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„Seimas yra spaudžiamas į 
kampą”

JAV Atstovų rūmų kaltintojai 
pradėjo bylą prieš prezidentą

Vilnius, sausio 15 d. (Elta) 
— Seimo pirmininko pirmojo 
pavaduotojo Andriaus Kubi
liaus nuomone, Lietuvos pre
zidento sprendimas pakartoti
nai teikti Kęstučio Lapinsko 
kandidatūrą j valstybės kon
trolieriaus postą, „nėra būdas 
paskirti valstybės kontrolie
rių ir greičiau, ir geresni”.

„Šį žingsnį galima vertinti 
kaip tam tikrą politinės kovos 
būdą, politinį žaidimą, bet ne 
kaip būdą surasti išeitį iš su
sidariusios padėties”, sakė jis 
penktadienį spaudos konfe
rencijoje.

A. Kubiliaus nuomone, pre
zidento skubėjimas nerodo 
solidaus požiūrio į Seimą ir į 
Lietuvos politinės sistemos 
veikimo principus.

Jis apgailestavo, kad spren
dimas pakartotinai teikti K. 
Lapinsko kandidatūrą pada
rytas nepasitarus su Seimo 
frakcijomis, bent jau su kon
servatorių frakcija. Seimas, 
pasak A. Kubiliaus, yra spau
džiamas daryti vienintelį 
sprendimą, jam praktiškai jė
ga yra primetamos tokios žai
dimo taisyklės.

„Seimas yra spaudžiamas į 
kampą, nepaliekant jokios ki
tos galimybės. Šioje situaci
joje, atrodo, svarbiausia tam

Pabranginus degalus, klesti 
kontrabanda, kenčia žemdirbiai

Vilnius, sausio 15 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus susirūpinęs dėl padėties 
muitinėse, Lietuvoje padidi
nus akcizus degalams ir alko
holiniams gėrimams, ir Mui
tinės departamente prie Fi
nansų ministerijos, kurio va
dovas vis dar nepaskirtas. Šį 
susirūpinimą V. Adamkus iš
sakė penktadienį į preziden
tūrą iškviestam finansų mi
nistrui Algirdui Šemetai.

„Prezidentas klausė minis
tro, ar jis neprašovė pro šalį, 
siūlydamas akcizus, dėl kurių 
nutįso ilgos automobilių eilės 
pasienyje su Kaliningrado 
(Karaliaučiaus-red.) sritimi ir 
sustojo prekyba pasienio de
galinėse”, žurnalistams po su
sitikimo sakė prezidento ats
tovė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė.

Pasak jos, pasirašydamas 
įstatymą dėl akcizų padidini
mo, prezidentas buvo patikin
tas, kad į biudžetą bus su
rinkta daugiau lėšų, kurios 
bus naudojamos socialinėms
Prokuratūra sustabdė nemažai 

iškeltų genocido bylų
Vilnius, sausio 15 d. (BNS) 

— Generalinė prokuratūra ir 
teritorinės prokuratūros yra 
iškėlusios 64 baudžiamąsias 
bylas dėl Lietuvoje vykdyto 
gyventojų genocido ir karo nu
sikaltimų, tačiau daugelį jų 
sustabdė arba nutraukė.

Apie tai Seimo nariui Anta
nui Stasiškui pranešė genera
linio prokuroro pavaduotojas 
Kazys Kovarskas. A. Stasiškis 
yra Pasipriešinimo okupaci
niams režimams dalyvių ir 
nuo okupacijų nukentėjusių 
asmenų teisių ir reikalų komi
suos pirmininkas.

Šiuo metu yra baigtas pa
rengtinis tardymas, ir teismui 
atiduotos 4 bylos, kuriose ge
nocidu kaltinami 6 asmenys.

Nuosprendis yra paskelbtas 
vienoje byloje — laisvės atė
mimu yra nuteisti Zarasų ra
jono buvusio NKVD Antaza

pa ne kaip išspręsti valstybės 
kontrolieriaus paskyrimo 
klausimą, o kaip laimėti dau
giau taškų savo reitingui”, 
sakė Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas.

Pakartotinis K. Lapinsko 
kandidatūros siūlymas, visiš
kai neatsižvelgiant ir nesis
kaitant su Seimo daugumos 
nuomone, didina, pasak jo, 
politinę įtampą, valdžios šakų 
supriešinimą, mažina visuo
menės pasitikėjimą politine 
sistema.

A. Kubilius sakė, kad K. La
pinsko skyrimo valstybės kon
trolieriumi procedūra tampa 
pakelta į politinės kovos lyg
menį.

Jis pastebėjo, kad iš tikrųjų 
nei Seimo Statutas, nei Kon
stitucija ir Valstybės kontrolės 
įstatymas nenumato jokių ap
ribojimų, kiek kartų preziden
tas gali teikti tą pačią kandi
datūrą.

Seimo pirmininko at
stovė spaudai pranešė, jog V. 
Landsbergis penktadienį Sei
mo posėdžių sekretoriate įre
gistravo potvarkį „Dėl Seimo 
kontrolierių skyrimo”. Pagal 
Seimo kontrolierių įstatymą, 
kontrolierių kandidatūras 
ketveriems metams. teikia 
Seimo pirmininkas.

reikmėms, tačiau dabar, suk
lestėjus benzino, kuris Lietu
voje pabrango, įvežimui iš 
Karaliaučiaus srities, prezi
dentui kelia abejonių tokie 
patikinimai.

A. Šemeta teigė papasako
jęs valstybės vadovui apie 
rengiamus pasiūlymus, ku
riais būtų apribotas, degalų 
įvežimas iš kaimyninių vals
tybių.

Valstybės vadovas priekaiš
tavo vyriausybei, kad ši neiš
sprendė žemdirbių problemų 
dėl padidėjusio dyzelinio kuro 
kainų. „Prezidento nuomone, 
priimant tokius sprendimus, iš 
karto turi būti pagalvojama ir 
apie atitinkamą kompensavi
mo mechanizmą labiausiai dėl 
to nukentėjusiems visuomenės 
sluoksniams. Šiuo atveju tu
rėjo būti priimtas sprendimas, 
kuriuo numatoma kompensuo
ti žemdirbiams padididėjusias 
dyzelinio kuro kainas, o ne gal
vojama apie tai vėliau”, sakė 
V. Gaižauskaitė.

vės naikintojų būrio nariai Ki
rilas Kurakinas, Petras Barta-, 
ševičius ir Jonas Šakalys.

Prokurorai sustabdė 41 ir 
nutraukė 12 bylų, nes nenus
tatyti genocido nusikaltimo 
požymiai ir baudžiamojon at
sakomybėn trauktini asmenys 
— nusikaltimo vykdytojai, or
ganizatoriai, padėjėjai. Be to, 
negauta atsakymų iš užsienio 
valstybių, kuriuose gali būti 
genocido faktų ar karo nusi
kaltimų įrodymų — archyvi
nių dokumentų, taip pat nesu
rasti arba yra mirę nusikalti
mų vykdytojai.

Sausį prokuratūra ketina 
perduoti teismui dvi baudžia
mąsias bylas, atliekamas pa
rengtinis tardymas didelėje 
byloje dėl Lietuvos SSR vals
tybės saugumo ministerijos 
agentų-smogikų specialios 
grupės veiklos pokario metais,

Italai ketina finansiškai paremti Vilniaus Bernardinų bažnyčios restauravimo darbus. Sausio 14 dieną Lietuvos 
kultūros ministras Saulius Šaltenis gavo Italijos Nepaprastojo ir Įgaliotojo ambasadoriaus Mario Fugazzola raš
tą, kuriame siūlomas bendras bažnyčios restauravimo darbų finansinio rėmimo projektas, pagal kurį, dalį rei
kalingų lėšų skirtų italai, dalį — Lietuvos Kultūros ministerįja.

Nuotr.: Restauruojama Bernardinų bažnyčia. (Elta)

JAV ir Baltijos chartijos 
metinės:

Bendradarbiavimąs tęsiasi
Vašingtonas-Vilnius, sau

sio 15 d. (BNS) — Jungtinės 
Valstijos patvirtino, kad toliau 
rems Baltijos valstybių siekį 
ateityje tapti Šiaurės Atlanto 
sąjungos narėmis.

„NATO durys yra ir bus at
viros visoms bendradarbėms, 
ir Amerika yra pasiryžusi su
kurti sąlygas, kuriomis Estija, 
Latvija ir Lietuva vieną dieną 
galėtų įžengti pro duris”, sako
ma JAV Valstybės departa
mento pareiškime, kuris pas
kelbtas JAV ir Baltijos 
valstybių bendradarbiavimo 
chartijos pirmųjų metinių pro
ga.

Pasak pareiškimo, JAV pa
kartoja savo įsipareigojimą 
drauge su NATO sąjunginin
kais paruošti sąjungos vir
šūnių susitikimui naujus bū
dus, kaip padėti narystės sie
kiančioms valstybėms, įskai
tant Baltijos valstybes, susti
printi savo galimybes kandi
datuoti į NATO.

Pareiškime teigiama, kad 
per vienerius Chartijos metus 
pasiekta didelės pažangos, 
įgyvendinant jos pagrindinį 
tikslą — įjungti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją į Europos ir 
transatlantines bendrijas.

Lietuvos atveju pabrėžia
mos smarkiai padidėjusios 
JAV investicijos į energetikos 
pramonę.

„Šiemet tęsime darbą su 
Baltijos valstybėmis, įgyven
dindami bendrus tikslus”, sa-

fiziškai naikinant pasiprieši
nimo sovietų okupacinei val
džiai judėjimo kovotojus.

Dabar prokurorai tiria 
„Dainavos” apygardos parti
zanų naikinimo faktus ir prie 
„Vytauto” apygardos partiza
nų persekiojimo ir naikinimo 
prisidėjusių agentų-smogikų 
J. Buikos ir B. Kalyčio nusi
kalstamos veiklos epizodus, 
ieškomi ir apklausiami jų 
veiklos liudytojai. Byloje yra 
duomenų, kad J. Buika gyve
na ir dirba Baltarusijoje, todėl 
Lietuvos „Interpol’ui” pavesta 
nustatyti įtariamojo buvimo 
vietą ir jo likimą. Tardymas 
turi nepatvirtintų duomenų, 
kad agentas-smogikas B. Ka
lytis yra pakeitęs pavardę ir 
kai kuriuos anketinius duome
nis. Valstybės saugumo depar
tamentui yra pavesta nustaty
ti jo tapatybę ir buvimo vietą.

koma JAV Valstybės departa
mento pareiškime.

Chartiją, apibrėžiančią 
ekonominio, politinio ir sau
gumo bendradarbiavimo 
kryptis, pernai sausio 16 die
ną Vašingtone pasirašė JAV, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentai.

„Per metus, praėjusius nuo 
JAV-Baltijos valstybių partne
rystės chartijos pasirašymo, 
pasiekėme didelę pažangą, 
plėtodami Lietuvos ir JAV 
bendradarbiavimą”, sakoma 
pasirašymo progai paskelbta
me Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus pareiškime.

Punskiečių problemos negali 
laukti iki pavasario

Vilnius, sausio 15 d. (Elta) 
— Lietuvos delegacijos vado
vas Lietuvos ir Lenkįjos Sei
mo narių Asamblėjoje Andrius 
Kubilius teigia, jog ši tarppar
lamentinė institucija yra pasi
ruošusi svarstyti bet kurias 
valstybių tarpusavio santy
kiuose iškylančias problemas, 
tarp jų — konfliktinę situaciją 
Punske dėl pasienio užkardos 
įkūrimo. Tačiau jis tikisi, kad 
sprendimas bus pasiektas 
anksčiau negu į kitą pavasarį 
vyksiančią sesiją susirinks 
Lietuvos ir Lenkijos Seimo 
narių Asamblėja.

Konfliktas tarp Punsko lie
tuvių ir Lenkijos valdininkų 
iškilo, kai buvo nuspręsta 
Punsko sveikatos centre, pas
tatytame už vietos lietuvių 
surinktas lėšas, įkurdinti len
kų pasieniečius. Nepaisant

* Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija konstatavo, 
kad iš frakcijos pasitraukęs 
pagal partįjos kandidatų sąra
šą išrinktas Seimo narys ne
privalo pasitraukti iš Seimo. 
Naujųjų metų išvakarėse par
lamentarai Laima Andrikienė 
ir Vidmantas Žiemelis buvo 
pašalinti iš Konservatorių 
partijos ir pasitraukė iš šios 
artįjos frakcijos Seime. V. 
iemelis į Seimą buvo išrink

tas pagal Konservatorių parti
jos sąrašą. Remiantis Konsti
tucija, Seimo Statutu, Seimo 
nario pašalinimas arba pasi
traukimas iš partijos ar frak
cijos negali būti Seimo nario 
įgaliojimų nutrūkimo dingstis.

(Elta)

„Šis istorinės svarbos doku
mentas atvėrė naujas gali
mybes plėtoti santykius su 
JAV bei saugumo ir stabilumo 
užtikrinimo perspektyvas”, 
pareiškė Lietuvos vadovas.

Prezidento pareiškime pa
žymima, kad JAV suteikė 
praktinę paramą modernizuo
jant Lietuvos ginkluotąsias
pajėgas.

Prezidentas taip pat pabrė
žia, kad Lietuva „atsakingai 
ruošiasi” šiemet balandį Va
šingtone vyksiančiam NATO 
viršūnių susitikimui. „Lietuva 
tikisi, kad šio susitikimo me
tu bus nuspręsta pradėti kitą 
NATO plėtimosi etapą ir pa
kviesti Lietuvą bei kitas pasi
rengusias kandidates pradėti 
stojimo derybas”, rašo prezi
dentas V. Adamkus.

protestų, trečiadienį miestelio 
sveikatos centrą užėmė len
kai.

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius penktadienį spaudos kon- 
ferencįjoje sakė, kad optimis
tiškai jį nuteikia abiejų Seimų 
vadovų — Vytauto Landsber
gio ir Maciej Plazynski — tele
foninis pokalbis apie Punske 
susidariusių situaciją. Jo nuo
mone, yra dedamos pastangos 
rasti tinkamą sprendimą.

A. Kubilius priminė, kad 
konfliktinę situaciją Punske 
jis yra aptaręs su Lenkijos 
delegacijos vadovu, Lietuvos 
ir Lenkįjos Seimo nariu 
Asamblėjoje Jan Krol pernai 
lapkričio mėnesio pabaigoje 
vykusios šios tarpparlamen
tinės institucijos sesijos me
tu. ________________

* Ūkio ministerijos kole
gija nutarė perduoti surinktą 
medžiagą apie neteisėtą „Lie
tuvos energįjos” veiklą Gene
ralinei prokuratūrai. „Lietu
vos energijos” vadovai kaltina
mi sąmoningu bandymu apeiti 
privatizavimo įstatymus, pri
vatizuojant septynias mažą
sias hidroelektrines, tuo pa
darant žalą valstybei. (Eita)

* Lietuvoje pastaraisiais 
metais susikūrė perspekty
vus, valdymo patirties turintis 
jaunų valdininkų sluoksnis. 
Pagal amžių jauniausia yra 
Užsienio reikalų ministerija 
kartu su ambasadomis. Minis
terijos darbuotojų amžiaus vi
durkis — 34.8 metų. Valdinin
kų bendro darbo stažo vidur-

Vašingtonas, sausio 15 d. 
(Reuters-AP-CT-BNS) — JAV 
Kongreso Atstovų rūmų kal
tintojai ketvirtadienį pristatė 
savo bylą prieš Bill Clinton, 
teigdami, kad jis pakartotinai 
bandė paminti įstatymą ir iš
davė prezidento priesaiką, 
bandydamas nuslėpti romaną 
su Monica Lewinsky.

Kaltintojai dėstė savo argu
mentus 100-ui prisiekusiųjų 
senatorių, teigdami, kad, jeigu 
B. Clinton nebus nušalintas 
už melą ir trukdymą vykdyti 
teisingumą, tai prezidento nu
sižengimas bus tarsi vėžys, 
kuris iš vidaus nuodys visuo
menę ir tai atsilieps ne tik 
šiai, bet ir ateinančioms kar
toms.

„Šiandien mes čia susirin
kome todėl, kad prezidentas 
William Jefferson Clinton nu
tarė paminti įstatymą ne kar
tą, ne du kartus, o pakartoti
nai”, dėstė respublikonas 
James Sensenbrenner, susu
muodamas bylą.

Senatoriai beveik šešias va
landas, netardami nė žodžio, 
sėdėjo už savo stalų, užsiraši- 
nėdami pastabas, nekantriai 
muistydamiesi, o kartais užsi
merkdami, kad galėtų pasi
nerti į apmąstymus — arba 
tiesiog snūstelėti — kol kaltin
tojai įrodinėjo, kad B. Clinton 
„davęs priesaiką, nuolat mela
vo”.

„Jūsų veiksmai per arti
miausias kelias savaites vi
sam laikui lems tą reikšmę,

Lietuvos prezidentas siūlo 
steigti bendrą su Izraeliu fondą

Vilnius, sausio 14 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus, susitikęs su Vilniuje vie
šinčiu Izraelio Kneseto (parla
mento) pirmininku Dan Ti- 
chon, pasiūlė įkurti bendrą 
Lietuvos ir Izraelio fondą, ku
ris rūpintųsi jaunimo mainais 
ir kultūros ryšių plėtojimu 
tarp abiejų valstybių.

Pasak pokalbyje dalyvavu
sių prezidentūros pareigūnų, 
Lietuvos vadovas ir Izraelio 
Kneseto pirmininkas priėjo 
bendrą išvadĄ, kad dvišaliuo
se santykiuose labiau vado
vaujamasi praeitimi, o nedaug 
galvojama apie ateitį. Todėl 
toks fondas padėtų gerinti Lie
tuvos ir Izraelio santykius,

kis yra 11.7 metų, o valdymo 
įstaigose — 3.4 metų. Į Lietu
vą atvykę užsienio specialistai 
palankiai vertina jaunųjų val
džios atstovų profesinį pasi
rengimą — jie kupini naujų 
idėjų, su jais lengva dirbti. Vy
riausia pagal amžių yra Ūkio 
ministerija — 47.5 metų. Daž
niausiai keičiasi Krašto ap
saugos ministerijos darbuoto
jai, tačiau ne pareigūnai. (LR)

* Vilniaus I apylinkės 
teismas ketvirtadienį pramo
gų verslo atstovą Arūną Va
linską pripažino kaltu dėl me
lagingo pranešimo apie visuo
menei kilusį pavojų ir nuteisė 
jį 15,000 litų bauda. Pernai 
rugsėjo 12 d. Vilniaus viešbu
tyje „Šarūnas” vykusiose ves
tuvėse piršliavęs A. Valinskas 
nusprendė pajuokauti su poli
cija: paskambino telefonu ir 
pranešė apie tai, kad viešbutis 
yra neva užminuotas ir netru
kus sprogs. Į įvykio vietą atvy- 
kusiems policininkams jis pri
sipažino tik pajuokavęs, norė
jęs pralinksminti ir nustebinti 
svečius. (Eita)

kuri yra siejama su priesaikos 
davimu”, sakė vyriausiasis 
kaltintojas, Atstovų rūmų Tei
sės komisijos pirmininkas 
Henry Hyde.

JAV prezidento apkaltos 
proceso kaltintojų grupė vis 
dar tebesvarsto, ar kviesti pa
tį B. Clinton liudyti. „Mes kol 
kas dar tariamės dėl galimy
bių nusiųsti prezidentui šau
kimą liudyti”, sakė H. Hyde.

Baltųjų rūmų atstovas 
spaudai ketvirtadienį pareiš
kė, jog prezidentas apie savo 
romaną su Monica Lewinsky 
ir su juo susijusius įvykius da
vė pakankamai išsamius pa
rodymus. Jis suabejojo, ar pa
prašytas B. Clinton sutiktų 
dar kartą duoti parodymus. 
„Manau, šis pavėluotas H. 
Hyde prašymas tik dar kartą 
parodo, jog visas reikalas su
kasi apie politiką”, sakė Bal
tųjų rūmų atstovas Joe Lock- 
hart.

Baltųjų rūmų advokatai vi
sas ketvirtadienio kalbas iš
klausė tylomis. Kitą antra
dienį jie pradės dėstyti gyny
bos argumentus, o B. Clinton 
tą pačią dieną sakys tradicinę 
metinę kalbą apie padėtį Ame
rikoje.

Baltieji rūmai pranešė, kad 
B. Clinton neketino žiūrėti sa
vo teismo per televiziją. Jis 
ketvirtadienį apsilankė kovai 
su nusikalstamumu skirtame 
renginyje, kuris vyko Alexan- 
dria, VA, po to — ruošėsi savo 
metinei kalbai.

pakreiptų juos perspektyvia 
vaga.

V. Adamkus ir D. Tichon ap
tarė žydų torų problemą. Kaip 
žinoma, Izraelis norėtų, kad 
šie žydų šventraščiai būtų 
atiduoti jam. Lietuvos žydai 
mano, kad toros turėtų atitek
ti jiems. Tuo tarpu Lietuvos 
valdžia tvirtina, kad toros yra 
valstybės kultūros ir istorijos 
dalis, todėl jas turėtų saugoti 
valstybės institucijos.

Prezidentas pareiškė ma
nąs, kad torų klausimą dau
giašalėse derybose turėtų aps
varstyti visos sudomintos pu
sės. D. Tichon sutiko su tokia 
mintimi.

Susitikime Kneseto vadovas 
išreiškė abejones dėl pernai 
rugsėjį Lietuvos prezidento 
sudarytos Tarptautinės komi
sijos okupacinių režimų nusi- 
kaltimamas tirti darbo, sie
jant nacių ir sovietų laikotar
pio okupacinius nusikaltimus.

V. Adamkus į tai atsakė, 
kad pagrindinis Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinio 
okupacinių režimų nusikalti
mams tirti tikslas — nustaty
ti objektyvią tiesą apie visus 
okupuotoje Lietuvoje įvykdy
tus nusikaltimus. Prezidentas 
teigė, kad už nusikaltimus turi 
būti atsakyta, nepaisant to, 
kada tie nusikaltimai buvo 
įvykdyti ir kas juos įvykdė.

KALENDORIUS ~
Sausio 16 d.: Marcelis, Honora- 

tas, Jovaras, Norgailė. 1998 m. pa
sirašyta JAV ir Baltijos valstybių 
Chartija.

Sausio 17 d.: Antanas, Leonidė, 
Vėjūna, Kalnius, Ežerė. 1921 m. 
Lietuvos Steigiamasis Seimas at
naujino savo veiklą.

Sausio 18 d.: Priska, Liberta, 
Darius, Gedgaudas, Kaributas. 
1929 m. gimė Martin Luther King 
(JAV).
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwc od Avė.
Arlington Heights, IL 60004

ATEITININKŲ MISIJA PENKIŲ 
DIMENSIJŲ PERSPEKTYVOJE

KUN. STASYS YLA
(, Ateitis” 1978 metų gruodis psl. 350-351)

Clevelando moksleivių ateitininkų Maironio kuopa su globėjais dr. Vida Švarciene ir dr. Mariumi Laniausku.Veikiam jau 67-rius metus. 
Praėjom įvairių bandymų ir 
patirčių mokyklą. Išvarėme, 
palyginti, plačias vagas ir jau 
30 metų plušame svetur. Ar 
buvom atviri laikui, vietai ir 
padėtims? Manau, taip. Bet 
laikas nestovėjo vietoje, ir vie
tos sąlygos keitėsi, o padėtys 
svyravo tarp vergovės ir 
laisvės, varžymų ir paraly
žiavimo, pagaliau, jau svetur, 
atsikūrimo ir persiorganizavi
mo. Buvome, rodos, budrūs ir 
lankstūs, bet ar viską pra- 
matėme, ar spėjome laiku su
siorientuoti?

Pačia savo kilme -buvome 
pastatyti prieš šakotus užda
vinius. To reikalavo mūsų 
tautiškumas — jungtis į kul
tūrinio tautos brendimo vyks
mą, į laisvės kovą, į neprik
lausomybės parengimą bei 
išlaikymą. Reikalavo ir mūsų 
katalikiškumas — integruoti 
visą, kas pozityvu, ir atnau
jinti kristinėje dvasioje viską, 
kas svarbu gyvenime. Buvo 
didelis polėkis kilti patiems ir 
kelti kitus — atrodė, kad dar 
tolimas kelias pasivyti Vaka
rų tautas...

Du dalykai atrodė verti nū
nai mūsų dėmesio: kaip su
vokėme savo misiją ir kokių 
dimensijų derinyje ta misiją 
vykdėme?

Ateitininkų misijos pobūdis
Sąjūdis, kaip žinom, iškilo 

ir tolydžio plėtėsi sponta
niškai. Kibirkštį metė kele
tas jaunų pradininkų, dar ne
turėjusių autoriteto nei inte
lektualinės parengties, juoba 
didesnių patirčių. Tik vėliau 
efektyviai imta domėtis, ko-

REDAKTORĖS
KERTELĖ

Šį mėnesį man skambino 
studentė prašydama patarimų 
Čikagos studentų ateitininkų 
draugovės susirinkimams — 
pašnekesiams, diskusijoms. 
Pasiūliau keletą temų, bet 
jaučiu, kad reikėtų kažko dau
giau. Nutariau pavartyti prieš 
dvidešimt metų spausdintą 
gruodžio mėnesio „Ateitį”, ti
kėdamasi studentams rasti ką 
nors daugiau! Užtikau ne tik 
ką kiekvienas studentas, bet 
kiekvienas moksleivis ir sen
draugis turėtų paskaityti — 
radau atvirą langelį į ateiti
ninkų istoriją. Kai kurie vy
resnieji gal prisimins kadaise 
skaitę, bet kitiems bus „nau
jienos” su kuriomis verta susi
pažinti ir gal net daugiau pa
tirti.

Straipsnis netelpa viename 
numeryje, todėl spaudiname 
per kelias šeštadienių laidas. 
Tie, kurie kun. Ylą pažino
jome, prisiminsim kodėl jo as
menybę taip labai vertinom!

* * *
Korespondencijas ir kitą 

medžiagą šiam skyriui iki š.m. 
kovo 1 d. siųskite tiesiai į 
„Draugą” Irenai Regienei. Jei 
sąlygos leidžia, prašau jų ko
pijas siųsti L. Šalčiuvienei šio 
skyriaus vinjetėje nurodytu 
adresu. L.Š.

dėl sąjūdis iškilo toks stiprus 
— dinamiškas ir ko jis iš 
tikrųjų siekė.

Šalkauskiui rodės, kad 
ateitininkai gimė kaip prieš
prieša demoralizuojančiai ru
sų mokyklai, kuri nešė su sa
vimi nukrikščionėjimą, nihi
lizmą ir anarchiją, ir kaip 
protestas prieš mūsų švie
suomenę religinį, dorinį ir 
visuomeninį sumenkėjimą 
rusiškojo nihilizmo įtakoje. 
„Aušra” ir poaušriniai sam
būriai, jo akimis, rūpinosi 
daugiau tautiniu atgimimu 
bei tautine forma ir nebuvo 
kam rūpintis dvasiniu tautos 
įveiksminimu. Ateitininkai, 
Šalkauskio žodžiais, atėjo 
„vesti šviesuomenę į pilnu
tinį krikščioniškojo gyveni
mo turinį” („Ateitininkų 
ideologįja”, 65-66).

Šalkauskis ryškino kilminį 
ateitininkų charakterį, o Juo
zas Keliuotis tada dar stu
dentas, reikalavo naujos 
ofensyvos. Jam rodėsi, kad 
ateitininkai pirmaisiais me
tais (pirmąjį dešimtmetį) per 
daug filosofavo, galvojo, sva
jojo ir nepajėgė išsivaduoti iš 
lietuvio dvasios palinkimo 
teoretizuoti, moralizuoti. Da
bar, jo žodžiais, svajonę rei
kia derinti su tikrove, idea
lizmą su realizmu. Šiandien 
reikia daryti tiesiog revoliu
ciją savo dvasioje... skubėkim 
kurti krikščioniškąjį rene
sansą bei humanizmą, jei 
nenorim, kad jauna gyveni
mo kryptis privestų mus prie 
pagoniškojo humanizmo
(„Ateitis”, 1925, Nr.4)

Ateitininkų revoliucija 
kaip tik ir buvo ta, kad jie 
laipsniškai perėmė iniciatyvą 
visose kultūros srityse. Tai 
darydami, jie mokėsi iš Va
karų, ypač iš prancūzų „Re- 
nouveau catholiąue”, kuris 
sukūrė ištisą europinį plačios 
apimties vyksmą.

Pozityvi ateitipinkų misija 
išryškėjo tik antrame veiklos 
dešimtmetyje, o trečiąjame ji 
buvo stipriai įveiksminta. Tas 
procesas arba kova prieš nei
giamas, demoralizuojančias, 
pseudokul tūrines apraiškas, 
kurias mena Šalkauskis, buvo 
ryški daugiau pirmąjame de
šimtmetyje; tolydžio ji mažėjo 
ir užleido vietą ugdomąjam — 
kūrybiniam polėkiui. Šito po
lėkio nesumažino nei vadisti- 
nis Lietuvos rėžimas, varžęs 
visą katalikų, o ypač ateiti
ninkų veiklą. Priešingai, mi
nėtos režimo pastangos ateiti
ninkus dar labiau sutelkė į 
kultūrinės veiklos barus.

(Bus daugiau)

ATEITININKU NAMU GERADARIAI
Kai sniego pūgos siaučia ir 

apdengia visą Ateitininkų na
mų sodybą, vaizdas pasakiš
kai gražus. Tačiau, kai reikia 
per tuos sniegynus į Ateiti
ninkų namus atsikapstyti, tai 
jau ne taip gražu. Tada rū
pestį kelia kas bus su Jau
nučių ateitininkų mėnesiniais 
susirinkimais, Ateitininkų na
mų valdybos posėdžiais ir ki
tomis būtinybėmis, vykstan
čiomis Ateitininkų namuose.

IŠVYKO ATEITININKAI, O 
SUGRĮŽO LIETUVIAI

Obeliai — nedaugeliui gir
dėta vietovė šiaurės rytų Lie
tuvoje... Miestelis įsikūręs 
prie Kriaunos upės, Obelių ir 
Nazio ežerų, 14 km į rytus 
nuo Rokiškio. Obelių vardas 
pirmą kartą minimas 1509. 
1905 m. priešrusiškame sąjū
dyje obeliškiai buvo labai ak
tyvūs.

Prieš porą metų ten įsikūrė 
moksleivių ateitininkų kuopa, 
vadovaujama Dijanos Kančie- 
nės. Nuo tada Obelių ateiti
ninkai tapo irgi labai aktyvūs. 
Štai keletas ištraukų iš nese
niai gauto globėjos laiško:

„Mes buvome nukrutėję net 
iki Lenkijos. Aplankėme Var
šuvą, Krokuvą. Būtent, į pas
tarąjį miestą seniai, labai se
niai lietuviai ant žirgų nujoda
vo... Na, mes, šiuolaikiniai 
žmonės, sėdome į patogų auto
busą, ir visas pulkas (37 atei
tininkai bei vadovai), atsilošę, 
nubirbėm savo istorijos šaknų 
kasinėti. Kurgi labiau lietu
viais pasijusi, jei ne užsie
nyje!”

„Vaikščiodami po Vavelio pi
lį, stovėdami prie karaliaus 
Jogailos palaikų, klausyda
miesi Lenkijos karalių gyveni
mo istorijų, stebėdami lietuvių 
Vytį ant karališkų menių sie
nų, vis kartojome: ’O juk esa
me lietuviai ir kaip tai nuosta
bu...’ Taigi, į Lenkįją išvyko

PENKI PRINCIPAI — MANO GYVENIMO 
DALIS

Ateitininkams svarbu įgy
vendinti penkis principus. 
Manau, kad lengva gyventi 
visuomeniškumo principu. 
Įgyvendinu šį principą, kai 
visą dieną nesėdžiu prie kom
piuterio, o einu žaisti krepšinį 
su draugais. Įgyvendinau vi
suomeniškumo principą eida
mas į demonstracijas prieš 
Sovietų Sąjungą, reikalauda
mas Lietuvai nepriklauso
mybės.

Kai neskriaudžiu savo bro
lių ar sesers, gyvenu šeiminiš- 
kumo principu. Padėti savo

Juk negalime laukti kol dar 
tolimo pavasario saulė sniegy
nus nutirpins. Tačiau mūsų 
rūpesčius sumažina mūsų 
mielų rėmėjų Lieponių šeima. 
Su stipriais sniego atkasimo ir 
valymo įrengimais atskuba ne 
kas kitas kaip mūsų visų my
limas Petras Lieponis. Nuošir
džiai dėkojame Petrui, kad 
mus iš tokių sunkių gamtos 
siunčiamų keblumų išgelbsti. 
Ačiū Petrai!

ATEITININKU NAMŲ 
NARIU SUSIRINKIMAS

Primename visiems Ateiti
ninkų namų mecenatams ir 
nariams, kad metinis Ateiti
ninkų namų narių susirinki
mas vyks sekmadienį, sausio 
31 d., tuojau po 11 vai. Mišių. 
Prieš susirinkimą bus užkan
džiai. Be svarbių pranešimų, 
rinksime ir naują Ateitininkų 
namų valdybą. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

pulkas ateitininkų, o sugrįžo 
toks pats pulkas lietuvių. Ta 
kelionė taip suartino keliau
ninkus, kad net vairuotojai, 
išmaišę Europą, visko matę, 
stebėjosi: 'Kaip jie vienas kitą 
myli!’ Man, kelionės organiza
torei, šie žodžiai buvo di
džiausias atlyginimas už be
mieges naktis, lakstymą... po 
įvairias įstaigas prieš ekskur
siją ir t.t. ir t.t.”.

„Mano vaikai man džiugina 
širdį! Ar gali būti laimingesnis 
žmogus už mokytoją, kurio 
mokiniai myli vienas kitą?”

TREČIO BŪRELIO IŠVYKA
Daumanto - Dielininkaičio 

kuopos trečias būrelis gruo
džio 6 d. vyko į Racine ke
pyklą. Būrelio globėjas Pranas 
Pranckevičius ir dr. V. Gry
bauskas nuvežė mus visus. 
Įėję kepyklon, mes apsijuosėm 
prijuostėmis. Paskui mes da
rėme „žagarėlius? ir gėlytes, o 
kepyklos savininkė Kapačins- 
kienė juos iškepė. Mums labai 
patiko miltų maišai. Po to ėjo
me atgal į virtuvę ir paėmėm 
po maišelį, kad galėtume įsi
dėti „žagarėlius” ir gėlytes, 
nes mes galėjome juos namo 
vežtis. Aš atidaviau savo gėly
tę mamai. Man labai patiko ši 
išvyka, nes buvo labai smagu.Marius Aleksa

mamai ir tėtei, kada jiems rei
kia, o nenoriu, yra įgyvendi
nimas šeiminiškumo principo. 
Kai būnu su šeima vietoj žais
damas su draugais, dar vie
nas būdas įgyvendinti šei
miniškumo principą.

Turbūt sunkiausias princi
pas man įgyvendinti yra tau
tiškumas. Man sunku kalbėti 
lietuviškai. Lengviau kalbėti 
angliškai. Mano tėvai nieka
da neužmiršta pataisyti mano 
kalbos, o aš labai stengiuosi. 
Gyvenu tautiškumo principu, 
kai lankau šeštadieninę lietu
višką mokyklą ir dalyvauju 
lietuviškoje veikloje.

Inteligentiškumą nesunku 
įgyvendinti. Kai einu į mo
kyklą ir atlieku laiku pamo
kas, gyvenu inteligentiškumo 
principu. Visi užsiėmimai, ku
rie lavina mano protą: rašyba, 
vaidyba, grojimas muzikiniu 
instrumentu padeda įgyven
dinti inteligentiškumo prin
cipą.

Paskutinis ir svarbiausias 
principas katalikiškumas. Kai 
einu į bažnyčią kiekvieną sek
madienį, kai laikausi Dievo 
įsakymų, gyvenu katalikišku
mo principu. Kai žodžiu ginu 
bažnyčią, kada prieš ją kalba
ma, gyvenu katalikiškumo 
principu.

Šie penki principai yra di
delė mano gyvenimo patirtis. 
Kai aš juos bandau įgyven
dinti, žinau, kad esu geras 
draugas, lietuvis, moksleivis ir 
katalikas.

Petras Kuprys

„Po kelionės neteko atsi
kvėpti. Būrelį savo ateitininkų 
išleidžiu į moksleivių ateiti
ninkų rudens akademiją, kuri 
vyks Jonavoje. Kiti važiuos į 
ateitininkų seminarą Utenoje. 
Vėliau, mėnesio pabaigoje vėl 
sėsim į autobusą ir bandysime 
pasiekti Baltarusiją, kur mū
sų senokai laukia šios šalies 
lietuvių jaunimas”.

„Daug darbų darbelių, bet 
dar daugiau Dievo palaimos ir 
džiaugsmo iš viso to”. R.K.

RYŠIAI SU LIETUVOS ATEITININKAIS
Studentai ateitininkai Lie

tuvoje organizuoja Vilniaus 
ateitininkų puslapį Internete. 
Šiam projektui vadovauja An
drius Kurtinaitis. Jis kviečia 
visus prisidėti įvairiomis atei
tininkuos studentams naudin
gomis žiniomis. Andriaus elek. 
pašto adresas yra
andrius.kurtinaitis@maf.vu.lt
Pageidaujantiems tiesiogi

nio ryšio su SAS pirmininku 
Darium Mickevičium, čia jo 
elek. pašto adresas:

Darius. Mickevicius@tf. vu .11

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

VVoodridge, IL 60517 
Tel. 773-735-1540

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61st Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

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

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą______

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos

15300 West Avė.
Orland Park 

708-349-8100
Valandos kasdien, iSskyrus savaitgalius
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

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

Valandos susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie Avė.

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
šeštd. pagal susitarimą

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

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida

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

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

DR. VlLlUŠ MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC
- 15505-127 St, Lemont, IL 60439 

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
. .Tel. 708-2^7-2265

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
TaI 77^-4AR-T7nn

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441

LIDIJA BALČIŪNAITĖ, 
O.D.

AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchilIerSt., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Main St
Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

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

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

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

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

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktū: a 
7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 60455

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

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

7915 W. 171 St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Dovvners Grove, IL 60515 
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. 708-361-0010

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Avė., Cicero 

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

DR. PETRAS ŽLtČBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

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

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

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

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

ir Libertyville

mailto:andrius.kurtinaitis%40maf.vu.lt


Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje

Paruošė Eglė Paulikienė

•1999 m. sausio 14 d., 
JAV Senate prasidėjo prez. 
Clinton pašalinimo teismas. 
Prokurorai teigia, kad prezi
dentas melavo po priesaika, ir 
trukdė teisės vykdymui; pre
zidentas oficialiai teigia, kad 
jis nekaltas ir „ sakė teisybę 
prisiekusiųjų teisme liudyda
mas, kad neturėjo lytinių san
tykių su Ms. Levvinsky”. Keli 
teismo prokurorai siūlo kvies
ti prezidentą liudyti - „Jeigu 
jis tikrai nekaltas, jis turėtų 
ateiti į Senatą ir paaiškinti iš 
savo pusės.... ir nieko (neklau
sim) apie seksą”.

Prezidento apklausinėjimas 
apie jo santykius su M. Le
vvinsky ir kitomis moterimis 
iškilo Paula Jonės „sexual ha- 
rassment” byloje; Clinton 
valdžios pravesti įstatymai 
leidžia šios rūšies bylose ap
kaltintąjį tuo būdu apklausi
nėti. (WSJ)

•JAV Teisės departa
mentas oficialiai pranešė,
kad jis yra Amerikos Oneida 
indėnų šalininkas byloje, kad 
270,000 akrų plotas centrinėje 
New Yorko valstijoje buvo ne
teisėtai atimtas iš indėnų. 
New Yorko valstijos gyvento
jai susirūpinę vienu bylos pa
reiškimu, kaltinančiu ne tik 
valstijos valdžią ir vietines 
savivaldybes, bet ir 20,000 da
bartinių New Yorko namų 
savininkų. (NYT)

•Mayo Clinic tyrinėji
mas rodo, kad abiejų moterų 
krūtų nupjovimas sumažina 
krūties vėžio riziką 90%. 
„Nors tai yra drastiška prie- 

-monė, kuriojį- aš nerekomen- 
’duočiau,- sako vienas krūties 
vėžio specialistas, - tačiau tai 
yra vis vien galimas pasirin
kimas moterims, kurioms yra 
ypatingai aukšta galimybė 
išvystyti krūties vėžį”. (Chgo. 
;Sun-Times)

•IRS praneša, kad nuo 
š.m. sausio 15 dienos bus 
leidžiama vartoti kredito kor
teles sumokėti federalinius 
.mokesčius. (WSJ)

•JAV Census Bureau 
Ieško apie 600,000 gerų dar
bininkų. Jie bus pasamdyti 
suskaičiuoti krašto gyventojus 
2000 metais. Numatytas dar
bininkams valandinis atlygi
nimas priklausys nuo vietovės 

$7.25 Floridoje bet $16 New
Yorko mieste. (WSJ)

•Brazilijai pranešus, 
kad valiutą nuvertins, bir
žų rinkos JAV-ėše smarkiai 
krito. Yra rūpestis, jog Brazi- 

ilijos krizė paveiks kitus Pietų

Amerikos kraštus. (WSJ)
•Yosemite National 

Park, Kalifornijoje prane
ša, kad 1998 metais parko juo
dosios meškos įsibrovė į 1,103 
automobilių - šešiskart daž
niau, negu 1993 m., padaryda
mos 634,595 dol. žalos ir 
suėsdamos nemažai stovyk
lautojų maisto. Keturių durų 
„Honda” ir „Toyota” automo
biliai ir „vans” buvo meškoms 
ypač patrauklūs. Girininkai 
net užtiko meškas, mokančias 
meškiukus, kaip nuplėšti ma
šinų duris ir įlipti pro už
pakalinę sėdynę į bagažinę, 
kur dažnai laikomas maistas. 
(WSJ)

•Naujai išleistas „A 
Civil Action” filmas, pagrįs
tas panašiai pavadinta popu
liaria knyga, dokumentuoja 
liūdną istoriją. Tai yra apysa
ka šešių mirštančių vaikų iš 
Woburn, Mass. ir jų tėvų 
iškeltos bylos, kuri kaltino 
apylinkės dideles įstaigas už 
vaikų mirtį, nes įstaigų che
mikalai užteršė vietinę upę. 
Daugiau kaip 50 teisės mo
kyklų, (jų tarpe Harvard, 
Yale, Georgetown), šiuo metu 
vartoja minėtą knygą, kaip 
vadovėlį. Tačiau spauda da
bar rašo, kad Woburn miesto 
vaikučiai mirė nuo leukemijos 
- o tyrinėjimai parodo, kad 
chemikalai, kuriuos Woburn 
firmos išmetė į upę nėra leu
kemijos priežastis. (NYT, 
WSJ)

•Arizonoje gydytojas 
dr. Biskind, pasižymėjęs 
abortais, suimtas ir apkal
tintas netyčiniu nužudymu 
(manslaughter). Darydamas 
vėlyvo termino abortą, jis pra
dūrė pacientės gimdą ir ją pa
liko klinikoje kraujuoti. Bi
skind buvo anksčiau praradęs 
leidimą praktikuoti mediciną 
Ohio ir Arizonoje. Apkaltinta 
ir klinikos administratorė, 
kuri asistavo aborto metu. 
(AP)

•Pasaulio geriausias 
krepšininkas Michael Jor- 
dan, 36 m. amžiaus, oficialiai 
išėjo į pensiją. Per spaudos 
konferenciją, kurioje dalyvavo 
su žmona, Jordan atsakė į 
žurnalistų klausimus ir pa
reiškė užuojautą nušauto Či
kagos policininko šeimai; lai
dotuvės vyko tą rytą. (Chgo 
Sun-Times)

•Rusijos vyriausias 
prokuroras teigia, kad val
džia gal neteisėtai sunaudojo 
4.8 milijardus dol., kurie pra
eitą liepos mėnesį buvo Tarp

Lietuvos Respublikos Seimo rūmai

LIETUVOJE — PENKI ORO UOSTAI
tautinio valiutos fondo parū
pinti. Jis nesiūlė smulkesnės 
informacijos, bet sakė, kad pi
nigai buvo išleisti prieš prez. 
Jelcin spėjus juos paskirti nu
matytiems tikslams. (WSJ)

•Irano žymiausias dva
sininkas disidentas ragino 
krašto vyriausybę pertvarkyti 
žvalgybos agentūras, kai pa
aiškėjo, jog jose slypi briga
dos, kurios žudo disidentus. 
Prezidento Khatami šalinin
kai parlamente tam pritarė. 
(WSJ)

•JAV ir britų tarpinin
kai sėkmingai išreikalavo, 
kad Kosovo albanai paleistų 
aštuonis jugoslavus kareivius. 
Tačiau tarpininkai teigia, jog 
išsprendė tik vieną krizę, o 
karo pavojus nėra sumažėjęs. 
Tuo tarpu Kosovo sukilėliai 
žada nutraukti visus susitiki
mus su užsienio tarpininkais 
jeigu serbai neišlaisvins pa
reikalautų albanų kalinių. 
(Chgo. Trib., WBBM)

•Pereitos savaitės žu
dynėse Konge (anksčiau 
pavadintame Zaire), kuriąs 
iškėlė katalikų žinių agentū
ra, žuvo šeši Raudonojo Kry
žiaus darbininkai. Iš viso 
buvo nužudyti keli šimtai 
žmonių.

Kongo 5 mėn. ilgumo pilieti
nis karas yra po Antro pasau
linio karo didžiausias karas 
Afrikoje. Septyni vietiniai 
kraštai aktyviai kovoja - visi 
su įvairiais tikslais, o užnu
garyje įsivėlę dar kiti aštuoni 
Afrikos kraštai - jų tarpe Li
bija ir Pietų Afrika. (NYT, 
WSJ)

•Angolos karinės zonos 
miestuose humanitariniai
skrydžiai buvo sustabdyti po 
to, kai Unitą sukilėliai nušovė 
du JT lėktuvus. Spėjama, kad

Jei nebus sustabdyta 17 
mln. litų valstybės mokesčių 
mokėtojams kainuosianti Ne
ringos oro uosto p’ėtra, Lietu
va 1999 m. jau turės net 5 
tarptautinius oro uostus. Vi
siems šiems oro uostams ne
stinga dosniai iš valstybės ka
sos seikėjamų šimtų milijonų 
litų. Stigo ir stigs tik dviejų 
dalykų — keleivių ir krovinių,
— rašo „Lietuvos rytas”. 

Latvija ir Estija turi po
vieną tarptautinį oro uostą, o 
Lietuvos valdžia į keturių oro 
uostų perstatymą yra nu
sprendusi investuoti 312,3 
mln. litų. Dar 17 mln. litų 
atiduota Kuršių nerijos oro 
uosto statybų darbams.

Oro transporto specialistai 
stebisi, kad pagrindiniam Lie
tuvoje oro uostui Vilniuje per
nai iš valstybės biudžeto skir
ta vos 3 mln. litų, o visiškai 
neperspektyvaus oro uosto 
statybai Kuršių nerijoje — net 
17 mln. litų. 50 km nuo stato
mo naujo Neringos oro uosto 
esantis Palangos oro uostas 
dirba vos 20 proc. pajėgumu. 
Neringos meras Stasys Mike
lis, pastatęs oro uostą, tikisi į 
Neringą privilioti turistų. Ta
čiau turizmo bendrovių atsto
vai ir ekonomikos ekspertai 
kritikuoja tokias svajones.

Oro transporto specialistai 
milijonines investicijas į Ne
ringos oro uostą vadina abso
liučiai beviltiškomis. Buvusio 
Toronto oro uosto komercijos 
direktoriaus Leono Radze
vičiaus pirminiu skaičiavimu,

toje apylinkėje greitai atsiras 
maisto trūkumas. (WSJ)

jeigu per dieną į neriją at
skristų du‘lėktuvai, vieno jų 
nusileidimas oro uostui kai
nuotų 6,500 litų. Maždaug 
tiek kainuoja didžiojo 400 
vietų „Boeing” nutūpimas di
džiausiuose pasaulio oro uos
tuose. „Kokia oro bendrovė su
tiks su tokiais įkainiais ir ką 
laimės Lietuvos valstybė, 
turėsianti subsidijuoti nuo
stolingą oro uostą?” — klausė
L. Radzevičius.

Skeptiškai naujų oro uostų 
statybas Lietuvoje vertina ir 
užsienio oro bendrovių atsto
vai.

R. Jakutytė

PREMJERO 
REZIDENCIJA DAR

TUŠČIA

Kaip rašo „Respublika”, 
premjero rezidencijos Turniš
kėse remontas baigtas pernai 
spalio mėnesį, tačiau joje iki 
šiol niekas negyvena. G. Vag
norius šiuo metu rezidencijoje 
tik rengia priėmimus sve
čiams iš užsienio, aukštiems 
kitų valstybių pareigūnams, 
tačiau kol kas joje negyvena.

Premjero atstovas spaudai 
Albinas Pilipauskas sakė, jog 
G. Vagnorius dar nėra apsis
prendęs, kada kelsis ir ar kel
sis į Turniškėse esančią rezi
denciją. Dabar premjeras gy
vena Turniškėse 75 kv. metrų 
ploto Alytaus konstrukcijos 
name.

Iš viso rezidencijos remontui 
skirta 2,2 mln. litų. Po remon
to rezidencijoje, statytoje 1938 
metais yra 2 aukštai ir rūsys.

R. Jakutytė

Danutė Bindokienė

Dar vis neįmanoma 
užversti to istorijos lapo
Sausio 13-oji užsienio (jau 

nekalbant apie Lietuvoje gy
venančius) lietuviams atneša 
daug prisiminimų — ir šiur
pių, ir džiuginančių. Šiur
pieji, aišku, mena įvykius prie 
televizijos bokšto ir kitur Vil
niuje 1991 metais, kai, nepa
vykus lietuvių įtikinti, kad at
sisakytų laisvės siekių, so
vietų kariuomenė buvo pa
siųsta tai atlikti smurtu.

Džiuginantys dėl to, kad tai 
buvo kulminacinis taškas, nu
lėmęs visišką okupantų pra
laimėjimą ir užtikrinęs Lietu
vos nepriklausomybės išliki
mą.

Vilnius tuo lemtinguoju lai
ku buvo pilnas užsienio žur
nalistų (kaip keleriais metais 
vėliau Čečėnijoje), kurie, ne
paisydami asmeniško pavo
jaus, įvykius fotografavo, fil
mavo ir paskubomis siuntė 
savo žiniasklaidai laisvame 
pasaulyje. Tai, ką okupantas 
vykdė Vilniuje, jau paskelbu
sios nepriklausomybės atsta
tymą, tad suverenios, vals
tybės sostinėje, sukrėtė ir ei
linius Vakarų piliečius, ir val
stybių vyriausybes. Nereaguo
ti ar abejoti Maskvos kėslais 
jau niekas negalėjo, todėl Gor
bačiovui nebeliko nieko kita, 
kaip nusileisti. Netrukus po 
to sugriuvo, daugiau kaip 70 
metų atsargiai, rūpestingai 
statytas, Sovietų Sąjungos ir 
raudonojo bolševizmo kortų 
namelis.

Lietuviams belieka dėkoti 
Aukščiausiojo ir jo Motinos 
globai, kad visas pavojingasis 
nepriklausomybės atkūrimo 
procesas tekainavo 14 gyvy
bių. Nęrs kiekviena gyvybė 
yra brangi, tačiau, logiškai 
pagalvojus, tokį nedidelį 
skaičių aukų, kuomet maža 
tauta stojo savo teisių ginti 
prieš nepalyginamai didesnį 
ir stipresnį priešą, vis tik gali
ma vadinti stebuklu.

Praėjus nuo to laiko aš- 
tuoneriems metams (o nuo ne
priklausomybės atkūrimo ak
to pasirašymo — dar dau
giau), Lietuva vis dar negali 
užversti to laikotarpio istori
jos lapo. Tebetęsiama vadina
moji Sausio 13-osios pervers
mo iniciatorių byla, kuri, de
ja, vėl pertraukta dėl vieno 
kaltinamųjų ligos. Čia per
šasi palyginimas su kita sena 
byla, kurios akimirkas teko 
matyti vienoje lietuvių televi
zijos laidoje Čikagoje. Sausio 
13-osios bylos teisiamasis Leo
nidas Bartaševičius yra gydo
mas ligoninėje, jo sergančio į 
teismo salę niekas kėdėje ar

vežimėlyje neatvežė... Mini
moje TV laidoje matėme tei
siamąjį Lileikį, kurio išvaizda 
sukėlė ir pasibaisėjimą, ir 
pasipiktinimą: vargiai ir kon
centracijos lageriuose žmogus 
galėjo būti labiau ligų iš
vargintas. O vis tik tas pusiau 
besąmonės senukas buvo ati
temptas į teismo salę...

Galbūt netrukus vis dėlto 
bus įmanoma užversti vieną 
skaudaus okupacinio laikotar
pio istorijos lapą, nes š.m. 
sausio 13 d. Lietuvos vyriau
sybės posėdyje buvo priimtas 
teisės aktų pluoštas, pa
ruoštas pagal įstatymą „Dėl 
SSRS valstybės saugumo ver
tinimo ir NKVD, NKGB, 
MGB, KGB organizacijos kad
rinių darbuotojų dabartinės 
veiklos”. Tokių buvusių kagė
bistų ir kitų „istų” Lietuvoje 
šiuo metu gyvena apie 400. 
Kaip tvirtina Lietuvos Gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinė di
rektorė Dalia Kuodytė, yra 
išlikusios visų kadrinių dar
buotojų kartotekos, įskaitos 
lapai, tad, archyvų požiūriu, 
nėra jokių kliūčių vykdyti nu
tarimą ir įstatymą. Sąrašą su
darė Lietuvos Genocido tyri
mo centras, vykdydamas nuo 
š.m. pradžios pradėjusį galioti 
įstatymą, ribojantį sovietinio 
saugumo kadrinių darbuotojų 
dabartinę veiklą. Kaip prisi
mename, įstatymas sukėlė 
ginčų tarp prezidentūros ir 
Seimo. Nuo įstatymo įsiga
liojimo pradžios buvusiems 
saugumiečiams dirbti valdžios 
bei valdymo institucijose bus 
draudžiama 10 metų.

Nepaisant, kad grupė;Seimo 
narių jau kreipėsi į'K&hš'fltu- 
cinį teismą, reikalaudama pa
aiškinti, ar šio įstatymo nuo
statos neriboja žmogaus teisių 
ir privačių ūkio subjektų veik
los, vyriausybė pritarė Bau
džiamojo kodekso papildymui, 
numatančiam, kad piktybinis 
vengimas vykdyti įstatymo 
reikalavimą, t.y. atleisti dar
buotoją, baudžiamas laisvės 
atėmimu iki trejų metų arba 
bauda.

Tai nėra keršto ieškojimas, 
kaip nekurie Lietuvos politi
kai mėgina aiškinti, o papras
tas valstybės saugumo reika
las — jeigu šie asmenys 
pasižymėjo lojalumu okupaci
nei vyriausybei ir vykdė jos 
valią, jie negali staiga „per- 
siversti per rankovę” ir būti 
pareigingi laisvos Lietuvos pi
liečiai. Patikimumas tokiais 
žmonėmis visuomet kels abe
jonių.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

t

Nr. 105 (Tęsinys)

Anoje pusėje yra kūdra. Kiek 
užkandę galėsime ir pasitaškyti. Prašau.

— Atleisk, bet man nepatogu. Noriu, kad leistu- 
■ mėt man apsirengti, — rimtai prašneko Aldona.

— Jeigu toks tamstos noras. Nežinau, kaip jo, bet 
mano akims tai bus daug liūdniau. Bet prašau. Ta 
pastogė prievartos nepažįsta.

Ir atsisuko į mane:
— Mudu tuo tarpu galim apsidairyti.
Vėl susigriebęs žengė į Aldonos pusę:
— Koks aš netašytas. Kol mudu čia dairysimės, 

tamsta nueik į vidų ir persirenk. Rasi ir vonią ir visa 
kita, ko tik gali prireikti. i

— Ačiū, bet aš persirengsiu ir čia. Jūroje nesi- 
taškiau.

— Tamstos valia, tamstos valia. Aš tik pagalvojau, 
kad gal...

Nebaigęs sakinio paėmė mane už parankės. Kai 
paėjom kelis žingsnius, pradėjo:

— Sakyk, kaip tu su ja? Iš karto pagalvojau, kad 
; žmona, o tu — kaimynė. Ar taip sau su dailia kaimyne 

išvažiavot?.. Na supranti. Tiek to... Čia tavo reikalas.
Ar vedęs? Tada juk su Živile jau buvot kaip ir.

— Ne. Nebuvo progos nei laiko, — į lengvąją pusę 
pasukau.

— Bet ar užtenka su dailia kaimyne į šoną savaitę 
kitą nusmukti?

— Kodėl tau nusmukti? Ar su kaimyne tegalima 
tik nusmukti?

— Tik neįsižeisk. Aš nelinkęs kapliuotis, bet kai 
taip netikėtai susitikom, atsivėrė seni laikai, tai užėjo 
senoviškai draugo plaukus pakedenti. Juk dar neuž
miršai kaip kedendavomės ir vis geruoju, vis gražiuo
ju. O sakyk iš ko duoną valgai?

— Iš darbo, kaip ir daugumas to krašto žmogelių.
— Tik nesakyk, kad iš juodo. Rankas jau mačiau. 

Kasdien sveikinuos su iš juodo darbo gyvenančiais.
— Gal ir ne visiškai iš juodo. Dirbu vaistų fabri

kėlyje.
— Pilstai į buteliukus?
— Gal ir ne visiškai. Esu vienas iš to fabrikėlio 

viceprezidentų.
— Tai ar aš ne kvailas. Juk galėjau matyti ir iš 

mašinos, ir iš palydovės. O kalbant apie ją. Baisiai 
patraukli moteriškė. Atvirai pasakyk, ar judu tikrai 
tiktai kaimynai?

Paniežėjo atverti, kokiais žodžiais jis tą pačią pat
rauklią moteriškę ką tik buvo išdėjęs. Taip buvo leng
va. Tik porą žodžių ir žiūrėti, kaip pasikeis veidas. O 
gal nepasikeis. Juk žmogus gal gali taip pasikeisti, 
kad daugiau besikeisti nebegali. Taip pat kaip augi
mas, Susitramdžiau ir tepasakiau:

— Tiktai.
— O kaip Živilė?

— Nužudė Sibire.
— Nužudė?
— Ar tenai nutremtų daug kas savo mirtim mirė? 

Koks skirtumas: badas, šaltis, išsekimas.
— Rupūžės!
— Bet ir man nužudyta tebėra gyva.
Valandėlę pažiūrėjo net nemirksėdamas tiesiai į 

akis. Maniau, kad pratrūks juoku, bet palietė ranka 
petį, nusigrįžo ir kelis akimirksnius žiūrėjo į pro pušų 
šakas dulsvantį ežerėlį.

— Va, pažiūrėkim, — parodė ranka į tą pusę. — 
Kai nupirkau sklypą ir ėmiau knistis, vienas kitas 
juokėsi. Sakė, kam. Pats į tą brūzgyną juk nelįsi, o 
pirkti niekas nepirks. O aną dieną kažin kokio pini- 
guočio, spėju, kad iš Kennedy gengės, tik aplink pasi
dairęs siūlė keturis šimtus. Neparduosiu. Jeigu pinigų 
būtų badas, ar geresnę vietą užtikčiau, tada gal, bet 
ir ne už tiek. Jeigu tiek siūlo, tai duotų ir dvigubai. Ir 
Riva sako, kad gerai galvoju.

Jam šnekant atėjo ir Aldona. Persirengusi kaip bu
vom išvažiavę: tamsiai pilkom kelnėm, tamsia palaidi
nuke. Atrodė lyg labiau paūgėjusi ir palieknėjusi negu 
vaikščiojom pajūry. Gal todėl, kad buvo įsistojusi į pu- 
saukščiais kulniukais šviesius batelius. Ir veidą spėjo 
pasišviežinti, bet Kazys jos lyg ir nematė. Šnekėjo net 
į jos pusę negrįžtelėjęs. Jo kalbėjime pagavęs plyšį, 
įterpiau.

— O tu kaip? Atrodo, kad pusmilįjoms tau ne toks 
didelis pinigas. Ką tu veiki? Aukso kasyklas užtikai?

— Galėtum sakyti ir taip. Tavo patarimo paklau
siau. Kai po karo visi grūdosi į stovyklas, šoko, daina

vo, per galvas vertėsi, kad visokiems anglų, prancūzų, 
amerikiečių pašlemėkams įtiktų, atsiminiau tavo pa
tarimą. Gal tu jau ir užmiršai. Gal ir ne. Greičiausiai 
ir pats pagal tą patį gyveni. Atsimeni aną vokiečio 
kiemą, kai rusai Gumbinę daužė? Tada nežinojom, tik 
vokietis taip spėjo. Juk tada pasakei, kad kiekvienas 
turi savo galva pats už save muštis. Žodžiai gal ir ne
buvo tie patys. Tu juos visada mokėjai geriau pasaky
ti, bet mintis ta pati. Jos nepamečiau. Nors tada ir 
neatrodė kažin kas, bet prilipo ir liko prilipusi. Laukė, 
matytis savo valandos. Kai visi ėmė lėkti į stovyklas, 
nulėkiau ir aš. Pasidairiau, pasidairęs nusispjoviau ir 
išėjau mokytis. Juk žinai, kad buvau įpusėjęs elektros 
inžinerįją, pakeičiau ją į architektūrą. Darbo turėjo 
ateiti begalybė. Juk žinai, į ką visi miestai buvo pa
versti. Bet vokiečiai buvo, yra ir turbūt amžinai bus 
tik vokiečiai. Diplomą davė, bet teisių ne. Jeigu nori, 
eik pas vokietį už braižytoją. Rupūžės, sakau. Kam 
jau kam, bet jums tai nevergausiu. Man taip buvo, lyg 
vėl prakeiktą auslanderį varytų apkasų kasti. Kaip tik 
tuo metu atsidarė kelias į Ameriką. Ne ką geresnį 
darbą pradžioje gavau ir čia. Bet kartu galėjau eiti ir į 
mokyklą. Taip nieko ir nemačiau, nei Europos nei 
Amerikos, bet kilau. Maniau, kad kilau. Pagal tavo 
siūlymą. Nuo braižytojo nuėjau į projektuotojus. Gal ir 
būčiau užsikasęs, kaip ir tu, kokio viceprezidento ar 
kokio kito panašaus patogioje kėdėje, jeigu ne Riva. 
Kartu dirbo tokia šmaikšti žydukė. Nepasakytum. Vi
siškai nužydėjusi. .Mėgo šonkauliukus, kiaušinius su 
paskrudintais lašiniukais. Kumpį gal ne taip labai, 
bet nemojo ranka nė į tą. (B.d.)
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MŪSŲ ŠEIMOSE
LIETUVAI NUSIPELNĘS 

MIŠKININKAS

Jaunavedžiui Rimgailė (Kondrataitė) ir Tomas Viskantai pro tautinių 
juostų vartus žengia savo vestuvių pokylin.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 
LOS ANGELES

Jau trys mėnesiai prabėgo 
nuo saulėtos spalio 1*7 d., kai 
susituokė Rimgailė Kondra
taitė ir Tomas Viskanta, o ves
tuvių įspūdžiai dar gyvi. Ves
tuvių apeigos įvyko gražioje 
St. John Fisher bažnyčioje ant 
jūros kranto, Palos Verdes Pe- 
ninsula. Jaunuosius sutuokė 
kunigas Stanislovas Anužis, 
kuris prasmingame ir įžval
giame pamoksle priminė ve
dybų svarbų ir įsipareigojimą, 
o jaunieji pasirinktomis jaudi
nančiomis maldomis reiškė 
savo meilę vienas kitam ir gi
lų tikėjimą Dievu. Šventų 
Mišių metu griežė styginis 
kvartetas ir giedojo solistė Ai- 
mee Butler.

Vestuvių eiseną įvedė Diana 
Viskantaitė, Tomo dešimties 
metų sesutė; ją sekė Rim- 
gailės pusseserė Alina Naujo- 
kaitytė ir pamergės Asta Va- 
lentinaitė, Sanda Simanavi
čiūtė, Currie Hyde, Stephanie 
Smith ir vyriausia pamergė 
Gayle Bogar.

Tomo Viskantos vyriausias 
pabrolys buvo jo vaikystės ge
riausias draugas Chad Heitz- 
ler, pabroliai — Dovas Zau
nius, Paulius Kudirka, jauno
sios brolis Vidmantas Kondra- 
tas ir, turbūt daugiausiai 
rūpinęsis iškilmių sklandumu, 
Tomo brolis Paulius Viskanta, 
kuris svečius ir pasitiko, ir 
išlydėjo, ir po vidurnakčio do
vanas į automobilius krovė. O, 
kad visi tokius gerus broliu
kus turėtų!

Rimgailė ir Tomas susipa
žino prieš ketvertą metų Lie
tuvių sporto šventėje New 
Yorke. Rimgailė augo Ameri
kos sostinėje Washingtone, 
kur lankė šeštadieninę mo
kyklą, šoko ir dainavo lietuvių 
jaunimo ansamblyje. Yra bai
gusi aplinkos apsaugos moks
lus ir vieną vasarą stažavosi 
Vilniuje, Aplinkos apsaugos 
ministerijoje. Jos tėvai yra 
Skirmantė ir Ramūnas Kon- 
dratai. Skirmantė yra buvusi 
Undersecretary of HUD ir da
bar užimanti aukštas pareigas 
Hudson Institute. Dr. Ramū
nas yra skyriaus vedėjas gar
siame Smithsonian institute.

Tomas Viskanta gimė ir 
augo Los Angeles, buvo akty
vus sportininkas, daug metų 
lankė šeštadieninę mokyklą, 
priklausė „Spindulio” jauni
mo ansambliui, buvo aktyvus 
skautas. Baigė biologiją Uni- 
versity of Colorado, o dabar tę
sia studijas Eastern Virginia 
Medical School, kur planuoja 
įsigyti gydytojo asistento spe
cialybės magistro laipsnį.

Tomo tėvai yra Birutė ir Zig
mas Viskantai. Birutė yra ak

tyvi visuomenininke, Ben
druomenės komitetų uoli dar
bininkė, buvusi ilgametė Aka
deminio skautų sąjūdžio sky
riaus pirmininkė. Zigmas Vis
kanta yra Lietuvių Bendruo
menės Vakarų apygardos pir
mininkas, darbštus įvairių ko
mitetų narys.

Nieko stebėtino, kad tokių 
talentingų ir darbščių lietu
viškų tėvų vaikai, rišami savo 
lietuviškų šaknų, nugalėdami 
atstumus, surado vienas kitą 
net gyvendami — viena Atlan
to, o kitas Ramiojo vandenyno 
pakraščiuose. Ir taip gera 
buvo vestuvių dieną matyti jų 
spinduliuojančius veidus.

Vestuvių vaišės vyko Los 
Verdes Country Club, kur, 
saulei leidžiantis į jūrą, trys 
šimtai svečių skanavo puikius 
užkandžius. Puotą linksmai 
pravedė Andrius Kudirka. Da
lyvavo Rimgailės seneliai iš 
Connecticut, Balys ir Alė Kon- 
dratai, energingi visuomeni
ninkai; dalyvavo ir Tomo mo
čiutė Genovaitė Viskantienė, 
šiais metais šventusi savo 90 
metų jubiliejų. Iš Washingto- 
no atvyko Rimgailės teta Sigi
ta Naujokaitienė su šeima, iš 
Indianos — Tomo dėdė dr. Ro
mas Viskanta su šeima; atvy
ko ir daug jaunųjų draugų iš 
arti ir toli...

Zigmas Viskanta tarė trum
pą, prasmingą sveikinimo žo
dį, o Rimgailės tėvelis poe
tiškai ir jausmingai sveikino 
jaunuosius. Kelios jaunosios 
draugės juokino svečius pa
sakodamos apie bendras stu
dijų dienas, o Dovas Zaunius 
jaudinančiai prisiminė keletą 
epizodų. Danguolės Varnienės 
vadovaujamo „Spindulio” an
samblio šokėjos sutiko jaunąją 
su tradicine „Sadute” ir abu 
jaunieji įsijungė į „Rezginėlės” 
sūkurį.

Kelių kartų svečiai smagiai 
šoko grojant devynių asmenų 
orkestrui. Po vidurnakčio bu
vo galima atsigaivinti įvairio
mis kavomis, kad visi laimin
gai grįžtų namo. Daug darbo 
ir meilės buvo įdėta planuo
jant tokias šaunias vestuves. 
Reikia tik dar kartą palinkėti 
jauniesiems daug daug lai
mės, o juos mylintiems rū
pestingiems tėveliams sveika
tos ir... vaikaičių.

Dalia S.

BUS PAGERBTA 
MARIA RUDIENĖ

Šių metų sausio mėn. vyk
siančiame Maria High School 
metiniame „Sniego gniūžtės” 
pokylyje bus Maria Juozaitis 
Rudienės ypatingas pagerbi-

Ne vienas vyresnės kartos 
lietuvis išeivijoje, prieš 55 me
tus raudonojo okupanto pri
verstas palikti savo gimtąjį 
kraštą, ir šiandien tebegyvena 
anuomet kvėpuotu tėviškės 
oru, tebevaikšto jos laukais ir 
takeliais, tebegirdi Lietuvos 
girių ošimą.

Tokiais yra Jonas ir Juzefą 
Žebrauskai, tvirti lietuvybės 
išlaikytojai išeivijoje, dosnūs 
labdaros dalyviai čia ir tė
vynėje, Draugo fondo garbės 
nariai. Miškininkas Jonas Že
brauskas, buvęs Kauno urė
dijos Turžėnų girininkijos giri
ninku, Lietuvos miškininkų 
sąjungos išeivijoje kūrėjas ir 
jos pirmininkas, LMS garbės 
narys buvo labai pagerb
tas Lietuvoje, Karmėlavoje 
1998.11.13. jam, dar esančiam 
gyvam ir tvirtam, memora- 
linės lentos atidengimu. Apie 
šias iškilmes plačiai aprašė 
„Lietuvos aidas” 1998.12.29

Jonas ir Juzefą Žebrauskai.

RENGINYS BRONIAUS 
KVIKLIO PRISIMINIMUI

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusį rudenį, lapkričio 
10 d. būtume minėję žymaus 
Čikagos lietuvių veikėjo Bro
niaus Kviklio 85-sias gimimo 
metines. Tačiau šio darbštaus, 
daug lietuviams nusipelniusio 
vyro jau neturime gyvųjų tar
pe: jis amžinybėn iškeliavo 
1990 m. rygpjūčio 28 d.

Kas yra Br. Kviklys, čia aiš
kinti nereikia, nes jo pėdsakus 
užtinkame įvairiose veiklos sri
tyse. Nepaisant, kad jis yra

mas - ji bus įtraukta į Maria 
High School Alumnae Hali of 
Fame sąrašus.

Lankydama Šv. Kazimiero 
akademiją, M. Rudienė pasi
žymėjo ypatingai gerais pažy
miais ir toliau tęsė mokslus 
DePaul universitete, įsigyda- 
ma Bachelor of Arts ir Master 
of Education laipsnius. Ji yra 
dosni aukotoja, geradarė, 
daug padėjus seselėms kazi- 
mierietėms bei Maria High 
School; nuo 1970 m. eina Sese
lių kazimieriečių labdaringos 
draugijos pirmininkės parei
gas. M. Rudienė neužmiršo ir 
Lietuvos; drauge su vyru An- 
thony Rudis, neseniai ten 
padėjo atstatyti bažnyčią. Ji 
taip pat jau daug metų yra 
BALFo centro valdybos pirmi
ninkė.

„Sniego gniūžtės” banketas, 
paremti Maria High School, 
vyks šeštadienį, š.m. sausio 23 
d., 6:00 v.v., Silver Lake Coun
try Club, Oriand Park. Bus 
vakarienė, šokiai. Informaci
jos teikiamos, skambinant tel. 
(773) - 925 - 8686, ext. 16.

Maria Juozaitis Rudienė

laidoje, per visą 14-tąjį pus
lapį aprašydamas miškininko 
Jono Žebrausko kelią Lietuvos 
miškų tarnyboje, tremtyje Vo
kietijoje ir emigravus į Ame
riką. Straipsnyje apie savo ke
lionę kartu su žmona agro
nome Juzefą, kuri tapo medi
cinos sesele Čikagoje, apie 
savo dvi dukreles kalba pats 
solenizantas, 92 metų am
žiaus sulaukęs Jonas Žeb
rauskas. Gabaus „Lietuvos 
aido” žurnalisto Jono A. Pa- 
triūbavičiaus straipsnis, pava
dintas „Nepalikęs tėvynės 
sugrįžo namo” labai spalvin
gai parašytas, su nuotrau
komis, reikalaująs paties 
straipsnio paskaitymo „Lietu
vos aide”.

Sveikindami Joną Žeb
rauską su memoralinės lentos 
atidengimu Lietuvoje linkime 
ilgiausių metų!

Br. Juodelis

Bronius Kviklys

baigęs ekonomijos mokslus 
(Vyt. Didžiojo un-to Teisių fa
kultete), tačiau didžiąją savo 
gyvenimo dalį praleido su 
spauda ir knygomis. Šalia 
kitų darbų, jis 1968-1980 me
tais dirbo „Draugo” dienraščio 
redakcijoje.

Br. Kviklio išleistųjų knygų 
sąraše pagrindines vietas už
ima kraštotyrinis 4-tomų vei
kalas „Mūsų Lietuva”, pra
džioje pasirodęs JAV, o, Lietu
vai atgavus laisvę, pakartotas 
ir Vilniuje. Dar svarbesnis yra 
veikalas „Lietuvos bažnyčios”, 
kuriam prireikė net 6 tomų. 
Abu leidiniai iliustruoti reto
mis, istorinėmis nuotrauko
mis, kurias okupacijos sąly
gomis būdavo labai sunku iš 
tėvynės gauti.

Šalia įvairių savo darbų, Br. 
Kviklys buvo entuziastingas 
kolekcionierius, sukaupęs di
delį lituanistinį archyvą su re
tomis lietuviškomis knygomis, 
periodiniais leidiniais, doku
mentais, nuotraukomis, pi
nigų, pašto ženklų, nuotraukų 
ir kitų retenybių rinkimais.

šį gausų savo archyvą Br. 
Kviklys paskyrė Vyt. Didžiojo 
universitetui Kaune. Jo ekspo
natai sudaro pagrindą VDU 
Išeivijos studijų centre. Todėl 
nenuostabu, kad toje įstaigoje 
buvo prisimintas šis retas

Pipirų ratelio mokinukai.

žmogus jo 85-jo gimtadienio 
proga.

Apie iškilmes plačiai rašė 
„Kauno diena”, 1998 m. gruo
džio 15 d. laidoje. Pasinaudo
dami tuo reportažu paren
giame ir šio straipsnio dalį.

Pagerbimo renginį pradėju
si, Išeivijos studijų centro dar
buotoja D. Kuizinienė pa
stebėjo, jog nebuvo nė vieno 
prelegento, kuris būtų atsisa
kęs dalyvauti šiame vakare, o 
tas, jos teigimu, įrodo kaip Šis 
žmogus yra gerbiamas.

O apie Br. Kviklį kalbėjusių 
asmenų eilė buvo ilga. Tai jo 
dukra, dabar gyvenanti Vil
niuje Rūta Kulikauskienė, 
prof. Egidijus Aleksandravi
čius, prof. Bronius Vaškelis, 
prof. Zigmas Zinkevičius, 
prof. A. Miškinis, magistran
tas Giedrius Globys ir kiti.

Jie visi su dėmesiu ir meile 
prisiminė Br. Kviklį bei jo nu
veiktus darbus. Visų minčių 
atpasakojimui reikėtų nemaža 
vietos. Čia tik norisi pacituoti 
prof. A. Miškinio, kurį laiką 
gyvenusio pas Kviklius, Čika
goje, kalbos dalį. Jis prisiminė 
Bronių Kviklį, kaip kolegą — 
aistringą kolekcionierių, kuris 
niekur nieko nepirkdavo, vis
ką išmainydavo arba iškauly
davo. Nebuvo godus: „rasi 
dublikatų — pasiimk”, pasakė 
jis profesoriui, įsileisdamas į 
savo archyvą.

Smagu, kad kauniečiai gra
žiai prisiminė mūsiškį Br. 
Kviklį ir jį viešai pagerbė. 
Būtų gražu, jog ir Čikagoje 
būtų surengtas jo pagerbimas, 
nes dar turime ir čia pakanka
mai daug žmonių, kurie su juo 
dirbo, bendravo, veikė ir jį 
vertino.

Lietuvos laisvės gynėjas, savanoris 
Juozas Juraitis gavo kario savano
rio pažymėjimą.

KARYS - 
SAVANORIS

Lietuvos Respublikos vy
riausybė 1997 metais sausio 
23 d. nutarimu paskelbė ne
priklausomybės gynėjais ka
riais savanoriais pokario kovų 
ir rezistencijos dalyvius, ko
votojus su ginklu už Lietuvos 
Laisvę ir Nepriklausomybę. 
Tačiau šį garbingą kario sa
vanorio vardą galės nešioti tik 
tie, kurie gaus iš Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos centro pasipriešinimo daly

vių (rezistentų) teisių nustaty
mo komisijos patvirtintą pažy
mėjimą. Pasitinkant Lietuvos 
Respublikos kariuomenės 80- 
mečio jubiliejų, pirmasis kario 
savanorio pažymėjimą Vilka
viškio rajone, Opšrūtuose gi

Maironio lituanistinės mokyklos mokinukė smalsiai apžiūrinėja plakatą, 
kuriame - „Saulutės” globojamų našlaičių nuotraukos. Per šios mokyklos 
Padėkos dienos vąjų mokiniai Lietuvos vaikučiams atnešė ypač daug do
vanų.

PLC nuolatiniai rėmėjai Zenonas ir Vanda Petkai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE

ŽEMIAUSIOS KAINOS Į VILNIŲ

Chicago $399.00 
Newark $350.00

Specialios kainos skrydžiams į Vilnių 
iš įvairių JAV miestų.

Baltimore
Cleveland
Denver
Detroit
Los Angeles
Minneapolis
Omaha
Orlando
San Francisco
Tampa

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius.
* * *

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime.

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

Tel. 708-422-3000, 800-422-3190 
Fax 708-422-3163

męs, Igliaukos apylinkėse 
1946-1947 metais partizana
vęs, gavo Juozas Juraitis. Da
bar šis pasipriešinomo kovų 
dalyvis gyvena Vilkaviškio ra
jone, Stirnėnų kaime.

R. Eidukevičius

$480.00
$540.00
$564.00
$504.00
$594.00
$504.00
$582.00
$504.00
$594.00
$504.00
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Prieš keletą mėnesių suėjo 
50 metų', kai 1948 spalio 30 
dieną į New Yorko uostą 
įplaukė pirmasis laivas su iš 
Vokietijos į JAV atvyks
tančiais DP (Displaced Per- 
sons — išvietintaisiais asme
nimis). Antrojo pasaulinio ka
ro metu Vokietijoje iš įvairių 
kraštų atsiradę pabėgėliai, po
litiniai kaliniai ir darbams 
atvežti žmonės, karui pasibai
gus, UNRRA organizacijos po
tvarkiais, 1945 metais buvo 
pradėti telkti į specialias DP 
stovyklas. Jos daugiausia bu
vo įsteigtos vokiečių karei
vinėse. Vien lietuvių pabėgė
lių tuo metu Vokietijoje buvo 
apie 60,000. Tokių tremtinių 
— žmonių be saugios galimy
bės grįžti į savo gimtuosius 
kraštus — likimas buvo ne
aiškus. Sovietai reikalavo juos 
grąžinti, Vokietija norėjo jais 
atsikratyti, emigracija į kitus 
kraštus vyko labai palengva.

Tačiau tuo metu Amerikoje 
atsirado pastangos įtikinti vy
riausybę išleisti naują įstaty
mą, leidžiantį nuolatiniam ap
sigyvenimui atvykti bent po
rai šimtų tūkstančių karo 
išvietintų asmenų. Su dėkin
gumu reikia prisiminti, kad 
prie tokio įstatymo išleidimo 
ir priėmimo savo dideliu dar
bu ir įtaka prisidėjo ir tuome
tiniai Amerikos lietuviai, ypač 
BALFo ir ALTo organizacijų 
vadovai bei nariai. Tad, visų 
gerų žmonių pastangomis, 
1948 birželio 18 d. toks naujas 
įstatymas — Displaced Per- 
sons Act 774 — buvo JAV Se
nato priimtas, o birželio 25 d. 
jį pasirašė ir patvirtino JAV 
prezidentas Harry Truman. 
Pagal tą įstatymą, emigracija 
prasidėjo jau 1948 metų ru
denį. Pats pirmasis laivas 
„General Black” su pirmai
siais imigrantais atplaukė į 
New Yorką spalio 30, šešta
dienį.

Iš įvairiuose Vokietijos mies
tuose išsklaidytų DP stovyklų 
spalio viduryje pajudėjo pir
mieji, gavę teisę važiuoti į 
Ameriką, asmenys. Iš Hanau 
stovyklos traukinys mus iš
vežė spalio 13 d., trečiadienį. 
Apie šį įvykį taip rašė Hanau 
Lietuvių tremtinių bendruo
menės komiteto kasdien lei
džiamas „Informacijos biule
tenis” savo 1948 spalio 14 d. 
(746) numeryje:

„Vakar iš Hanau lietuvių 
stovyklos išvyko pirmieji emi
grantai iš 44 asmenų pagal 
priimtą bilių į USA. Tenka 
džiaugtis, kad be viengungių 
išvyko ir 12 šeimų. Pažy
mėtina, kad jų tarpe buvo dr. 
Kuša su šeima ir Emigracijos 
skyr. tarnautojas stud. Bau- 
žinskas Juozas, kuris daug 
kur prisidėjo savo darbu, o 
taip pat pravedė Frankfurto 
radiofone lietuviškų dainų 
pusvalandį. Išvyko į USA ir 
buv. stovyklos vadovo dr. Gy
lio sūnūs. Visus išvykstančius 
išlydėjo didelis būrys artimųjų 
bei draugų”.

Buvome nuvežti į Šiaurės 
Vokietijoje esantį Butzbach 
miestą, apgyvendinti perei
namojoje tremtinių stovykloje, 
buvusiose kareivinėse. Iš ten 
po kelių dienų ir įvairių for
malumų pajudėjome į Bre- 
menhaven uostą, iš kurio spa
lio 20 ar 21 d. laivu „General 
Black” išplaukėme į Ameriką. 
Tai buvo JAV kariuomenės 
transportinis laivas, karo me
tu naudotas Amerikos karių 
pervežimams, tad be didelių 
turistinių patogumų, tačiau 
mums — po kelerių stovykli
nio gyvenimo metų ir valgyto 
maisto —jis buvo puikus.

Laive buvo 813 išvietintųjų 
asmenų (jų tarpe apie 145 lie

tuviai), neįskaitant personalo 
ir keleto amerikiečių žurna
listų. Oras kelionės metu ne
buvo labai blogas, gal tik prieš 
pat kelionės pabaigą porą 
dienų atrodė, kad „keliaujame 
į Rygą”, o ne į New Yorką. 
Laive buvo išleisti ir keli, 
pačių keliaujančių redaguoti, 
biuletenio „DP Courier” nu
meriai, o paskutinę dieną pa
sirodė dar vienas, pavadintas 
„Atlantic Wave”. Juose vokiš
kai ir angliškai buvo įdomios 
informacijos apie kelionės eigą 
ir Ameriką.

Kelionė užtruko 10 dienų. 
Spalio 30, šeštadienio vidur
dienį, praplaukėme pro Lais
vės statulą, o dar už poros va
landų New Yorko uoste atke
liavusiuosius pasitiko JAV 
valdžios ir NCWC (National 
Catholic Welfare Conference) 
atstovai, New Yorko meras, 
kardinolas Spellman, BALFo 
atstovai, Juozas Laučka, žur
nalistai ir atvykusiųjų gi
minės. Vos pora dienų buvo 
likę iki prezidentinių rinkimų, 
tačiau New Yorke didžiosios 
spaudos puslapiuose šis DP 
atvykimas buvo gana plačiai 
aprašytas. Pirmadienio „New 
York Times” pirmame pus
lapyje atvykimas buvo iš
samiai ir su kai kuriomis lie
tuvių pavardėmis paminėtas. 
O savaitinis katalikų laik
raštis „The Tablet” už kelių 
dienų pirmame puslapyje įsi
dėjo net ir nuotrauką su 
užrašu: „Stalino aukos at
vyksta į Brooklyną”.

NCWC pareigūnai kiekvieną 
atvykėlį apdovanojo, išdalin
dami po penkis dolerius naujo 
gyvenimo pradžiai. Su tais 
penkiais doleriais prasidėjo nau
jas gyvenimas, įsikūrimas vi
sai naujose sąlygose, mokyma
sis anglų kalbos, nevengimas 
bet kokio darbo. Prasidėjo ir 
lietuviška veikla — idealis
tinė, be jokio užmokesčio — 
atkuriant lietuvišką spaudą, 
steigiant organizacijas, besi
rūpinant pavergta tėvyne...

Tai prasidėjo prieš 50 metų. 
Po šio pirmojo laivo tais pa
čiais metais turbūt atplaukė 
dar vienas, o 1949-1950 me
tais jau gana didelis DP skai
čius pasiekė Amerikos kran
tus.

•Kražiai. Lapkričio 21 d. 
Kražiuose paminėtos 105- 
osios Kražių skerdynių meti
nės. Ta proga Kražių bažny
čioje šv. Mišias koncelebravo 
vyskupas J. Boruta,SJ, vysku
pas E. Bartulis, svečias iš 
Austrijos kun. dr. tėvas Lo- 
thar Lies, SJ, Šiaulių vysku
pijos kancleris kun. A. Gru
šas, Užvenčio klebonas R. Če- 
kavičius ir Kražių klebonas A. 
Budrius.

Kur jie šiandien? Prieš 40 metų, 1959 m. sausio 17 d. „Drauge” buvo išspausdinta ši nuotrauka. Lietuvių stu
dentų sąjungos Urbanos skyrius, iš kairės I eilė (sėdi): Vainauskaitė Danutė, Kaminskaitė Lina, Galbuogytė 
Nijolė, Pauliūtė Irena, Stanaitytė Daila, Brenčiūtė Milda, Kriauėiūnaitė Vita, Kizlauskaitė Giedrė, Jucevičiūtė 
Vida, Jasėnaitė Nijolė, Avižienytė Aldona, Rimkutė Genė, Abramikaitė Vijoleta, Langytė Irena, Gelažiūtė Jūra, 
Verbickaitė Dalia; II eilė: Jasaitytė Lilija, Dobaitė Žibutė, Mogenytė-Walker Aldona, Čerškutė Vita, Gudaitytė 
Gražina; III eilė: Šlapkauskas Algis, Slanėnas Julius, Zakaras Povilas, Punkrys Raimundas, Kašuba Romual
das, Matulionis Raima, Rūbas Vytautas, Banaitis Sigitas, Narbutis Leonas, Petrulis Jurgis, Palčiauskas Rimas, 
Paulikas Kęstutis, Skirmuntas Radvila; IV eilė: Kirvaitis Kęstutis, Lintakas Julius, Mišauskas Raimundas, 
Tamašauskas Algis, Variakojis Jonas, Gibaitis Jonas, Kuzmarksis Liudas, Prikockis Vidmantas, Skališius Ed
mondas, Užgiris Šarūnas, Remeikis Tomas, Liubinskas Juozas, Šimonis Edvardas, Radavičius Edvardas, 
Žilinskas Jurgis, Ardickas Vytas.

įvepriklausomybės akto signataro, profesoriaus Stepono Kairio vardas suteiktas naujausiai Kauno Technologi 
jos universiteto (KTU) aplinkos tyrimų laboratorijai. Nuotr. Eltos

Pirmieji lietuviai po Antrojo karo pabaigos iš pabėgėlių stovyklose Vokietijoje atvykę į Ameriką. New Yorko 
uoste juos sutiko įvairių labdaros organizacijų atstovai ir vietiniai lietuviai. Šią nuotrauką-išspausdino Brook
lyne leidžiamas katalikų savaitraštis „The Tablet" 1948 m. lapkričio 6 d. Naujieji emigrantai (iš kairės) — Juo
zas Baužinskas-Baužys, Anastazija Baužinskienė ir Aldona Baužinskaitė.

PAMINĖTOS ST. KAIRIO 
120-OSIOS GIMIMO METINĖS

Sausio 3 d. sukako 120 
metų, kai gimė įvairiapusė as
menybė — 1918 metų vasario 
16-sios Lietuvos Nepriklauso
mybės akto signataras profe
sorius Steponas Kairys. Kau
no technologijos universiteto 
Senatas kartu su Signatarų 
namais surengė iškilmingą 
posėdį, skirtą šio politikos ir 
visuomenės veikėjo, žymaus 
vandentiekio spacialisto, pe
dagogo, publicisto ir rašytojo 
atminimui. Sausio 6 d. univer
siteto Cheminės technologijos 
fakultete buvo atidaryta prof.
S. Kairio aplinkos tyrimų la
boratorija ir prie jos atideng
tas Roberto Antinio (jaunes
niojo) sukurtas skulptūrinis 
ženklas, vaizduojantis tekantį 
vandenį.

„Jūsų gyvenimas — lietuvių 
tautos istorija” — taip sveiki
nime Steponui Kairiui rašė so
cialistų Internacionalo vado
vai 1956 m. balandžio 13 d., 
minint Lietuvos socialdemo
kratų partijos 60-metį. „Jūsų 
partija visuomet stovėjo prie
šakyje Lietuvos žmonių, jų ko
voje už lietuvių tautos nepri
klausomybę, demokratiją ir 
socialinį teisingumą... Mes.no
rime šiuo pareikšti ir Socia
listų Internacionalo padėką už 
Jūsų įnašą bendroje mūsų ko
voje. Tikėdami jos galutine 
pergale, mes taip pat tikime, 
kad išsipildys Jūsų viltys — 
bus atkurta Nepriklausoma 
Lietuva, laisvė ir demokratija 
suklestės Jūsų valstybėje...” 
— buvo teigiama sveikinimo 
telegramoje.

Pasak S. Kairio buvusio stu

dento ir bendradarbio kau
niečio profesoriaus Broniaus 
Petrulio, buvusio kolegos pa
grindinis siekis buvo per iš
silavinusią tautą — į laisvą 
žmoniją. „Jis vertas savo tė
vynės sūnus ir vertas žmo
nijos žmogus. Jis liko ir Ne
priklausomoje Lietuvoje toks 
pat karštas laisvės, lygybės ir 
teisingumo idėjų šalininkas, 
koks buvo ir anksčiau. Jis yra 
vienas iš nedaugelio, kuris 
nepadarė karjeros. Jis neturi 
jokio dviveidiškumo, niekada 
neapsimeta ir nepataikauja, 
kalba tai, ką mano, bet ma
žiausiai — apie save. Ko sie
kia jis savo ideologija? Vi
siems socialinio teisingumo... 
Jis vienodai su visais teisus ir 
begaliniai atsidavęs savo tau
tai, visur ir visuomet išreiškęs 
pakantumą, demokratiškumą, 
žmoniškumą... Jo darbštumas 
— pavyzdingas, jis dirba dau
giau negu sąžiningai...” — S. 
Kairio 60-mečio proga rašė ge
rai jį pažinojęs L. Epštei- 
nas („Kultūra”, 1938, Nr. 12, 
p.79).

S. Kairys (Tumasonis) gi
mė Užunevėžių kaime (dabar 
Anykščių raj.), pasiturinčio 
ūkininko šeimoje. Palankęs 
Kurklių valsčiaus pradžios mo
kyklą, vėliau mokėsi Palan
goje ir Šiauliuose. Tėvų troš
kimas, kad Steponas taptų ku
nigu, neišsipildė. „Pragyveni
mui užsidirbdavo kaip repeti
torius — privačiai ruošdamas 
mokinius. Už dalyvavimą mo
kinių maište prieš priverstinį 
stačiatikių pamaldų lankymą 
buvo pašalintas iš gimnazijos,

o vėliau vėl priimtas. Šiaulių 
gimnazijoje jis buvo vienas iš 
steigėjų pirmos lietuvių moki
nių kuopelės, kurios tikslas — 
skaityti lietuviškus raštus ir 
mokytis lietuvių kalbos”, — 
rašė prisiminimuose B. Petru
lis („Statyba ir architektūra”, 
1998, Nr. 7-8, p.28)

Gabus, tvirto charakterio ir 
jautrios sielos jaunuolis 1898 
m. įstojo į Peterburgo techno
logijos institutą. Jį baigė su 
pagyrimu tik po dešimties 
metų, nes dėl dalyvavimo stu
dentų sąjūdyje už lietuvybę ir 
įsitraukimą į Lietuvos social
demokratų partijos veiklą iš 
instituto du kartus buvo pa
šalintas. Jaunas inžinierius 
Steponas Kairys kartu su 
Petru Vileišiu 1908 m. išvyko 
į Samaros guberniją. Ten, o 
vėliau ir Kursko krašte, pro
jektavo ir dalyvavo statant 
geležinkelio tiltus. 1911 m. S. 
Kairys grįžo ir apsigyveno Vil- 
niujei Dirbo savivaldybėje, ren
gė projektus ir vadovavo pir
miesiems Vilniaus miesto ka
nalizacijos tinklų sistemos 
įrenginių statybos darbams. 
Dėl konflikto su vokiečių oku
pacinio aparato pareigūnais 
1916 m. jis pasitraukė iš inži
nierinio darbo ir aktyviai 
įsijungė į politinę ir visuome
ninę veiklą, kurios iškiliausias 
darbas — 1918 metų vasario 
16-osios Lietuvos Nepriklau
somybės akto pasirašymas.

Nuo 1922 iki 1938 metų S. 
Kairys dirbo Kauno savival
dybėje. Kaip vandentiekio ir 
kanalizacijos skyriaus vedėjas 
jis rūpinosi mūsų miesto sa
nitarinės būklės gerinimu, 
centralizuotos vandentiekio ir 
kanalizacijos tinklų sistemų ir 
įvairių įrenginių projektavimų

statyba. Kartu su bendradar
biais jis parengė Senamiesčio, 
Žaliakalnio ir Šančių rajonų 
vandentiekio tinklų sistemų ir 
siurblių stočių bei vanden
viečių įrengimų projektus. 
Kaune 1923 metais pradėta 
vandentiekio ir kanalizacijos 
įrenginių statyba, kuriai vado
vavo S. Kairys. Šių darbų ko
kybe galima didžiuotis — net 
dabar naudojami senieji tink
lai. „S. Kairys taip pat pa
ruošė kanalizacijos tinklų pro
jektą Šiaulių miestui, buvo 
ekspertu, ruošiant Marijam
polės, Panevėžio, Vilkaviškio 
miestų kanalizacijos tinklų 
projektus. Neatsitiktinai S. 
Kairys vadinamas Lietuvos 
miestų sanitaruos tėvu”, — 
sakė prof. B. Petrulis.

„Įkūrus Lietuvos universi
tetą Kaune S. Kairys pradėjo 
skaityti vandentiekio ir kana
lizacijos dalykų kursą Techni
kos fakultete statybos sky
riaus studentams. Kauno 
miesto savivaldybės vanden
tiekio ir kanalizacijos skyriaus 
vedėjas turėjo galimybę kaup
ti įvairius santechnikos prie
taisus. Taip per keliolika 
metų jis fakultete įrengė san
technikos kabinetą. Jam buvo 
pagaminti kanalizacijos šuli
nių, diukerių ir kitų įrenginių, 
taip pat gręžtųjų šulinių me
deliai — maketai, kurie buvo 
demonstruojami studentams. 
Šio kabineto bazėje 1940 m. 
rugpjūčio 15 d. buvo įsteigta 
Miestų sanitarijos katedra, 
kurios vedėju buvo paskirtas 
S. Kairys”, — prisimena KTU 
veteranas prof. B. Petrulis.

Už didelius nuopelnus 
mokslui ir technikai 1939 m. 
Statybos fakulteto taryba S. 
Kairiui suteikė inžinerijos 
daktaro laipsnį. Vėliau prof. 
S. Kairys pelnė garbės in
žinieriaus daktaro — honoris 
cauza — titulą. Tais pačiais 
metais išleistas jo vadovėlis 
„Miestų kanalizacija” ilgus 
metus buvo vienas populia
riausių. 1940 m. rugpjūčio 15 d. 
Kauno universitete prof. S. 
Kairys inicijavo Miestų sani
tarijos katedros steigimą ir 
tapo pirmuoju jos vedėju 
(1956 m. šis padalinys buvo 
pavadintas Vandentiekio, ka
nalizacijos ir santechnikos ka
tedra, o nuo 1988 m. jis tapo 
Inžinerinės ekologijos kate
dra). Iki suėmimo ir emigraci
jos 1943 m. S. Kairys buvo 
Miestų sanitarijos katedros 
vedėjas ir Statybos fakulteto 
dekanas. Dabartinis Inžine
rinės ekologijos katedros ve
dėjas doc. R. Kliučininkas ati
darant naują laboratoriją pa
sidžiaugė, kad ji pavadinta 
Nepriklausomybės akto signa
taro prof. S. Kairio, kuris yra 
ir jų katedros pradininkas Vy
tauto Didžiojo universitete, 
vardu. Tikimasi, kad ateityje 
prof. S. Kairio vardo laborato
rija vis plėsis ir taps viena 
svarbiausių ne tik universite
to, bet ir visos Lietuvos

žmonėms. Jau dabar glaudžiai 
bendradarbiaujama su Kauno 
miesto savivaldybės aplinkos 
apsaugos skyriumi, plečiami 
ryšiai su kitais šalies miestais 
ir pramonės įmonėmis. Naujai 
įrengtoje KTU prof. S. Kairio 
Aplinkos tyrimų laboratorijoje 
vyresnių kursų studentai bei 
doktorantai galės toliau tęsti

grofesoriaus pradėtą veiklą.
ia bus atliekami ne tik van

dens, bet ir oro bei žemės 
užterštumo, miestų inžinieri
nių sistemų ir jų neigiamo po
veikio aplinkai, tyrimai. La
boratorijoje jau yra prietai
sų vandens taršos analizei, 
triukšmomatis, planuojama 
įsigyti įrangos giluminiams ir 
paviršiniams dirvožemio sluoks
niams tirti.

Atidarymo iškilmėse Lietu
vos Nepriklausomybės akto 
signataro prof. S. Kairio aplin
kos tyrimų laboratorijai kurtis 
ir klestėti linkėjo Šignatarų 
namų direktorė Jūratė Čer
niauskienė, Kovo 11-tosios 
akto signatarai ir Seimo na
riai, prof, S. Kairio fondo at
stovai, Kauno technologijos 
universiteto Rektorato ir Se
nato nariai, buvę profesoriaus 
mokiniai ir dabartiniai jo 
darbų tęsėjai.

Tą pačią dieną prie prof. S. 
Kairio ir jo žmonos Sibiro 
tremtinės Onos Leonaitės- 
Kairienės kapo Petrašiūnų ka
pinėse buvo padėta gėlių. Vė
liau KTU auloje vyko mi
nėjimas, skirtas Lietuvos Ne
priklausomybės akto signata
ro prof. S. Kairio 120-tosioms 
gimimo metinėms. Iškilmingą 
Senato posėdį pradėjęs, pirmi
ninkas prof. S. Beresnevičius 
žodį suteikė Inžinerinės ekolo
gijos katedros studentams. Jie 
susirinkusius supažindino su 
profesoriaus politine veikla 
skatinant Socialdemokratų ju
dėjimą, kovą už Lietuvos1 Ne
priklausomybės atkūrimą ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto pasirašymą, taip pat 
inžinierine ir pedagogine veik
la, okupacijos metu suburtą 
Lietuvos išlaisvinimo komi
tetą ir jo veiklą emigracijoje, 
skaitė ištraukas iš jo knygų ir 
atsiminimų, rašytų emigraci
joje JAV. Buvo demonstruoja
mos skaidrės, koncertavo KTU 
tautinio meno ansamblio „Ne
munas”, choras ir liaudies in
strumentų orkestras.

Vilius Misevičius

* Plungės rąjone, sprogus 
gamtinių dujų balionui, žu
vo du niekur nedirbantys Rie
tavo gyventojai. Manoma, kad 
jie buvo pasamdyti naminei 
degtinei gaminti. Netoli sody
bos prie upelio buvo rasta visa 
įranga „naminukei” gaminti, 
apie 1.5 tonos į statines supil
to raugo. Plungės kriminali
nės policijos pareigūnas sakė, 
jog tokių naminės degtinės 
„fabrikėlių” rajone per savaitę 
aptinkama 2-3. <bns>
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ŠIAULIŲ „RŪTA” 
GYVUOJA 85 METUS

A. Gricevičiaus lietuvių sal
dainių fabrikas „Rūta” — vie
na seniausių Šiaulių miesto 
įmonių ir seniausia Lietuvos 
saldainių pramonės įmonė — 
prieš Naujuosius metus mi
nėjo įkūrimo 85-ąsias me-; 
tinęs.

Fabriko valdytojas Algirdas 
Gluodas „Respublikai” sakė, 
kad „Rūtoje” norima išlaikyti 
įmonės įkūrėjo Antano Grice
vičiaus, kuris „Rūtai” vadova
vo nuo 1913 iki 1940 metų, 
diegtą tradiciją — gaminių 
kokybę ir pagarbą pirkėjui.

Pastarieji 5 metai — visiš
kai naujas etapas „Rūtos” is
torijoje. 1993 m. fabrikas bu
vo grąžintas savininkams — 
Antano Gricevičiaus sūnui 
Antanui Gricevičiui ir duk
raitėms — Irenai Valuntienei 
bei Aldonai Gluodienei. Tai 
pirmasis atvejis Lietuvoje, kai 
savininkui grąžinta jam prik
lausanti įmonė.

Fabrikas savininkams atite- 
to nualintas, griūvantis. Ta
čiau pamažu „Rūta” kyla, 
dirba pelningai. „Rūta” nieko 
negamina sandėliui. Per sa
vaitę pagamina ir parduoda 
40 tonų gaminių. ' Pirkėjui 
siūlo per 70 rūšių saldainių.

Pernai Lietuvos Pramoni
ninkų konfederacija „Rūtos” 
gaminiui — saldainiams „Ža
ra” — suteikė Metų gaminio 
vardą.

Didžioji „Rūtos” saldainių 
rinka — Lietuva. Tačiau įmo
nė pastaruoju metu aktyviai 
tiria rinką ir svetur.

Savininkams atgavus „Rū
tą”, fabrike dirbo 136 žmonės. 
Dabar — 270. A. Gluodas tei
gia, jog laikomasi nuostatos 
— verta kurti naują darbo 
vietą, kuri žmogui garantuoja 
minimalų pragyvenimą, iš ku
rios įmonei lieka nors centų.

R. Jakutytė

AMTA
AMERICA Ar /\.BR°AD, INC.

MAIN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

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

NAUJO® KAIDNFO©
ten ir atgal į vieną pusę

Ryga $541 $478
Kijevas $608 $360
Minskas $509 $305
Vilnius $504 $458
Maskva $498 $354
St. Peterburgas $608 $360

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

TEL. 773-467-0700.

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

TEL. 773-489-4

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVĖ., 

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

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

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

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

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

^į, per minute 
■ Anytime

to LITHUANIA
Low Rates (Contl.USA):

• Such as, IL 7$, MI 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 & to other statės 8.9$

• To other countries
• From most countries to

ANYVVHERE
6 second billing 
Friendly Service

VISO GERO

MARKETEL
Toll-Free

1-888-734-1910
310-395-5578 • Fax 310-395-4449 

828-1 IthSt., #3 
Santa Monitia, CA 90403 
marketel @ ix.netcom.com

BRIDGES
LITHUANIAN AMERICAN

Musų žurnale rasite:

• Amerikos lietuvių apylinkių žinias 
• Lietuvos naujienas

. • Pasaulio atgarsius Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių reikalais

Užsisakykite naujiems metams BRIDGES žiniaraštį 
šiuo adresu:

Sfl/DGES subscriptions, 1927 VVest Blvd., Racine, Wl 53403 
Prenumerata - $18.00 metams 

Žurnalas leidžiamas 10 kartų i metus.

BRIDGES leidėjas yra JAV Lietuvių Bendruomenė

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

Skambinti:
Vladui, tel. 630-243-9385

Reikalingi darbininkai
statybos darbams — 

„siding”.
Tel. 708-728-0208

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

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

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

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

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

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime.
Reikalingi skardininkai.

Skambinkite 815-723-7650.

Išnuomojamas apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 į mėn. + „security”
Tel. 773-778-1451

Parduodamas mėlynių ūkis
arti New Buffalo, MI. Neša gerą 
pelną. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, sezoninis darbas; idealu 
mokytojui. Kreiptis tel.616-469- 
2509. Kalbėti angliškai.

CLASSIFIED GUIDE
S K E L. B' t M /

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 

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

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654

* (773) 581-8654

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings", 

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

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

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

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586,

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

GREIT PARDUODA

esiy! RE/MAX 
REALTORS

(773) 586-5959 

(708)425-7160

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

. KMIECIK REALTORS 
7922 SPulaski Rd- . 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Realmart į§ 
Realty Group Ine. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

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

•Kaunas. Lapkričio 1 d. Vi
sų šventųjų Karalienės Mari
jos garbei A. Panemunės „Ca
ritas” salėje surengas parapi
jos moksleivių padirbintų ro
žinių ir piešinių ta tema kon
kursas. Apie rožinių rūšis, 
paskirtį ir reikšmę mokslei
viams papasakojo Girstupio 
bibliotekos vyr. bibliotekinin
kė K. Jonaitytė. Konkurse da
lyvavo apie 50 šios parapijos 
mokinių. Visi buvo apdovano
ti suvenyrais — liturginiais 
giesmynais, šventais pa
veikslėliais, knygutėmis, o ro
žinių „meistrai” gavo dar po 
šokoladinį medalį.

Trumpam laikotarpiui 
išnuomojamas 3 mieg. namas

su garažu tarp Kedzie Avė. ir 
Pulaski Rd. arti 59 St. Kaina 

$300 į mėn. + dujos ir elektra.

Išnuomojamas 2 mieg. bt. šalia 
„Draugo”. Butas puikiai įrengtas, 

naujai išdažytas; nauji kilimai; 
yra šaldytuvas ir viryklė; $540 į 

mėn. + dujos ir elektra.

Išnuomojams naujai įrengtas 1 
mieg. butas rūsyje 32 St ir 

Green Avė. Kaina $400 į mėn. + 
dujos ir elektra.

Kreipti' į First Rate Real 
Estate, Aušra Padalino, 

tel. 773-767-2400

Ieškome malonios, tylios, nerū
kančios moters padėti našlei namų 
ruošoje, gaminti valgį. Už šias 
paslaugas privatus kambarys ir 
maistas River Forest, IL. Reikia šiek 
tiek kalbėti angliškai. Kreiptis 
angliškai, tel. 708-366-1000.

Accent 
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

Įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

ŽEMIAUSIOS 
KAINOS Į VILNIŲ

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

ir kitų JAV miestų.

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

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St.

Douglaston NY 11363

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

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

TIKRAS KAIMIETIŠKAS SŪRIS PAGAMINTAS TRADICINIU BŪD
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite; sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives”, Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite R ULl^
užsisakyti ir telefonu; 616-462-3301 7
arba per world wide web:
www.andrulischeese.com

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. 
4295 Millerton, Fountain, MI 49410

29c per/min 
į LIETUVĄ

GLOBAL'
1

KEY'

1

CALltNC CARO S5 Į
> i

i TELEFONO KORTELES 
$5- 12MIN 

$10- 30MIN 
$20- 64 MIN

Užsakymo Paštu Forma

Value Amount Totai

$3 X

$10 X

$20 X

Send check or money 
orderto: L. Žukas 
P.O.Box 811361 
Chicago JL 60681

SubtoUI

Handling Free

Totai

NAME____
ADDRESS_

CITY

STATE__

PHONE

$10 kortelė veltui 
perkant už $100 sumą

TEL: 773-251-5822

s-
i

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvykot į JAV?

Ne problema!
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748

Mokena Auto Body
Kokybiškai, nebrangiai 

atliekame visus automobilio 
remonto darbus. Skambinti 

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

630-774-6191

Pusiaukelyje į Floridą, Georgia 
valstijoje, labai gražiame name 
išnuomojami kambariai nakčiai 
arba visai savaitei; pusryčiai ir 
vakarienė. Tel. 706-539-2032. 
Kalbame lietuviškai.

VIDAS POSKUS
HOME CENTER

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą;

• „foreclosure” ir „handyman-spe- 
cial” nuosavybės;
• nekilnojamo turto įvertinimas.

to LITHUANIA
_____ $0.42 per/min

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.
We also offer prepaid Calling Cards; calls to Lithuania 31 c/min.

For Information callAOF International:

1-800-449-0445

r '
Veikia nuo 

1921 m.
8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms

35 iki 40 svečių

PvracuUK i\ffwn

40 iki 60 svečių

AktOll 100 M 

60 iki 100 svečių

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

Ar mėgstate šokti1? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

100 iki 135 svečių

tff

125 iki 175 svečių

225 iki 550 svečių

SlOLOME DARBUS!

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

CHICAGO.IL
NILES.IL
ix.netcom.com
mailto:vyttours%40earthlink.net
http://www.vytistours.com
http://www.andrulischeese.com
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909
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DARBAI LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRE

Įsibėgėja naujieji ir paskuti
niai tūkstantmečio metai. Nuo 
pirmos jų darbo dienos, kaip ir 
anksčiau, į mūsų centrą krei
piasi žmonės su klausimais ir 
problemomis. Sunku nuspėti, 
kurią dieną bus daugiau lan
kytojų, laiškų ar telefonų 
skambučių, todėl sunku pla
nuoti ir reikia būti visada pa
siruošus. Kaupiama darbo pa
tirtis turėtų ateityje leisti, 
galbūt daugiau numatyti ar 
nujausti, su kuo susijęs besi
kreipiančiųjų pakilimas ar 
atoslūgis. Todėl mėginame 
analizuoti bei apibendrinti 
savo palyginti neilgą gyvavi
mo laikotarpį.

Laikome, kad nuo praeitų 
metų liepos pradžios iki jų 
galo į mūsų Informacijos 
centrą kreipėsi apie 160 inte
resantų. Sakau „apie”, nes 
pradėjome konsultuoti, vis dar 
tęsdami įsikūrimo ir įsitvir
tinimo įvairiom formaliom bei 
ūkinėm prasmėm darbus. To
dėl kai kurie žmonės galėjo 
„praslysti” neužfiksuoti mūsų 
vedamame registracijos žur
nale. Pradžioje dar patys ne- 
susigaudėme, kiek vertingas 
ir reikalingas tokių užklausų 
registravimas, jeigu atsaky
mai į jas mums atrodė labai 
paprasti ir trumpi. Dabar gali
ma pasakyti, kad žemiau pa
teikiami skaičiai labiau kalba 
apie tokius paklausimus, ku
rie mums pasirodė rimti — 
pareikalavo šiek tiek daugiau 
laiko, papildomo informacijos 
rinkimo ir pan. Reikia pasaky
ti, kad šiuo požiūriu tie pa
klausimai labai nevienodi. Su 
kai kuriais žmonėmis dėl jų 
reikėjo susitikti daugiau kaip 
keletą kartų, susirašinėti ar 
aiškintis su kitomis įstaigo
mis, o apie tai skaičiai nutyli.

Bet visgi daugiausia besi
kreipiančių buvo iš JAV, iš 
viso — 69. 38 asmenys iš bu
vusios Sovietų Sąjungos res
publikų, didžiąja dalimi 
tremtiniai ir politiniai kali
niai. Iš Australijos į centrą 
kreipėsi — 14, iš Kanados — 
12, iš Vokietijos — 10, iš 
Didžiosios Britanijos — 7, 
Gruzijos — 2, Latvijos' — 2, 
Kolumbijos — 3 ir po vieną iš 
Šveicarijos, Pietų Afrikos, Iz
raelio, Naujosios Zelandijos, 
Lenkijos, Estijos. Čia užklau
simai neišskirstyti pagal 
formą — apsilankymą, laišką,, 
faksą, telefoninį skambutį ar 
ei paštą. Internetinė svetainė 
(taip vis dažniau tai imama 
vadinti) www.lgitic, H., ku
rioje galima rasti daug pagrin
dinės informacijos ir kuri nuo
lat pildoma, nuo rugsėjo 
pabaigos iki metų pabaigos 
sulaukė 530 lankytojų (šian
dien, 1999.01.12., jau — 699). 
Galima tikėtis, jog Interneto 
teikiamos galimybės suma
žina tiesioginių paklausimų 
skaičių.

Mėginant suskirstyti pateik
tus klausimus pagal tematiką, 
gautumėm tokį vaizdą:

1. Pensijos (pensijų persi- 
vedimas ir jų apmokestini
mas, pensininko pažymėji
mas). Sis klausimas domino 
46 interesantus.

2. Lietuvos Respublikos pi
lietybė ar teisės į LR pilietybę 
išsaugojimas — 37.

3. Būstas (butas, namas, 
pensionatas) — 20.

4. Nuosavybės susigrąžini
mas — 17.

5. Sveikatos draudimas ir 
gydymasis — 15.

6. Pąjamų ir kiti mokesčiai 
— 9.

7. Tremtinio statuso gavi
mas ir lengvatos (tremtiniai iš 
buvusios SSSR). Domėjosi — 
9.

8. Įsidarbinimo, stažavimosi 
galimybės — 9.

9. Muitų taikymas persi- 
kraustant — 7.

10. Bankų darbas ir paslau
gos — 6.

11. Klausimai apie genealo
giją ir giminių paieškos — 6.

12. Vizos, reikalingos įva
žiuoti į Lietuvą — 4.

13. Lietuvių kalbos kursai
— 4.

14. Biznio galimybės ir jo 
atidarymo formalumai (licen
zijos, mokesčiai) — 4.

15. Įvairios kt. draudimo for
mos (ne sveikatos) — 3.

16. Investiciniai čekiai — 2.
17. Perspektyvos vykdyti 

studentų pasikeitimo tarp uni
versitetų programas — 2.

18. Užklausimai apie Lietu
vos politinius veikėjus, įvairių 
duomenų paieškos (tai dau
giausia studentai, rašantys 
mokslinius darbus). Kreipėsi
— 2.

Griežtai žiūrint, manyčiau, 
kad hierarchinis temų iš
dėstymas eilės tvarka yra pa
kankamai pagrįstas ir atspin
dintis mūsų patirtį, nors ša
lia pridėti skaičiai tokio abso
liutaus objektyvumo gali ir ne
turėti. Dalykas tas, kad labai 
dažnai apsilankęs žmogus 
stengiasi paliesti daugelį jam 
rūpimų klausimų ir mes pa
sišnekame apie pusę sąraše 
suminėtų klausimų, bet to ne
fiksuojame savo žurnaluose, 
pažymėję tik pačius pagrin
dinius arba apibendrintai — 
„persikėlimo problemos”. Kas 
be ko, sulaukiame žmonių, ku
rie greičiau linkę patys papa
sakoti apie savo įspūdžius ar 
pasidalinti mintimis, nei ką 
nors konkretaus sužinoti. Bū
na malonu ir naudinga pa
bendrauti.

Centrą pastebėjo kai kurie 
studentų pasikeitimo fondai 
su kuriais vyksta susiraši
nėjimas apie tokių projektų 
realizacijos galimybes.

Vis sulaukiame ir Lietuvos 
gyventojų, kurie kreipiasi su 
nekilnojamo turto įsigijimo 
pasiūlymais, investiciniais pro
jektais atvykstantiems iš už
sienio, o taip pat ir tokių, ku
rie tikisi su mūsų pagalba su
rasti rėmėjų, investitorių ar 
labdarių, tarkim, savo dvaro 
restauracijai. Pasitaiko ieš
kančių savo giminaičių už
sienyje.

Vertėtų prisiminti, kad eg
zistuoja ir kita, lankytojams 
nematoma, mūsų darbo pusė. 
Tai pasiūlymai įstatymų pa
keitimams, jų įgyvendinimo 
tvarkos išaiškinimui ir spren
dimas. Taip tikimės, kad 
mūsų laiškai Seimui, Vyriau
sybei, prezidentūrai ir įvai
rioms ministerijoms padės su
laukti aiškiai suformuluotų 
įstatymų, pagal kuriuos būtų 
visiškai aišku, jog pensijos 
gaunamos iš užsienio tikrai 
neapmokestinamos kaip ir pa
jamos iš iki sugrįžimo už
dirbto turto. Taip pat tikė
simės, kad bus pasirašytos kai 
kurios tarptautinės sutartys, 
kad atsiras daugiau galimybių 
pagyvenusiems žmonėms rasti 
prieglobstį ir tokias sąlygas, 
kurios yra daugeliui žinomam 
Gerontologijos centre, Vilniu
je.

Daug galvojame apie tai, 
kokį modelį pasiūlyti valdžiai, 
kad būtų galima efektyviai 
priimti į Lietuvą norinčius ku-

Informacijos centro darbuotojai. Iš kairės: Rimgaudas Bubetis, Kristina Macevičiūtė ir Žilvinas Beliauskas.

TAUPYKITE — TAI LENGVIAU 
PASAKYTI, NEGU PADARYTI

Amerikiečiai nėra linkę tau
pyti. Daugumas išleidžia tiek, 
kiek uždirba, arba net dau
giau. Apie 50% amerikiečių in
vestuoja: perka akcijas, obli
gacijas, investuojama į nekil
nojamą turtą, bet mažai kas 
deda pinigus į taupymo kny
gutę ar į banką Juodai die
nai”. Visa mūsų aplinka pilna 
raginimų pirkti, bet ne taupy
ti. Ar kada matėte televizijoje, 
girdėjote radijos reklamoje pa
raginimą taupyti? Visa žinia- 
sklaida pilna pranešimų apie 
įvairius išpardavimus, nupi- 
ginimus, kur tiesiog įtikina
ma, kad tau reikia to ar kito, 
nors nusipirkęs to dalyko nie
kada nenaudosi. Pirkti taip 
pat lengva, nereikia pinigų, 
paduodi plastikinę kortelę ir 
turi reikalingą ar nereikalingą 
daiktą! Juk verslininkui ne
svarbu, kad gal žmogui reiks 
metus laiko mokėti už tą 
daiktą, ir užmokėti su kaupu. 
Todėl nereikia stebėtis, kad, 
Amerikos ekonominei gerovei 
kylant, taupytojų skaičius 
kasmet mažėja, o šiemet, paly
ginus su pirkimu, yra tiesiog 
nulinis.

Pagal statistiką, šiais me
tais amerikiečiai išleido dau
giau, negu uždirbo! Kol birža 
tvirtai laikosi, atrodo viskas 
gerai. Bet kaip būtų, jei eko
nominė padėtis Amerikoje pa
blogėtų? Jei mums reikėtų pi
nigų būtiniausiems reikalams 
— jų tuojau iš „stock and 
bonds” nepaimsi! Todėl nau
dinga turėti susitaupius pi
nigų, jei jų reikia. Kiekvienas 
žmogus jaučiasi laimingesnis 
ir daugiau savimi pasitikintis, 
jei turi susitaupęs pinigų. 
Taupyti tai dar nereikia tapti, 
kaip lietuviai sako, „nagu” ir 
tik apie pinigus galvoti, juos į 
banką nešti, juos skaičiuoti ir 
niekam jų neduoti, niekam 
neaukoti. Yra sakoma, kad 
reikia ne tik mokėti pinigus 
uždirbti, bet ir juos protingai

riam laikui atvažiuoti ir pa
dirbėti ar pasistažuoti jaunus 
žmones, kurie dažnai nusivilia 
dėl varginančių biurokratinių 
painiavų ar draudimų. Būtu
mėm dėkingi už skaitytojų 
mintis šia tema, nes pa
tyrėme, kad kartais tai skau
dūs išgyvenimai, tikrai nepa- 
dedantys išeivijos bendravi
mui su Lietuva.

Pabaigai negaliu susilaikyti 
nepareklamavęs, ar net nepa
raginęs, daugiau naudotis mū
sų Informacijos centru. Mes 
jau atlikome nemaža remonto, 
steigimosi, inventoriaus pir
kimo, informacijos kaupi
mo, analizės ir kt. darbų. 
Užmezgėme ryšių. Pagrindi
niais minėtais klausimais tu
rime parengę brošiūrėles, ku
rias daliname visiems pagei
daujantiems. Dabar esame ge
riau pasiruošę dirbti tiesioginį 
informacinį darbą. Vis dau
gėja sričių, apie kurias galime 
atsakyti iš karto. Jeigu ne, su
rinksime medžiagą nauju 
iškilusiu klausimu ir būsime 
dar geriau pasirengę.

Direktorius 
Žilvinas Beliauskas

išleisti, ir šiek tiek sutaupyti. 
Nereikia pinigų mėtyti nepro
tingai, bet tuo pačiu nereikia 
jų gailėti sau ar kitiems. Čia 
keletas patarimų.

1. Sekite, kiek ir kam 
išleidžiate. Užsirašykite visas 
išlaidas. Gale mėnesio per
žiūrėkite, kiek ir kam išlei
džiate bereikalingai. Kitą mė
nesį tų klaidų nedarykite.

2. Kiek -galima, mokėkite 
pinigais. Patirtis rodo, kad 
žmonės mažiau išleidžia, kai 
moka pinigais, o ne kredito ar 
debito kortelėmis. Naudojant 
kredito korteles, venkite to
kių, už kurias reikia mokėti 
metinį mokestį, o balansą ban
dykite užmokėti kiekvieną 
mėnesį. Jei viso balanso ne
galite užmokėti vienu kartu, 
mokėkite kas mėnesį kiek ga
lima daugiau, o ne nurodytą 
minimumą. Taip pat pagal
vokite apie naudojimą tokių 
kredito kortelių, kurių naudo
jimas suteikia jums specialų 
patarnavimą, kaip: „rebate”, 
„cash back”, „frfeąuent — flier 
mile”, „credit tovvard a new 
car” ir pan. o,

3. Turėkite dvi taupomas — 
čekių sąskaitas! viena — mė
nesinėms ir kitoms regulia
rioms išlaidoms mokėti, o kitą 
— specialioms išlaidoms, kur 
taupytumėte, pvz., atostogoms 
ar naujam automobiliui. Žmo
nės dažnai išleidžia tą sumą, 
kuri yra einamoje sąskaitoje. 
Kada turite antrą einamąją 
sąskaitą, vengiate jos pinigus 
naudoti einamiesiems reika
lams, nes ją esate paskyrę 
specialioms išlaidoms, ku
rioms ir taupote.

4. Valgymas restoranuose ir 
atostogos kainuoja daugiau
sia. Rečiau valgykite restora
nuose. Restorane valgis kai
nuoja maždaug penkis kartus 
daugiau, negu namuose ga
mintas. Bandykite rasti kom
promisų: parsineškite paruoš
tą maistą, priedus pasida
rykite namuose. Jeigu pietau
jate restorane, grįžkite namo 
kavai ir desertui. Atostogų 
metu žmonės yra linkę išleisti 
daugiau, negu paprastai. Pa
tartina numatyti biudžetą 
atostogoms, ir tada kiekvieną 
mėnesį atidėti tam tikrą su
mą.

5. Kai perkate, ieškokite pi
gesnės kainos, ar tai būtų di
delis, ar mažas daiktas. O la
bai didelius daiktus perkant, 
kaip automobilį, šaldytuvą, 
skalbimo ar džiovinimo maši
nas, ieškokite kur tą patį ga
lite nusipirkti pigiau, jeigu 
galima, derėkitės. Kai perkate 
didelius daiktus, bandykite 
mokėti grynais, tad išvengsite 
didelių paskolos procentų, o 
taip pat tada išvengsite, pvz., 
perkant automobilį, pridėtų 
įvairių bereikalingų blizgu
čių, kurie nemažai kainuoja 
ir dažnai visai nereikalingi.

6. Sumažinkite savo ap- 
draudų išlaidas. Internet tin
kle www.quotesmith, com — 
galima surasti įvairių, gal ge
resnių ir pigesnių, apdraudų 
negu jūs turite. Ekspertai 
sako, kad paprastai nėra rei
kalo turėti krautuvių siūlo
mas apdraudas pirkiniams,

kaip televizijos aparatams, 
šaldytuvams; gyvybės apdrau- 
da, vaikų gyvybės ir kitas kre
dito kortelių siūlomas apdrau
das, kad jums mirus, skola 
bus užmokėta. Tuo būdu įmo
nė nori uždirbti pinigų ir būti 
saugi, jei jums kas atsitiks. 
Jūs taip pat galite sutaupyti 
pinigų, jei padidinsite namo 
ar automobilio apdraudoje sa
vo apmokamą už nuostolius 
pradinę sumą (deductible).

7. Nemažai pinigų galima 
sutaupyti, perfinansuojant na
mo paskolą iš ilgametės į 
trumpesnio laikotarpio. Ne
mažai pinigų galima sutaupy
ti, paimant „home-equity” pas
kolą užmokėti daug jums kai
nuojančias skolas, pvz., didelį 
kredito kortelės balansą, auto
mobiliui pirkti paskolą ir 
pan. Procentus galite nusi
rašyti, pildant pajamų mokes
čius, o perfinansuojant visą 
namo, paskolą, mokėsite ma
žesnį paskolos procentą.

Jei visa tai padarysite, susu
muosite skolas ir jas visas ap
mokėsite, sakykim, „equity- 
loan” paskola, nepadarykite ir 
vėl tos pačios klaidos — ne
įsigykite naujos kredito kor
telės, nors ir labai viliojančios, 
ir nepradėkite pirkti ja, kaip 
anksčiau. O tuos pinigus, ku
riuos anksčiau mokėjote už 
kredito korteles procentus, 
taupykite!

8. Jei galite naudotis „me- 
dical-spending reimbursement 
accounts”, 401(k) ar pan., nau
dokitės jais! Tai gali paleng
vinti jums taupyti, ypač jei 
esate 28% pajamų mokesčių 
mokėjimo skalėje.

9. Geriausias taupymas yra 
pragyvenimo išlaidų mažini
mas — persikėlimas gyventi į 
pigesnę gyvenvietę. Žinoma, 
tai padaryti sunku, jei dirbate 
ir esate surištas su darbo
viete. Bet pagalvokite apie tai, 
kai planuosite išeiti į pensiją.

Taupykime, bet darykime 
tai protingai. Yra žmonių, ku
rie, sulaukę gražaus amžiaus, 
užsidirbę ir daug susitaupę, 
gyvena lyg jie būtų beturčiai, 
gailisi sau geresnio kąsnio, ne
kalbant apie ką nors kita. Yra 
žmonių, kurie dirbdami gyve
na plačiai, išleido viską, ką- 
uždirbo, ar net ir daugiau, o 
kai išėjo į pensiją, pamatė, 
kad nieko neturi, net ir kaip 
reikiant pensijos. Tvarkykime 
savo gyvenimo išlaidas pagal 
tai, kiek turime, kiek uždir
bame, o ne pagal tai, kaip no
rime gyventi.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998/12/29.

• Birštonas. Gruodžio 4-6 
d. Birštono rekolekcijų na
muose vyko rekolekcijos pa
gal programą ,,Sutuoktinių 
susitikimai”. Rekolekcijas ve
dė kunigas Darius Kantypo- 
vič,OP, ir keturios sutuokti
nių poros. Jose dalyvavo kun. 
Aldonas Gudaitis,S J, dvylika 
sutuoktinių porų, lankėsi ke
letas Kaišiadorių vyskupijos 
kunigų. Šio tipo rekolekcijos 
Kaišiadorių vyskupijoje vyks
ta ketvirtą kartą. Programą 
remia vyskupas Juozapas Ma
tulaitis ir Kaišiadorių šeimos 
centras.
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PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

AJA
ALEKSANDRA
VIDUGIRIENĖ

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Motiną, Uošvę ir Močiutę.

Ji visada yra ir pasiliks mūsų mintyse ir maldose. Tegul 
ilsisi Amžinoje ramybėje palaidota prie savo mylimo vyro 
Povilo.

Šv. Mišios bus atnašautos sausio 17 d. 10:30 vai. ryto Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, CA. Taip pat Mišios 
užsakytos Tėvų Marijonų ir Tėvų Jėzuitų koplyčiose, Čikagoje.

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
kartu su mumis pasimelsti už a.a. Aleksandros sielą.

Nuliūdę: sūnus Vytautas, marti Elena ir anūkė Diana

AJA.
Seselei ANGELAI 
BALČIŪNAITEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą SESELĖMS 
KAZIMIERIETĖMS.Seselė ANGELA buvo mūsų organi
zacijos žiniaraščio redaktorė ir aktyvi trečiosios kuopos 
narė. Nelauktai iškeliavusi į Amžinybę, paliko mumyse gilų 
netekties jausmą.

ALRK Moterų Sąjunga

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄfUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — ~DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

4330 So. California 4605 Šo. Hermitage

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

ALL PHONES
1-773-523-0440

SERVICES A VAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 
ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES

1-708-652-5245

http://www.lgitic
http://www.quotesmith
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Niekas nereikalauja, kad 
mes plikomis rankomis mė
gintume užsidengti nuo kulkų 
ar ramiai stovėtume ir giedo
tume, kai tankai važiuoja tie
siai į mus. Niekas nereikalavo 
ir lietuvių 1991 m. sausio 13- 
ąją —jie laisva valia aukojosi, 
kad Lietuva būtų laisva. Ne
jaugi mes net nenuvyksime į 
tų įvykių paminėjimą? Tai 
tiek nedaug... tik nuoširdus 
kvietimas, tik lietuviškos pa
reigos atlikimas. Paminėjimas 
ši sekmadienį, rytoj, sausio 17 
d., 12 vai., Pasaulio lietuvių 
didžiojoje salėje. Kalbės sve
čias iŠ Lietuvos, Vytautas Ci- 
nauskas, kuris savo akimis 
matė ir pergyveno anuos lem
tinguosius įvykius. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba.

IR NEVERK, MOTINĖLE...
Artėja laikas, kada Pasaulio 

lietuvių centro sodelyje, Le- 
monte stovės didingas skulp
toriaus Ramojaus Mozoliaus- 
ko sukurtas paminklas „Par
tizano Motina”, pagerbimui 
Lietuvos partizanų, Sibiro 
tremtinių ir visų žuvusių už 
Lietuvos laisvę. Vakar aplan
kėme skulptorių ir pamatėme 
jau toli pažengusį paminklo 
projektą. Žiūrint į jį, prisimi
nimai suspaudė širdį ir kurį 
laiką tylėjome visi. Aptarėme 
paskutines paminklo detales.

PLC renginių komitetas esa
me .labai dėkingi aukotojams, 
kurie taip greitai atsiliepė į 
prašymą ir projekto įgyvendi
nimui atsiuntė aukas, (auko
tojų sąrašai jau seniai pasiųsti 
spaudai) ir įgalino projekto 
vykdypąą. Kiekvienas centro 
lankytojas: jaunas, vyresnis ar 
jau tik su lazdele vaikščiojan
tis centro takeliais, lietuvis ar 
nelietuvis negalės jo nepas
tebėti ir gal pasidomės kodėl 
jis čia stovi ir ką jis reiškia. 
Bus puiki proga jiems papasa
koti apie mūsų tautos skau
džiausią laikotarpį.

Atsirado gražių sumanymų. 
Mirus Stasiui Briedžiui šeima 
pageidavo vietoje gėlių aukoti 
šalpai ar paminklo statybai. 
Pagerbdami amžiną atilsį Sta
sį Briedį šermenų lankytojai 
suaukojo 1,500 dol. paminklo 
pastatymui. Ačiū Elenai Brie
dienei, dr. Viliui ir Violetai 
Mikaičiams.

Švęsdami Birutės Navickie
nės 75-rių metų gimtadienį, 
jos šeima, giminės ir draugai, 
vietoje pirkę dovanas, suauko
jo 500 dol. ir jos vardu įteikė 
paminklo statybai. Ačiū jiems. 
Labai prašome ir tuos, kurie 
dar neturėjote progos, prisi
dėti. Norint auką įteikti asme
niškai, galite tai padaryti 
kiekvieną sekmadienį centre. 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Čekius rašyti Lithua
nian World Center vardu ir 
pasiųsti ižd. Vytautui Čepėnui 
3181 Grandvievv PI., Darien,
IL 60561. Bronė Nainienė

Inžinierius Vytautas Mickus (dešinėje) iš Allison Park, PA, atvyko į sek
madieninį lietuvių susitikimą, kuris vyko jo kažkada lankytoje Cicero Šv. 
Antano parapijos buvusioje mokykloje. Nuotraukoje taip pat V. Mickaus 
tėvas Albinas ir dukrelė Emilija.

ALMOS FONDAS

Izolda ir Kęstutis Černius, W. Broomfield, MI, vie
no našlaičio globai aukojo 150 
dol.Aa. dr. Antano ir Sofijos Garmų atminimą pagerbda- 
mos, Irena Rimavičius ir Tušė 
Petrusis, Santa Monica, CA, 
aukojo 100 dol.Aa. Petro Petrusis atmi
nimą pagerbdami, Vitalis ir 
Tušė Petrusis, Santa Monica, 
CA, aukojo 100 dol.Inga ir Alfonsas Tumai, 
Simi Valley, Ca, aukojo 100 
dol.Zenonas Prūsas, Chilli- 
cothe, OH, našlaičių globai 
aukojo 20 dol.Elena Radzevičiūtė, Chi
cago, IL, — 10 dol.

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių, Tax I.D. 36-4124191. Če
kius rašyti „Lietuvos Našlai
čių globa”, pažymint, kad 
skirta Almos fondui, ir siųsti 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetui, 2711 West 71st 
Str., Chicago, IL 60629.Birutė Jasaitienė

„Dainavos” ansamblio
rengiamas religinis koncertas 
įvyks sekmadienį, sausio 24 
d., 3 val.p.p. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
(Marąuette Parke). Koncertas 
skiriamas tiems, kurie aukojo 
savo gyvybę už tautos laisvę. 
Ansamblis visus muzikos my
lėtojus kviečia į savo koncer
tą - valandėlę susikaupti ir 
pasiklausyti religinės muzi
kos. Be ansamblio, koncerte 
dalyvauja solistė Lijana Ko- 
pūstaitė, jai pritars orkestras, 
diriguos Darius Polikaitis.

Algimanto Kezio fotogra
fijų paroda „Būties fragmen
tai” atidaroma Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois 
sausio 23 d., šeštadienį, 7:30 
v.v. Tai kasmetinė Algimanto 
Kezio fotografijų paroda, spa
lio mėnesį keliavusi Lietuvoje 
(Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Mažeikiuose), da
bar eksponuojama Lemonte. 
Parodą lydi gražiai išleista 
knyga, kurią parodos metu 
bus galima įsigyti. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Vyresniųjų lietuvių centre, „Seklyčioje”, sausio 20 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet turė
sime progos susipažinti su bu
vusiu politiniu kaliniu Vytau
tu Cinausku, kuris dabar — 
Lietuvos Seimo narys. Bū
damas Tremtinių grįžimo fon
do pirmininkas, jis rūpinasi 
tremtinių vaikų ir vaikaičių 
sugrįžimu į Lietuvą. Visi ma
loniai kviečiami ir laukiami 
gerbiamo svečio pasiklausyti, 
su juo susipažinti, pabendrau
ti ir įdomiai praleisti popietę. 
Atvykite!

IŠ TĖVIŠKĖS 
PARAPIJOS VEIKLOS

Tėviškės parapijoje Čikago
je, be sekmadieninių pamaldų 
jos bažnyčioje, daugeliui žino
mi ir kartą mėnesyje įvyks- 
tantys Moterų draugijos susi
rinkimai arba vadinamosios 
„kavutės”, kuriose paskuti
niais metais dalyvauja net ir 
vyrai. Tokios kavutės skirtos 
ne tik tarpusavio pabendravi
mui, bet kartu ir lietuviškai 
giesmei, todėl jų metu daug 
giedama, nes apskritai evan
gelikų bažnyčia vadinama gie
dančioji bažnyčia. Tokių susi
rinkimų metu parapijos drau
gijos narės dažnai susilaukia 
viešnių iš lietuviškos Ziono 
parapijos ir vieno kito vyriškio 
bei šiaip lietuviškos giesmės 
mėgėjo.

Paskutinė praeitų metų ka
vutė po adventiniu vainiku su 
dviem degančiomis žvakėmis 
įvyko Advento antrojo sekma
dienio išvakarėse, kaip įpras
ta, parapijos salėje. Tik, aplin
kybėms taip susiklosčius, šį 
kartą nebuvo viešnių iš Ziono 
parapijos, kadangi tuo pačiu 
laiku ir jos turėjo panašų susi
rinkimą.

Šio pobūvio metu parapijos 
klebonas vysk. Hansas Dum- 
pys paskaitė ištraukas iš Šv. 
Rašto ir tarė keletą žodžių 
apie kalėdinę reikšmę krikš
čioniškame pasaulyje. Dauge
liui iš įvairių pasirodymų pa
žįstama Aldona Pankienė pa
įvairino pobūvį lietuvių poetų 
ir kompozitorių kalėdinio turi
nio poezija ir giesmėmis. Gies
mėms pianinu pritarė, daug 
metų Tėviškės parapijos cho
rui vadovavęs, Jurgis Lampsa- 
tis.

Moterų draugijos pirminin
kei Idai Jonušaitienei pasvei
kinus dalyves ir dalyvius su 
artėjančiomis šventėmis, iš
vardijo tą mėnesį gimtadie
nius turėjusių narių pavardes, 
pakviesdama jas pasirinkti 
mėgstamiausias giesmes 
bendram pagiedojimui.

Vysk. Hansui Dumpiui su
kalbėjus stalo maldą, visos ir 
visi vaišinosi įvairiai paruoš
tais patiekalais. Po vaišių bu
vo pasidalinimas dovanomis. 
Popietės pabaigai dar buvo pa
giedotos kelios mėgstamiau
sios giesmės, po kurių visi 
skirstėsi namo pakiliai šven
tiškoje nuotaikoje.

Ketvirtojo adventinio sek
madienio popietėje parapijos 
salėje prie puošnios eglutės 
įvyko parapijos sekmadieni
nės mokyklos vaikų šventė. 
Lydijos Jonušaitytės Wiede ir 
Claudios Sedaitytės Gunn 
pastangomis paruošti, vaikai 
žodžiu ir muzika parodė tėve
liams ir svečiams savo suge
bėjimus. Jų tarpe ypač pami
nėtini Vilija Jozaitytė, Steve 
Waldukat ir Jonathan Ankus, 
atlikę tam tikrą įnašą į prog
ramos muzikinę dalį. Nors 
pačios mokytojos ir kai kurie 
vaikai kalba laisvai lietuviš
kai, bet programa buvo suda
ryta vien tik anglų kalba. Vis 
vien į pasirodymą buvo įdėta 
nemažai pasišventimo ir dar
bo, ypač daug kantrybės reikė
jo mokytojoms. Šios kalėdinės 
eglutės pabaigoje atvyko (Pi
jaus Stončiaus asmenyje) se
niai visų lauktas Kalėdų se
nelis su dovanomis, sukelda
mas džiaugsmo klegesį jį aps
pitusių vaikų tarpe.

Valteris Bendikas

CICERO APYLINKĖJE 
LANKĖSI V. MICKUS

Sekmadienį prieš Naujus 
metus buvusioje Šv. Antano 
parapijos mokykloje teko susi
tikti šią lietuvių įsteigtą 
pradžios mokyklą baigusį Vy
tautą Mickų. Jis su savo 9 
metų dukrele Emilija šven
tėms buvo atvykęs iš Pitsbur- 
go pašonėje esančio Alison 
Park miestelio. V. Mickus

V. STAKĖNO BALADĖS ČIKAGOJE 
IŠJUDINO VISUS

Gruodžio viduryje Čikagoje 
lankėsi poetas ir muzikantas 
Virgis Stakėnas, Lietuvoje ži
nomas kaip country, blue
grass, folk stiliaus dainų kū
rėjas ir atlikėjas, per savo 25 
darbo scenoje metus sukūręs 
daugiau kaip 250 baladžių, 
kurios sėkmingai apjungė lie
tuvių folklorą ir tradicinę 
amerikiečių muziką. Jo dainas 
mielai atlieka ir kiti atlikėjai.

Šis keliaujantis muzikantas 
su gitara suspėja pasireikšti 
visur — koncertuoja Lietuvoje 
ir už jos ribų, dalyvavo bent 
40-je tarptautinių folk ir coun
try muzikos festivalių Euro
poje, JAV bei Kanadoje. Jis 
yra country muzikos festivalių 
judėjimo Lietuvoje pradinin
kas, surengęs ne vieną sėk
mingą renginį. Paskutinysis 
country muzikos festivalis 
„Pūdas druskos” vyko Druski
ninkuose praeitą vasarą.

Virgis Stakėnas yra žinomas 
kaip grupių „Sekmadienis” ir 
„Jonis” krikštatėvis. Jis taip 
pat yra pasireiškęs kaip žur
nalistas, rašąs straipsnius ir 
vedąs autorines televizįjos lai
das, bei tyrinėtojas, renkantis 
ir propaguojantis country,

prieš 15 metų Čikagos Illinois 
universitete gavo mechani
nės inžinerijos diplomą ir uži
ma atsakingas pareigas Wes- 
tinghouse Electric kompani

joje Pittsburge. Jis gyvena kar
tu su žmona Karen ir dar vie
na 6 m. dukrele Janina.

Po lietuviškų pamaldų Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
man teko pasikalbėti su šiuo 
dar jaunu vyru, kuris daug 
keliauja po pasaulį savo tar
nybiniais reikalais, o taip pat 
yra žinomas if Lietuvoje, kur 
viešėjo praėjusią vasarą.

Vytautas Mickus dirba ato
minių reaktorių srityje kaip 
projekto direktorius. Nese
niai jis lankėsi Korėjoje ir Is
panijoje, kur konsultavo šios 
srities darbuotojus technolo
gijos klausimais. Jis su kitais 
Westinghouse bendrovės dar
buotojais dažnokai turi va
žiuoti į tokias keliones, kai 
bendrovei prireikia talkinin
kų jo specialybės srityje.

Mūsiškis Vytautas Mickus, 
praėjusią vasarą būdamas 
Lietuvoje, gavo specialią pa
dėkos pažymą iš Kauno Tech
nologijos universiteto vadovy
bės už talką šiai mokslo įstai
gai. Jo nuopelnu iš Westing- 
house bendrovės kauniečiai 
susilaukė kompiuterių. Taip 
pat jis buvo vienas iš tų, ku
rie globojo į Pittsburgą mok
slo žinias gilinti atvykusius 
Kauno Technologijos universi
teto inžinierius. Čia buvo at
važiavę 6 jauni vyrai, kurie 
dabar jau baigė mokslus: iš jų 
4 liko darbuotis JAV, o du 
sugrįžo į Lietuvą. Jie visi ir 
dabar atsimena Vytauto ir 
kitų Pittsburgo lietuvių pa
galbą ir yra labai dėkingi.

Reikia pažymėti, kad Cicero 
apylinkėje tebegyvena Vytau
to tėvas Abinas Mickus ir 
sesuo Irena, o Vilią Park, IL, 
brolis Agimantas. Svečias iš 
Pittsburgo ateityje vėl žadėjo į 
savo buvusią parapiją užsuk
ti- E.Š.

Prašome ateiti i talką —
šeštadienį, sausio 23 d., 10 
vai. ryto į talpintuvą bus 
kraunami „Saulutės”, Lietu
vos Vaikų globos būrelio, siun
tiniai. Renkamės 9:45 v.r. apa
tinėje mašinų aikštelėje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Bus apie 300 dėžių. „Sau
lutė” yra dėkinga už pagalbą 
surenkantiems suaukotus 
daiktus, juos skirstantiems ir 
pakuojantiems bei padedan
tiems sukrauti išsiuntimui. 
Pakavimą tvarko Raminta 
Marchertienė, tel. (630) 243- 
9488.

bluegrass ir folk muzikos loby
no pavyzdžius.

Virgio Stakėno koncertas 
Čikagoje vyko Jaunimo centre 
žvarboką gruodžio vakarą. Sa
kyčiau, kad tai buvo ne kon
certas, o tiesiog muzikinis va
karas, bendravimas draugų 
rate, kuriame susipynė bala
džių tekstai, gitaros garsai, 
malonus, užburiantis V. Sta
kėno balsas ir tylus pritari
mas jam iš salės, nes mes visi 
žinojome jei ne visas, tai dau
gelį jo dainų. Virgio Stakėno 
profesionalumas žavi, jo su
gebėjimas patraukti klausyto
jus stebina. Tad nenuostabu, 
kad jo melodingos baladės 
išjudino visus — kas susi
mąstęs lingavo, kas mušė rit
mą koja, net pradėjo šokti, o 
priedainiams jau pritarėme 
visi. Pasirodo, reikia tiek ne
daug — gitaros, armonikėlės 
ar kazū — ir muzikinis vaka
ras gali virsti tikra švente. 
Pats muzikantas save taikliai 
apibūdino kaip vieno žmogaus 
orkestrą. Šį kartą, kaip ir 
daugelyje V. Stakėno muziki
nių vakarų, koncertinei daliai 
pasibaigus, žmonės dar ilgai 
nesiskirstė — bendravo su 
svečiu, kalbėjosi vieni su ki
tais, bendraminčiai tapo nau
jais pažįstamais. Savo pasiro
dymu Čikagoje Virgis Stakė
nas užbaigė naujausio albumo 
„615” pristatymą, kurį susirin
kusieji galėjo įsigyti.

Norintiems patiems išmokti 
ar kitus pamokyti V. Stakėno

• Automobilio, namų ir ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau- 
raitį, A. & L. Insurance Agen
cy, 9439 S. Kedzie Avė., Evergreen Pk., IL 60805- 2325. Tel. 708-422-3455 (ak.)

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

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

• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat FL Centro. Tel. 630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. (ak.)• Prieš užsisakydami paminklą aplankykite St. Casimir Memorials, 3914 W. 11 lth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 773-233-6335. (sk.)

• Greitai persiunčiame
ir pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
Vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 773-434-7919, 630-257-6822, 1-888-615-2147 Atlantic Express Corp. (sk)

Virgis Stakėnas - žmogus orkestras

dainų labai padės 1995 m. Vil
niuje išleista autoriaus kny
gelė „Baladės”. Atlikėjo nuo
mone, joje pateikta geriausia 
kūrybos dalis — 55 baladžių 
tekstai ir melodijos. Čia gali
ma rasti ir aukštaitiškų bala
džių, parašytų tarme, kuria 
kalba V. Stakėno tėvelio kraš
to žmonės Rokiškio rajone, ir 
dainelių vaikams, kurias vai
kai Lietuvoje išmoko, žiūrė-

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

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

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

• „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
invalidams vaikams, bei dau
giavaikėms šeimoms. Aukojo: 
Birutė Navickienė, Zita Dap
kienė ir Eugenija Pažerūnienė 
$90 Vilnijos krašto mokyk
loms; Mary Biliskis $25 ir 
močiutė Marijona Kušlikienė 
$100, a.a. Janinos Braune 
atm.; Vytautas Užgiris $100, 
a.a. Joanos Skeivytės Kirvai- 
tienės atm. Labai ačiū! „Sau
lutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tel. 
(847) 537-7949 arba (su at
sakovu arba faksu) (847) 
541-3702. TAX ID #36- 
3003339. (sk.)

• A.a. Marijos Virbic- 
kaitės Peckienės atminimą
agerbiant, jos sūnus dr. 
arūnas Peckus „Saulutei”,

Lietuvos vaikų globos būreliui, 
atsiuntė $365, kuriuos su
aukojo: Sophie Brazionis, Irena 
ir Arūnas Draugelis, Laima 
Vander Stoep, Christine 
Wallis, Dalia ir Algis Ance- 
vičius bei dr. Jolanta ir dr. 
Šarūnas Peckus. „Saulutė” 
dėkoja už auką ir nuoširdžiai 
užjaučia a.a. Marijos Peckienės 
artimuosius. (sk.)

• Janina Litvinas ir
Juzefą Sedlickas, Rochester 
NY aukoja $20 — tai Sibiro 
lietuvių tremtinių vaikų 
mokslui — stipendįjoms. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičiu 
globos” komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629. (sk.)

darni televizijos laidą „Tele- 
Bim-Bam”, ir pasiutėlio roken
rolo, ir nostalgiškų bliuzų, ir 
optimistiškų country stiliaus 
kūrinių.

Belieka palinkėti Virgiui 
Stakėnui kūrybinės sėkmės, 
neblėstančios energijos bei 
naujų sumanymų. Tikimės, 
kad ši jo viešnagė Čikagoje 
bus ne paskutinė.Rūta Kuncienė

• Aa. Kotrynos Česnie- nės atminimui šeima ir arti
mieji aukoja $1,075 Lithuanian Mercy Lift. Nuošir
džiai dėkojame aukotojams: 
Tom ir Karen Terry, Sandra 
Sigman, Violeta Abad, Rose- 
mary Smith, James ir Nelly 
Henderson, Georjean Hilko, 
Geneva Adair, Lina Hilko, 
Vaclovas ir Maria Daunoras, A. 
ir R. Meilus. (sk.)

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 STulasld Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

ADVOKATŲ
e. Būdvyčio, j. Civilio

ir partneriu 
kontora Vilniuje

• nekilnojamo turto ir
• paveldėjimo tvarkymas

Rožių alėja 4,2009 Vilnius, Lietuva
Tei. (870 2) 82 14 56 
Fax (370 2) 22 24 86

ADVOKATAI
LJRane & LFeyman

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
6213 SArcher Avė., Chicago,
IL 60632. TeL 847-361-7636

(kalbame lietuviškai). Mes jūsų 
paslaugoms 7 dienas per savaitę.




