ir JAV — gali monė, kad chartijos pasi
negali susitarti dėl jūros sie neįvardintais JAV administra mybes.
šiemet.
rašymo nukėlimas yra ir kaž
nos
pažymėjimo. Susitarti
Latvijos ir Lietuvos derybos
„Taip dažnai atsitinka tarp kuo naudingas, nes, „atsižvel
cijos atstovais.
dėl sienos nebevyksta jau be trukdo ekonominiai motyvai
Praėjusį mėnesį skelbta, tautinėje praktikoje, kad pre giant į paskutines realijas, ne
veik pusmetį. Pertrauka buvo — galimi naftos telkiniai.
kad jos tekstas suderintas „99 liminariai planuojami rengi leis
pasirašymui
paskęsti
procentais”.
niai būna perkeliami”, sakė A. tarptautiniame kontekste”.
Lietuvos diplomatija žinią Januška. Pasak jo, nepaisant
Anot pareigūnų, nelabai pa
apie JAV ir Baltijos valstybių pasirašymo nukėlimo, doku geidautina, kad pasikartotų
chartijos pasirašymo nukė mentas „funkcionuoja de fac- kažkuo panaši į 1991 metais
limą pasitiko olimpine ra to” ir yra visiškai parengtas.
susiklosčiusiąją situaciją, kai
mybe.
Viceministro teigimu, apie dėl karo Persijos įlankoje buvo
Teisėsaugos institucijų veik
Vilnius, lapkričio 20 d.
„Nematau esminės proble- pasirašymo perkėlimą jis ne- užgožti įvykiai Lietuvoje.
(BNS) — Trečiadienį pasirašy los analizė rodo, kad nemažas
apie 22 proc. Tačiau į šias re
tame nurodyme vidaus reika skaičius baudžiamųjų bylų,
lų ministras Vidmantas Žie ypač susijusių su organizuotu
komendacijas nepakankamai
atsižvelgiama.
melis nurodė policijos komi nusikalstamumu, smurtiniais
Valdyba pažymėjo, jog šiuo
sariatų vadovams griežtai rei ir kitais sunkiais nusikalti
kalauti ir kontroliuoti, kad pa mais, nepasiekia teismo, nes
Vilnius, lapkričio 19 d. laiškai, o per trečiąjį metų atžvilgiu nėra vieningos tvar
kos.
reigūnai savo kompetencijos liudytojai atsisako liudyti ar (BNS) — Seimo valdyba aps ketvirtį — 1,910.
ribose imtųsi visų įstatymo keičia per parengtinį tardymą varstė, kaip parlamente na
Seimo vicepirmininkas An
Seimo kanclerio Jurgio Raz
numatytų priemonių, kad liu duotus parodymus.
grinėjami rinkėjų laiškai, ir mos nuomone, kiekviename iš drius Kubilius sakė, kad Vo
Pasak VRM vadovybės įpareigojo kanclerį parengti 13 komitetų turėtų būti svars kietijos Bundestago laiškai
dytojai ir nukentėjusieji būtų
apsaugoti nuo šantažo ir gra spaudos tarnybos pranešimo, atitinkamą sprendimą bei pa tomi bendresnio pobūdžio laiš nagrinėjami specialiame ko
taip atsitinka todėl, kad įta teikti jį kitam valdybos posė kai, kuriuose būna pasiūlymų mitete ir kai kurie jų pasiekia
sinimų.
Net esant menkiausiems riamieji, kaltinamieji, jų gimi džiui.
dėl konkrečių įstatymų taiky visuotinių posėdžių salę.
įbauginimo požymiams, teisė naičiai, draugai bei kiti norin
Seimo spaudos tarnybos mo arba jų pataisų.
saugos darbuotojams suteikta tys nutraukti bylą asmenys pranešime sakoma, kad daž
Priimamojo vedėja Elena
Kalėdų šventės —
galimybė taikyti kai kuriuos liudytojus gąsdina, šantažuo niausiai laiškus parlamenta Jonikienė sakė, jog priimama
visą savaitę
baudžiamojo kodekso straips ja, paperka ir net mėgina su rai gauna iš Seimo priimamo sis atrenka dalį svarstytinų
nius, siekiant garantuoti liu sidoroti fiziškai. O pareigūnai jo. Daugiausia žmonės rašo laiškų, kuriuos perduoda kan
Vilnius, lapkričio 20 d.
dytojų ir nukentėjusiųjų sau nevisada imasi visų priemonių apie teisę, teisėtvarką bei so cleriui, kad jis galėtų juos re (BNS) — Lietuvos vyriausybė
gumą tiriant bylas ir teismo liudytojus ir nukentėjusiuo cialinę apsaugą.
komenduoti apsvarstyti komi pasiūlė kitais metais pailginti
posėdžio metu.
sius apginti nuo bauginimų.
Spalį buvo atsiųsti 975 tetuose. Tokių laiškų būna Kalėdų šventes, atsisakant

Kariuomenės vadai džiaugiasi
didėjančiu finansavimu

Lietuva ir Latvija tikisi išspręsti
jūros sienos problemą

Šiemet nebus pasirašyta JAV ir
Baltijos chartija

Kad bylos pasiektą teismus,
liudininkai neturi bijoti kalbėti

Parlamente neatidžiai skaitomi
Lietuvos piliečiu laiškai

New Yorkas. Dešimtys valstybių ketvirtadienį pažadėjo su
teikti papildomą 37 min. dolerių pagalbą, skirtą pataisyti sprogusį Černobylio reaktorių dengiantį skydą, kurio būklė sparčiai
blogėja. New Yorke vykstančioje tarptautinėje konferencijoje
surinktos lėšos suteiks galimybę tuoj pat pradėti taisyti skydą,
kuris buvo skubotai pastatytas po 1986 m. balandžio 26 d. įvy
kusios avarijos, kurios pasekmės tebejaučiamos ir po daugiau
kaip 11-os metų. 12 dalyvaujančių valstybių — septynių išsi
vysčiusių pramonės valstybių grupė (G7) bei Europos Sąjunga
— yra pažadėjusios apmokėti beveik pusę Černobylio rekons
travimo plano, kuris iš viso vertinamas 760 min. dolerių. Šis
planas sudarytas iš,22 techniškai sudėtingų ir potencialiai pa
vojingų projektų.
Manama. JAV lėktuvnešis „George Washington” praėjusią
naktį atvyko į Persijos įlanką, penktadienį pranešė Amerikos
laivyno vadas Gordon Hume. Lėktuvnešis turi 50 puolamųjų ir
maždaug ketvirtį šimto kitokių lėktuvų. Tai jau antras JAV
lėktuvnešis, siunčiamas į Persijos įlanką per pastarąją krizę su
Iraku.
Kuwaitas. Šeši radiolokacinių prietaisų nepastebimi Jung
tinių Valstijų naikintuvai F-117A („Stealth”) penktadienį bus
dislokuoti Kuvvaite, pranešė JAV ambasados atstovas spaudai.
Naikintuvai prisijungs prie didžiulių JAV oro pajėgų ir karinio
jūrų laivyno, dislokuotų Persijos įlankos regione netoli Irako.
Dislokuoti JAV karo lėktuvus buvo numatyta prieš tai, kai Ira
kas ketvirtadienį sutiko įsileisti Jungtinių Tautų ginklų tikrin
tojus, tarp kurių yra amerikiečių.
Bagdadas. Jungtinių Tautų ginkluotės tikrintojai penkta
dienį sugrįžo į Bagdadą, pranešė CNN. JT lėktuvas su
maždaug 70 asmenų nusileido Habanijos oro uoste netoli Bag
dado. JT Specialioji komisija (UNSCOM) kontroliuoja, kaip
Irakas vykdo JT nurodymus sunaikinti cheminius ir bakterio
loginius ginklus.
Deli. Palestiniečių prezidentas Yasser Arafat penktadienį
pažadėjo „daryti viską, kas įmanoma”, kad taikos procesas pas
partėtų. Jis jausmingai prisiminė nužudytąjį Izraelio vadovą
Yitzhaą Rabin, tačiau kritikavo „taikos procesui trukdantį” Iz
raelio premjerą Benjamin Netanyahu. Su I. Rabin Y. Arafat
1993 m. Vašingtone pasirašė laikinąjį taikos susitarimą. Y.
Arafat išreiškė įsitikinimą, kad taika Vidurio Rytuose svarbi
visam pasauliui ir kad ji pagaliau bus pasiekta.
Hong Kongas. Lenkijos prezidentas Aleksander Kvvasnievvski ketvirtadienį pažadėjo, jog nepaisant finansinių sunkumų,
jo valstybė įvykdys 1998 metų skolų grąžinimo įsipareigojimus.
Ateinančiais metais Lenkija turi grąžinti kreditoriams daugiau
kaip 1 mlrd. dolerių. Šiuo metu Lenkijos užsienio skola siekia
34 mlrd. dolerių.
Madridas. Ispanijos vyriausybė sugalvojo originalų būdą,
kaip objektyviai atrinkti šauktinius į privalomąją karinę tar
nybą. Ispanijos gynybos ministerija nusprendė surengti lote
riją, kurios laimėtojams nereiks atlikti karinės prievolės. Iki
2003 metų Ispanija ketina iš viso atsisakyti karinės prievolės
ir turėti išimtinai profesionalią kariuomenę. Todėl, kiekvienais
metais į būtinąją karinę tarnybą pašaukiama vis mažiau jau
nuolių. Loterija sukurta tam, kad reikalingą skaičių šauktinių
būtų galima atrinkti, išvengiant nesusipratimų ir pikt
naudžiavimų. Ispaniška karinė loterija veikia kaip ir bet kuri
kita — visi šaukiamojo amžiaus jaunuoliai paštu gavo savo
numerį, o laiminguosius traukia Gynybos ministerijos karinin
kai. Tačiau šiais metais loterija sužlugo, nes pasirodė, jog lai
mingųjų numerių traukimo mašina nebuvo tinkamai suregu
liuota ir jaunuolių galimybės laimėti buvo visiškai nelygios. Is
panijos spauda šį įvykį įvertino kaip dar vieną antausį val
stybės Ginkluotosioms pajėgoms, kurios ir taip negali pasigirti
gera reputacija.
Maskva. Tyrimų duomenys leidžia teigti, kad surasti tikri
Rusijos imperatoriaus Nikolajaus II ir jo šeimos narių palaikai,
pirmadienį paskutiniojo Rusijos caro palaikų perlaidojimo ko
misijos posėdyje pareiškė pirmasis vicepremjeras Borisas Nemcov, sakydama, jogs vyriausybė ketina skirti naujų lėšų papil
domiems surastų palaikų tyrimams. Paskutinį Rusijos carą, jo
šeimą, tarp jų žmoną Aleksandrą, keturias dukras — Olgą,
Tatjaną, Mariją ir Anastasiją bei sosto įpėdinį Aleksejų, taip
pat Šeimos gydytoją bei kelis tarnus — iš viso 11 žmonių —
bolševikai sušaudė 1918 metais pirklio Ipatjevo namuose Jeka
terinburge.
kai kurių kitų švenčių dienų.
Seimui siūloma nuo kitų
metų Kalėdų šventes pratęsti
papildomomis gruodžio 27, 28,
29, 30 ir 31-ąja poilsio dieno
mis, panaikinant kitas dvi
švenčių dienas — kovo 11-ąją
— Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dieną ir liepos 6-ąją
— Mindaugo karūnavimoValstybės dieną.
Kovo 11 d. ir liepos 6 d.,
taip pat birželio 15-ąją —
Okupacijos ir genocido dieną
bei rugpjūčio 15-ąją — Žolinę
— siūloma pripažinti atminti
nomis dienomis.
Dokumentus dar turi svars
tyti ir patvirtinti Seimas.

Lapkričio 22 d.: Šv. Cecili
ja, muzikų patronė šventoji,
kankinė (mirė 232 m.); Laimu
tis, Rustenis, Dargintė.
Lapkričio 23 d.: Kristus
Karalius. Šv. Klemensas I, po
piežius, kankinys (mirė 100
m. po Kr.), šv. Kolumbanas,
abatas (gimė 543 m., mirė 615
m.), pal. Miguel Pro, meksikie
tis Jėzuitas, kankinys (18911927); Lakštutė, Doviltas.
1851 m. gimė dr. Jonas Basa
navičius — Lietuvos valstybės
tėvas. 1893 m. įvyko Kražių
skerdynės. 1918 m. atkurta
Lietuvos kariuomenė.
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,ATEITIES” SAVAITGALIS
MAS CV-tos pirmininkas,
Saulius Kuprys — tėvas kelių
jaunųjų ir moksleivių ateiti
ninkų, ir Dainė NarutytėQuinn — Daumanto-Dielinin- Philadeiphijos, Washingtono ir Baltimorės jaunučių susirinkime. Iš k.: Rita Bradūnaitė, Lina Šeštokaitė, Gaja
kaičio Jaunųjų ateitininkų Stirbytė, Rima Šeštokaitė ir Vilija Viliamaitė.
kuopos globėja. Alė Lieponie
Antroje sesijoje Vygantas
nė vadovavo šiai sesijai. Pir
KODĖL AŠ NORIU BŪTI ATEITININKĖ
Malinauskas
išsamiai pranešė
miausiai į klausytojus prabilo
IR DUOTI MOKSLEIVIO ĮŽODĮ
Dainė, aptardama, ko reikia apie Ateities viziją ateitinin
organizacijai, kaip veikia Dau- kams Lietuvoje”. Vygantas,
Į Ameriką su tėvais atvykau lose. •
manto-Dielininkaičio kuopa, kuris šiuo metu yra „Baž 1992 metais, kada man buvo
Siekdama pagilinti savo
kokios jai kliūtys ir rūpesčiai nyčios žinių” redaktorius ir 11 metų. Okupuotoje Lietu tikėjimo pažinimą, noriu tapti
— jos pateiktos mintys buvo dirba katechetiniuose kur voje iki 1990 metų eiti į baž ateitininke. Manau, jog daly
labai konkrečios ir aktualios. suose; savo bendroj apžvalgoj nyčią oficialiai buvo draudžia vaudama šioje organizacijoje,
Vienas didžiausių rūpesčių pasakojo apie Lietuvos ateiti ma. Mokiniai, pradedant dar įgysiu žinių ir pasiruošiu atei
yra praradimas jaunimo tada, ninkų pasiekimus ir rūpes želiais, pradinėse ir vidurinė ties veiklai. Susipažinusi su
kai pereinama į moksleivius. čius. Buvo džiugu išgirsti, kad se mokyklose buvo auklėjami ateitininkų ideologija supra
Toliau buvo Vyto atlikta Lietuvoje yra maždaug 3,000 antireligine dvasia. Apie Die tau šios organizacijos tikslus
moksleivių veiklos apžvalga. veikiančių ateitininkų, su 105- vą ir religiją aš sužinojau tik — dirbti Dievui ir Tėvynei,
Jis aptarė jaunuolių brendimo iom kuopom. Vyganto prane iš tėvų ir senelių pasakojimų.
padėti artimui ir siekti moks
bruožus, kliūtis veikimui, tei šimas susilaukė klausytojų
Susiorganizavus „Sąjūdžiui” lo.
giamus veikimo reiškinius ir klausimai ir pasiūlymai. Šios Lietuvoje paaiškėjo, kad reli
Šiuo metu pagrindinė mūsų
rūpesčius, kurių tarpe di sesijos moderatorė buvo Lai ginis jausmas lietuvių tautoje pareiga yra gerai mokytis,
džiausias yra sudaryti naują ma Šalčiuvienė.
išliko stiprus. Žmonės nebijo todėl didžiąją savo laiko dalį
MAS centro valdybą ir už
Ryto trečioje sesijoje buvo dami draudimo pradėjo gau privalome skirti mokslui. Taip
silikęs nuo praėjusių metų aptariami Palangos konferen siai lankyti bažnyčias.
pat šiuo metu mums reikia
Ateities” žurnalo spausdini cijos įspūdžiai. Šioms apva
Paskelbus Lietuvos neprik ruoštis būti geresniais žmo
mas ir išsiuntinėjimas. Už laus stalo diskusijoms vadova lausomybės atstatymą, mo nėmis ir katalikais. Manau,
baigė pasiūlymu, kad mes visi vo dr. Aloyzas Pakalniškis. kyklose buvo įvestos tikybos kad ateitininkų susirinki
pažvelgtume į save ir paklaus Dalyviai buvo Vygantas Mali pamokos. Stigo tikybos moky muose pravestos paskaitos,
tume savęs, ką turime daryti nauskas ir dr. Vaclovas Šau tojų mokyklose, nors į tą diskusijos, kasmet praveda
jei mums ateitininkija tikrai lys. Prie jų turėjusi dalyvauti darbą buvo įsijungę kunigai ir mos rekolekcijos padeda mok
svarbi. Saulius Kuprys davė Birutė Bublienė turėjo anks vienuolės. Aš tuo metu mo sleiviams atsinaujinti Kristuje
veiklos istorinę apžvalgą, pa čiau išvykti. Šioje sesijoje kiausi trečioje klasėje. Tiky ir stiprina tikėjimą. Susitiki
lygindamas ateitininkijos rei buvo nemažai pokartota, kas bos pamokos man patikdavo ir mai su naujais draugais sto
kalus prieš 20 metų su dabar Darbo dienos savaitgalį buvo aš jų laukdavau. Visi mūsų vyklose ir bendravimas teikia
tiniu laiku. Jo pagrindas buvo girdėta Studijų dienose Daina klasėje ruošėmės Pirmai Ko džiaugsmą. Duodama moks
penki principai ir kaip mes voje. Aišku, tiems, kurie munijai — mokytoja padėjo leivės ateitininkės įžodį pasi
juos įgyvendindavome ir įgy- anksčiau negirdėjo, Lietuvos mums. Tų pamokų metu mes žadu gyventi pagal ateiti
vendinam. Pateikė konkrečius ateitininkų perspektyvą buvo įgijom daugiau žinių apie ninkų principus, būti geru pa
pasiūlymus integruoti sąjun svarbu išgirsti. Dr. V. Šaulys tikėjimą. Prie Pirmos Komuni vyzdžiu kitiems ir dirbti Die
gas, turėti visus apjungiantį šioje sesijoje kalbėjo apie jos ėjo visa klasė kartu. Man vui ir Tėvynei.
leidinį, teikti daugiau dėmesio „Gajos” korporaciją. Buvo pa liko prisiminimai visam gyve
Evelina Mačiulytė
į naujai atvykusius lietuvius, sisakymų ir iš klausytojų tar nimui.
ir kuopoms turėti tiesioginius po. Tvirčiausiai pasisakė dr.
Kai atvykom į Ameriką, aš KĄ PLANUOJA ČIKAGOS
STUDENTAI
ryšius su parapijomis. Po to Vytautas Vygantas — esmėje pamačiau, kad šioje šalyje ti
vyko diskusijos, klausimai ir turime džiaugtis Palangos kėjimas nevaržomas ir žmonės
Čikagos studentai ateitinin
kiti pasiūlymai.
konferencija ir jos pasieki be baimės eina į bažnyčią.
mais, o nedejuoti, kad neįvyko Vėliau paaiškėjo, kad valsty kai š.m. gruodžio 14 d. planuo
taip, kaip mes šiapus Atlanto binėse mokyklose tikyba ne ja aplankyti senelių namus ir
RYTUOSE ATGAIVINTA JAUNŲJŲ
norėjome.
dėstoma, kadangi bažnyčia palinksminti juos kalėdinė
ATEITININKŲ KUOPA
Rytinėms sesijoms pasibai atskirta nuo valstybės. Apie mis giesmėmis ir dainomis.
Baltimorės, Philadeiphijos ir jaunučiai. Jauniai yra tarp gus, visų dalyvių laukė lietu tikėjimą ir katalikybę gauna Paskui jie norėtų su „Vaikų
Washingtono jaunųjų ateiti dešimties ir keturiolikos me viškų virtinių pietus.
žinias mokiniai, kurie mokosi vilties” globojamais vaikais
ninkų kuopa buvo atnaujinta tų. Jaunučiai yra nuo dviejų
L.Š. privačiose katalikų mokyk nuvykti į Čikagos Mokslo ir
pramonės muziejų apžiūrėti
1996 metų, rudenį. Susirin iki devynių. Kiekvienas susi
įvairių
pasaulio kraštų pa
giu Kairiu bei kitais iškiliais
ATEITININKŲ
kimų vietovės buvo keičiamos, rinkimas turi gerą tikslą. Jau
žmonėmis. Tokie renginiai puoštas Kalėdų eglutes. Sia
.ATEITIES”
niai daugiau diskutuoja temas
renkantis narių namuose.
nuo
šiol vyks ne tik Kaune, me projekte kviečiame daly
PĖDSAKAI
negu
jaunučiai.
Jaunučiai
dir

Šiais metais susirinkome
bet
ir
Vilniuje bei Šiauliuose. vauti visus studentus ateiti
Rugsėjo
17
dieną
sukako
tris kartus. Turime 20 narių ba darbelius. Ta pati tema yra
Rugsėjo
18 d. Vilniaus arki ninkus. Įsidėmėkite datą!
penkeri
metai,
kai
studentai
mūsų kuopoje, bet skaičius naudojama abejoms grupėms.
Studentai ir šiemet ruoš Či
vyskupijos
Jaunimo centre
ateitininkai
rengia
Ateities
Mūsų pirmame susirinkime
didėja. Mūsų kuopa yra pada
kagos
Ateitininkų Kūčias.
irgi
įvyko
pirmasis
šių
metų
linta į dvi grupes: jauniai ir Philadelphijoje diskutavome pėdsakus”. Ateities pėdsakai”
Šios
šventės
data dar galuti
Ateities
pėdsakų
”
susitiki

kas yra ateitininkas ir ateiti — tai vakarai, koncertai, su
nai
nenustatyta,
manoma,
mas.
Pokalbiui
„Meilė
ir
istori

ninkų penkius principus. Jau sitikimai su įdomiais žmonė
REDAKTORĖS
kad
tai
bus
gruodžio
21 d.
ja.
Tikėjimas
ir
matematika
”
niai diskutavo šias temas, o mis. Kauno arkivyskupijos
KERTELE
Tada
gruodžio
20
d.
popietėje
vadovavo
dr.
Romualdas
Ka

jaunučiai nupiešė ateitininkų Evangelizacijos centre tą die
visi rinksimės puošti salę.
Džiugu, kai kas nors imasi ženklą ir pavyzdį kiekvieno ną buvo pradėtas šių metų šubą.
Studentų Ateitininkų sąjun
BŽ,
1997,
Nr.
18
pastangų suburti grupę lietu principo. Susirinkimą užbai- Ateities pėdsakų” susitikimų
gos
centro valdyba dabar
ciklas. Susitikimas prasidėjo
viško jaunimo! Onilė Šeš gėm smagiais užsiėmimais.
• Kaunas. Birželio 22 dieną įtemptai dirba organizuodama
Antram susirinkimui rin Kauno arkikatedroje bazili
tokienė, gyvenanti Media,
Vilkaviškio
vyskupas Juozas metinį „Zupersavaitgalį”, ku
koje
šv.
Mišiomis,
kurias
celekomės
Baltimorėje.
Šio
susi

Pennsylvania, ir Loreta BraŽemaitis,
MIC,
pašventino ris numatomas sausio mėne
bravo
arkivyskupas
Sigitas
rinkimo
tema
buvo
šeimy

dūnienė, gyvenanti Baltimore,
Maryland, globoja 17 jaunųjų niškumas. Mes kreipėme dė Tamkevičius, per pamokslą naująją Aleksoto Šv. Kazimie sio gale. Visi studentai kvie
ateitininkų iš Philadeiphijos, mesį į vyresniąją kartą. Mes atkreipęs dėmesį į pasaulyje ro bažnyčią. Ta pačia proga čiami (ir raginami) jame daly
Baltimorės ir Washingtono matėme filmą „Šimtamečių viešpataujančią mirties kul paminėtas ir šios bažnyčios vauti. O bus smagu ir naudin
klebono, jos statytojo mons. ga!
miestų ir jų apylinkių. Šių godos”, tai apie senelius Lietu tūrą.
Jono
Kavaliausko auksinis
Glaustai
apžvelgęs
Ateities
jaunuolių tarpe yra 14 kandi voje. Paskui vyresnieji parašė
DR. PETRAS V. KISIELIUS
kunigystės
jubiliejus bei su
pėdsakų
”
veiklą,
naujasis
Stu

INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS
datų ir vienas abiturientas. laiškus seniems lietuviams,
gydymas bei chirurgija
Šiais metais stovykloje daly gyvenantiems senelių namuo dentų ateitininkų sąjungos teiktas Sutvirtinimo sakra
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126
mentas
per
250
asmenų.
pirmininkas
Osvaldas
Stripeise, Putname, Connecticut val
vavo penki.
630-941-2609
kis žodį suteikė dr. Arvydui Iškilmėse dalyvavo nominuo
Valandos pagal susitarimą
Savaitgaliais, mokslo metų stijoje.
Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120
Per rečią susirinkimą Phila Žygui, kuris, padedamas Vy tas Šiaulių vyskupas Eugeni
laiku, kuopa susirenka maž
jus
Bartulis,
svečias
iš
Romos
daug keturius kartus diskusi delphijoje mes aplankėme ūkį tauto Didžiojo universiteto
SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - Vidaus ligos
joms, žaidimams ir darbe ir mokėmės apie visuome folklorinio ansamblio, pradėjo prelatas Ladas Tulaba, Vilka
7722 S. Kedzie Avė.
liams. Didžiausias kuopos niškumo principą. Mes mo labai gyvą ir įdomią diskusiją viškio vyskupas generalvika
Chicago, IL 60652
rūpestis yra rasti visiems tin kėmės kaip reikia gerbti ir tema „Folkloro tiesa”. Po dvie ras prof. dr. mons. Vincentas
Tel.
773-434-2123
jų savaičių studentai ateiti Bartuška, prelatas Antanas
kamus savaitgalius susirinki prižiūrėti gamtą.
Valandos pagal susitarimą
Tik tiek susirinkimų turė ninkai rinksis į susitikimą Maskeliūnas, Aleksoto deka
mams. Kada nariai iš trijų
skirtingų valstijų ir tarp jų jome, bet laikysime ateiti „Muzikos tiesa”, kuriame da nas mons. Andrius Gustaitis,
DR. DOMAS LAPKUS
nemaži atstumai, „bendrumai” ninkų liepsną degančią Bal lyvaus Kauno styginis kvarte kan. Donatas Jasulaitis, kan.
Vidaus ir plaučių ligos
nelengvai randami. Tačiau timorės, Philadeiphijos ir Wa- tas. Anot ateitininkų sąjungos Algimantas Kajackas, kan.
15300 VVest Avė.
pirmininko, ateityje žadama Juozas Mieldažys, kan. Pra
Orland Park
kuopa smagiai veikia! Sėkmės shingtono apylinkėse.
708-349-8100
nas
Liutvinas,
kunigai
bei
susitikti
su
poetu
Justinu
Lina
Šeštokaitė
ir
ir daugiau žinių apie jūsų
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius
Rita Bradūnaitė Marcinkevičiumi, lakūnu Jur daug tikinčiųjų.
veiklą.

Visų lauktasis .Ateities sa
vaitgalis” jau praeityje. Likę
jo prisiminimai ne kartą bus
prisimenami.
Šiam, daugelį metų Jono
Pabedinsko pastangomis orga
nizuojamam savaitgaliui, tal
kino amžiumi įvairus asmenų
būrys. Rengimo komiteto pir
mininkė buvo Marytė Meškauskaitė. J komiteto posė
džius visus sukviesdavo Daiva
Kisielienė. Kiti rengimo komi
teto nariai buvo Vainis Alek
sa, Ramunė Kubiliūtė, sės.
Daiva Kuzmickaitė, Arūnas ir
Aušrelė Liulevičiai, Daina Pa
kalniškienė, Lidija Ringienė ir
Haris Subačius.
Savaitgalis penktadienį, lap
kričio 7 d. buvo pradėtas
kūrybos vakaru. Nijolė Gra
žulienė skaitė poeziją iš savo
naujai išleisto poezijos rinki
nio, o Haris Subačius skaitė
savo sukurtą novelę. Vakaro
dalyviai apgailestavo, kad prie
programos violončele turėjęs
prisidėti studentas Marius Vy
gantas negalėjo dalyvauti, nes
susižeidė pirštus. Po to vyko
susipažinimas su svečiais iŠ
Lietuvos — Vygantu Mali
nausku (Ateitininkų federaci
jos pirmininku) ir Artūru Vaz
biu (Lietuvos jaunųjų krikš
čionių demokratų pirminin
ku).
Šeštadienio, lapkričio 8 die
nos rytas prasidėjo registraci
ja ir kavute, po kurios Marytė
Meškauskaitė pradėjo savait
galio akademinę dalį. Rytinę
dalį sudarė trys sesijos.
Pirmoji sesija buvo svarsty
tos „Moksleivių ir jaunučių
veiklos problemos ir gali
mybės tinkamai veiklai”. Čia
dalyvavo Vytas Čuplinskas,

JAV....................................
$95.00
Kanadoje ir kitur............. .... (US.) $11000
Tik šeštadienio laida:
JAV....................................
$55.00
Kanadoje ir kitur.............. .... (US.) $60.00
Užsakant į Lietuvą:
$100.00
(Air cargo)........................
. $55.00
Tik šeštadienio laida..... .
Užsakant į užsienį
oro paštu........................
$500.00
$160.00
Tik šeštadienio laida.......

Mt metų 3 mėn
$35.00
$55.00
$60.00
$40 00

$40 00
$45.00

$30 00
$35 00

$55 00

$250.00
$85.00
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKS A
6441 S. Puiaski Rd., Chicago, IL
Rez. 708-422-7807
Kab. 773-582-0221
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 8. Harlem, Bridgevievv, IL 60455
Tai. 708-594-0400
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS

DALIA A. CEPELE, D.D.S.

INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzla Av.
Vai: antrd. 2-4 v p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p.
Šeštd pagal susitarimą
Kabineto tel. 773-776-2880
Namu tel. 706-446-5545

DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171 St
Tlnley Park, IL 80477

708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS
DR. KENNETH J. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI
Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 50 St., Chicago, IL
Tel. 773-736-5556
4707 8. Gllbert, La Grange, IL
Tai. 708-352-4487

DR. VILIUS MIKAITIS

Šeimos daktaras

ir chirurgas

FAMILY MEDICAL CUNIC

1S5OS-127 St,, Lament, lt. 8O43B
Pnklauso Palos Community Hospltal
Silvar Ctost Hospltal

Valandos pagal susitarimą
Tai. 706-257-2265

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DANTŲ GYDYTOJA
3800 Highland Avė., Ste 201
(skorsai garvės nuo Good Samarltan ligoninės)
Dovvnera Grove, IL 60616

Tel. 630-960-3113
Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 VValter St., Lemont, IL 60439
Tel. 815-723-1854
7600 W. College Dr.
Palos Heights, IL 60453
Tel. 708-381-0010

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-735-4477
Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581
6449 S. Pulaakl Road
Valandos pagal susitanmą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Avė. (prie Austin)
Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M. SALIKLIS

Cardiac Diagnosis, LTD.

DR. PETRAS KISIELIUS

6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-438-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.Rldgeland Avė.
Chicago Rldge, IL 60415
Tel. 708-836-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

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

Dantų gydytoja
825 S. Mannhelm Rd.
We8tcheater, IL 60154
Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. 706-6524159 atsakomas 24 vai
1443 S. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trečd.; šeštad. 11-4 v p p

DR. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave„ Suite 310
Naperville, IL ŠO563

Tel. (630)527-0090

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

3825 Highland Avė.,

4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.708-422-8260

Tovver 1 .Sulte 3C

Downere Grove, IL 60515

Tel. (630)435-0120

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą
DR. JOVITA KERELIS

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL

DR. A.B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W.95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
treč. uždaryta, ketvirt. t - 3 v.p.p.
penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v p p

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. K JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
iSsiplEtusias kojų VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6132 S.Kedzie Avė., Chicago
773-778-6969 arba 773-489-4441

t

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių
ir kt. vietų skausmo gydymo
specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212

LIETUVOS

įį^ĮRimties valandėlė

GYVENIMO PABAIGA IR
PRADŽIA
Su šiuo sekmadieniu —
Kristaus Karaliaus švente —
baigiame liturginius metus.
Jam skirti Mišių skaitiniai pa
deda išgyventus metus pa
tikėti Dievui ir viltingai žvelg
ti į ateitį. Danielio knyga yra
iš laikotarpio, kai Dievo išsi
rinktoji tauta buvo žiauriai
persekiojama (167-165 m. pr.
Kristų). Evangelija yra ištrau
ka iš pasakojimo apie paskuti
nę Kristaus žemiško gyvenimo
dieną — jo kančią. O antrasis
skaitinys (iš Apreiškimo kny
gos) yra apie pasaulio pabaigą
— dramatišką, visa pakei
čiantį įvykį.

Visus tris skaitinius riša
„žmogaus sūnaus” motyvas:
to, kuris ateina su „dangaus
debesimis”. Visi trys skaitiniai
žvelgia į praeitį ir ateitį. Danielis (Dan 7:12-14), prana
šaudamas apie didelio žydų
tikėjimo persekiojimo pabaigą,
pranašauja ir apie paskutinio
sios, tobulosios karalystės
atėjimą. Ištraukoje iš šv. Jono
evangelijos kančios pasakoji
mo (Jono 18:33-37) Jėzus, gy
vendamas savo žemiškosios
misijos paskutines valandas,
su pasitikėjimu kalba apie sa
vo pavaldinius, kurie „brangi
na tiesą ir klauso jo balso”.
Taip kalba ne nugalėtas, ka
pituliavęs žmogus, o tas, kuris
optimistiškai žvelgia į ateitį,
— pastebi šio sekmadienio
skaitinius
komentuojantis
kun. Carroll Stuhlmueller.
Pagaliau ir Apreiškimo knyga,
kurioje žvelgiama į ateitį —
dalykus, kurie „įvyks greitai”,
(Apr. 1:5-8) žvelgiama ir atgal
— į Kristaus kryžiaus auką,
, kuri jau įvyko, ir į visos žmo
nijos. (tų, kurie ,jį perdūrė”)
papildytas nuodėmes.

Šio sekmadienio skaitiniai
kviečia ir mus klausinėti Jė
zaus, kas jis yra, kad supras
tume, ką mums reiškia jo bu
vimas „Žmogaus sūnumi”.
Kaip ir Pilotas, klausiame
Jėzų: Kas esi? Ar karalius? Iš
kur atėjai? Ir, jei būsime tais
Dangaus Karalystei priklau
sančiais jo pavaldiniais, kurie
„brangina tiesą ir klauso jo
balso”, Jėzus prabils į mus ir
apreikš, kas jis iš tikrųjų yra.
Jėzus save vadino „Žmogaus
sūnum”. Tai Senajame testa
mente dažnai pasirodantis pa
vadinimas. Kaip nurodo kun.
Stuhlmueller, juo visuomet
nusakomas ypatingas ryšys su
Dievu ir iš tikrųjų šis titulas
yra išskirtinesnis net negu
„Dievo Sūnaus”. Pastaris kar
tais buvo taikomas ir visai Iz
raelio tautai (Ozėjo 11:1, kai
Dievas prisimena kaip jis „iš
Egipto pašaukė savo sūnų”) ir

ypač Izraelio karaliams Jeru
zalėje (Psalmės 2:7, kur Dievo
žodžiai karaliui tokie: „Tu ma
no sūnus, pagimdęs esu tave
šiandien”).
Tuo tarpu titulas „Žmogaus
sūnus” nurodo artumą prie
Dievo. Pvz., 8-oje psalmėje (56 eil.) su nuostaba sakoma
Dievui, kad Žmogaus sūnų su
kūrė „ne menkesnį už ange
lus” (hebraiškame originalo
tekste — „ne menkesnį už die
vus”), Ezekielio pranašystės
pradžioje (Ez 2:1) Žmogaus
sūnų prieš Dievą „parpuolusį
veidu žemyn” Dievas „pastato
ant kojų”. Danielio knygoje
(7:18,21) „Žmogaus sūnus” yra
laikomas vienu .Aukščiausiojo
šventųjų... kurie paveldės ka
ralystę”, bet po to, kai juos
pergalės tas, kuris prieš juos
kariavo.

Tad, kaip „Žmogaus sūnus”,
Jėzus iškentėjo didžiausius
žmogiškumo
pažeminimus
(plg. laiške žydams 2:9 „Mes
regime tą, 'trumpam laikui
mažesnį, negu angelai’ — Jė
zų, už mirties kentėjimus 'ap
vainikuotą didybe ir garbe’ ”,
Kaip Žmogaus sūnus Jėzus
kentėjo, „su balsiu šauksmu
bei ašaromis į tą, kuris galėjo
jį išgelbėti iš mirties” (Žyd
5:7). Ir kaip tik tuose kentėji
muose Jėzus suvokia, kad jo
visas gyvenimas yra tam, kad
jis būtų Tėvo — žmogaus Kū
rėjo ištartu Žodžiu. Žmogaus
sūnus Jėzus po visiško žmo
giško sunaikinimo — mirties
— buvo atgaivintas į naują
gyvenimą — garbe švytinčiu
Dievo Sūnumi (plg. Apaštalų
Darbų knygoje 13:28, 33).
Žmogaus Sūnus, kuris Ap
reiškimo knygoje apibūdina
mas kaip „ateinantis su debe
simis” ir kurį „išvys kiekviena
akis”, yra tas pats, kuris buvo
„perdurtas” ir dėl kurio „rau
dojo visos žemės giminės”.
Evangelistui Jonui didesnė
paslaptis yra ne Jėzaus die
viškumas, o galutinis ir visiš
kas jo žmogiškumas. Galu
tinėje išvadoje Žmogaus sūnus
tampa lyg pergamentas, ku
riame įrašytos visos mūsų
nuodėmės, anot pranašo Izaijo
(53:5): „Jis buvo sužalotas dėl
mūsų nusižengimų, ant jo kri
to kirčiai dėl mūsų kalčių.
Bausmė ant jo krito mūsų
išganymui” (pagal hebraišką
originalą: mūsų taikai (sutai
kymui) —
Tad tai, kad
Jėzus leido į savo žmogišką
kūną įrašyti mūsų nuodėmes,
tapo mūsų išgydymu, išgany
mu, sutaikymu — mūsų naujo
gyvenimo Dievo malonėje pra
džia.
šalom.

Aldona Zailskaitė

KARIUOMENES

SUKAKTĮ

IGNAS MEDŽIUKAS
1918 m. Valstybės Tarybai
pavedus Augustinui Voldema
rui sudaryti pirmąjį ministrų
kabinetą, be premjero parei
gų, jis apsiėmė ir krašto ap
saugos ministro portfelį. Susi
rinkusių Vilniuje karininkų
raginamas Voldemaras 1918
m. lapkričio 23 d. išleido
pirmąjį įsakymą kariuomenei,
kuriuo buvo paskirta trijų as
menų krašto apsaugos taryba;
pik. Chaleckis, papulkininkis
S. Nastopka ir papulkininkis
gyd. V. Nagevičius, štabo
viršininku paskirtas pik. J.
Kubilius. Šis įsakymas laiko
mas Lietuvos
kariuomenės
steigimo pradžia.
Greit prasidėjo savonorių
telkimas, o netrukus ir mobi
lizacija. Trūkstant karininkų,
Krašto apsaugos ministro įsa
kymu -1919 m. sausio 25
įkurta karo mokykla, į kurią
įstojo 124 savanoriai. Daugu
ma jų buvo 17-19 metų, bet
buvo 16 m. ir dar jaunesnių.
Pirmoji laida išleista tų metų
liepos 6 d. 89 kariūnai buvo
pakelti į pirmąjį karininko
laipsnį ir 7 puskarininkio su
teise būti pakeltais į karinin
kus savo dalyse.
Naujai susiorganizavusiai
Lietuvos kariuomenei teko ko
voti su bolševikais, bermonti
ninkais ir lenkais, nes jie kaip
plėšrieji vilkai stengėsi mūsų
kraštą pagrobti. Sunkiausia
buvo kovoti su lenkais, nes jie
nepaisė jokių susitarimų ir
nustatytos demarkacijos lini
jos. Kovose su lenkais 1920 m.
Suvalkijos fronte Lietuvos ka
riuomenė patyrė sunkių nuos
tolių. Kaip pik. K. Žukas savo
atsiminimuose rašo, užmuštų,
sužeistų, ir patekusių į nelais
vę buvo apie 2000 karių.
Sunkiai atgavusi laisvę ir
apgynusi
nepriklausomybę
Lietuvių tauta džiaugėsi ir vi
sose srityse darė pažangą,
tačiau
neužmišdama,
kad
kone trečdalis etninių žemių
su sostine Vilniumi tebėra nuo
jos atplėšta. Deja, du diktato
riai Stalinas ir Hitleris, nutai
kę patogų politinį momentą,
pasirašė
nepriklausomybės
laidotuvių aktą. Į Lietuvą
buvo įvesta sovietinė kariuo
menė, o Lietuvos kariuomenė
tapo „liaudies armija”, vėliau
įjungta į 29-jį korpusą. Dauge
lis karininkų buvo neva iš
siųsti tolimesniam apmoky
mui į Džeržinskio karo akade
miją, iš tikrųjų ištremti į Norilsko darbo lagerius ar prie
Lamos ežero, kur jų laukė ba
das ir mirtis, nes tik retas
išliko gyvas.
Kilus karui daugelis lietuvių
karių atsipalaidavo iš sovieti
nių dalinių. Tikintis, kad bus

KORP! NEO-LITHUANIA
DEIMANTINĖ SUKAKTIS
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ANTANAS JUODVALKIS
(Tęsinys)

Nepaisant sunkios padėties,
žaliojo kaimo jaunimas veržėsi
į mokslą ir užpildė veikiančias
mokyklas. Su Lietuvos univer
siteto Kaune atidarymu, sus
tiprėjo ir jaunimo organizacijų
steigimas.
Taip 1922 metų lapkričio 11
dieną trylika ryžtingų stu
dentų sušaukė universiteto
salėje susirinkimą ir paskelbė
steigią Lietuvių studentų tau
tininkų Korporaciją, vėliau
pridėję tikrinį vardą Neolithuania.
Štai jų, paskelbusių deklara
ciją ir įsteigusių pirmą Lietu
vos universiteto korporaciją,
vardai:
A. Teisių-ekonomikos fakul
teto studentai — Leonas Aba
ravičius, Vytautas Banaitis,
Jurgis Dargis, Antanas Dre-

vinskas, Antanas Jakobas,
Martynas Kavolis, Kazys Kaz
lauskas, Kazys Marčiulionis,
Jonas Pikčilingis.
B. Medicinos fakulteto stu
dentai — Aleksandras Dumbrys, Juozas Vileišis, Simas
Virkutis.
C. Humanitarinių mokslų
fakulteto studentas — Valen
tinas Gustainis.
Naujoji tautinė korporacija
buvo puolama iš kairės ir
dešinės. Spaudoje įsiliepsnojo
karštos diskusijos, nes bijota
konkurencijos, bet „Trylikos”
pasėtas grūdas augo ir plėtėsi.
Naujosios korporacijos steigi
mo varikliu buvo Bronius Ba
naitis ir Valentinas Gustainis.
Abu studijavo Vokietijos uni
versitetuose ir buvo gerai susi
pažinę su studentų veikla. V.
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Gustainis, atostogų metu nu
vykęs pas Br. Banaitį, paruošė
įstatų projektą ir paskelbė
„Tėvynės balse”. V. Gustainis
jųdviejų poros metų darbą
taip charakterizavo: „Tu iškė
lei, aš įžiebiau, o kiti tegu kū
rena”. (Korp! leidinys 67 psl.)
Ir jų paskelbtos idėjos rado

proga atgauti Nepriklausomy
bę, buvo sudaryti savisaugos
batalijonai. Deja vokiečiai ne
priklausomybės nedavė. Savi
saugos daliniai buvo panaudo
ti įvairiems uždaviniams. Vo
kiečių policijos vadovybėje kai
kurie kovojo fronte, kiti su
raudonaisiais partizanais ar
saugojo geležinkelius ir kitus
svarbius objektus.
1944 m. gen. Plechavičiaus
vadovybėje buvo suorganizuo
ta Vietinė rinktinė iš 12
tūkstančių karių. Vokiečiams
rinktine nepasitikint ar norint
pavartoti kitiems tikslams,
kariai išsisklaidė, išskyrus gal
3000, kurie prievarta išvežti
kaip „savanoriai” į Vokietiją,
kur turėjo saugoti karinius
aerodromus ar atlikti kitus
darbus.
1944 m. grįžtant į Lietuvą
raudonajai armijai, visi supra
to, kad bus blogai, nes prisi
minta 1941 m. birželio iš
vežimai. Okupantai paskelbė
visų gimusių 1908-1926 m.
vyrų mobilizaciją. Buvo su
telkta ir sugaudyta daugiau
kaip 100 tūkstančių, kurie
mažai apmokyti pasiųsti į
frontą prieš vokiečius. Mobi
lizacija ir žudymas nekaltų
gyventojų, deginimas trobesių
iššaukė pasipriešinimą prieš
okupantus. Jauni vyrai, išėjo į
miškus, sudarė partizanų da
linius, tikėdamiesi, kad karui
pasibaigus, bus atstatyta Lie
tuvos nepriklausomybė, kaip
buvo skelbiama Atlanto chartoje. Bet tai buvo tik iliuzija.
Partizanai tęsė atkaklią
kovą su okupantais, bet jų
jėgos silpnėjo. Prieš partiza
nus buvo pasiųsti gerai gin
kluoti kariuomenės daliniai ir
vadinamieji „stribai”. Partiza
nai tęsė Lietuvos kariuomenės
tradicijas, ėmė veikti kaip pa
grindinė savanorių oreganizacija: kūrė štabus, naudojosi
kariniais statutais, uniformo
mis, laipsniais, narsumo atžymėjimais.
Partizanams labai pakenkė
šnipai ir provokatoriai. Sako
ma, kad partizanus sunaikino
ne 12 rusų šaulių pulkų, ne 9
NKVD pulkai, bet šį niekšingą
darbą atliko mūsų tautos
išdavikai. Partizanus pribaigė
KGB majoro Sokolovo smogi
kai, į kuriuos buvo užverbuoti
net kai kurie buvę partizanų
vadai.
1991 m. prie Aukščiausios
Tarybos rūmų Vilniuje buvo
įrašas: „Lietuva, Tėvyne mū
sų, žūsim, kad gyventum”.
Straipsnyje „Niekas negali nu
galėti laisvę mylinčios tautos”,
įdėtame iliustruotame žurnale
„Lietuvos mokslas”, skirtame
Lietuvai ir pasauliui, išei
gyvą pritarimą studentų tar
pe, o veiklą pagyvino 25 stu
dentų, daugiausia savanoriųkūrėjų, bendras prašymas sto
ti į korporaciją.
Pirmajame viešame susirin
kime dalyvavę visuomenės at
stovai karštai sveikino korpo
raciją, ateinančią ne griauti,
bet kurti, statyti. Buvo iš
rinkta pirmoji Korp! taryba
(vėliau pavadinta valdyba):
Jonas Vileišis, Vytautas Ba
naitis, Aleksandras Dumbrys,
Antanas Drevinskis, Antanas
Jakobas. Jiems reikėjo atlai
kyti pirmuosius dešiniųjų ir
kairiųjų smūgius, nes su Kor
poracijos įsteigimu pasirodė ir
naujovių. Įvestos kepuraitės ir
juostos, kurios buvo kitų
išjuoktos; atskirti junjorai nuo
senjorų, kas kitose organizaci
jose dar nebuvo daroma;
įsteigta tėvūno institucija, ku
ri rūpinosi junjorų auklėjimu
ir paruošimu pakėlimui į sen
jorus.
(Bus daugiau)

nančiam lietuvių ir anglų kal
bomis, doc. Vytautas Jasulai
tis rašo: „Sausio 11 po pietų
visiems rūmuose esantiems
gynėjams pasiūloma per ke
letą minučių apsispręsti: sava
noriškai išeiti iš rūmų arba
pasilikti juose, prisiekti ir juos
ginti. Pasiryžusiems pasilikti
paaiškinama, kad rūmų puoli
mo metu, išlikti gyviems gali
mybių yra labai mažai.
Toliau: „Sausio 13 naktį
kun. Robertas Grigas rūmuose
esantiems suteikia nuodėmių
atleidimą ...Aukščiausios Ta
rybos rūmus ir kitus pastatus
gynė daugelis Vilniaus techni
kos universiteto pedagogų,
darbuotojų ir studentų. Visi
jie — kaip nežinomi karei
viai. Už jų drąsą ir pasiauko
jimą jiems dėkinga Lietuva”.
Lietuvių tautos skausmą ir
ašaras įvertins istorija ir
mūsų ainiai” — straipsnį bai
gia doc. Jasulaitis.
Partizanai pripažinti oficia
liais Lietuvos kariais. Jie buvo
pagerbti praėjusią vasarą Pa
saulio Lietuvių seimo. Su visų
apygardų vėliavomis jie rinko
si prie Aušros vartų. Tiek
daug aukų jie sudėjo ant
Laisvės aukuro. Tos Lietuvos
laisvės sąjūdžio kovų vėliavos
valstybės dieną puošė per vi
sas iškilmes Vilnių. Šias vė
liavas
partizanai
su
di
džiausia pagarba perdavė Lie
tuvos jauniems kariams, karo
akademijos kariūnams. Tiki
ma, kad jais pasitikėjimas ne
apvils senų kovotojų.
Atgavusi nepriklausomybę,
Lietuva ėmė organizuoti ka
rines pajėgas. Jos susideda iš
karo aviacijos, karo laivyno ir
sausumos kariuomenės. Pik.
A. Garsio pareiškimu vidaus
kariuomenė, skirta kalėjimų
priežiūrai — du pulkai po
1,500 karių. Geležinio Vilko
brigada 4,000 karių ir Savano
riška krašto apsaugos tarnyba
8,000 karių. Lietuvos kariuo
menės ateitis, pik. Garsio nuo
mone, yra šviesi. Jaunimas
entuziaztingas,
pasišventęs,
pasiaukojantis, gali pakelti
sunkų darbą ir visose sąlygose
susitvarkyti.
Panašaus dydžio valstybėje,
Danijoje yra 70 tūkstančių
savanorių, o Norvegijoje net
90 tūkstančių, nors tokio kai
myno kaip Rusijos Kaliningra
do sritis, kurioje daug gin
kluotų pajėgų, jie neturi.
Nepriklausoma Lietuva ne
buvo paruošusi jaunimo par
tizaniniam karui, dėl to tiek
daug buvo patirta aukų. Ilgų
amžių patirtis reikalauja ir
įpareigoja Lietuvos vyriausybę
ugdyti tautos pasipriešinimo
idėją, apginkluoti kariuomenę,
kad ji būtų budri apsaugoti
valstybės sienas, o totalinio
karo atveju pagal karines
tradicijas sugebėtų persiorga
nizuoti, sėkmingai vykdant
partizaninio karo veiksmus.

,

Danutė Bindokienė

Kariuomenės šventei
Mūsų liaudyje pažiūros į
karinę tarnybą, galima sakyti,
buvo dvejopos: ir teigiamos, ir
neigiamos. Galbūt jas neblo
gai pailiustruoja šių liaudies
dainų žodžiai. Vienoje sako
ma, kad bernelis, „nepabuvęs
kareivėliu, nebus geras ar
tojėlis”, o kitoje mergelė įsi
tikinusi, kad „kareivėlis, ne
bernužėlis, nes jis nemoka
laukelio arti”.
Tačiau daugelio žmonių
pasąmonėje į valstybės (net
labai mažos gyventojų skai
čiumi arba teritorijos plotu)
pilnatvės sąvoką būtinai įjun
giama ir kariuomenė. Nors
valstybei sukurti ir išlaikyti
veiksmingas karines pajėgas
pareikalauja daug išlaidų ir
pasiaukojimo, šaunios unifor
muotų karių gretos sukuria
malonų jausmą, kad kažkas
rūpinasi krašto gyventojų bei
jų turto apsauga. Tai tarytum
užraktas prie namo durų —
jis vargiai sulaikys pasiryžusį
įsilaužti piktadarį, bet, ieš
kantį lengvo pasipelnymo, tik
rai nukreips nuo slenksčio.
Nėra abejonės, kad po 1918
m. vasario 16-sios Lietuvos
valstybingumą išgelbėjo savos
kariuomenės ryžtas ir drąsa,
kovojant su gausiais ir daug
kartų galingesniais priešais.
Buvo akivaizdžiai įrodyta ir
saviesiems, ir svetimiems,
kad pats veiksmingiausias ka
riuomenės ginklas yra stipri
tėvynės meilė ir laisvės
troškimas. Jeigu Lietuva, pa
siskelbusi savarankiška ir
laisva valstybe, supama gro
buoniškų kaimynų, įstengė
išlikti nepriklausoma beveik
iki Antrojo pasaulinio karo
pradžios, didelis nuopelnas
priklauso savai kariuomenei,
įsteigtai 1918 m. lapkričio 23
d. Ir pasibaigus Nepriklauso
mybės kovų periodui, Lietu
vos kariuomenė buvo ugdoma,
mokoma, gerbiama. Ja vertai
didžiavosi tauta, tikėdama,
kad galbūt ir ateityje, tvirto
mis kariuomenės gretomis ap
sitverus, bus saugu gyventi.
Vienok karinės prievolės at
likimas jaunam vyrui davė
daug daugiau, negu vien uni
formą ir šautuvą. Kaip buvo
sakoma: „Kariuomenė iš vai
ko padarys vyrą”. Jaunuolis
buvo mokomas disciplinos,
gavo visuomeninį ir patriotinį
išsilavinimą. Atlikęs karinę
prievolę, jis jau buvo pakeis
tas ir pasikeitęs. Lietuvos at
veju, tai buvo bene naudin
giausias karinės prievolės pa
žymys, davęs tautai daug su
sipratusių, išprususių žmo
nių.
Vienintelis šešėlis, užgulęs
mūsų karines pajėgas, buvo
pirmosios bolševikų okupaci

Korporacijos rūmai Kaune.

jos pradžia, kai kariams ne
leista pakelti ginklo ir bent
simboliškai pasipriešinti oku
pantams. Nuo to laiko gir
dėjome daug argumentų, pasi
teisinimų ir net piktų atkir
timų drįstantiems mesti kalti
nimą anuometinei valstybės
bei kariuomenės vadovybei.
Laiko perspektyva kone visus
tuos atkirčius yra pavertusi
dulkėmis: argi galima sakyti,
kad Lietuva būtų daugiau
nukentėjusi nuo okupantų,
jeigu kariuomenė būtų jiems
pasipriešinusi? Nors tauta ir
stovėjo, palenkusi galvą, kai
svetimieji jai ant kaklo užnėrė
vergijos pančius, daug jos
vaikų patyrė baisias kančias,
tremtį ir mirtį... . >
O pasiteisinimas, kad vis
dėlto antrosios sovietų okupa
cijos pirmąjį dešimtmetį daug
mūsų karinės vadovybės ir
karių, nepasitraukusių į Va
karus, išėjo partizanauti, taip
pat nelabai įtikinana. Partiza
nai į miškus išėjo savano
riškai — niekas jiems karinės
komandos nedavė. Jie pa
sielgė kaip lietuviai savano
riai poI918 m. Vasario 16-sios
akto: stojo ginti tėvynės. Skir
tumas tik toks, kad 1918 m.
lapkričio 23 d. juos sukvietė
karštas, patriotinis atsišau
kimas, o 1944 m. — pati Lie
tuva. Galbūt ir čia pasireiškė
gautasis karinis auklėjimaspatriotiškumas. Kadangi tėvy
nė atsidūrė pavojuje, buvę ka
riai išėjo jos ginti.
Po nepriklausomybės atsta
tymo 1990 m. kovo 11 d. daug
kartų užsimenama, kad gal
būt Lietuvai sava kariuomenė
yra per didelė prabanga, kad
ji vis tiek neilgai apsaugotų
tėvynę nuo bet kurio priešo, o
lėšos, skiriamos karinių pa
jėgų išlaikymui, tikrai būtų
naudingesnės, pavartotos bū
tiniems civiliniams reikalams.
Kiek tokie argumentai turi
vertės? Ar jie diktuojami logi
kos, o gal svetimų interesų ar
savanaudiškumo? Dėl to būtų
galima ilgai ginčytis. Vienok,
jeigu Lietuva nori įsijungti į
NATO ar parodyti savo val
stybingumą užsieniui, kariuo
menė yra vienas reikšmin
giausių to įrodymų. Antra
vertus, karinė tarnyba gali
vėl atlikti ir svarbų auklėjimo
darbą jaunuomenei, kuriai,
kaip matome iš dabartinio
Lietuvos gyvenimo, discipli
nos labai stokoja.
Šiandien, kaip ir pirmosios
Lietuvos
nepriklausomybės
metais, kiekvienas lietuvis
gali vertai didžiuotis savo ka
riuomene, nes tai valstybės
susiklausymo ir ryžto išlai
kyti savo nepriklausomybę
simbolis.

tas tapo advokatu, Alfonsas
gydytoju, Vanda ir Juozas,
baigę Kauno universitetą, mo
kytojavo, Elena studijavo sto
matologiją, Tadas — inžineri
nius mokslus, Elzė baigė pre
kybos, o vėliau akušerių mo
kyklą. Tik Modesta dėl silpnos
sveikatos liko namuose padėti
tėvams.
1940 metų sovietų okupaci
ja, atnešusi mūsų tautai ne
suskaičiuojamus vargus ir
kančias, neaplenkė ir Straukų
giminės, 1941-ųjų pavasarį
buvo suimtas advokatas, akty
vus ateitininkas Kostas Koje
lis. Buvo tardomas, kankina
mas, siekiama jį užverbuoti.
Kojelių, Barboros dukros Ven
ckienės, sūrių Kuneikų ir Izi
doriaus Straukų šeimos tapo
„buožėmis”.
Vokiečių okupacijos metais
1943 rudenį už antinacinę
veiklą gestapo buvo areš
tuotas Kretingos gimnazijos
direktoriaus
pavaduotojas
Juozas Kojelis. Beveik aštuo
nis mėnesius jis buvo kan
kinamas Palangos, Tilžės, Ra
gainės, Kauno kalėjimuose.
Tik frontui artėjant prie Kau
no, didelėmis artimųjų pas
tangomis, šiaip taip buvo
ištrauktas iš gestapo nagų.
Barboros Straukaitės vai
kaitis, Luokės Valsčiuje gyve
nęs ūkininkas Juozas Venskus, buvo vienas 1941 metų
sukilimo organizatorių. Iš
aiškinus NKVD kai kuriuos
grupės narius ir prasidėjus
areštams, slapstėsi. •
Artėjant frontui ir naujai so
vietų okupacijai, gelbėdamiesi
nuo galimų represijų, į Vaka
rus pasitraukė Juozas ir Ta
das Kojeliai, Vanda KojelytėGiniotienė su vyru, Modesta
Kojelytė, Juozas Venskus, Izi
dorius Straukas su šeima.
Nors didžiausias pavojus grė
sė Kostui Kojeliui, du maži
vaikai ir tuoj turintis ateiti į
pasaulį trečias, sulaikė jį Lie
tuvoje.
Sovietų armijai vėl užėmus
Lietuvą, buvo suimta didelė
patriotė, Katalikių moterų
draugijos Viekšnelių skyriaus
pirmininkė Marcijona Koje

lienė, apkaltinta viešai suplė
šiusi Stalino portretą. Kaltės
neįrodžius, paleista, bet Koje
lių sodyba buvo nuolat seka
ma, ar nepasirodys jos vaikai
Šią vasarą į Girionis prie 40, Izidoriaus — 44, Juozapo
— Juozas ir kiti, nes buvo
Kauno marių, pažymėdami gi — 32 nariai. Per pastarąjį
manoma, kad jie slapstosi. Ne
minės pradininko Viktoro dešimtmetį Straukų giminė
delsdama Kojelienė išvažiavo
Strauko 160 metų sukaktį, padidėjo trisdešimčia asmenų.
„gydytis” pas sūnų Alfonsą į
suvažiavo apie penkiasdešimt Straukų pavardę dabar ne
Vilnių ir namo daugiau ne
jo palikuonių. Dalyvavo pen šioja aštuoni.
begrįžo. Netrukus milicija
kių giminės kartų — nuo
Didžioji giminės dalis gyve
atėjo suimti Kosto, kuris mo
trečios iki septintos nariai iš na Lietuvoje, bet namažai jų
kytojavo Luokėje, tačiau jo tuo
Lietuvos ir Amerikos.
ir toli nuo tėvynės. Vieni, kaip
metu nebuvo namie. Kostas
Straukų giminės kronika Pranas ir Jonas Straukai, į
pradėjo slapstytis, o vėliau
tarsi visos mūsų tėvynės isto Ameriką išvažiavo dar prieš
tapo partizanu. Sunkiai susir
rija. 1837 m. gegužės 15 d. Pirmąjį pasaulinį karą, kiti
gęs (apako), svetima Izido
Laukuvos parapijoje laisvųjų pasirinko savanorišką tremtį,
riaus Švedo pavarde gydėsi
ūkininkų šeimoje gimė Vikto bijodami sovietinių represijų.
Kauno klinikose. Ten po gal
ras Straokas. Sulaukęs 26 Dalis jų užgęso nesvetingoje
vos auglio operacijos mirė
metų, 1863.02.05 Laokovos Sibiro žemėje, kiti dar ir da
1950 metais.
bažnyčioje susituokė
še bar ten gyvena.
Netrukus savo namus
Ilgiausiai iš visų išgyveno
šiolikmete Viktorija-Uršūle GuViekšneliuose visam laikui li
Izidorius
Straukas
(1887dauskaitė (gim. 1846.10.18).
kimo valiai paliko ir Jokūbas
Viktoro ir Viktorijos Strau 1991). Mirė beveik 104 metų
Kojelis. Su dukra Elze iš
kų šeimoje užaugo 4 sūnūs: sulaukęs Amerikoje, į kurią, iš
važiavo į Vilnių, kur Elzė gavo
Pranas, Jonas, Juozapas, Izi gimtosios Laukuvos su šeima
darbą ligoninėje. Saugumas
dorius, bei dvi dukros: Barbo (keturiomis dukromis ir sū
suėmė ir gydytoją Alfonsą Konumi), pasitraukęs į Vakarus,
ra ir Marcijona.
jelį, kaip padėjusį gydyti par
Tai buvo stipri, lietuviška, vėliau emigravo. Jo žmona jau
tizanus. Bet jam pasisekė
katalikiška ūkininkų šeima. buvo mirusi Lietuvoje 1943
išsisukti, nes tiesioginių įkal
Berniukus leido į mokyklą, metais. Tėvynėje liko tik duk
čių nebuvo.
mergaitėms samdė kaimo da ra Irena, kurios, artėjant so
1947 m. į Sibirą išvežė
raktorių. Visi skaitė lietu vietų kariuomenei, nebuvo
Eleną Kojelytę-Šipylienę su
viškas knygas, mėgo dainuoti, namuose. Į giminės sueigą iš
šeima, pulku mažamečių vai
mokėjo Vienožindžio dainas. Amerikos atvažiavo jo dukra
kų. Į Sibirą taip pat buvo
Pas Straukus knygnešiai slėp Modesta Straukaitė-Umbraišvežta Barboros Straukaitės
davo nešamas iš Prūsų kny sienė su vyru.
dukros Natalijos ŠimkeviIzidorius Straukas, papras
gas.
čienės šeima, sūnų Vlado įr
Šiandien Straukų giminėje tas Lietuvos ūkininkas, turė
Jono Kuneikų šeimos, o Jonas
190 palikuonių. Per 160 metų damas daugiau kaip 60 metų,
ir Vladas įkalinti lageriuose.
joje gimė 240 asmenų. Pirmie sugebėjo JAV prisitaikyti prie
Visai sunaikinta Barboros
išmokti
ji Straukų sūnūs Pranas ir Jo kitokio gyvenimo,
dukros
Kazimieros
Vensnas dar carinės Rusijos metais naujų profesijų, išmokslinti
kienės iš Luokės šeima: Kazi
išvažiavo į Ameriką, dirbo an vaikus. Turėdamas jau 90
miera su vyru išvežti į Sibirą,
glies kasyklose. Toli nuo metų, parašė savo gyvenimo
vyras Pranas ten ir mirė 1953
Tėvynės, už Atlanto ilsisi ir jų istoriją, spalvingai nupiešmetais, sūnus Pranas žuvo
kaulai. Sūnus Izidorius liko damas savo gyvenimą Lietu
kalėjime, jo šeima ištremta;
šeimininkauti tėvų ūkyje Gir- voje, Vokietijoje ir Amerikoje.
Sibiran buvo išvežta ir Euge
vainių kaime, Juozapas išėjo Šią knyga su didžiausiu įdo
nijos Venskutės-Geštautienės
užkuriom į žmonos Onos Ker- mumu perskaičiau.
šeima, o K. Venskienės sūnūs
Marcijona Straukaitė, ište
paitės ūkį Kvėdarnos parapi
žuvo būdami partizanais —
joje, Kuneika nuo Varnių vedė kėjusi už Jokūbo Kojelio, susi
Vladas (1922-1949), Alfonsas
Barborą, o jauniausioji Marci laukė devynių vaikų, užaugo
(1925-1951); Kazimiero marti,
jona ištekėjo už Jokūbo Koje aštuoni. Kojelio buvo viena
Juozo Venskaus žmona Zofija
lio iš Viekšnelių parapijos, pačių šviesiausių Luokės vals
Sprindžiukaitė-Venskienė nu
Luokės valsč.
Visi buvo čiaus, o gal net ir visos Telšių
teista 10 metų kalėti. Likusi
darbštūs, geri ūkininkai, pa apskrities, šeimų. Paprasti
be globos Lietuvoje devynerių
triotai lietuviai. Tokiais augi ūkininkai turėdami vos 33 ha
metų duktė Milda Venskutė
no ir savo vaikus.
patyrė daug vargo. Nepapras
kalvotos Žemaitijos žemės ne
Didžiausia Barboros šaka, toli Šatrijos kalno, sugebėjo
tai sunkiomis sąlygomis siekė
joje 99 asmenys, Marcijonos — išmokslinti savo vaikus: Kos
mokslo. Alkdama, miegodama
ant grindų, dirbdama audėja
fabrike, vakarais mokėsi vidu
rinėje mokykloje, vėliau stu
dijavo, kol tapo inžiniere.
Barboros dukters Emilijos
Bužonienės šeima rėmė par
tizanus. Ji gyveno Luokės
valsčiaus Petraičių kaime prie
pat Biržuvėnų miško. Partiza
nai jų namuose buvo dažni
svečiai. Jadvyga Bužonaitė gy
dė jų žaizdas, padėdama savo
svainio veterinoriaus Petro
Petraičio aprūpindavo partiza
nus vaistais ir tvarsliava.
Bužonų sodyboje, tvarte po
avimis, buvo išsikasęs slėp
tuvę ir kurį laiką slapstėsi
partizanas Blažiejus Vasi
liauskas su draugais.
Juozapo Strauko žmona Ona
ir Albina buvo .ištremtos į Si
biro Irkutsko sritį. Likimas
jas suvedė su Elenos Kojelytės-Šipylienės šeima. Netoli
gyvendama Ona padėjo ser
gančiai Elenai auginti ir mai
Juozas Kojelis, Elzė Kojelytė ir Birutė Šipylaitė-Kelerienė prie tėvų kapo Vilniuj t.
tinti vaikus. Juozapas Strau
kas su mažesniais vaikais liko
tėviškėje ir slapstėsi, nes
tremties dieną jų nebuvo na
muose. Vos septynioliktus ei
damas Juozapo sūnus Jonas,
Laukuvos vidurinės mokyklos
moksleivis, buvo suimtas ir
nuteistas už antisovietinę pro
pagandą. Kalėjime sugadino
sveikatą, mirė sulaukęs vos 45
metų.
Amerikoje gyvenantys Koje
lių ir Straukų šeimų nariai
aktyviai dalyvauja lietuviš
kame judėjime, visokeriopai jį
remia. Sukūrė lietuviškas
šeimas, vaikus išmokino lie
tuvių kalbos ir įdiegė meilę
savo tėvynei. Ypač didelį
darbą kovojant už Lietuvos
nepriklausomybę išeivijoje dir
bo Juozas Kojelis. Jis buvo
Prie Kauno marių, važiuojant į Straukų giminės susitikimą š.m. birželio 28 d. Pirmas iš kairės — Juozas Strau
Amerikos
Lietuvių Tarybos
kas: trečias — Tadas Petraitis, pirmoji iš kairės Kojelienė, Kosto Kojelio marti, dešinėje pirmoji R. Žukienė.
DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. lapkričio mėn, 22 d.

ŽEMAIČIU STRAUKU GIMINĖ

sū

Trys Kučų kartos JAV LB Tarybos sesijoje Philadelphijoje. Iš kairės: Linas Kučas (sūnus), vaikaitis Aleksiukas
ir mama bei močiutė Regina Kučienė, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė. Nuotr. Gražinos Kamantienės

narys, redagavo žurnalą „Į
laisvę”, nuolat rašė ir rašo lie
tuvių spaudoje, daug pas
tangų dėjo, kad Amerika ne
pripažintų Lietuvos okupa
cijos. Plačiai žinoma ir Kojelio
sūnaus Lino veikla. 1990 m.
kovo 11 d. Linas buvo Lietu
vos Aukščiausioje Taryboje,
pasirašant Nepriklausomybės
atkūrimo aktą, talkino V.
Landsbergiui. Dirbo JAV Kon
grese senatoriaus padėjėju,
vėliau Baltuosiuose rūmuose
Vašingtone buvo prezidento
Ronald Reagen asistentu, Val
stybės departamente rūpinosi
pabėgėlių reikalais. Lino ini
ciatyva įkurtas fondas „US
BALTIC FOUNDATION”, tei
kiantis materialinę ir intelek
tualinę paramą Baltijos val
stybėms. Juozo duktė Daina
talkino Lietuvos finansų mi
nisterijai.
Izodoriaus Strauko sūnus
Kęstutis, baigęs inžinerijos
mokslus, Amerikoje dirbo kosmonautijos srityje, po to pašto
automatizavimo sistemoje. Iš
ėjęs į pensiją, atgavęs Lietu
voje tėvų žemę, kartu su kai
mynais bando ūkininkauti,
nori vėl atkurti pavyzdinį ūkį,
koks buvo ūkininkaujant tė
vui tarpukario Lietuvoje.
Šiandien Straukų giminėje
įvairiausių profesijų žmonės:
Ūkininkai, agronomai, gydyto
jai, inžinieriai, ekonomistai,
mokytojai, televizijos darbuo
tojai, verslininkai ir kiti. Bar
boros Straukaitės provaikaitis
chirurgas Tadas Petraitis —
medicinos, Juozapas Straukas
— chemijos mokslų daktarai.
Elenos
Kojelytės-Šipylienės
anūkas Julius Keleras —
žinomas poetas, išleidęs kelias
poezijos knygas, dabar Ameri
koje redaguoja lietuvių laik
raštį „Darbininkas”.
Eugenijos
Venskutės-Geš
tautienės duktė Zita G.asiūnienė keletą mėnesių buvo Pak
ruojo mere, atstovaudama
Krikščionių demokratų parti
jai. Dabar ji savivaldybėje už
siima žemės ūkio reikalais.
Dėl „politinio kalinio” ar
„tremtinio” vaikų vardo dau
geliui Straukų giminės narių
sunkiai sekėsi rasti savo kelią,
įgyti norimą specialybę ar
darbą.
Bet šiandien Lietuva jau
laisva. Dėl jos sudėtos Strau
kų giminės aukos nėra be
prasmės.
Giminės sueigoje dalyvavo
seniausieji jos atstovai: Elzė
Kojelytė gim. 1919 m., gyve
nanti Vilniuje, ir Jadvyga
Bužonaitė-Vaitiekienė,
g.
1920 m. iš Kauno raj. Vaišvydavos, bei mažiausieji sept
intos kartos atstovai: Aurelija,
Tomas ir kiti. Svečio teisėmis,
kaip sena Bužonų ir Kojelių
šeimų bičiulė, patekau ir aš.
Kaip minėjau, per pastarąjį
dešimtmetį giminė padidėjo
30 naujų asmenų. Tikėkimės,
kad jie, kaip ir jų seneliai bei
proseneliai, įneš savo indėlį
kuriant gražią, dorą, laimingą
ir pasiturinčią Lietuvą.

Regina Žukienė
Socialinių m. d-rė

VILNIAUS
UNIVERSITETINĖ
VAIKU LIGONINĖ
Mažajai vilnietei N., gimu
siai vos 800 gramų svorio,
padės išgyventi „Siemens” fir
mos dirbtinio kvėpavimo apa
ratas. Jį Vilniaus universiteti
nei vaikų ligoninei tarptauti
nio susivienijimo „Siemens”
150 metų sukakties proga pa
dovanojo susivienijimo atsto
vybė Lietuvoje.
Ta proga buvo surengta
iškilminga dovanojimo cere
monija. Aparatas, pastatytas
ligoninės Naujagimių reani
macijos ir intensyvios terapi
jos skyriuje, jau naudojamas.
Neišnešiotas kūdikis — vil
nietė N., gimusi prieš 15 parų
Vilniaus miesto universite
tinės ligoninės Moterų klini
koje, turi kai kurių plaučių
funkcijos sutrikimų, tad ir
buvo pervežta į Vaikų ligoni
nę.
Gautas dovanų „Siemens”
dirbtinio kvėpavimo aparatas,

pasak ligoninės specialistų,
yra vienas iš pačių moder
niausių pasaulyje, iki šiol Lie
tuvoje dar niekur tokio nebu
vo.
Aparatas automatiškai pri
sitaiko prie paciento kvėpavi
mo, o ne diktuoja jam savo
ritmą, gali veikti įvairiais
režimais, juo galima sverti
medikamentus.
Ypač vertingas yra vadina
masis atgalinis ryšys: gydyto
jas ekrane mato paciento
kvėpavimo, oro tūrio bei slėgio
kreives, gali koreguoti šiuos
reiškinius.
Aparato kaina — 80,000 Vo
kietijos markių.
Apdovanoti šią ligoninę savo
jubiliejaus proga „Siemens”
nusprendė dėl to, kad būtent
nuo šios gydymo įstaigos fir
mos atstovybė pradėjo savo
veiklą Lietuvoje. Pernai Svei
katos apsaugos ministerija
Vaikų ligoninei nupirko „Sie
mens” kompiuterinį tomografą.
(LR)

Jaunoji Čepelių karta (iš kairės): Jessica, Raimundas ir Elenutė.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Pigiausi bilietai Čikaga - Vilnius - Čikaga

$504.00
išskristi lapkričio 1 - gruodžio 10 d., ir
gruodžio 24-31 d.,

Bilietai galioja 2 mėnesius ir turi būti išpirkti iki
1997 m. gruodžio 4 d.
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius.
♦**

Royai Caribbean 7 naktų kelionė laivu golfininkams
1998 m. balandžio 26 d. — gegužės 3 d.
Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė į
Aliaską 1998 m. birželio 11 d. - 22 d.

American Travel Service

9439 S.Kedzie Evergreen Park, IL 60805-2325
Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190
Fax 708-422-3163

PROTO, DŽIAUGSMO, MEILĖS
MOKYKLA
Lietuvos mokyklos 600
metų jubiliejaus proga buvo
išleista moksleivių rašinių bei
piešinių knyga „Mano svajo
nių mokykla”. Šios knygos
svarbą labai tiksliai įvertina
jos sudarytojai: „Tai unikalus
žinių šaltinis visiems, kam
rūpi Lietuvos mokykla, —
knyga, privalanti atsidurti ant
kiekvieno valdininko stalo,
kiekviename Švietimo ir mok
slo ministerijos kabinete. Tai
neįkainojamos žinios mūsų
psichologams bei sociologams.
Tai atviras žodis apie mūsų
mokyklas ir mokytojus.Tai
patarimų knyga Lietuvos mo
kyklų architektams. Tai ne
maloni tiesa mūsų valgyklų
vedėjoms. Tai pavojaus signa
lai iš alkoholizmo ir narkoma
nijos liūno. Tai galimybė
tėvams pamatyti, ką jie davė
ir ko nedavė savo vaikams”...
Nėra didesnės tiesos už vai
ko žodį.
Gerumu
užlieja
rašiniai apie mokyklas — pi
lis, žaismingus tvarkaraščius,
puikius draugus ir dar geres
nius mokytojus. Tačiau, oi,
kaip neramu, girdint juos ap
tariant skaudžias, dabartinės
mokyklos problemas! Svajonė
apie pasakų pilį primenančią
mokyklą —- natūrali ir su
prantama, o paauglės vizija
apie linksmus, lengvai ben
draujančius ir vienas kitam
pakančius, mokytojus, apie
mokytojus — moksleivių dragus kaip mat pakužda mintį,
jog toje mokykloje kažkas ne
taip ir padiktuoja išvadą — be
šių mokytojų savybių mokyk
loje neįsivyraus šilta, drau
giška, darbinga atmosfera, ku
rios išsiilgęs ne vienas, ne
patogiame suole sėdintis, Lie
tuvos moksleivis.
Platėhaš yra rašęs „Jeigu

batsiuvys bus prastas meis
tras, tai valstybė nuo to nela
bai nukentės. Tačiau, jeigu
pedagogai blogai atliks savo
pareigas, šalyje atsiras daug
tamsių ir kvailių žmonių”.
Kokia didelė, bet garbinga at
sakomybės
našta
uždėta
šiandien ant mokytojų pečių,
kurių ugdytiniams lemta gy
venti jau XXI amžiuje. Yra į
ką atsiremti: į šviesias praei
ties asmenybes, į šlovingą ir
nelengvą 600 metų Lietuvos
mokyklos kelią, patirties pasi
semti galima ir iš dabarties
kūrybiškai dirbančių peda
gogų. Mąstančių, kuriančių,
ieškančių...
„Kaip paukštis, kurio pri
gimtis kviečia skleisti sparnus
skrydžiui, negali nesiveržti į
erdves, taip ir žmogaus dvasia
negali liautis ieškoti Tiesos,
siekti laisvės ir skleisti gėrį.
Visų žmonių, ypač auklėtojų,
pareiga — padėti, kad niekam
nebūtų
pakerpami
ar
išsukami į aukštumus kelian
tys sparnai”.
Kauno senamiestyje jau
prieš 345 metus atsirado
jėzuitų mokykla — židinys,
kuris bandė ištirpdyti visus
kiaatus, trukdančius skleistis
žmogaus dvasiai. Aukščiau
cituotų žodžių autorius, Kau
no jėzuitų gimnazijos direkto
rius kun. Gintaras Vitkus, SJ,
mokyklos misiją aiškina taip:
„Esame pašaukti sukurti pa
gal Evangelijs principus gyve
nančią bendruomenę — mo
kyklą,
kurioje
mokytojai,
mokiniai, jų tėvai,
buvę
auklėtiniai ir rėmėjai vienin
gai siektų bendro tikslo — for
muotų mylintį ir tarnaujantį
kitiems žmogų, — atvirai pri
simindamas, kad — direkto
riaus pareigas eiti yra ir sun
kus, ir garbingas, ir dėkingas
užsiėmimas. Mat katalikiškos
mokyklos užduotis šiandie
ninėje Lietuvoje yra ugdyti ne
vien gerai išsilavinusį jau
nuolį, bet plačios dvasios ir

Kun. Gintaras Vitkus, SJ

taurios širdies žmogų, suge
bantį kritiškai analizuoti gy
venimo
tikrovę,
pastebėti
jame esančias neteisybes ir
mokėti bei norėti jį atnaujinti.
Šiuolaikinis katalikas intelitas turėtų mokėti organizuo
ti, vadovauti ir, bendradar
biaudamas su kitais žmo
nėmis, siekti bendro tikslo tei
singesnės, kilnesnės demokra
tiškesnės visuomenės sukū
rimo”.
Kun. G. Vitkus, SJ, daly
vaus X Mokslo ir kūrybos sim
poziume.
Kitą
šeštadienį,
lapkričio 29 d. švietimo sekci
joje jis skaitys pranešimą
„Religinis auklėjimas jėzuitų
gimnazijoje”.
Atvykite paklausyti — pra
nešimas bus įdomus, o au
klėjimas šioje, garbingą pra
eitį turinčioje, mokykloje —
sėkmingas, nes ir patys mo
ksleiviai teigia: Jėzuitų mo
kykla švyti katalikiška dvasia,
dora drausme. Kai atėjau čia
pirmą kartą, mane pasitiko
švelnios mokytojų šypsenos ir
geri, linksmi veidai”. (Lina, 7
klasė)
„Proto, džiaugsmo, meilės
mokykla priėmė mane. Buvi
mas čia netyčia virto mėlyno
jaukumo įsikūnijimu. Pamilau
kiekvieną smulkmeną, nors ir
nematomą. Supratau, kokia
stipri meilės jėga slypi šioje
mokykloje”. (Jurga, 12 a.
klasė)
„Jei mokyklą į saują susemtum, ten rastum tiek spalvų,
kad neprilygtų net laukinės
gėlės...” (Živilė, 11a. klasė)

Aldona Jurkutė
ALGIS ŠILAS PASKIRTAS
ATSAKINGOM PAREIGOM
Republican National Committee (RNC) pirmininkas Jim
Nicholson laprikričio 12 d.
pranešė, kad RNC tyrimų di
rektoriaus pareigoms (Director of Research) paskirtas Al
gis Šilas, kuris pastaruosius
šešis mėnesius ėjo vykdomojo
direktoriaus pareigas.
A. Šilas National Republi
can Senatoriai komitete dirbo
1994 m. rinkimų metu. Kaip
žinome, tų rinkimų pasiseki
mas respublikonų partijos
daugumą sugrąžino į JAV
Senatą. Algis su RNC pradėjo
veikti 1987 m., o vėliau dirbo
kaip statistinių duomenų rin
kėjas bei tyrinėtojas 1988 m.
rinkimų metu. Taip pat yra

Algis Šilas

SONATA DEVEIKYTĖZUBOVIENĖ

Sonata pradėjo skambinti
fortepijonu,
būdama
trejų
metų. Nuo 1975 iki 1987 m. ji
mokėsi Vilniaus M. K. Čiur
lionio meno mokykloje, moky
tojos Irenos Gomolickaitės,
vėliau mokytojos Mildos Lapėnaitės fortepijono klasėje.
1979 iki 1981 m. Sonata tapo
laureate meno mokyklų kon
kursuose, o 1985 pelnė an
trąją
premiją
Respubliki
niame jaunųjų pianistų kon
kurse. Būdama trylikos metų,
Sonata paruošė savo pirmąjį
rečitalį.
Nuo 1987 iki 1990 studijavo
Lietuvos Muzikos akademi
joje, vyr. dėstytojo Povilo Stra
vinsko fortepijono klasėje.
Studijų metu ji daug koncerta
vo Lietuvoje, o 1989 metais
koncertavo su Lietuvos Val
stybinės filharmonijos simfo
niniu orkestru. 1990 metais
Sonata dalyvavo Maria Callas
tarptautiniame pianistų kon
kurse Atėnuose ir CIEM tarp
tautiniame konkurse Žene
voje, taip pat privačiai tobuli
nosi pas tarptautinio Heinrich
Neuhaus fondo įkūrėją, pia
nistę Esterą Eilinaitę ir tų
pačių metų rugsėjo mėnesį
koncertavo Zuricke.
1991 laimėjusi DePaul uni
versiteto talentų premiją, tęsė
savo muzikines studijas Čika
goje prof. Dmitry Paperno for
tepijono klasėje, kurią baigė
bakalauro laipsniu 1993 me
tais.

Sonata Deveikytė-Zubovienė

Studijų DePaul universitete
metu dalyvavo keliuose tarp
tautiniuose konkursuose, ir
1992 laimėjo antrąją premiją
Frinna Avverbuch tarptauti
niame pianistų konkurse Nevv
York. Kartu su kitais konkur
so laureatais grojo Carnegie
Hali Weill rečitalių salėje, o
taip pat koncertavo Nevv York
Bruno Walter salėje Lincoln
centre ir Donnell bibliotekos
salėje.
1993 metais Sonata grojo su
DePaul universiteto orkestru.
1994-1997 aktyviai koncerta
vo įvairiuose Amerikos mies
tuose (Clevelande, Bostone,
Washingtone, Detroite, Nevv
Yorke, Čikagoje), tuo pat metu
dirbdama akompaniatore St.
Xavier universitete Čikagoje.
Jos rečitaliai buvo transliuoja
mi per Nevv York ir Čikagos,
klasikines radijo stotis; ji su
ruošė eilę kamerinės muzikos
rečitalių Čikagoje ir jos apy
linkėse, ne kartą atliko re
čitalius Chicago Steinvvay
koncertų salėje. Šiuo metu So
nata privačiai studijavo pas
prof. Edvard Auer ir prof. An
drių Kuprevičių, o taip pat
1996 m. mėnesį stažavosi Zuriche, Heinrich Neuhaus fon
de, pas pianistę Esterą Elinaitę.
dirbęs US Information Agen
cy, buvęs JBANC ryšių su vi
suomene bei informacijos vir
šininkas, pateikęs Baltijos val
stybių reikalus, siekiant išsi
laisvinimo iš Sovietų Sąjun
gos prez. Reagan laikais.
Algis Šilas gimęs Čikagoje,
lankęs ir baigęs Kr. Donelaičio
pradžios ir aukštesniąją mo
kyklą, baigęs politinius ir ad
ministracinius mokslus Illi
nois universitete, šiuo metu
gyvena Alexandria, VA.

Nuo 1997 metų rugsėjo So
nata
DePaul
universitete,
prof. Dmitry Paperno fortepi
jono klasėje, siekia magistro
laipsnio. Lapkričio mėnesį ji
yra pakviesta duoti rečitalį
Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziume, o 1998
metų vasario mėnesį kvie
čiama koncertuoti su Vilniaus
Styginiu kvartetu Lietuvoje.

1995 parengė ir atliko Či
kagoje,
Bostone,
Detroite,
Hartforde, St. Petersburge,
Washingtone paskaitą-rečitalį
„Čiurlionio pasaulis”. 1997
gegužės mėnesį koncertavo su
Vilniaus Styginiu kvartetu
Nevv Jersey ir Čikagoje, š.m.
lapkričio mėnesį yra pakvies
tas atlikti rečitalį Pasaulio lie
tuvių mokslo ir kūrybos sim
poziume, o 1998 metų vasario
mėnesį kviečiamas koncertuo
ti su Vilniaus Styginiu kvarte
tu Lietuvoje.

KARILĖ BALTRUŠAITYTĖ

Rokas Zubovas

ROKAS ZUBOVAS
1973-1984 mokėsi Kauno J.
Naujalio meno mokykloje,
mokytojos Rimantės Šekšnytės fortepijono klasėje. 19841990 tęsė studijas Lietuvos
muzikos akademijoje, prof.
Jurgio Karnavičiaus fortepijo
no klasėje. Studijų akademi
joje metu 1986 laimėjo pir
mąją vietą VI tarptautiniame
M. K. Čiurlionio pianistų kon
kurse, taip pat gavo prizą už
geriausią M. K. Čiurlionio
kūrinių atlikimą. Po konkurso
Rokas daug koncertavo Lietu
voje, o taip pat St. Petersburg

ir Maskvos konservatorijų
salėse, bei Bulgarijoje. 1990
metais dalyvavo Maria Callas
tarptautiniame pianistų kon
kurse Atėnuose ir CIEM tarp
tautiniame konkurse Žene
voje, taip pat privačiai tobuli
nosi pas tarptautinio Heinrich
Neuhaus fondo įkūrėją, pia
nistę Estera Elinaitę ir tų
pačių metų rugsėjo mėnesį
koncertavo Zuricke.
1991, laimėjęs DePaul uni
versiteto talentų premiją, tęsė
savo muzikines studijas Či
kagoje, prof. Dmitry Paperno
fortepijono klasėje, kurią bai
gė magistro laipsniu 1993
metais. Nuo 1995 metų Rokas
dirba St. Xavier universiteto
muzikos departamente.
Po studijų DePaul universi
tete pianistas daug koncerta
vo įvairiuose Amerikos mies
tuose, dalyvavo tarptauti
niuose pianistų konkursuose
ir 1996 m. laimėjo pirmąją
premiją Frinna Avverbuch
tarptautiniame pianistų kon
kurse New York. Kartu su ki
tais konkurso laureatais grojo
Carnegie Hali Weill rečitalių
salėje, o taip pat koncertavo
New York Donnell bibliotekos
salėje. Roko rečitaliai buvo
perduodami Čikagos ir New
Yorko klasikinių radijo stočių,
pianistas koncertavo Čikagos
ir Nevv York Steinvvay kon
certų salėse.

Studijavusi Goodman teatre
ir Art Institute Čikagoje 19681970 m., 1972 m. persikėlė gy
venti į Los Angeles. California
State universitete, Los An
geles, studijavo meno pedago
giką ir studijas baigė 1979
metais. 1983 m. UCLA jai su
teikė magistro laipsnį iš tauto
sakos ir mitologijos.
Karilė Baltrušaitytė dėsto
meną: keramiką, tapybą, pie
šimą ir meno istoriją Manual
Arts aukštesniojoje mokykloje,
Los Angeles mieste.

Karilė Baltrušaitytė

PASVALIO
MIESTUI — 500

Minint Pasvalio miesto
500-ąsias metines, rugsėjo 20
d. Pasvalyje Panevėžio vysku
pas J. Preikšas pašventino
paminklinę kompoziciją — 5
stelas, simbolizuojančias 5
šimtmečius. Iškilmėse dalyva
vo Lietuvos prezidentas A.
Brazauskas, Seimo pirminin
kas V. Landsbergis, švietimo
ministras Z. Zinkevičius, taip
pat kurijos kancleris mons. dr.
J. Juodelis, dek. mons. J.
Balčiūnas, kun. B. Urbonas,
kun. R. Visockis, kiti garbingi
svečiai, daug tikinčiųjų.
Rugsėjo 21 d. Pasvalio Šv.
Jono Krikštytojo bažnyčioje
vysk. J. Preikšas aukojo šv.
Mišias už Pasvalio miestą ir jo
gyventojus. Po šv. Mišių įvyko
sakralinės muzikos koncertas,
kuriame dalyvavo iš Pasvalio
kilusi solistė Remigija Žemai
tienė ir mokytojos Rutkaus
kienės vadovaujamas ansam
blis.
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X MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS IR PROF. A.
AVIŽIENIS
Štai jau čia pat ilgai lauktas
X Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, kuris prasidės lapkričio
27 d. ir tęsis iki šio mėnesio
paskutinės dienos. Jis, kaip
žinome, bus Jaunimo centro
rūmuose, o jo šūkis yra —
„Mokslas ir kūryba — tautos
ateitis”.
Taigi šis bus sukaktuvinis
— dešimtasis iš eilės pana
šaus pobūdžio renginys. Todėl
čia norisi sugrįžti šiek tiek į
praeitį ir papasakoti apie I
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo, vykusio 19(j8-siais suma
nytoją ir vieną jo organizato
rių — prof. Algirdą Avižienį.
Tai buvęs čikagietis, dabar
profesoriaujantis UCLA moks
lo įstaigoje Kalifornijoje, jis
taip pat yra buvęs ir Vytauto
Didžiojo universiteto Kaune
rektoriumi.
Kuomet jis gyveno ir studija
vo Čikagoje mes jį matėme
veikiantį ir sportininkų tarpe:
Algirdas buvo gan geras stalo
tenisininkas, o taip pat vienas
pirmųjų „Draugo” dienraščio
savaitinio sporto skyriaus re
daktorių (kartu su J. Šoliūnu
ir Ed. Šulaičiu). Jis reiškėsi (ir
tebesireiškia) lietuvių skautų
tarpe, yra aktyvus lietuvių
kultūrinės veiklos darbuoto
jas.
Jo pastangomis ir buvo suor
ganizuotas I Mokslo ir kūry
bos simpoziumas, davęs daug
naudos visai lietuvių bendruo
menei, turėjęs ir toliau sie
kiančių pasekmių. 1989 m.
Čikagoje įvykusiame simpo
ziume, dalyvavus dideliam
būriui mokslininkų iš Lietu
vos, buvo išrinkti atkuriamojo
Vytauto Didžiojo universiteto
Senato nariai, kurie ir padėjo
pagrindą šio universiteto at
statymui.

Prof. Algirdas Avižienis

„Kauno dienos” dienraštyje
(rugsėjo 20 d. laidoje) išspaus
dintas pasikalbėjimas su šiuo
žymiu lietuvių mokslininku ir
veikėju. Čia buvo klausimas ir
apie simpoziumą. Atsakyme
prof. A. Avižienis taip pa
reiškė:
„Visi Čikagoje vykę simpo
ziumai (du buvo Lietuvoje) su
traukdavo išties didžiules in

telektualines išeivijos pajėgas.
Iškart juose dalyvavo jaunes
nės ir vidurinės išeivijos kar
tos mokslininkai, vėliau prisi
jungė ir vyresnieji. Pirmąjį
simpoziumą sukviesti man ne
buvo sunku, nes turėjau daug
draugų Amerikos lietuvių stu
dentų sąjungoje, tarp skautų
ir ateitininkų. Mums, moksli
ninkams, buvo labai svarbu
pasidalinti su kolegomis savo
patirtimi, pagaliau susitikti ir
pabūti kartu... Šiemet turim
nuspręsti, ar šis simpoziumas
išeivijoje bus paskutinis. Da
bar ryšiams su Lietuva niekas
netrukdo, tobulesnės ir susi
siekimo galimybės. Žinoma,
tebelieka svarbus uždavinys
tvirtinti tiltą tarp užjūrio ir
Lietuvos mokslininkų, skatin
ti tiesiogius kontaktus. Iki šiol
natūraliausias ir sėkmingiau
sias išeivijos mokslininkų ben
dradarbiavimas buvo su Vy
tauto Didžiojo universitetu...”
Iškėlus klausimą: „Esate ir
VDU globėjų tarybos narys.
Kokia jos veikla?” — prof. A.
Avižienis atsakė: „Čikagoje
rengiamas simpoziumas būtų
viena iš galimybių išjudinti
šios tarybos veiklą, pabrėžti,
kad tiltas tarp VDU ir išei
vijos jokiu būdu nesugriuvo,
tik gal kiek ištuštėjo. Manau,
kad daugelis išeivijos moksli
ninkų gali rasti šiek tiek laiko
paskaityti paskaitų Lietuvoje.
Tačiau globėjų tarybai rūpi ne
tik ieškoti lektorių užsienyje,
bet ir sudaryti sąlygas jau
niems gabiems dėstytojams
įsikurti Kaune...”
Beje, simpoziumo paskutinę
dieną — lapkričio 30-ją 1:45
vai. p.p., bus paminėtas VDU
75-sis jubiliejus. Šios progra
mos dalies vadovas kaip tik
yra buvęs šio universiteto rek
torius prof. dr. Algirdas Avi
žienis. Čia įvadinį žodį tars
dabartinis rektorius — prof.
dr. Vytautas Kaminskas. Pre
zidiumą sudarys: prof. kun. V.
Vaičiūnas, prof. P. Zakare
vičius, prof. P. Žygas, prof. Z.
Zinkevičius. Invokąciją sukal
bės vysk. Paulius Baltakis.
Bus rodomi ir universiteto
vaizdai.
Reikia pažymėti, kad prof.
A. Avižienį simpoziume išgir
sime ir Informatikos sekcijos
posėdžiuose. Čia jis kalbės
tema: „Patikimas skaičiavi
mas praeityje, dabartyje ir
ateityje”. Ši sekcija savo po
sėdžius turės lapkričio 29 d.,
9:30 - 11:30 vai. ryte, Jaunimo
centro 220 kambaryje.
Apskritai, simpoziume išgir
sime ne vien tik prof. A. Avi
žienį, bet ir šimtinę kitų mok
slininkų, kurių daugiau kaip
pusė atvyksta iš tėvynės. Tai
gi bus reta proga su visais su
sipažinti. Tad nepraleiskime
galimybės ir atvykime į sim
poziumą lapkričio 27-30 d.
Jaunimo centre. Visų tautie
čių laukia ir rengėjai, ir moks
lininkai!

Edvardas Šulaitis

Kalifornijos lietuvių dienų šventės atidaryme svečius šokiais žavi jauniausieji „spinduliukai”, rūpestingai va
dovaujami D. Žemaitytės ir mokytojos D. Varnienės.
Nuotr. V. Štoko

PALYDOVAMS —
NAUJOS UNIFORMOS
Naujos uniformos Lietuvos
geležinkelių keleivinių trauki
nių aptarnavimo tarnybų pa
reigūnams buvo pristatytos
Susisiekimo ministerijos kole
gijos posėdyje.
Pirmiausia naujomis unifor
momis jau ateinančių metų
pradžioje numatoma aprūpinti
apie 400 tarptautiniuose ir
vietiniuose geležinkelių mar
šrutuose dirbančių traukinių
palydovų.
Beje, yra parengti ir krovi
ninius traukinius lydinčios ap
saugos darbuotojų uniformos
pavyzdžiai. (Elta)
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‘ CLASSIFIED GUIDE
-—

Express 'Corp.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.

Į abi puses
$444
$504
$650

l vieną pusę
$325
$350

New York (JFK arba Newark) į Vilnių
Iš Čikagos į Vilnių
Vilnius - New York - Vilnius
Vilnius - New York
Plius mokesčiais

$449

VYTIS TRAVEL
40-24 - 235 St.
Douglaston NY 11363
Tel. 718-423-6161; 1-800-778-9847

Naujai atvykusiems padedame susi
tvarkyti “Soc.See ”, vairavimo teises.
Reikalui esant, už papildomą mokestį,
galime klientus nuvežti į tas įstaigas ir
parvežti namo. Padedame įsidarbinti.
Skambinti Robertui: tel. 312-689-4458

Needed: 4 ladies to take
care of older people.
You mušt speak English
$75-$ 120 per day.
Please call: 1-414-763-2615

Mūsų atstovai:

IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams
Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį
$98.00
14A-14 kg.

Jautienos išpjova
Kiaulienos kumpis
Kiaulienos šoninė
Kiaulienos išpjova
Lašiniai „Naminiai”
Dešros:
Šalto rūkymo
. Dešrelės:
Karšto rūkymo

2 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.

1 kg.
1 kg.
1 kg.

4 kg.

3 kg.

3 kg.

3 kg.

3 kg.

3 kg.

14 kg.
30 lbs.

12 kg.
26.4 lbs.

10 kg.
22 lbs.

1 kg.

„VĖTRŲ AINIAI” — bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose,
naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės
mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus.
Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius
rašyti: DS ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu.
DS ENGINEERING, INC.
12421 ARCHER AVĖ., Lemont, IL 60439
IŠ NAUDOTŲ
AUTOMOBILIŲ
PADANGŲ SURENTĖ
PASTATĄ

Šiaulietis inžinierius staty
bininkas Antanas Tuleikis
Šiaulių priemiestyje iš nau
dotų autobusų padangų susi
rentė ūkinį pastatą. Inži
nierius mano, kad surado ne
tik būdą panaudoti senas au
tomobilių padangas, bet ir su
taupė.
Kaip rašo dienraštis „Šiau
lių kraštas”, pastatyti pastatą
inžinieriui padėjo Šiaulių me
ras Alfredas Lankauskas. Mat

59$
19$
56$
79$
54$
38$
29$
23$
39$
25$
27$
18$
34$
23$
19$
29$
47$
49$
27$
49$
42$
26$

Ukraine
Sweden
Israel
Moldova
Russia
Hungary
Finland
Germany
Poland
France
Netherlands
England (UK)
Italy
Australia
Canada
Austria
Latvia
Serbia
Switzerland
Yugoslavia
Czech Republic
Belgium

914-258-5133
216-481-0011
716-223-2617
412-381-6281

savivaldybė įpareigojo bendro
vę „Šiaulių autobusų parkas”
už kiekvieną iš jos paimamą
padangą A. Tuleikiui pri
mokėti po 15 litų. Tokiomis
sąlygomis Šiauliuose dirba se
nas padangas paimanti firma.
Inžinierius sakė gautus pini
gus ir panaudojęs statybai.
Sienas surentė iš kelių, vie
na ant kitos sudėtų, automobi
lių padangų kolonų. Kolonų
vidų pripylė grunto. Inžinie
rius, turintis individualią sta
tybos įmonę, sako, kad toks
pastatas puikiai tiktų ūki
ninkams. Savajam jis sunau
dojo 1,200 padangių

Florida 800-533-2112 Ext.3353
Lietuvoje
370-2-736-336

773-847-4903 po 6 v.v.
Cicero, IL išnuomojamas
vieno mieg. bt. pirmame aukšte

Tel. 630-257-2034
Fax 630-257-5852
KIEMUOSE
RŪDIJANTYS
AUTOMOBILIAI — l
METALO LAUŽĄ

Visi Vilniaus seniūnai per
šią savaitę turi surinkti duo
menis apie jų seniūnijų teri
torijose esančias nenaudoja
mas, techniškai netvarkingas
ir apleistas transporto prie
mones.
Seniūnijos iš kelių policijos
turės gauti informaciją apie
šių automobilių šeimininkus.
Jei paaiškės, kad šeimininkų
nebėra arba nežinoma jų gy
venama vieta, seniūnai tūrės

organizuoti nenaudojamų ir
nenustatytų transporto prie
monių dalių išvežimą į metalo
laužą.
Tokį įsakymą pasirašė Vil
niaus savivaldybės adminis
tratorius Algimantas Juocevičius, atsižvelgdamas į tai, kad
miesto gatvėse, gyvenamųjų
namų kiemuose, kitose vietose
vis gausėja metų metus rūdi
jančių nenaudojamų automo
bilių.
Šiais metalo laužais ypač
svarbu atsikratyti iki sniego
valymo sezono pradžios: jie
kliudo valyti miesto gatves.
(LR)

Vilniuje, Antakalnyje parduodamas
sklypas su pradėtu statyti namu.
Kaina apie $40,000. Teirautis: Dr.
J.Petraitis, Gedimino pr. 43-6,2001
Vilnius. T ei. namų 011 -370-2-22-6555, darbo 011-370-2-62-08-80,
faksas 011-370-2-62-49-92.
Taip pat Vilniuje, prieš Seimo rūmus,
parduodami ar išnuomuojami 4
atskiri kambariai, tinkami daktarų
kabinetams ar įvairioms įstaigoms.
Teiraukitės virš pažymėtu adresu.
DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI*
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU
KAIP 15 METU PATIRTIS •

Tel. 708-458-6033
arba 847-361-3015
GERIAUSIA KAPELA
APDOVANOTA...
PARŠELIU

Spalio 26 d. beveik keturias
valandas sausakimšoje Šakių
laisvalaikio ir pramogų centro
salėje vyko pirmoji Marijam
polės apskrities kaimo kapelų
šventė „Pašešupių armonika”,
kurioje dalyvavo devynios kai
mo kapelos iš Marijampolės,
Šakių ir Vilkaviškio rajonų.
Daugiausia žiūrovų plojimų
sulaukė Marijampolės rajono
Jungėnų kaimo kapela „Ge
gužio žiedai”, kuri buvo apdo
vanota keptu paršeliu.
Renginio organizatoriai po
puliariausią kapelą nutarė iš
rinkti, kiekvienam žiūrovui
išdaliję po kaštoną ir pasiūlę
balsuoti už labiausiai patiku
sią. (LR)

Call anytime vvith Paul Schmidt's AAA World Calling!
You pay No feesl No $3! No Minimum! You pay only when you call!
Keep your present long distance company! Paul works only with first
rate International phone companies! No catch! No gimmicksl

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones
overseas without worrying about the time or the day they call. It’s
always the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - No
minimum! Free signup! You don't need to switch your regular long
distance company! Dial into the low cost network via a free 800 access
number. Calls go through regular first class International long distance
carriers! Business or residential šame price! To receive an application
form and price list for all countries, you mušt request info pack #90!
Call Paul Schmidt for free Information any time (24 hours). lf his Voice
Maii answers leave your name and address. Your info pack will be
mailed the šame day!
Also available: Cheap rates for ,them‘ to call you!
Ask for info pack 901!

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulatki Rd.
4365 S. Archer Ava.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji professionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

su baldais, elektra, šiluma, šiltu
vandeniu. Tik vienam vyresnio
amžiaus dirbančiam vyrui;
$225 į mėn.

REALMART II, Ine
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago.IL 60629

Tel. 708-656-6599

50 m. vyras ieško buto.
Gali padėti namo
tvarkyme.
Tel. 773-925-5709
ALL HAULING
Kraustome ir išvežame
nereikalingas buitines,
statybines medžiagas iš namų,
rūsių, garažų, kiemų.
Skambinti: 773-925-5709.

Pigiai, greitai ir
kvalifikuotai atlieku
dažymo darbus. Antanas,
tel. 773-581-8324
LlĖTbviS, lauko priežiūros darbų (land-

scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, VVashington, D.C., Ieško darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą.
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373.

Nanny, housekeeper live-in.
Best job and salary is yours if you
love children, clean well and speak
English. References needed.
Call my Office, tel. 630-466-7828

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-585-6100
Fax. 773-585-3997

^Zl.

pager 773-308-0307

fttasą

ACCENT REALTY
5265 VVest 95th Street
Oak Lawn, Illinois 60453

Bus. 708-636-9400
Res. 708-423-0443
ASTA T. MIKUNAS

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir
priemesčiuose

Hickory Hills, IL
išnuomojamos patalpos

krautuvėms ir profesionalų
raštinėms. Žemos kainos.
Kreiptis: K. Vėlius,
Tel. 630-627-4556

Išnuomojama* apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į mėn. + „security”.
Tel. 773-776-1451.

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773- 925-433I

Help wanted

We are seeking employees for physlcal
work in an Oriental Rug Shovvroom in
Evanston. Drlvers licenses preferred.
Full or part time.

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą R. Jankauskas,
tel. 630-969-2658

Call O8carTatosian 847-475-0010

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu
vių įrengimas: priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffits”,
„decks”, „gutters, plokšti ir,.shingle"
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
... .

.....................

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

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

S. Ben e f/s Tol. 630-241-1912
■

Išnuomojamas 1 mažas
kambarėlis su baldais ir
atskiru įėjimu vienam
asmeniui.
Tel. 773-925-7428

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

STASYS’CONSTRUCTION

Call Lithuania for only 51$/min

Special low rates to Mexico
& all other countries!

Jei jus ar artimą jums žmogų
slegia senatvės našta, liga siūlome
apsigyventi mūsų namuose
(privatus kamb., maistas, visos
reikalingos paslaugos). Inf. tel.

$85.00
$70.00
12A-12 kg. 10A-10 kg.

2 kg.
2 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708) 425-7161

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1-800-775-SEND

„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE”

PARDUODA

garantuotai ir sąžiningai.

• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus į Lietuvą
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse
• Persiunčiame automobilius, auto detales • Komercinės
siuntos pagal sutartį • Labdaros siuntos • Vizų pratęsimas,
iškvietimai • Verčiame, notarizuojame

Pittsburgh

GREIT

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

12301 New Avė., Suite D, Lemont, IL 60439 Tel. 630-257-6822
2719 VVest 71 st Str., Chicago, IL 60629, Tel. 773-434-9330

KALĖDINĖ DOVANA

REAL ESTATE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS | NAMUS LAIVU IR AIR
CARGO. SIU8KITE Į LIETUVA, LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ,
UKRAINĄ, KARALIAUČIAUS SR., MASKVĄ IR PETERBURGĄ.

New York
Cleveland
Roehester

•• •

MISCELLANEOUS

ATLANTA IMPORT-EXPORT, Ine. (Siuntinių Ir transportavimo skyrius)

Žiemos skrydžiai i Vilnių ir iš Vilniaus

-

i

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

3314 W. 63 St.

Tel. 773-776-8998

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Call NOW!
1-800-347-0222

Or write to:
Paul Schmidt,
AAA World Calling Ine.
10105 E Via Linda 103, Suite 238,
Scottsdale AZ 85258
Fax:602-661-1413 - Phone:602-661-1317

AMBER CONSTRUCTION CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing” bei
kili namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750

Bake
WS!

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgalį uždaryta

JAV LB KraSto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Paruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

GREITAI FEDERALINIAI ČEKIAI NEBEATEIS
PAŠTU

Pradedant 1999 metus, visi
valdžios čekiai — tai yra pen
sijos ir kiti mokėjimai, iš
skyrus „tax refunds”, bus mo
kami elektroniškai.
Valstybės iždas (The Treasury) yra pranešęs apie savo
planus nebesiųsti čekių val
džios tarnautojams, „Sočiai
Security” bei „welfare” gavė
jams. Pradedant 1999 metų
sausio 2 diena, beveik visi
valdžios mokėjimai, išskyrus
„tax refunds”, bus daromi
elektroniškai — į jūsų banko
sąskaitų. Šie Valstybės iždo
(The Treasury) planai buvo
pasekmė 1996 metų įstatymo
„The Dėbt Collection Improvement Act” — skolų išrinkimo
pagerinimo įstatymas — kuris
buvo priimtas, derantis dėl
valstybinio biudžeto subalan
savimo. Kongresas leido elek
troninį mokėjimą visiems,
gaunantiems federalines al
gas, veteranų paramą, „Sočiai
Security”, pašalpą — (welfare)
ir pan. („Tax refunds” gali būti
persiųsti elektroniškai į jūsų
banko sąskaitą, bet tai nėra
įstatymas, nes tai „refund
checks”, buvo 1996 metų įsta
tymo išskirti).
O kodėl? Taupumo sumeti
mais! Valdžia sutaupys nuo
100 iki 500 milijonų dolerių,
nes elektroninis persiuntimas
kainuos tik 2 centus, užuot
dabar kainuojančių 40 centų
už čekio paruošimą ir persiun
timą paštu. Prie tų išlaidų
reikia dar pridėti maždaug 65
milijonus dolerių, kurie din
gsta kasmet dėl vagysčių bei
suklastojimų.
Yra pasiūlytos šios taisyk
lės, kurios gali dar keistis:
1. Jei turite sąskaitą banke,
jūs gausite (Soc. Sec.) mokė
jimus elektroniškai. Tai nėra
naujas dalykas. Jau nuo 1996
metų liepos mėn. naujieji federalinių mokėjimų gavėjai,
išskyrus žmones, kurie ne
turėjo sąskaitos banke, arba
kurie dėl kitų sunkumų negali
atsidaryti sąskaitos banke,
gaudavo mokėjimus elektro
niškai.
_________
2. Jei jūs priklausote žmo
nių grupei, kurie neturi
sąskaitos banke, o tokių yra
daugiau nei 10 milijonų, galite
gauti nemokamą, arba labai
mažo mokesčio reikalaujančią,
elektroniškų pinigų persiunti
mo sąskaitą (electronic transfer account). Tai bus banko
sąskaita su kai kuriomis
bankų teikiamomis privilegijo
mis (pasiimti pinigus iš spe
cialių mašinų, arba pirkti
krautuvėse, kai tuoj atskaito
mi pinigai iŠ jūsų sąskaitos.).
Bet ši banko sąskaita neturės
„checking”
privilegijų (ne
galėsite išrašinėti asmeniškų
čekių, kaip turint savo vardu
einamąją sąskaitą — checking
acc.). Į tokią banko sąskaitą
bus įdedami valdžios ir kiti
mokėjimai, kuriuos vėliau
galėsite išsiimti specialia kor
tele.
3. Jei elektroniški mokė
jimai sudarys jums sunkumų
dėl invalidumo, geografiškos
padėties ar finansinių nepato
gumų, jūs galėsite būti tarp tų
nedaugelio
asmenų, kurie
galės pasirinkti gauti čekius,
kaip ir iki šiol.
Iždo įstaiga pripažįsta, kad
valdžia elektroninę bankinin
kystę stumia greičiau, negu
būtų atėjusi savaime. Jie sa
ko, kad naujų įstatymų pa
siūlytomis taisyklėmis jie ra
gina milijonus žmonių pakeis

ti rizikingą mokėjimą popieri
nių čekių persiuntimu į už
tikrintą,
saugų,
siunčiant
elektroniškai. Daug žmonių
galvoja, kad vyresnieji spiriasi
prieš šiuos naujoviškus pakei
timus, bet statistika rodo ką
kitą. Jau 60% visų gaunančių
„Sočiai Security” mokėjimus,
gauna juos
tiesiog
per

siunčiant į sąskaitą banke.
Bet tik mažiau negu 50% visų
kitų gyventojų (ne vyresniųjų)
gauna jiems priklausančius
mokėjimus, persiunčiant juos
tiesiog į banką.
„Galvojama, kad visa ta
elektronika patiks jaunesnie
siems, o vyresnieji prieštaraus
prieš elektroninę bankininkys
tę. Bet yra visai priešingai. Ir
mes turime būti dėkingi ‘so
čiai security’ įstaigai, kuri ra
gina tiesioginį čekių mo
kėjimų
įdėjimą
į
banko
sąskaitą”, sako Paul M. Connoly, pirmasis viceprezidentas
iš Federal Reserve banko Bos
tone, ir kuris yra prižiū
rėtojas federalinės valdžios
pastangų, skatinančių elek
troninę komerciją.
Kai kurie elektroninės ko
mercijas pliusai labiausiai tai
komi vyresniesiem, nes tai yra
saugu ir patogu: jums nereikia
saugoti pašto dėžutę, kad kas
iš jos čekio neišimtų, be to, pi
nigai yra visada jūsų są
skaitoje, ar lietus lytų, ar
saulė kepintų.
Nepaisant šių pliusų, bus
daug žmonių, kurie dels
įsijungti į šį elektroninį am
žių. Elektroninės bankinin
kystės kritikai sako, kad labai
lengva pasimesti mokėjimų
eilėje, neužregistruojant kiek
vieno čekio. O šalininkai elek
troninio
pinigų
tvarkymo
sako, kad nebus sunkiau
užregistruoti elektroninį mo
kėjimą, negu parašyti čekį.
Priešininkai ginčijasi, kad
elektroniniai mokėjimai ne
parodys skirtumo jūsų są
skaitoje. Jei, pvz., mokate
elektros ir telefono sąskaitas
elektroniškai, tai pranešime,
gautam iš banko, bus matyti,
kad
elektros
ir
telefono
sąskaitos yra užmokėtos, bet
kuri yra telefono ir kuri yra
elektros sąskaita, to neparo
dys.
Šalininkai sako, kad yra ga
limybių kiekvieną elektroninį
mokėjimą pažymėti atskirai ir
kai kurios finansinės instituci
jos jau turi tokią technologiją.
Reikia pažymėti, kol mokė
jimai daromi laiku ir teisingai,
banko pranešimas parodys,
kiek pinigų yra jūsų są
skaitoje. Kritikai taip pat
sako, kad gali būti nesklan
dumų, kurie pasitaiko pažy
mint jūsų debitą ir kreditą,
pvz., jei klientas sustabdo
elektroninį mokėjimą dr kokiu
būdu instrukcijos nepasiekia
laiku kompiuterio.
Elektroninė bankininkystė
neatleidžia jūsų nuo pareigos
patikrinti savo sąskaitą ir
pažiūrėti, kad ji būtų tiksli.
Bet jūs tai vis tiek darote da
bar, balansuodami savo čekių
knygutę. Tai tas pats darbas,
tik skirtingos detalės.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1997-11-7.
ALKOHOLIS IR
SKAUSMO MAŽINIMO
VAISTAI

FDA — Food ir Drug Administration — sako, kad įvairūs
vaistai,
imami
sumažinti

skausmą sumaišyti su alkoho
liu gali būti kenksmingi.
Kiekvienas, kuris per dieną
išgeria bent tris alkoholinius
gėrimus, turėtų pasitikrinti su
daktaru, prieš paimant aspiri
no, „Tylenol” ar kito kurio
vaisto tabletę skausmui su
mažinti. FDA įstaiga nori, kad
ant kiekvieno buteliuko nuo
skausmo vaistų, parduodamų
be recepto, būtų užrašytas
perspėjimas apie galimą vidu
rių kraujavimą ir kepenų
sužalojimą.
Dr. Michael Friedman, FDA
pareigūnas, sako, kad gėrimas
alkoholinių
gėrimų
imant
vaistus nuo skausmo gali būti
pavojingas
sveikatai.
Šis
perspėjimas dar nėra įsta
tymas. Vaistų gamintojai ir
vaistų vartotojai turi 75 die
nas pranešti, kaip jie reaguoja
į šį perspėjimą, tada FDA da
rys nutarimą.
Kai kurie vaistai, įskaitant
ir „Tylenol”, jau dabar per
spėja etiketėse vartotojus apie
maišymą šių vaistų su alkoho
liu ir dėl to galimas blogas pa
sekmes. Pavojus sveikatai
buvo girdimas žiniasklaidoje
1994 metais, kai vienas vyras,
gyvenąs Virginijos valstijoje, •
laimėjo 8 milijonus dolerių
teisme, įtikinęs, kad jam
reikėjo persodinti sugadintus
kepenis. Priežastis tam buvo,
kad jis „nuolat prie pietų gėrė
vyną ir tada ėmė „Tylenol”.
„The Aspirin Foundation of
America” sako, kad jie prieš
taraus tokiems perspėjimams
ant vaistų etikečių. „Tylenol”
gamintojai McNeil Pharmaceuticals sako, kad jie per
žiūrės FDA sugestijas, kurios
reikalauja aiškesnių ir griež
tesnių perspėjimų ant vaistų
buteliukų, negu ši vaistų ga
mintojų grupė dabar naudoja.
Paimta iš Associated Press
— Washington.

TĖČIUI

Man vis matos išbalinti metų plaukai,
Gilios raukšlės kaktoj, melsvos akys...
Mielas Tėti, kodėl tu mane palikai,
Išėjai, net sudie nepasakęs1?...

AJA.
Inž. STASYS VIRPŠA

Kaip sunku patikėt, kad Tavęs nebėra,
Kad pareinant jau nepasitiksi...
Kartais rodos, esi netoliese manęs,
Tik pašauksiu
ir Tu atsiliepsi.

Mirė 1997 m. lapkričio 20 d. Gimė 1917 m. sausio 5
d. Bartkūnų km. Rumšiškių valsč.
Priklausė: Korp! Neo-Lithuania, Tautinei sąjungai,
Ramovėnams ir Susivienijimui Lietuvių Amerikoje.
Nuliūdę liko: duktė Liucija Hoffmanienė su vyru
Vilium; dr. Birutė Kasakaitienė, brolis Juozas, seserys
Stasė ir Jadzė su šeimomis Lietuvoje; sesers sūnus su
šeima Urugvajuje.
Velionis pašarvotas lapkričio 24 d., pirmadienį nuo
3 iki 9 v.v. Petkaus Marąuette laidojimo namuose, 2533
W. 71 St. Chicago.
Lapkričio 25 d. 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč.
M.Marijos Gimimo bažnyčią. Po gedulingų šv. Mišių
9:30 vai. ryto velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuliūdę: duktė Liucįja su vyru Vilium, dr. Birutė

Taip ir noris pašaukt, kad atleistum, prašyt,
Tavo balsą išgirst dar nors kartą,
Bet, deja... Tu jau amžiams išėjęs esi
už gyvenimo durų užvertų
(ištrauka iš V. Tirlikaitės eilėraščio)

PADĖKA
VINCAS PAVILČIUS
Mūsų mylimas Tėvelis ir Senelis mirė 1997 m. spalio
mėn. 4 d. ir buvo palaidotas spalio mėn. 10 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse.
Dėkojame visiems, suteikusiems Jam paskutinį patar
navimą, atsiuntusiems gėles, aukojusiems šv. Mišioms ir
labdaringoms organizacijoms ir pareiškusiems užuojautą
per spaudą, laiškais ir žodžiu. Padėka p. Stasiui Vanagūnui ir p. M. Marcinkienei už atsisveikinimą kop
lyčioje, ir kun. Kelpšui už maldas koplyčioje, bažnyčioje ir
kapinėse. Didelė padėka karsto nešėjams ir visiems pa
lydėjusiems a.a. Vincą Pavilčių į Amžino Poilsio vietą.

Audronė, Vytas ir Medardas Karaliai.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BŪRIAIS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

4330 So. California

etiketėse bus parašyta, kad
vaistai
yra koncentruotas
„acetaminophen” preparatas
ir, imant daugiau negu reko
menduojamą dozę, gali būti
pavojinga sveikatai. Taip pat
McNeil bendrovė kitą mėnesį
apie tai paskelbs įvairiuose
žurnaluose ir per televizijos
reklamas.
Maisto ir vaistų apsaugos
įstaigos bei recepto perkamų
vaistų komitetas rugsėjo mė
nesį rekomendavo gaminto
jams pakeisti vaistų etiketes
su įspėjimais ir kitiems, be re
cepto gaunamiems, vaistams,
kurie turi „acetominophen” —
tai „Anacin 3” ir kiti skausmo
sumažinimo
vaistai.
FDA
įstaiga nori, kad gamintojai
parašytų tikslias dozes vai
kams, jaunesniems nei 2
metų, užuot iki šiol naudoja
mo pasakymo, kad tėvai atsi
klaustų daktaro. McNeil ben
drovė sutiko su visomis FDA
rekomendacijomis.

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

Kasakaitienė, draugai, brolis, seserys su šeimomis
Lietuvoje ir sesers sūnus Juozas su šeima
Urugvajuje.
Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600.

AJA.
DANIELIUS NORMANTAS
Gyveno Garden Homes, IL.
Mirė 1997 m. lapkričio 21 d., sulaukęs 81 metų.
Gimė Lietuvoje, Salantuose.
Nuliūdę liko: sūnūs - Danielius, marti Stasė, Algis,
marti Sue, Rimas, marti Aspasia; dukterys — Rita
Scanlon, žentas Michael, Jovita Pernecky, žentas
Leonard; dešimt anūkų ir keturi proanūkai.
Velionis pašarvotas sekmadienį, lapkričio 23 d. nuo
3 iki 9 v.v. Andrew J.McGann & Son laidojimo namuose,
10727 S.Pulaski Rd., Chicago, IL.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 24 d. Po
religinių apeigų laidojimo namuose 11 vai. ryto, velionis
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs, dukterys, marčios, žentai,
anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Andrew J.McGann & Son Funeral Home,
tel. 708-423-5400.

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

ALL PHONES

„Tikiu skausmo spindesiu
visų tikėjimo viršūnių,
kuris mus, paklydusius
į versmę Amžinos Tiesos nuves”.

1-708-430-5700

Alė Rūta

A.tA.
ADELĖ
BAJALIENĖ

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 50 AVENUE

VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS

Š.m. lapkričio 22 d. sueina penkiolika metų, kai
iškeliavo Amžinybėn viena iš pirmųjų lietuviškos veiklos
darbuotojų Ramiojo vandenyno pakrantės telkinyje, Los
Angeles, a.a. Adelė Bajalienė.
Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos lapkričio
30 d. 7:30 r.v. Lietuvių pranciškonų vienuolyno
koplyčioje, Kennenbunkport, Maine.
Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus
tą dieną pasimelsti už a.a. Adelę.
Stasė Bajalienė

A.tA.
DR. RIMUI VIENUŽIUI,
ALG sąjungos nariui mirus, žmoną JANINĄ, sūnus
VYTĄ, PAULIŲ ir ANDRIŲ su šeimomis, brolį
KĘSTUTĮ Lietuvoje bei kitus gimines ir artimuosius
užjaučiame ir kartu liūdime.
Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga

FUNERAL HOME
KALBAME LIETUVIŠKAI

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 10-19-97.

PALOS HILLS
11028 S. Southvvest Hvvy.

• 1595 m. rugsėjo 29 d. iš

leistas Mikalojaus Daukšos
„Katekizmas” — pirmoji lietu
viška knyga didžiojoje Lie
tuvoje.

4605 So. Hermitage

ALL PHONES

„TYLENOL” VAISTAI IR
VAIKAI

„Tylenol” vaistų gamintojai
pirmą kartą dabar pranešė
tėvams, kad šis vaistas, nau
dojamas sumažinti skausmą,
gali būti žalingas vaikams.
Per didelės dozės „acetaminophen” — Tylenol aktyvaus
chemikalo, yra kaltinamos su
gadinę kepenis ar netgi ir nu
marinę vaikus Amerikoje. Bu
teliukai su naujomis instruk
cijomis vaistų etiketėse pa
sieks krautuves laike šešių ar
septynių
savaičių,
sako
McNeil Consumer Product
Co., kurį šiuos vaistus gami
na. Ron Schmid, šios gamyk
los atstovas, sako, jog vaistų

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. lapkričio mėn. 22 d.

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
DAVID GAIDAS, Jr.
AND FAMILY

1-708-974-4410

*!' .A.
Dr. RIMUI VIENUŽIUI
mirus, jo žmonai, mielai ir brangiai JANINAI bei gi
minėms reiškiu gilią užuojautą.
Dr. Milda Budrienė

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. lapkričio mėn. 22 d.

u

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

PLC MAŽOSIOS SALĖS
PERTVARKYMO
PROJEKTAS
Pasaulio
lietuvių
centro
mažosios salės remonto pla
nas jau galutinai paruoštas. Jį
galima matyti pasaulio centre
prie įėjimo. Projekto tikslas
yra dabartinę salę taip per
tvarkyti, kad ji galėtų būt
naudojama įvairių organiza
cijų ruošiamiems pasirody
mams, pobūviams ir jaunimo
sportui. Pertvarkytoje salėje
bus galima sutalpinti 440
kėdžių žiūrovams, o poky
liams numatyta pakankamai
vietos 9 stalų po 10 asmenų
prie kiekvieno stalo.Dabartinė
scena bus naujai pertvarkyta
ir, reikalui esant, praple
čiama, nes dabar scena savo
dydžiu nėra pritaikyta dides
nio masto pasirodymams. Salė
bus tinkama jaunesnių vaikų
sportui, ypač krepšiniui, tink
liniui ir tautinių šokių repeti
cijoms.
Salės pertvarkymo klausi
mas buvo iškeltas PLC narių
susirinkime 1996 m. sausio
mėnesį ir, radus pritarimą to
kio
sumanymo
vykdymui,
buvo sudarytas tokios sudė
ties komitetas: Austė Vygantienė, Algis Bakaitis, Rimas
Griškelis, Zenonas Mereckis,
Algis Lieponis ir Donatas
Siliūnas, o vėliau, kaip pa
tarėjas salės akustikai, pak
viestas Darius Polikaitis. Net
rukus pradėjo plaukti aukos ir
pasižadėjimai didesniomis su
momis paremti šį projektą.
Tuoj pat paaukojo 1,000 dole
rių Joe Jemsek, prel. Juozas
Prunskis 1,000 dolerių, Zeno
nas ir Vanda Petkai 10,000
dolerių. 1996 metų vasarą
Austės Vygantienės iniciatyva
buvo suorganizuota iškyla lai
vu, k iri sėkmingai baigėsi su
10,000 dolerių pelnu. Pereitą
rudenį Donatas Siliūnas ir Si
gitas Vaznelis PLC suorgani

zavo Las Vegas naktį, iš to
renginio buvo gauta 4,000 do
lerių pelno. 1996 m. spalio
mėn. Lietuvių tautinių namų
savininkai paaukojo 10,000
dolerių.
Po
to
plaukė
mažesnės aukos. Jų sąrašas
skelbiamas atskirai.
Kiek vėliau vykusiame na
rių susirinkime Stasys Baras
pranešė, kad Lietuvių fondas
tam reikalui skiria 10,000 do
lerių. Donatas Siliūnas, suor
ganizavęs jaunesnių tėvų tal
ką nemažą pelną nešančiai
Bingo veiklai tęsti. Jo pastan
gomis buvo surasti nauji bingo
talkininkai-savanoriai
3-5
žmonės, kurie padeda jau keleri
metai
daug
darbo
įdėjusiems ir dabar dar dir
bantiems bei vadovaujantiems
Alei ir Algiui Lieponiams. Šių
metų balandžio mėnesį Lightolier
Company
paaukojo
35,000 dolerių vertės šviesos
įrangai reikalingos medžiagos.
Salės remonto planą ir darbus
vykdo Rimanto Griškelio ar
chitektūros firma, kuri savo
darbą įvertina 13,000 dolerių
ir aukoja šitam projektui. Rei
kia ypač pažymėti LF prieš
porą mėnesių paskirtą auką
projekto įvydymui — 50,000
dolerių su sąlygą, kad jie
pridės dar 50,000, jei salės
pertvarkymo komitetas su
rinks papildomai 50,000 dole
rių, tai yra „Matching Funds”.
Už tai mes esame labai
dėkingi LF vadovybei, kurie
suprato ir įvertino mūsų pas
tangas, vykdant šį salės per
tvarkymo projektą. Visas re
montas, jo biudžetas, numa
tytas ribotis 250,000 dolerių
suma. Jau dabar mes turime
tam tikslui surinkę 160,000
dolerių. Tolimesnį aukų rin

kimą pasiruošė suaktyvinti ir
PLC vasario mėnesį planuotas
pokylis. Taip pat PLC vado
vybė ragina aukoti visus, ku
rie naudojasi ir numato nau
dotis naujai pertvarkyta sale.
Po Naujų metų bus pradėti
vykdyti
numatyti
remonto
darbai, todėl mes prašome ir
ateityje padėti, aukojant ir
pažymint, kad auka skiriama
PLC mažosios salės pertvar
kymo projektui.
Donatas Siliūnas
ALTo Čikagos skyriaus
valdybos ir tarybos posėdis
šaukiamas lapkričio 25 d., an
tradienį, 1 vai. p.p., ALTo cen
tro patalpose, Jaunimo centre.
Visi maloniai kviečiami daly
vauti, nes bus svarstomi Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimo reikalai. Atskiri
pakvietimai nebus siunčiami.

Kasmetinis Labdaros va
karas „Seklyčioje” šįmet
bus šeštadienį, gruodžio 13 d.,
6:30 vai. vak. Jo metu bus
įteikta Prel. Juozo Prunskio
fondo premija asmeniui, pasi
žymėjusiam lietuviškoje-katalikiškoje veikloje. Savo dalyva
vimu paremsite JAV Sociali
nių reikalų tarybos ir Čikagos
vyresniųjų lietuvių centro dar
bus bei patarnavimus visiems
Amerikos lietuviams.
„Sietuvos” skautininkių
ir vyr. skaučių draugo
vės sueiga sekmadienį, lap
kričio 23 d., 12 vai. vyks PLC,
Lemonte. Girdėsime įdomią
sesės Nijolės Užubalienės pas
kaitą. Visos narės ir viešnios
prašomos dalyvauti.
Mokslo ir kūrybos užbai
gimo pokylis bus lapkričio
29 d., šeštadienį, 7 vai. vak.,
Lexington House salėje, 7717
W. 95th Str. Šokiams gros
„Nemuno” orkestras. Bilietai
užsakomi telefonais: 708-3614770 arba 708-361-5128.

MK Simpoziumo parodos
„1941 m. sukilimas ir rezis
tencija” atidarymas įvyks
ketvirtadienį, lapkričio 27 d.,
6 vai. vak., Čiurlionio galeri
joje. Jai vadovauja Pilypas
Narutis su talkininkais Vy
tautu ir Ale Namikais.

Kviečiama talka: gruodžio
6 d. (šeštadienį), 9:30 vai. ry
te, bus kraunami „Saulutės”,

Lietuvos vaikų globos būrelio,
siuntiniai į sunkvežimį. Labai
prašoma galinčius padėti susi
rinkti Pasaulio lietuvių centro
Lemonto apatinėje mašinų
aikštelėje (prie „condo” įėji
mo). Bus apie 300 dėžių. „Sau
lutė” iš anksto dėkoja už
talką.
Tilžės Akto paskelbimo
79-sios sukakties minėji
mas š. m. lapkričio 30 d., sek
madienį, 2 vai. p.p. vyks Šau
lių namų salėje. Iškilmingoje
dalyje — vėliavų eisena, vado
vaujant šaulių vėliavų tarny
bai, himnai, invokacija, Tilžės
akto skaitymas, paskaita ak
tualiais Mažosios Lietuvos li
kimo klausimais. Meninėje da
lyje — dar iki šiol nematyta
jaunimo
programa. Minėji
mą rengia ir visus dalyvauti
kviečia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.

Kviečiame visus į Jauni
mo centrą — sekmadienį,
lapkričio 23 d., dviguba šven
tė, Kristaus Karaliaus ir
Kariuomenės diena. Šv. Mi
šiose tėvų Jėzuitų koplyčioje
kankliuos Daiva Kimtytė, o
per tradicinius sekmadieni
nius pusryčius Daiva atliks
meninę programą. Galima bus
įsigyti Daivos Kimtytės naują
kasetę, kurią išleido A. Plė
nys. Jaunimo centro adminis
tracija visus kviečia dalyvauti
susitikime su A. Plėniu ir D.
Kimtyte.

Kariuomenės šventės pa
minėjimą rengia LKVS „Ra
movė” Čikagos skyrius, talki
nant LDK Birutės draugijai,
šį sekmadienį, lapkričio 23 d..
Vėliavų pakėlimas bus Jauni
mo centro sodelyje prieš 10
vai. r. pamaldas jėzuitų ko
plyčioje. 12 vai. Vytauto Di
džiojo šaulių salėje bus minė
jimas. Kviečiamos visos orga
nizacijos su vėliavomis ir lie
tuviškoji visuomenė. Po minė
jimo bus vaišės.
Visi Lietuvos Vyčiai kvie
čiami dalyvauti Amerikos
Vidurio LV apygardos Mišio
se, kuriose bus prisiminti mi
rusieji, šį sekmadienį, lap
kričio 23 d., 10:30 vai. r. t.
marijonų koplyčioje Čikagoje
(prie „Draugo” pastato). Mi
šias aukos kun. Antanas Za
karauskas, giedos sol. Algir
das Brazis.

DRAUGO FONDAS
4S45 W. SSrd Street
Chicago, IL SOS29
Tol. 773-5S5-95OO

RUDENS VAJUS DAR NESIBAIGĖ
Nors šiaurys jau barsto
snaiges ir šaltukas, per anksti
atskubėjęs gnaibo ausis, ru
denėlis dar nesibaigė. Nesi
baigė dar ir Draugo fondo lėšų
telkimo rudens vajus, sten
giantis kiek galima greičiau
sukaupti milijoninį kapitalą.
Nuo rudens vajaus pradžios
nemažai DF garbės narių, na
rių ir rėmėjų papildė savo įna
šus. Atsiliepė ir daug „Drau
go” skaitytojų su didesne ar
mažesne auka, tapdami Drau
go fondo nariais bei rėmėjais.
Deja, pažvelgus į „Draugo”
prenumeratorių sąrašus, dar
daugelio pavardžių nėra Drau
go fondo narių ar rėmėjų tar
pe. Juose nėra ir kai kurių or
ganizacijų ar draugijų, nors
daugeliui buvo pasiųsti Drau
go fondo rudens vajaus pra
šymai. Skaitėme ir gerb. Petro
Pelecko laišką „Drauge” 1997.11.18 laidoje, kur rašoma,
kad: „Iš kasininko pranešimo
visiems buvo žinoma, kad
banke, jo knygutėje, dar daug
tūkstančių guli. Nestebina
vieno pasisakymas, kad —
NE, bet blogai nuteikia ir liū
desį sukelia visų pritarimas”.
Ačiū Petrui Peleckui už atvirą
žodį ir prielankumą „Draugo”,
vienintelio lietuviško dienraš
čio už Lietuvos ribų, išlaiky
mui. Yra ir daugiau organiza
cijų su stambiomis sąskaito
mis bankuose, Draugo fondui
atsiuntusioms vos 100 dol. per
ketverius
metus,
kurioms
„Draugas” kas savaitę skiria
visą puslapį (puslapio kaina
yra 1,000 dolerių). Draugo fon
do pastangos pasiekti milijoną
dolerių gali būti įgyvendintos
tik su visų „Draugo” skaity
tojų or organizacijų parama.
Tik daug rankų didžią naštą
pakelia, sako priežodis.

Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo dalyvių registracija
prasidės ketvirtadienį, lapk
ričio 27 d., 5 vai. vak., Jauni
mo centre. Registracijos mo
kestis 10 dol. Vienos dienos —
penktadienio arba šeštadienio
(sekmadienis nemokamai) re
gistracijos mokestis yra 5 dol.
Penktadienį registracija pra
sidės 8 vai. ryte. Ji bus vykdo
ma abi dienas. Registracijos
metu bus galima įsigyti bilie
tus į akademiją penktadienio
vakare 7 vai. vak. didžiojoje
salėje Jaunimo centre.

MK Simpoziumo meno
Vytas Miceika, Hickory
parodos
atidarymas įvyks
Hills, IL, su laikraščio prenu
trečiadienį,
lapkričio 26 d., 7
merata mus apdovanono 100
vai. vak., Lietuvių Dailės mu
dol. dovana. Nuoširdus ačiū!
ziejuje, Pasaulio lietuvių cent
Mažosios Lietuvos lietu
Gražina Gražienė, Dow- re, Lemonte. Parodoje: dail. R. vių draugijos susirinkimas
ners Grove, IL, prie „Draugo” Viesulo kūryba ir Algimanto ir pietūs sekmadienį, lap
prenumeratos pridėjo 100 dol. Kezio fotografijos darbai. Pa kričio 23 d., 12:30 vai.p.p.
laikraščio išlaidoms sumažin rodai vadovauja muziejaus di vyks Balzeko Lietuvių kultū
rektorė Dalia Šlenienė.
ti. Esame dėkingi.
ros muziejuje. Susirinkime
numatoma: valdybos narių
pranešimai, einamųjų reikalų
DAR VIS GALIMA
aptarimas, naujos valdybos
rinkimai ir paskaita. Pietų
UŽSIPRENUMERAUOTI
metu bičiuliškas pabendravi
mas. Visi nariai prašomi daly
vauti.

„DRAUGĄ”

PAPIGINTA KAINA — TIK UŽ 60 DOL.
METAMS
kaip paprastai tokiais atvejais būna, ir ši
lengvata susijusi su tam tikromis tai
syklėmis:
papiginimas galioja tik JAV skaitytojams;
tik naujiems skaitytojams;
tik ribotą laiką.
Už suteiktą galimybę pasiekti būrį naujų
prenumeratorių, „Draugas” dėkingas JAV
LB Kultūros tarybai, o per ją ir Lietuvių
fondui, skyrusiam lėšų. Pridėjus dar
„Draugo” administracijos nuolaidą, susi
darė tik 60 dol. metams. Priprastoji dien
raščio kaina yra 95 dol. metams, tad
kviečiame pasinaudoti šia proga!

Lietuvos Vyčių 36 kuopa
(Brighton Park) ruošia roman
tišką pobūvį — pietus prie
žvakių šviesos gruodžio 6 d.,
šeštadienį, Nekalto M. Mari
jos Prasidėjimo parapijos mo
kyklos salėje. Durys atidaro
mos 6:30 vai. vak., o va
karienė prasidės 7 vai. Šo
kiams gros ir svečius progra
ma
linksmins
Algimantas
Barniškis su savo orkestru.
Bus ir vertingų laimėjimų.
Visi kviečiami nuotaikingai
praleisti vakarą Lietuvos Vy
čių tarpe. Pelnas skiriamas
Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčios
stogo pataisymo
išlaidoms sumažinti, taip pat
Lietuvos katalikiškų mokyklų
paramai. Rezervacijas priima
Evely Oželienė 773-254-7553.

Draugo fondo rudens vąjus
tęsiasi iki pat Kalėdų. Dar yra
laiko paremti Draugo fondą
šio vajaus metu.
Švenčiant Padėkos dieną,
padėkokime ir „Draugui”, per
Draugo fondą, kad jis beveik
kasdieną mus lanko, mus jun
gia, mus palaiko lietuviškame
kelyje išeivijos plotuose. Pa
dėkos dieną dėkokime ir
„Draugo” redakcijos bei ad
ministracijos
darbuotojoms
bei darbuotojams, kurie kas
dieną, nuo ankstaus ryto dir
ba, pluša, kad laiku būtų iš
leistas dienraštis, kad laiku

būtų pristatytas skaitytojui.
Draugo fondui geriausia
Padėkos dienos dovanėlė
būtų laiškelis su didesniu, ar
mažesniu čekiu, besiekiant
mūsų užbrėžto tikslo — mili
joninio kapitalo, reikalingo
„Draugo” ilgametei paramai.

RUDENS FONDO
ĮNAŠAI
Su 2,000 dolerių:
Sofija ir Juozas Kalinaus
kai, aukščiausio laipsnio
garbės nariai, iš viso 10,000
dol., per DF įgaliotinę Julįją
Dantienę, Philadelphia, PA.
Su 225 doleriais:
Antanas Bertulis, iš viso 450
dol., Hot Springs, AR.
Su 200 dolerių:
Laimutis Dūda, iš viso 400
dol., Toronto, Canada.
Adelaida Balbata, iš viso
700 dol., St. Petersburg, FL.

Su 100 dolerių:
Elena ir Tadas Varanka,
Clarendon Hills, IL.
Algis ir Milita Milašiai, iŠ
viso 300 dol., Lockport, IL.
Omahos liet. medž.-mešk.
klubas „Aras”, iš viso 500 dol.,
Omaha, NE.
Margarita Zubrickienė, iš
viso 350 dol., Weston, Canada.
Su 50-40 dolerių:
Aldona Griškienė (60 dol.) iš
viso 300 dol., Chicago, II.
Genovaitė ir Vincas Ankus,
iš viso 400 dol., Oak Lawn, IL.
Teresė ir Algimantas Lands

bergis, iš viso 425 dol., U.
Marlboro, MD.
Vytautas Alksninis, iš visy
40 dol., Ashford, CT.
Juozas Sabrinskas, iš viso
20 dol., Cicero, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja*
me.
Fondo iždininkas

SKELBIMAI • REKLAMA • SKELBIMAI
x Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas,
5701 Linden, La Grange, IL
60525, tel. 1-708-246-8241.
(sk)

x Lietuvos Didž. Kuni
gaikštystės vaizdai ir žemė
lapiai, autentiškos 16-18 amž.
graviūros iš Europos anti
kvariatų. Antiųue Maps &
Prints, 9432 S. Longwood Dr
Chicago, IL, 60620. Tel. ir
fax 773-233-0345.
(sk.)
x Šarūnas ir Audronė
Užgiriai, Highland Park IL
globoja du našlaičius Lietuvoje.
Jurgis ir Dalia Anysai Chi
cago IL, kaip kalėdinę dovaną
Užgiriams atsiuntė $300 tų
našlaičių globos pratęsimą
kitiems metams. Dėkojame už
globą ir tokią prasmingą kalė
dinę dovaną kitiems. „Lie
tuvos Našlaičių globos” ko
mitetas, 2711 W. 71 St.
Chicago, IL 60629.
(sk.)
x Darius ir Aušra Semaš
kai, McLean VA, tai diplomatai
dabar atvažiavę iš Lietuvos
dirbantys Lietuvos ambasado
je, Washington D.C. atsiuntė
$150 - paremti vieną našlaitį
Lietuvoje. Jiems našlaičio var
du dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas,
2711 W. 71 St. Chicago, IL
60629.
(sk.)

x A.a. Vinco ir Emilijos
Rastenių labdaros fondas
dosnia $5,000 auka parėmė
Lietuvos Dukterų draugijos
šalpos darbą. Šių kilniaširdžių
geradarių dėka, bus sušelpti
našlaičiai ir negalių paliestieji
Lietuvoje. Pagarbiai dėkinga
Lietuvos Dukterų centro
valdyba.
(sk.)
x Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos
(ALIAS) atstovų suvažiavimas
įvyks š.m. lapkričio 29 d., 11
vaL ryto (ne 10 vai., kaip buvo
anksčiau skelbta) Jaunimo
centre, 5620 S.Claremont Avė.,
Chicago, po architektūros
sekcijos posėdžio, kamb. 112.
Darbotvarkėje: veikla, centro
valdybos rinkimai, „Technikos
žodžio” reikalai, architektūros
paroda ir kt. Išsamesnė infor
macija teikiama tel. 773-5817633. Kviečiame narius, svečius
ir visuomėnę dalyvauti. ALIAS
centro valdyba.
(sk.)
x Lietuvių Moterų klubų
federacijos Čikagos klubo
visuotinis narių susirinkimas
įvyks š.m. gruodžio 4 d.,
ketvirtadienį 10 vai. ryto
„Seklyčioje”. Visos narės
kviečiamos gausiai dalyvauti.

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems
iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A. Lauraitį,
A. & L. Insurance Agency,
9439 S. Kedzie Avė., Ever
green Pk., IL 60805-2325.
Tel. 708-422-3455.
(sk)
x
A.a.
Kosto
Čepaičio
x Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi vienerių metų mirties prisimi
niais įmokėjimais ir prieina nimui „Saulutei”, Lietuvos
mais nuošimčiais. Kreipkitės į vaikų globos būreliui, $50 auką
Mutual Federal Savings, atsiuntė Roma ir Virgius
2212 West Cermak Road. Norkai bei Irena ir Arūnas
Draugeliai. „Saulutė” nuo
Tel. (773) 847-7747.
(sk) širdžiai dėkoja už auką.

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

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY” kortelę,
vairavimo leidimą (driver’s li
cense) ir vizų pratęsimą. Ed.
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
(sk.)

x Kviečiame į X Mokslo ir
Kūrybos simpoziumo parodų
atidarymą: Romas Viesulas „Netekties dainius” - litografija;
Algimantas Kezys - „Moteris” fotografįja. 1997 m. lapkričio 26
d. -1998 m. sausio 11d. Lietuvių
dailės muziejuje, Lemont, IL.
Parodų atidarymas trečiadienį,
lapkričio 26 d. 7 v.v.

(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų
vertybių pirkime ir pardavime
jums nuoširdžiai patarnaus,
duodami komiso nuolaidą,
Albinas Kurkulis, tel. 312-8797750 arba jo sūnus Andrius
Kurkulis, tel. 312-879-7751,
dirbą su First Aibany Corp.
Chicagoje. Iš JAV ir Kanados
skambinkite veltui: tel. 1-888-8797730.
Z V '
(sk.)
x Jonas ir Elena Radas,
Livonia MI, atsiuntė $175, tai
jų globojamo našlaičio globos
pratęsimas ir $25 — kalėdinė
dovana. Dėkojame geriesiems
žmonėms! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas,
2711 W. 71 St. Chicago, IL
60629.
(sk.)
x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Ca
simir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą:
matysite
granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą, brėži
nius. Prieš pastatant pamink
lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip
buvo jūsų pageidauta. Sav.
Lilija ir Vilimas Nelsonai.
Tel. 773-233-6335.
(sk)
x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje
naudojamos PAL sistemos į
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER
VIDEO 3533 S. Archer Avė.,
Chicago, IL 60609. Tel. 773927-9091. Sav. Petras Ber
notas.
(sk)

(sk.)
x „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams, dau
giavaikėms šeimoms ir inva
lidams vaikams Lietuvoje.
Aukotojai: Michael Verbonitz
$200, a.a. Phil Mescher atm.;
William Lohff $100; Birutė ir
Bronius Banaičiai $25, a.a.
Hiacinto Suvaizdžio atm.; Alma
Ericson $150; Gertrūda Zabukienė $240 tęsia berniuko
metinę paramą. Labai ačiū!
„Saulutė”, 419 Weidner RD.,
Buffalo Grove, IL, 60089.
Tel. (847) 537-7949, Tax ID
#36-3003339.
(sk.)
x „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsiprenu
meruoti adresu: 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655.
Prenumerata
metams: JAV-bėse, $15, kitur
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis.
(sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P.ČEPĖNAS
6436 S Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
(1/2 bl. į Šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
Tat 773-682-4600
14326 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis

Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 8.Kedsie Avenue
Chicago, IL 60629
TeL 773-776-8700
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v.
Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

LJtane & LFeyman
40 metų patirtis ir profesionali
pagalba imigracijos bei kitose
teisinėse srityse.
6213 SArcher Avė., Chicago, IL 60632.
Tel. 847-361-7636 (kalbame lietu
viškai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai.
per parą, 7 d. per savaitę.

