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Pasienio užkarda Punske 
nepažeis tautinės mažumos teisių
Vilnius, vasario 4 d. (Elta) 

— Pasienio užkarda Punske 
yra būtina vykdant įstatymi
nes Lenkijos Respublikos pa
sienio tarnybos užduotis, sau
gant valstybinę sieną, teigia
ma Lenkijos Respublikos am
basados Vilniuje pranešime.

Punsko miestelis yra cen
trinėje Lietuvos ir Lenkijos 
sienos ruožo dalyje, kaip ra
šoma minėtame pranešime, ir 
tai — nedidelis nuotolis nuo 
valstybinės sienos, taip pat 
gerai išplėtotas, pasienio tar
nybos pajėgų greitumo neri- 
bojantis kelių tinklas šiame 
rąjone. Tai suteikia galimybę 
geriau apsaugoti valstybę nuo 
nusikalstamumo plitimo iš 
rytinės sienos pusės.

Pranešime apžvelgiama pa
sienio užkardos Punske kūri
mo istorija, konfliktas dėl bū

Opozicija įžvelgia artėjančią 
Lietuvos „griūtį”

Vilnius, vasario 3 d. (BNS) 
— Seimo LDDP frakcijos se
niūnas Povilas Gylys teigia, 
kad Lietuvoje prasidėjo „ūki
nė griūtis”, o už jos slypi „poli
tinė ir moralinė” konservato
rių vyriausybės griūtis.

„Kai 43 proc. šalies pra
monės įmonių yra patyrusios 
finansinių sunkumų ir yra ne
mokios — kurioje nors kitoje 
valstybėje būtų skambinama 
pavojaus varpais”, trečiadienį 
spaudos konferencijoje teigė
P. Gylys.

Pasak jo, įmonių tarpusavio 
įsiskolinimai yra per 20 mlrd. 
litų, „nė vienoje ūkio šakoje 
nematyti struktūrinių poky
čių”, o tikrasis nedarbas siekia

Už neteisėtą įdarbinimą užsienyje 
gresia didelės baudos

Vilnius, vasario 4 d. (Elta) 
— Siekdamas, kad būtų veiks
mingiau kovojama su nelega
liu įdarbinimu užsienio valsty
bėse bei laiku būtų užkardy
tas šis reiškinys, Seimas sieks 
papildyti Administracinių tei
sės pažeidimų kodeksą, ku
riame siūloma numatyti atsa
komybę už neteisėtą įdarbi
nimą užsienyje bei naudoji
mąsi svetimu ar savo negalio
jančiu pasu.

Tokį projektą ketvirtadienį 
pateikė vidaus reikalų mini
stras Stasys Šedbaras.

Už neteisėtą tarpininka
vimą įdarbinant asmenį užsie
nyje, taip pat tokio tarpinin
kavimo organizavimą siūloma 
bausti nuo 1,000 iki 3,000 
litų. Už tokią pat pakartotinę 
veiklą — nuo 3,000 iki 5,000 
litų.

Skirti baudą nuo 100 iki 500 
litų siūloma už neteisėtą pasi
naudojimą svetimu ar nusta
tyta tvarka paskelbtu negalio
jančiu asmens tapatybę pat
virtinančiu dokumentu. Už 
pakartotinai padarytą tokią 
veiklą siūloma bausti nuo 500 
iki 1,000 litų.

Administracinių teisės pa
žeidimų kodekso papildymo 
projektą parengė Policijos ir 
Migracijos departamentai prie 
Vidaus reikalų ministerijos.

Didžiosios Britanijos val
džios institucijos pageidauja, 
kad vyriausybė imtųsi prie
monių sumažinti piliečių, pra
šančių politinio prieglobsčio, 
skaičių, nes priešingu atveju, 
specialistų teigimu, gali iškilti 
klausimas dėl vizų režimo įve
dimo. D. Britanijos imigraci

simos grėsmės lietuvių ma
žumos atžvilgiu, prisimenami 
Lietuvos ir Lenkijos politikų 
pokalbiai šiuo klausimu.

Užkarda, pabrėžiama Len
kijos ambasados pranešime, 
yra valstybinės administraci
jos teritorinio organo elemen
tas, turintis ne daugiau kaip 
30 darbuotojų ir veikiantis 
panašiai kaip policijos 
komisariatas. Tai nepakeis 
demografinės padėties Puns
ke, neapribos ir nesumažins 
lietuvių tautinės mažumos 
teisių.

Lenkijos ambasada teigia, 
kad sprendimas dėl pasienio 
užkardos kūrimo Punske ne
prieštarauja Lenkijos Respu
blikos ir Lietuvos Respubli
kos draugiškų santykių ir 
gero kaimyninio bendradar
biavimo sutarčiai.

14 procentų (pasak Statistikos 
departamento, vasario 1 d. ne
darbas buvo 7.7 proc.).

P. Gylys sakė, kad „laikas 
pradėti kalbėti apie vyriau
sybės šešėlinę veiklą”.

Jo nuomone, ryškiausias to
kios veiklos pavyzdys — Pri
vatizavimo fondo lėšų panau
dojimas, kai apie 80 proc. fon
do lėšų paimta biudžeto defici
tui dengti. Be to, Privatizavi
mo fondo pinigai, anot Seimo 
nario, skirstomi „šešėliškai, 
nusikalstamai”.

„Ūkinę griūtį” P. Gylys ma
to ir dėl didėjančio valstybės 
įsiskolinimo, kuris dabar yra 
apie 14-15 mlrd. litų, o 1995 
m. buvo 5 mlrd. litų.

jos tarnybos duomenimis, ne
mažai Lietuvos piliečių, atvy
kusių į jų valstybę, nelegaliai 
įsidarbina, o vėliau prašo po
litinio prieglobsčio. Vien per
nai lapkričio mėnesį politinio 
prieglobsčio čia pasiprašė 
105 Lietuvos piliečiai, o per 
praėjusių metų vienuolika 
mėnesių — 1,175 asmenys.

Lietuvos ambasados Pra
hoje teigimu, nemažai Lietu
vos žmonių moka pinigus 
įvairioms firmoms, kurios 
'verčiasi žmonių gabenimu į 
užsienį ir ten juos perduoda 
nusikalstamų grupuočių val
domoms nelegalaus darbo 
struktūroms.

Kariuomenė 
padalinta 
į tris sritis

Vilnius, vasario 4 d. (Elta) 
— Lietuvos kariuomenės apy
gardos nuo šiol suskirstytos į 
tris sritis — Jūros, Nemuno ir 
Karaliaus Mindaugo.

Krašto apsaugos ministeri
jos Visuomenės informavimo 
skyrius pranešė, kad sritys 
suformuotos ir tokie pavadini
mai joms suteikti, siekiant 
įamžinti Lietuvos laisvės ko
vų sąjūdžio ginkluotųjų pajė
gų sričių pavadinimus.

Į tris sritis sugrupuotos vi
sos karinės apygardos, kurių 
Lietuvoje yra dešimt — tiek 
pat, kiek administracinių aps
kričių.

Karaliaus Mindaugo sričiai, 
kurios centras yra Lietuvos 
sostinėje, priklauso Vilniaus, 
Alytaus bei Utenos apskrityse 
įsikūrę junginiai, daliniai ir
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Nuotr.: Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius (viduryje) prie Vilniaus rotušės pasitiko į Baltijos 
valstybių Ministrų tarybos posėdį atvykusius savo kolegas — Latvijos premjerą Vilį Krištopaną (kairėje) bei Es
tijos vyriausybės vadovą Mart Siiman. (Elta)

Baltijos valstybių premjerai 
— už bendrą erdvę

Vilnius, vasario 5 d. (Elta)
— Penktadienį Vilniuje posė
džiavę Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ministrai pirmininkai 
sutarė toliau rengti kai kurias 
bendras sutartis.

Vyriausybių vadovai skelbė 
Baltuos valstybių vienybę. 
„Per pastaruosius keletą metų 
bendradarbiavimas tarp Balti
jos valstybių pasiekė aukštes
nį kokybės lygį, pasižymintį 
dalykiškumu, konkretumu ir 
sprendimų rezultatyvumu”, 
sakė susitikimo šeimininkas
— Lietuvos ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius.

Jo kolega — Latvijos vy
riausybės vadovas Vilis Kriš- 
topanas — teigė, kad Baltijos 
valstybių bendradarbiavimas 
stiprėja, ir tai patvirtina, kad 
„Baltijos valstybės gali būti 
viena erdvė”. Estijos premje
ras Mart Siimann sakė, kad 
Lietuvos sostinėje vykęs susi
tikimas — „dar vienas žings
nis į priekį” kuriant bendrą 
Baltijos valstybių ekonominę, 
socialinę, švietimo erdvę.

G. Vagnoriaus teigimu, su
sitikimo dalyviai pareiškė 
„tvirtą pasiryžimą besąlygiš
kai ir nuosekliai įgyvendinti 
laisvosios prekybos principus”. 
Nutarta toliau derinti sutartis 
dėl laisvo paslaugų judėjimo, 
strateginių prekių eksporto ir 
importo, tranzito kontrolės; 
tęsti ir konsultacijas dėl laisvo 
darbo judėjimo sutarties.

Vienu iš pagrindinių doku
mentų, kuriuos ketinama pa
rengti per šį pusmetį, Lietu
vos premjeras vadina strate
ginį planą dėl Baltijos regiono 
bendradarbiavimo energetikos 
srityje.

Susitikime susitarta, kad 
bus parengtos sutartys dėl 
įslaptintos informacijos apsau
gos, taip pat dėl trišalio bend
radarbiavimo, apsaugant nu
kentėjusiuosius ir liudytojus.

Svarstydami karinio bend-

kiti kariniai vienetai.
Kaune įsteigtą centrą turin

ti Nemuno sritis apima Kau
no, Šiaulių, Panevėžio ir Ma
rijampolės apygardas.

Jūros sričiai su centru uos
tamiestyje priklauso Klaipė
dos, Tauragės ir Telšių apsk
rityse įsikūrę kariniai padali
niai.

ravimo klausimus, premjerai 
pritarė sumanymui, kad jie 
turėtų drauge pirkti radiolo
kacijos prietaisus, karinę įran
gą, nes kartu įsigyti reikia
mus pirkinius yra pigiau nei 
tuo atveju, jeigu kiekviena 
valstybė tai da-ys atskirai.

Pasibaigus 15-ajam Minist-

Lietuvos vyriausybės vadovas 
džiaugiasi santykiais su Rusija

Vilnius, vasario 5 d. (Elta) 
— Ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius patenkin
tas gerais santykiais su Rusi
jos vyriausybe. Tą, pasak 
premjero, parodė greitai iš
spręsta naftos tiekimo į Lietu
vą problema.

„Įvykiai, susiję su žaliavos 
tiekimu bendrovei ‘Mažeikių 
nafta’, parodė, kad tarp Lietu
vos ir Rusijos vyriausybių eg
zistuoja dalykiniai santykiai, 
nes pavyko gana greitai iš
siaiškinti susidariusią padė
tį”, penktadienį po trijų Balti
jos valstybių ministrų pirmi
ninkų susitikimo Vilniuje su
rengtoje spaudos konferenci
joje sakė G. Vagnorius.

Kaip jau skelbta, Rusijos 
valdžios atstovai susitarė su 
„Mažeikių naftos” vadovais 
atnaujinti prieš savaitę nu
trauktą naftos tiekimą Lietu
vos įmonei. Tikimasi, kad 
penktadienį vakare žaliava

Grasinama į nužudyto prokuroro 
vietą paskirtam pareigūnui

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) 
— Į nužudyto Panevėžio apy
gardos prokuroro vietą paskir
tas pareigūnas penktadienį

* Penktadienį Vilniuje 
įvykusiame Generalinės
prokuratūros kolegijos išplės
tiniame posėdyje generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia 
griežtai pareikalavo, kad pa
valdiniai stiprintų kovą su or
ganizuotu nusikalstamu, ko
rupcija, kontrabanda bei lai
kytųsi atitinkamų susitarimų 
su kitomis teisėsaugos institu
cijomis dėl darbų šioje srityje 
derinimo. Posėdyje pareika
lauta reikliau ir jautriau tirti 
piliečių skundus bei pareiški
mus, dirbant užkardymo dar
bą, operatyviau reaguoti į gy
ventojų perspėjimus, remtis 
visuomenės nuomone. <bns>

rų tarybos susitikimui, suda
ryta Baltijos valstybių sutar
tis dėl konsulinės pagalbos ir 
bendradarbiavimo. Pagal šią 
sutartį, Lietuvos piliečiai ga
lės kreiptis į Latvijos ar Esti
jos ambasadas ir tikėtis pagal
bos iš jų tose valstybėse, ku
riose Lietuva neturi savo dip
lomatinių atstovybių. Tokias 
pačias teises turės ir Estijos 
bei Latvijos piliečiai.

pradės tekėti. Tai leistų įmo
nei įprasta tvarka pradėti 
dirbti po trijų-keturių dienų.

„Mes imamės visų diploma
tinių, taip pat ir kitų ekono
minių-finansinių priemonių, 
kurios leistų ne tik atnaujinti 
ritmingą naftos tiekimą, bet ir 
užkirstų galimybę ateityje to
kiems nemaloniems įvy
kiams”, spaudos konferencijo
je sakė Lietuvos premjeras.

G. Vagnorius pareiškė tikįs, 
kad ateityje nebus pažeidžia
ma tarpvalstybinė Lietuvos ir 
Rusijos sutartis, kurioje, be 
kita ko, numatyta netaikyti 
administracinių apribojimų 
prekybos santykiuose.

Lietuvos vyriausybės vado
vas pabrėžė, kad naftos tieki
mo sustabdymas „kelia įtari
mų, jog jis galėjo būti susijęs 
su nepakankamai garbingos 
konkurencijos atveju ir su nu
matomu ‘Mažeikių naftos’ ak
cijų paketo privatizavimu”.

gavo anoniminį grasinimą su
sidoroti, pranešė VRM atsto
vas spaudai.

Penktadienio rytą, eidamas 
į darbą, Panevėžio apygardos 
prokuratūros Organizuotų nu
sikaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus vyriausiasis prokuro
ras Gintaras Malčiauskas sa
vo pašto dėžutėje rado laišką, 
raginantį: „atsisakyk pareigų 
arba mirsi”.

Dėl šio grasinimo Genera
linės prokuratūros Organi
zuotų nusikaltimų ir korupci
jos tyrimo skyriaus vyriausia
sis prokuroras Algimantas 
Kliunka kreipėsi į Policijos de
partamento vadovą, prašyda
mas imtis skubių priemonių, 
užtikrinančių G. Malčiausko 
ir jo šeimos saugumą.

Generalinė prokuratūra pra
šo užtikrinti prokuroro sau-
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Lietu va per sa vai tę
* Naujasis Lietuvos am

basadorius Minske Jonas 
Paslauskas ketvirtadienį įtei
kė skiriamuosius raštus Bal
tarusijos prezidentui Alek- 
sandr Lukašenko. Pokalbyje 
buvo pažymėta, kad Lietuva ir 
Baltarusija teikia didelę reikš
mę geriems kaimyniniams 
valstybių santykiams kaip 
svarbiam veiksniui, užtikri
nančiam valstybių saugumą ir 
gerovę. 41-metis karjeros dip
lomatas J. Paslauskas iki pa
skyrimo į Minską dirbo pata
rėju Lietuvos ambasadoje Ka
nadoje.

* Europos Komitete buvo 
pristatytas PHARE Para
mos Europos integracijai Lie
tuvoje (SEIL) projektas, kuris 
padės derinti Lietuvos vyriau
sybės įsijungimo į Europą po
litiką bei įgyvendinti prakti
nius uždavinius, teikiant nuo
seklią techninę pagalbą Lietu
vos vyriausybinėms instituci
joms administracinių gebėji
mų stiprinimo srityje. SEIL — 
didžiausias PHARE Lietuvoje 
vykdomas — projektas bus 
įgyvendinamas 2 metus, jam 
skirta 3.7 mln. eurų. (Eita)

* Tarptautinis biografijų
centras Cambridge XX am
žiaus Pasaulio žmogaus var
dus suteikė rašytojui Petrui 
Dirgėlai ir dailininkui Arūnui 
Vaitkūnui. Tačiau kaunietis 
tapytojas ir dailės pedagogas 
A. Vaitkūnas nutarė nepirkti 
jam siūlomų Pasaulio žmo
gaus regalijų (už jas reikėtų 
sumokėti apie 2,300 litų). Pa
saulio įžymybių sąrašus suda
rinėja įvairios institucijos Eu
ropoje, JAV. Duomenys apie 
kandidatus gaunami iš jų pa
čių užpildytų anketų arba kitų 
tarptautiniu lygiu išplatintų 
informacijos šaltinių. A. Vait
kūnas teigia, jokios anketos 
nepildęs. Be 12 parodų užsie
nyje, stažuočių Vokietijoje ir 
Austrijoje, jis yra vienas iš ne
daugelio Lietuvos tapytojų, 
1996 m. gavusių dailės pasau
lyje labai garbingą, JAV įs
teigtą Polocko-Krasnerio fon
do stipendiją. (LR)

* Šeštadienį prezidentas 
Valdas Adamkus išvyko į 
Meksiką tęsti pirmadienį 
prasidėjusių dviejų savaičių 
atostogų. Kelias dienas jis 
ilsėsis vienoje Meksikos gy
venviečių Ramiojo vandeny
no pakrantėje. Ten jau yra 
prieš savaitę atvykusi prezi
dento žmona Alma Adam
kienė ir keletas V. Adam
kaus draugų. Neatmetama 
galimybė, kad Meksikoje 
įvyks neoficialūs Lietuvos 
prezidento pokalbiai su 
šios valstybės vadovais. Mek
sikai diplomatiniais kana
lais yra pranešta apie V. 
Adamkaus atvykimą. Tai :— 
pirmosios prezidento atosto
gos nuo praėjusių metų vasa
rio pabaigos, kai jis oficialiai 
pradėjo eiti šias pareigas. (bns>
gumą, nelaukiant, kol tai bus 
išspręsta įstatymo numatyta 
tvarka.

Laišką tiria Teismo medici
nos instituto specialistai, im
tasi priemonių grasinimų au
toriui nustatyti.

Iki paskyrimo Panevėžio 
apygardos prokuratūros vy
riausiuoju skyriaus prokuro
ru, G. Malčiauskas dirbo eili
niu prokuroru. Jis yra vienas 
iš 14 tardymo grupės parei
gūnų, tiriančių G. Sereikos 
nužudymą.

* Praėjusią savaitę „Lie
tuvos ryto” redakcija gavo 
nepasirašytą laišką, kuriame 
buvo grasinama susprogdinti 
dienraščio pastatą ir fiziškai 
susidoroti su žurnalistais. 
Laiške skelbiamas nuospren
dis ir dviems neįva' dytiems 
politikams, teisėjui bei netru
kus į Lietuvą atvykstantiems 
JAV piliečiams. Laiške kalba
ma apie visuotinę suirutę, ku
rią ketinama sukelti, žlugdant 
Lietuvos ekonomiką. Saugu
mo darbuotojai kol kas nepa
teikė savo išvadų dėl šių grasi
nimų. ( LR)

* Vilniaus 5-asis policijos 
komisariatas nuo kitos savai
tės kviečia Antakalnio rajono 
gyventojus žymėtis turtą spe
cialiais užrašais, kad atbaidy
tų vagis. Graviūromis arba 
specialiu žymekliu daiktai bus 
žymimi nemokamai. Ant pa
žymėto daikto bus užklijuotas 
apie tai perspėjantis lipdu
kas. Perspėjimus galima kli
juoti ir ant buto durų bei au
tomobilių. Pasak policijos, šie 
veiksmai turės ne tik užkar
dymo poveikį. Dingus daiktui, 
kaip ypatingas žymes bus ga
lima nurodyti, kad jie pažy
mėti.

* Į Lietuvą atvykusių tu
ristų skaičius pernai išaugo 
beveik 16 procentų: nuo 3.7 iki 
4.3 milijono žmonių. Beveik 
nesikeičia svečių pagal užsie
nio valstybes atvykimas. Kaip 
ir 1997 metais, pernai dau
giausiai turistų atvyko iš Ne
priklausomų valstybių sand
raugos, Latvijos ir Estijos. 
Mažiausiai į Lietuvą atvyksta 
amerikiečių — 1997 m. sieną 
kirto 19,700 JAV piliečių, o 
1998 m. — 20,000 amerikie
čių. Taip pat daugiau į užsie
nio valstybes išvyksta ir Lie
tuvos gyventojų — jų skaičius 
išaugo 8 proc.: nuo 2.9 iki 3.2 
mln. Lietuvos piliečių. ibns)

* Generalinėje proku
ratūroje pradėjo dirbti kal
bininkė Danguolė Černiaus
kienė. Tikimasi, jog tai padės 
šios institucijos teisininkų 
kalbą „išvalyti” nuo nepagei
daujamų svetimybių, o juridi
nius terminus ir sąvokas nau
doti tiksliai pagal lietuvių kal
bos stilistiką bei kalbos aiš
kumo reikalavimus. D. Čer
niauskienė, ne vienerius me
tus dirbusi Lietuvių kalbos in
stitute, nuo šiol rūpinsis pro
kuratūros raštų kalba, kad 
Lietuvių kalbos komisijos nu
tarimų ir normų būtų laiko
masi taip pat griežtai, kaip 
valstybės įstatymų. (Eita)

* Staiga iškritęs tirštas 
sniegas penktadienio rytą 
nesutrikdė Vilniaus tarptau
tinio oro uosto darbo, tačiau 
visiškai užkimšo miesto gat
ves. Įkalnėse nusidriekė ilgos 
automobilių eilės, troleibusai 
ir autobusai, nesugebėdami 
įveikti staiga tapusių slidžio
mis įkalnių ir nuokalnių, 
išlaipino keleivius. _

KALENDORIUS
Vasario 6 d.: Šv. Paulius Miki 

ir draugai; Darata, Teofilis, Alkis, 
Živilė.

Vasario 7 d.: Ričardas, Romual
das, Mozė, Ramutis. 1994 m. Lietu
va ir Malta užmezgė diplomatinius 
santykius.

Vasario 8 d.: Šv. Jeronimas 
Emiliani; Saliamonas, Salys, Daug- 
vilė. Nirma. 1863 m. Prūsija ir Ru
sija susitarė dėl bendrų veiksmų, 
numalšinant sukilimą Lietuvoje ir 
Lenkijoje.

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET
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ATEITININKŲ MISIJA PENKIŲ 
DIMENSIJŲ PERSPEKTYVOJE

KUN. STASYS YLA
(„Ateitis” 1979 metų sausis psl. 6-7)

DRAUGAS, 1999 m. vasario 6 d., šeštadienis

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

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

1998 m. Žiemos kursuose, Dainavoje, moksleiviai ateitininkai klausosi dr. Vėjo Liulevičiaus kalbos.
Nuotr. Liudo Landsbergio

(Tęsinys)

„ ...dvi politinės katalikų 
grupės neužkasė savo jiečių... 
Šią velniavą... M. Krupavičius 
buvo pavadinęs didžiausia 
tragedija po Lietuvos laisvės 
netekimo... Katalikai prarado 
turėtas platias dimensijas. Su
simetę į du naujus uždavinius: 
išlaikyti lietuvybę ir laisvinti 
Lietuvą... Prisimintinas A. 
Smetonos pareiškimas: negali
ma auklėti atskirai kataliko, 
lietuvio, ir piliečio; reikia juos 
ugdyti kartu... Ateitininkai... 
niekam jie nebeužkliūva. Klau
simas: ar mūsų visuomenė... 
išugdė tokią toleranciją, ar... 
mes nebeesam, kas buvomė, 
netempiam visuomenės aukš
tyn...?”

(Redakcijos pastaba: šiai 
citatai žurnale nebuvo pa
žymėtas šaltinis.)

Antrasis dimensijų 
darnos lūžis

Taip įsibėgėjusius ateitinin
kus užklupo 1940 metais So
vietų okupacija. Ji paralyžiavo 
visą'buvusios nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą. Ateitinin
kai galėjo veikti mažomis gru
pėmis tik pogrindyje. Tuo me
tu organizavosi ir kitas — re
zistencinis pogrindis, politinis 
ir netgi militarinis. Studentai 
ir vyresnieji jungėsi ir į šį ko
vos lauką. Po metų, vokie
čiams paskelbus karą Rusijai, 
įvyko sukilimas, buvo sudary
ta laikinoji Lietuvos vyriau
sybė. Vokiečiai greit užgniau
žė valstybės atkūrimo pastan
gas ir vėl visus suvarė į po
grindį — ir ateitininkus, ir re
zistentus. Ateitininkų veikla 
nebeturėjo kur išsitiesti, ga
lėjo tik vegetuoti. Tuo tarpu 
pavojus būti svetimųjų sutryp
tiems buvo didelis. Rezistenci
ja pasidarė ir naujas stiprus 
šūkis ir naujas, drąsus žygis, į 
kurį suplaukė ir buvusių poli
tinių partijų likučiai ir naujos 
rezistentų padalos, pagaliau 
susijungusios į vieną vyriau- 
sįjį Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetą, vadinamą VLIKĄ.

Vokiečiams besitraukiant ir 
antrukart grįžtant Sovietams, 
dalis kovotojų liko krašte, kita 
dalis su masėmis iškeliavo į 
Vakarus. Pirmieji pradėjo par
tizaninį karą, trukusį aštuo
netą metų, antrieji toliau vedė 
politinę kovą. Kovos priekyje 
Vliko pirmininku vėl atsistojo 
Mykolas Krupavičius, kartu ir 
atsikūrusių krikščionių demo
kratų vadas. Savus vadus jau 
buvo praugdę rezistentai kata
likai, daugiausia ateitininkai. 
Pradžioj vieni ir antri, rodos, 
sutarė. Bet 1945 m. pavasarį, 
katalikų suvažiavime Stutt- 
garte tarp vienų ir antrų 
įvyko viešas konfliktas, kuris 
tolydžio augo į politinį kata
likų vidaus karą, trukusį il
giau nei partizaninis karas 
Lietuvoje.

Naujoj tremty ateitininkai 
greit atsikūrė. Moksleiviai po 
15 metų išėjo į viešumą, vėl 
legalizuoti gimnazijose. Stu
dentai įvairiuose universite
tuose atkūrė stiprias drau
goves. Persiorganizavo ir sen

draugiai. Jaunimo buvo tiek 
gražaus ir dinamiško, kad at
rodė, ateitininkai vėl grįžta į 
savo senąsias vėžes — su di
dele kultūrine iniciatyva. Sto
vyklos, studijų dienos, konfe
rencijos ir suvažiavimai rodė, 
kad karas anaiptol nepažeidė 
šios organizacijos. Bet neju
čiom gožė vyresniuosius ir stu
dentus tas nelemtas politinis 
vidaus karas. Didžioji dalis 
studentijos svėrėsi rezistentų 
pusėn, kurie vadinosi Lietuvių 
Frontu ir, persikėlusi į Ame
riką, Kanadą bei kitus kraš
tus, neberodė tokio gyvastin
gumo ateitininkuose, kaip Vo
kietijoje. Taip nejučiom išsi- 
kirpo labai pajėgi generacija, 
dėl to ateitininkų atsikūrimas 
naujuose kraštuose nebebuvo 
toks gyvastingas kaip Vokieti
joj. Atsikūrimas užtruko il
giau ir kažko jam trūko — 
užnugario, vadų, globėjų, dva
sios vadų.

(Bus daugiau)

REDAKTORĖS
KERTELĖ

Pradedant 1997 metų pava
sariu, iki šių metų vasario 
mėnesio pradžios, išdalinta 
pora šimtų dolerių Amerikos 
Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
centro valdybos, skirtų jau
niams ir jaunučiams, rašan
tiems kuopų veiklos korespon
dencijas. Kiekvienas jų už ko
respondenciją gauna pažymė
jimą ir 5 dol. premiją. Nuo šio 
rašymo vajaus pradžios 29 
jaunieji ateitininkai aprašė jų 
kuopų veiklą.

Tomas Quinn (Orland Park, 
IL) aprašė savo kuopos veiklą 
tris kartus. Po porą kartų 
rašė Regina Čyvaitė (Downers 
Grove, IL), Šarūnas Daugir
das (Hinsdale, IL), Arius Elvi- 
kis (Willow Springs, IL), Vin
cas Gudinskas (Kanada), Aud
rė Kapačinskaitė (Riverside, 
IL), Algis Kasniūnas (Orland 
Park, IL), Svaja Mikulionytė 
(Northville, MI), Kristina 
Quinn (Orland Park, IL), Jus
tinas Trumpickas (West Flam- 
borough, Ontario) ir Vija Un- 
derytė (Livonia, MI).

Kartą rašiusieji: Marius 
Aleksa (Riverside, IL), Rita 
Bradūnaitė (Baltimore, MD), 
Linutė Bublytė (Bloomfield 
Hillš, MI), Adomas Daugirdas 
(Hinsdale, IL), Kęstutis Dau
girdas (Hinsdale, IL), Darius 
Jutzi (Lemont, IL), Julius 
Kasniūnas (Orland Park, IL), 
Rima Kuprytė (Riverside, IL), 
Vaiva Laniauskaitė (Rich- 
mond Heights, OH), Nida Ma
siulytė (Elmhurst, IL), Aras 
Narutis (Riverside, IL), Kris
tina Petkutė (La Grange, IL), 
Lina Šeštokaitė (Media, PA), 
Simonas Trumpickas (Kana
da), Petras Vaičiūnas (Kana
da), Kristina Vaznelytė (New 
Lenox, IL) ir Alana Zambor 
(Redford, MI).

„Iš Ateitininkų gyvenimo” 
redakcija sveikina visus jau
nus korespondentus ir linki 
toliau prie šio skyriaus pri
sidėti savo rašiniais.

L.Š.

DETROITO 
JAUNIŲ VEIKLA

1998 m. gruodžio 5-os d. su
sirinkimą pradėjome malda, 
kurią paskaitė Taura Unde- 
rienė. Dalyvavo devyni nariai. 
Susirinkimą pravedė Rūta ir 
Linas Mikulioniai, ir Taura 
Underienė. Po maldos rinko
me kuopos 1998/99 metų pir
mininką, sekretorę, iždininką 
ir fotografą. Išrinkti: fotografė
— Laura Karvelytė; iždininkė
— Ingrida Miškinytė; sekre
torė — Svaja Mikulionytė; pir
mininkas — Gytis Mikulionis. 
Pasveikinom visus išrinktus!

Po rinkimų Linas ir Rūta 
Mikulioniai paskaitė pasaką 
apie du ligonius. Paskui ra
šėm kalėdinius laiškus vie
nam iš mylimų mokytojų. Pa- 
ruošėm jaunesniems religi
nius užsiėmimus: vienai gru
pei religinį vaidinimą, kitai 
klausimus apie Šv. Raštą, o 
trečiai — religinę spalvavimo 
knygą. Tikimės, kad su jau
nesniais kuopos nariais šiuos 
uždavinius galėsime atlikti. 
Susirinkimą užbaigėm malda.

Svaja Mikulionytė

SMAGI IŠVYKA 
ČIUOŽYKLON

Detroito „Aušros Vartų” 
kuopos jauniai ir moksleiviai 
šeštadienį, sausio 16 d. susi
rinko Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centre. Susirinki
mui vadovavo Danutė Sirgė- 
dienė. Dalyvavo septyni jau
niai ir penki moksleiviai.

Susirinkimą pradėjome mal
da. Paskui turėjome užkandį. 
Pasistiprinę skubėjome į auto
mobilius. Keliavome į Novi 
priemiestyje naujai įrengtą 
čiuožyklą. Nusipirkę bilietus 
ir išsinuomavę pačiūžas 
džiaugėmės šia išvyka. Užsi
dėti ir gerai pritvirtinti pa
čiūžas nelengva. Todėl labai 
apsidžiaugėm, kai atvažiavo 
Linas Mikulionis. Jis mums 
padėjo tvirtai suvarstyti ir 
užrišti pačiūžų raiščius, taip 
pat padėjo ant ledo silpniau 
čiuožiantiems. Kai kurie ne
drąsiai pradėjo, bet po kurio 
laiko jau neblogai galėjo čiuož
ti.

Buvo smagu čiuožti ir gera 
proga jauniams pabendrauti 
su moksleiviais. Grįžom namo 
pavargę, bet patenkinti šia 
išvyka.

Laura Sirgėdaitė

KVIEČIAME VADOVUS

Studentai ir vyresnieji mok
sleiviai, norintieji vadovauti 
jaunučių ateitininkų stovyk
loje, o jaunesnieji moksleiviai, 
baigę antrus metus gimnazi
joje ir norintieji dirbti Daina
voje, kviečiami įteikti savo 
prašymus Dainei Quinn iki 
š.m. kovo 3 d.

Adresas: 14410 Country
Club Lane, Orland Park, IL 
60462; tel. 708-349-7403 ir E- 
mail: DLNQ@aol.com

Stovykla vyks liepos 5 d. — 
17 d. Vadovų kursai Dainavo
je vyks liepos 3 ir 4 d.

ČIKAGOS MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS
Šeštadienį, sausio 9 dieną, į 

Ateitininkų namus suvažiavo 
maždaug 30 moksleivių, į Lip- 
niūno-Stulginskio kuopos su
sirinkimą. Dr. Petras Kisie
lius, Jr., vakaro prelegentas, 
kalbėjo apie tautiškumą.

Mes, moksleiviai, sakėm, 
kad tautiškumas yra pildymas 
savo tautinio identiteto, kad 
tautiškumas paaiškina kas 
mes esame ir kodėl tuo esame.

Pradėdamas savo paskaitą, 
dr. Kisielius aiškino, kad tau
tiškumas susideda iš dviejų 
pagrindinių dalių: psichologi- 
jos/sociologijos ir ateitininkų 
ideologijos. Supažindindamas

PRISIDĖKITE PRIE
A. t A. DR. V. VYGANTO 

MONOGRAFIJOS 
IŠLEIDIMO

Mielieji idėjos draugai,

Praėjusių metų spalio mėne
sio viduryje išlydėjom į amži
no poilsio vietą mums, ateiti
ninkams, brangų ir svarbų as
menį dr. Vytautą Vygantą. Jo 
pasitraukimas iš mūsų tarpo 
ne vienam paliko spragą gyve
nime.

Lapkričio mėnesio pradžioje, 
šiame skyriuje redaktorės ker
telėje, siūliau leisti a.a. dr. Vy
ganto monografiją. Pradžiugi
no atsiliepimai, skatinantys 
eiti pirmyn. Noriu su skaityto
jais pasidalinti žinia, kad me
džiaga renkama, atsiliepimai į 
pasiųstus laiškus laukiami.

Vytauto pažintys buvo pla
čios, taip, kaip ir jo veikla. 
Man neįmanoma žinoti visus, 
kurių gyvenimą jis vienokiu 
ar kitokiu būdu palietė. Jei šio 
skyriaus skaitytojų tarpe yra 
norinčių pasidalinti savo pa
žintimi su dr. Vygantu arba 
turimomis nuotraukomis, pra
šome kreiptis raštu (adresas 
šio skyriaus viršuje), arba „e- 
mail” adresu mlaima@home.com 
Prašome rašinius ir nuotrau
kas atsiųsti iki Velykų, š.m. 
balandžio 4-os dienos. Jei no
rite, kad nuotraukos būtų grą
žinamos, prašome užrašyti 
vardą ir pavardę nuotraukos 
antroje pusėje ir drauge su 
nuotrauka atsiųsti sau adre
suotą voką su priklijuotu paš
to ženklu.

Laima Šalčiuvienė

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

Dainė Narutytė Quinn, vie
na iš Daumanto-Dielininkai- 
čio kuopos globėjų, praneša, 
kad Čikagos ir apylinkių Atei
tininkų šeimos šventė bus sek
madienį, birželio 6-tą dieną. 
Šeimos šventė jungiama su 
Ateitininkų namų pavasario 
gegužine. Daugiau žinių bus 
pateikiama šventei artėjant.

Dainavoje

Liepos 3 ir 4 d. — vadovų 
ir vadovių kursai jaunųjų atei
tininkų stovyklai.

Liepos 5 -17 d. — jaunųjų 
ateitininkų stovykla.

su Herzberg Štoku Teorija ir 
Staw ir Selencik Angažavimo 
teorija, daktaras paaiškino ko
dėl žmonės veikia, kad turė
dami užsiangažavimus vysto 
nuomonę ir veikimą, kad kuo 
didesnis žmogaus skausmas, 
tuo stipresnis užsiangažavi
mas ir veikimas. Toliau dakta
ras kalbėjo apie ateitininkų 
ideologiją, apie Stasį Šalkaus
kį, Juozą Girnių, Vacį Kuprį ir 
jų idėjas apie tautiškumą. 
Baigė kalbą pasidalindamas 
savo mintimis apie tautišku
mą. Svarbiausią mintis buvo, 
kad tauta yra Dievo kūrinys.

Po paskaitos, moksleiviai 
susiskirstė į mažas grupes ir 
diskutavo „tautiškumą mūsų 
kultūroje”.

Lipniūno-Stulginskio kuopos 
vardu dėkoju dr. Kisieliui už 
žinias, už su mumis pasidalin
tomis mintimis, už atsakymus 
į mūsų klausimus. Mūsų su
pratimas tautiškumo principo 
tapo praturtintas.

Moksleiviai, kurie domisi 
mūsų kuopa ir norėtų į mū
sų veiklą įsijungti, prašomi 
skambinti Aleksai Valiulytei, 
630-665-4232.

A. Valiulytė
DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ

DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Main St. 

Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą

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

7915 W. 171St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

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. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKŠA

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

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Valandos susitarus

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

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartem, Bridgaview, IL 60455

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 706-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50thAve., Cicero 

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

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą
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JAV
Metams
$95.00

1/2 metų 
$55.00

3 mėn. 
$35.00

Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo) $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida $55.00
Užsakant i užsieni oro paštu $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcįja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVest Avė.
Orland Park 

708-349-8100
Valandos kasdien, Išskyrus savaitgalius

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Avė., Suite 113, 

Joliet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA

. 9356 S. Roberts Road 
Hickory Hillš

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

Silver Cross Hospital 
T Valandos pagal susitarimą

Tel. 630-257-2265

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tftl 77%.JAR-77nO

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd.. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLĖS 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. V.J. VASARIENĖ 

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

Tel. 708-423-6114 
Valandos pagal susitarimą

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. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

LIDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.
AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hillš, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

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

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

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

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

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. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

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

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

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879
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Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje

Paruošė Eglė Paulikienė

•Praeitą savaitę buvo daug įdomybių, susietų su prez. Clinton teismu. M. Le- 
winsky, Vemon Jordon, Syd
ney Blumenthal buvo smul
kiau apklausinėti, jų liudįjimo 
vaizdajuostė pristatyta Senatui, 
kuris nubalsavo asmeniškai jų 
nėapklausinėti. Fox News žur
nalistas Carl Cameron aiški
no, kad M. Lewinsky dabarti
nio liudijimo metu, buvo aiš
kiai matyti rankų judesiai - 
signalai tarp M. Lewinsky ad
vokatų, Baltųjų rūmų advo
katų, M. Lewinsky. Vienu me
tu, Monikai pradėjus smul
kiau atsakyti į prezidento po
zicijai ypatingai pažeidžiantį 
klausimą, jos advokatai jai da
vė signalą daugiau nekalbėti. 
Fox News taip pat pranešė 
naujieną apie Clinton rėmėją 
Nathan Landow, kuris prisie
kusiųjų teisme pateikė konsti
tucinę privilegiją savęs ne
inkriminuoti, užuot liudijus 
apie jo vaidmenį Kathleen 
Willey reikalu: buvusi Clinton 
rinkimo kampanijos savanorė 
K. Willey teigia ir yra paliudi
jus, jog Clinton ją grubiai ap
graibė, nuėjus pas jį darbo 
prašyti. Tačiau prieš jos liudi
jimą N. Landow ją įtaigojo to 
nesakyti. Jos automobilio pa
dangos buvo supjaustytos, ne
pažįstamas vyriškis užklausė 
apie dingusį šeimos katiną ir 
apie jos vaikus, pridurdamas 
„ar tu nesupranti” („don’t you 
get the message”)? Dabar pri
vatus seklys Julian Stem 
praneša, kad N. Landow jį pa
samdė ištirti K. Willey telefo
no rekordus, sveikatos isto
riją, sužinoti, kokius vaistus ji 
vartoja. Tai nelegalu.

Numatoma, kad Senato teis
mas užsibaigs kitos savaitės 
gale, vasario 12 d. (WSJ, Fox 
Nęws, CNBC)•Neseniai FBI pranešė, kad JAV-ėse nusikaltimai 
mažėja; JAV vyriausybė tei
gia, kad nedarbas nepaprastai 
nukritęs, nepilnametėms kū
dikių gimimų skaičius su
mažėjęs. Tačiau š.m. vasario 2 
d., antradienio „Wall Street 
Journal” puslapiuose Charles 
Murray pristato kitas statisti
kas. 1. Nusikaltimų skaičius 
krenta - tačiau ne todėl, kad 
žmonės labiau laikosi įsta
tymų, bet, kad didesnis pro
centas nusikaltėlių nuteisti 
kalėti. Pagal 1980 metų kali
namųjų JAV gyventojų pro
centą, 1997 metais turėjo būti 
567,000 kalinių; tačiau buvo 
1.8 milijonai. 2. Nedarbas 
krenta, bet yra susidariusi 
nuolatinė bedarbių grupė ir 
procentas nestudijuojančių

ŠVIETIMAS ZARASŲ 
APSKRITYJE
PETRAS MATEKŪNAS

Nr.9 Tęsinys
Žydų mokyklos veikė tik ne

priklausomybės ir rusų bolše
vikų okupacijos metais. Vokie
čių okupacijos metais jos nebe
veikė. Tiek žydų, tiek ir lenkų 
mokykla išeidavo Švietimo mi
nisterijos nustatytą mokslo 
programą, kaip ir lietuvių pra
džios mokyklos. Visos mokyk
los buvo išlaikomos valdžios.

Pradžios mokyklos, nepri
klausomybės metais įėjusios į 
Zarasų apskrities ribas, neiš
skiriant ir mažumų, priklausė 
Zarasų apskrities mokyklų in
spekcijai, kuri buvo įsteigta 
1920 metais. Pirmasis inspek
cijos tarnautojas buvo mokyto
jas Simas Palionis. Jis vadino
si ne inspektoriumi, bet inst
ruktoriumi. Daugiau tarnau

jaunų bedarbių vyrų kyla: 
Afrikos amerikiečių tarpe 
1980 m. buvo 17% tokių be
darbių, 1992 m. - 20%, 1997 
m. - 23%. 3. Mažesnis procen
tas moksleivių pagimdo kū
dikius. Tai tiesa, tačiau pro
centas kūdikių, gimstančių 
nevedusioms moterims (ir 
dažniausiai augantiems be 
tėvo), yra katastrofiškas-69% 
Afrikos amerikiečių tarpe, 
(sumažėjo nuo 70%), ir 26% 
baltųjų tarpe. Aplamai, beveik 
visas trečdalis visų vaikų 
JAV-ėse gimsta nevedusioms 
moterims. (WSJ)•Yassar Arafat dalyvavo valstybiniuose „maldos pusryčiuose” Vašingtone, 
nekreipdamas dėmesio į žydų 
ir krikščionių organizacįjų 
protestus. Jis vėliau susitiko 
su JAV Valstybės sekretore 
Albright tartis apie Palestinos 
valstybės paskelbimą. (NYT)•Šiaurės Korėja, ne Irakas ar Kosovo, labiausiai rūpi JAV pareigūnams 
Šią savaitę Central Intelli- 
gence direktorius G. Tenet 
pranešė JAV Senatui, kad 
„neįmanoma perdėti mano 
rūpestį apie Šiaurės Korėją”. 
Pietų Korėjoje JAV kariuo
menės viršininkas gen. Tilleli 
sutinka. Tai kraštas sunkioj 
ekonominėje padėtyje, kuris 
greitai gali išvystyti branduo
linius ginklus ir nesivaržytų 
jais grasinti P. Korėjai ir Ja
ponijai. (WSJ)•Prez. Clinton siūlo išleisti 14 milijonu dol. suma
žinti skirtumą tarp vyrų ir 
moterų uždarbių, teigdamas, 
kad moterų uždarbis yra tik 
75% vyrų uždarbio. Kritikai 
protestuoja, kad apskaičiavi
mo metodas neteisingas - visų 
dirbančių moterų pajamos yra 
lyginamos su visų dirbančių 
vyrų pajamomis, neatsižvel
giant į pasiektą mokslo lygį, 
profesiją, patyrimą, tarnyboje 
išdirbtą metų skaičių. (CSM, 
WSJ)•Naujo JAV biudžeto-pasitarimuose, respublikonu
pasiūlymas visiems aplamai 
sumažinti federalinius mo
kesčius buvo prezidento at
mestas. Clihton siūlo mokes
čių sumažinimą specifinėms 
žmonių kategorijoms, bendrą 
pakėlimą federalinių ir kitų 
mokesčių, praplatinimą įvai
rių federalinių programų. 
(CSM)•1998 m. JAV gyventojai sutaupė tik 0.5% pąjamu -
tai mažiausias procentas per 
65 metus. Tuo tarpu pajamos 
pakilo 5%. (CSM)•Kai kurie antibiotikai

tojų inspekcįjoje nebuvo. Vi
sus reikalus atlikdavo pats in
spektorius. Mokytojams algas 
tuomet išmokėdavo ne Švieti
mo ministerija, bet savivaldy
bės.

1925 m. instruktorių institu
ciją Švietimo ministerija pa
naikino. Simas Palionis iš tų 
pareigų buvo atleistas ir pas
kirtas vedėju į Vencavų pra
džios mokyklą, o į jo vietą bu
vo paskirtas Jonas Šamas, ku
ris jau vadintas ne instrukto
riumi, bet inspektoriumi. Jis 
tose pareigose išbuvo 15 metų. 
1940 m. liepos 13 naktį komu
nistų, kaip „liaudies priešas”, 
buvo suimtas, kelis mėnesius 
išlaikytas Utenos kalėjime, 
išvežtas į Sibirą, kur jis, nete

gali sumažinti širdies priepuolių riziką. Taip mano 
mokslininkai, užbaigę eilę ty
rinėjimų. Tačiau žmonės yra 
perspėti, kad dar per anksti 
tikslesniems pareiškimams. 
(WSJ)•Philadelphijoje federalinis teisėjas sutiko su American Civil Liberties Union, 
antrą kartą sulaikydamas ne
pilnamečiams .interneto por
nografijos kontrolių įvedimą. 
(WSJ)

•Po 3 1/2 metu ilgumo tyrinėjimo (audit), IRS teigia
mai įvertino The Progress and 
Freedom Foundation firmą, 
kuri finansiniai rėmė buvusio 
Atstovų rūmų pirm. Newt 
Gingrich kontroversinį kole
gijos kursą. Firmos preziden
tas teigia, kad buvo svarbu 
primestus etikos apkaltinimus 
išsiaiškinti, nors tai kainavo 
pinigo ir laiko. Atstovų rūmų 
demokratai buvo firmą apkal
tinę finansiniais nelegalu
mais. (WSJ)•Nepatenkinti HMO suvaržymais, daugiau JAV gydytoju stoja į unijas. Tai 
ypatingai matyti New York, 
New Jersey, Califomia, Con- 
necticut. (NYT)•Alabama vaistuos tyrinėtojai praneša, kad AIDS viruso šaltinis tikriau
siai yra Afrikos šimpanzė, ir 
žmogus pirmą kartą AIDS 
užsikrėtė praeitų 50 metų lai
kotarpyje. (Fox News)•Pradžioje savaitės įvyko sprogimas ir gaisras Dear- born, Michigan, Ford automobilių įstaigos anglimi kū
rentoje elektros jėgainėje. 
Žuvo vienas darbininkas, 21 
sužeistas. Ford vadovybė žada 
jėgainę uždaryti. (WSJ)•1996 metais JAV-ėse buvo 64,000 „in vitro” apvaisinimo bandymu, ir gimė per 
20,000 kūdikių. Šis labora
torinis metodas sukelia etikos 
rūpesčių, nes rezultatas yra 
keli besivystantys gemalai, kurių 
skaičius tuomet dažnai „su
mažintas” iki ne daugiau trįjų. 
(WSJ)•Įsakyta amerikiečiams ir britams apleisti Iraką, 
nes jų saugumas nebegaran- 
tuojamas. Tuo tarpu Pentago
nas praneša, kad JAV ir britų 
puolimai Irako oro apsaugai 
daug žalos padarė. (Chgo 
Sun-Times, WSJ)•Tūkstančiai kolumbie- čiu skuba pasitraukti iš žemės drebėjimo ištiktos va
karinės Kolumbijos, nusivylę 
plačiai siaučiančiu plėšimu ir 
(jų nuomone) valdžios prastai 
suorganizuotom pastangom iš
laikyti tvarką, parūpinti reik
menis. (CSM)•Jemene buvo išlaisvinti prieš dvi savaites pagrobti šeši įkaitai. Vienas buvęs be
laisvis sakė, jog pagrobėjai iš 
tikrųjų ieškojo JAV Ambasa
dos štabo narių. (WSJ)

kęs sveikatos, mirė. Į jo vietą 
buvo paskirtas mokytojas Bro- 
nis Žydonis, kuris vietos gy
ventojų tarpe buvo žinomas, 
kaip blogas mokytojas, bet ge
ras alkoholio mėgėjas. Prieš 
perimdamas mokyklų inspek
toriaus pareigas, jis mokytoja
vo Degesiškių pradžios mo
kykloje. Tapęs inspektoriumi, 
pasidarė išdidus ir nesukalba
mas. Savo pavaldiniams, ypač 
tiems, kurie nepriklausomy
bės metais pasireiškė tautine 
veikla, nesidrovėdavo priminti 
Smetonos laikus. Bet Bronis 
Žydonis, nors ir buvo komu
nistams palankus, neilgai ėjo 
šias pareigas. Kaip alkoholi
kas, iš pareigų buvo atleistas. 
Zarasuose nepasiliko ir su 
žmona persikėlė į Kauną.

Į jo vietą buvo paskirtas De
gučių pradžios mokyklos vedė
jas Juozas Markelis. Jis buvo 
ne tik geras pedagogas, bet ir 
geras žmogus, kurį gerbė ir 
mylėjo ne vien jaunimas, bet

Arkivyskupas Mečislovas Reinys

PRIVAČIOS ĮMONĖS PARŪPINA 
DAUGIAUSIA DARBO VIETŲ

Šiais metais Lietuvoje nu
matoma įsteigti 17,000 nauju 
darbo vietų, iš jų 90 proc. — 
privačiame versle.

Daugiausia darbo vietų pla
nuojama įsteigti pramonėje — 
56 proc., privačiose paslaugų 
įmonėse — 26 proc. bei staty
boje — 10 proc., pranešė Lie
tuvos darbo birža, paskelbusi 
1999 metų darbo rinkos prog
nozes.

Tyrimas buvo atliktas, re
miantis darbdavių apklauso
mis. Atrankos metodu apk
lausta 6,6000 darbdavių, ku
rių įmonėse dirba 640,000 ar
ba beveik 50 proc. visų Lietu
vos dirbančiųjų.

Pirmą kartą darbo vietų 
šiemet daugės pramonėje — 
daugiausia tekstilės-ir austi
nių bei medienos ir jos dirbi
nių gamybos įmonėse.

Darbo vietų skaičius toliau 
augs statyboje bei privačiose 
paslaugų įmonėse.

Žemės ūkyje mažės samdo
mo darbo paklausa. Bankru-

•Rusįjos aukščiausias teismas uždraudė mirties 
bausmę, kol krašte nebus 
įvesta prisiekusiųjų teismo 
sistema. Tuo tarpu, skrandžio 
žaizdų nusilpnintas prez. Jel
cin netikėtai apsilankė Krem
liuje. (WSJ)•Brazilijos ekonominiai patarėjai susitiko su Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) pareigūnais aptarti 
būsimą eilinį įmokėjimą 41.5 
mįj. dol. paskolos Brazilijai. 
TVF pareigūnai reikalauja 
ekonominių reformų, po to, 
kai Brazilija išleido pirmą 
paskolos įmokėjimą, mėginda
ma paremti krašto valiutą - 
„real”. Per paskutinį mėnesį

ir apylinkės gyventojai. Jis 
mirė 1940 m. rudenį Kauno 
miesto ligoninėje po sunkios 
galvos operacijos. Vokiečių 
okupacijos metu Švietimo va
dyba inspektorium paskyrė 
šio krašto sūnų, visuomenės 
veikėją, mokytoją Kostą Rūką, 
kuris ėjo tas pareigas per visą 
vokiečių okupaciją. 1944 m. 
rudenį rusų bolševikų Raudo
najai armijai vėl įsibrovus į 
Lietuvą, pasitraukė į Vaka
rus.

1928 m. sausio mėn. Švieti
mo ministerija, padidėjus pra
džios mokyklų skaičiui, Za
rasų apskrities pradžios mo
kyklų inspekcijai davė atsar
gos mokytojo etatą. Pirmuoju 
atsargos mokytoju buvo pas
kirtas mokytojas Juozas Kruč- 
kauskas. Tose pareigose jis 
išbuvo penkerius metus. Jam 
1933 m. išvykus į Kauną stu
dijuoti, į jo vietą buvo paskir
tas Suvieko pradžios mokyk
los mokytojas Petras Kisie

tuoj ant žemės ūkio bendro
vėms, daugelis darbuotojų pe
reina į „dirbančiųjų sau” ka
tegoriją.

Pagrindinės darbo vietų 
steigėjos bus smulkios ir vidu
tinės įmonės, o didelėse įmo
nėse darbo vietų mažės.

Numatoma, kad šiemet dar
bo nesunkiai galės gauti rin- 
kodaros, prekybos ir gamybos 
vadybininkai, finansininkai ir 
bankininkai, verslo adminis
tratoriai, statybos inžinieriai, 
siuvinių ir medienos technolo
gai, elektros energetikai, ang
lų kalbos, socialinės pedago
gikos specialistai ir psicholo
gai, matematikai ir informa
tikai, lituanistai, maisto pro
duktų technologai.

Numatoma, kad darbdaviai 
darbo biržose šiemet įregist
ruos daugiau nei 80,000 lais
vų darbo vietų. Į darbo biržas 
kreipsis beveik 220,000 ieš
kančiųjų darbo. Iš jų pusė bus 
moterų, ketvirtadalis jaunimo 
iki 25 metų.

„real” prarado 41% vertės pa
lyginus su JAV doleriu. (CSM)•Neramumai ir smurtas toliau vyksta Sierra Leone. 
Nors sukilėliai išlaisvino 
anksčiau pagrobtus įkaitus, 
žmonės bėga iš sostinės, kur 
lyg šiol yra žuvę 3,000. (WSJ)•Kosovo albanai ir serbai sutiko šį savaitgalį dalyvauti JAV ir sąjungininkų 
reikalautuose taikos ir albanų 
autonomijos pasitarimuose. 
(WSJ)•Po paskutinių tyrimų Mayo Clinic Jordano karalius Hussein grįžo namo,
nes gydytojai pasakė negalį 
jam daugiau padėti. (ABC 
News)

lius, aktyvus šaulys ir tauti
nių organizacijų narys. Jis, 
kaip J. Kručkauskas, padirbęs 
kelis metus, išvyko į Kauną ir 
mokytojavo Vilijampolėje. Į jo 
vietą buvo paskirtas mokyto
jas Vincas Maleckas, kilęs iš 
Zarasų miesto. Okupavus ru
sams bolševikams Lietuvą, jis, 
kaip ir daugelis Zarasų apsk
rities gyventojų, 1941 m. bir
želio 15-17 d. buvo suimtas ir 
išvežtas į Sibirą.

Visi atsargos mokytojai, 
kaip ir mokyklų inspektoriai, 
gyveno Zarasų mieste. Jie tu
rėjo pavaduoti pradžios mo
kyklų mokytojus, kurie susirg
davo ar negalėdavo dėl kokių 
kitų priežasčių eiti pareigų. 
Ant jų pečių, kaip sakoma, dar 
buvo suverstas visas inspekci
jos raštinės darbas, nes kitų 
etatų, kaip raštininko ar bu
halterio bei registratoriaus, 
nebuvo. Tik 1939 m. Švietimo 
ministerija davė sąskaitininko 
etatą.

Danute Bindokienė

„Nukankintieji kovoja
drauge su

Tai Lietuvos arkivyskupo 
kankinio Mečislovo Reinio 
žodžiai. Pats būdamas kali
nys, 1951 m., vienam bendro 
likimo broliui žuvus, pasiliku
sius jis taip guodė: „Neliū- 
dėkime. Nukankintieji kovoja 
drauge su mumis. Jie stiprina 
mūsų gretas. Tebus pašlo
vinti, nenusilenkę prieš ne
tiesą. Jie gyvena amžinai”.

Š.m. sausio 5 d., t.y. vakar, 
suėjo 115 metų nuo didžiosios 
asmenybės — Vilniaus arki
vyskupo M. Reinio gimimo. 
Mirtį jis sutiko 1953 m. lapk
ričio 8 d., bolševikų nukan
kintas Vladimiro kalėjime. 
Šioji sukaktis praėjo beveik 
nepastebėta, išskyrus Mišias 
ir akademįją-seminarą, su
ruoštą Lietuvių katalikų mok
slo akademijos Vilniuje. Arki- 
vysk. Reinys buvo vienas tos 
akademijos steigėjų, pirmasis 
jos sekretorius, pakeltas aka
demijos nariu 1939 m. Jis 
buvo ir daug daugiau: akade
mikas, visuomenininkas, filo
sofas, Lietuvos Užsienio reika
lų ministras, Lietuvos Kata
likų universiteto (vėliau pa
vadinto Vytauto Didžiojo uni
versitetu) steigėjas ir rekto- 
rius-kancleris, mokslinių stu
dijų ir daugybės straipsnių 
autorius (didžiausias darbas 
buvo — iŠ „Tiesos kelio” at
spausta ir atskirai 1939 m. 
išleista — 108 psl. studįja 
„Rasizmo problemos”). Ben
dradarbiavo daugiausia kata
likiškoje spaudoje, rašydamas 
psichologijos, filosofijos (bet ir 
kitomis) temomis. Tarp kitų 
laikraščių bei žurnalų ir 
„Šaltinyje”, „Ateityje”, „ XX 
amžiuje”, „Tiesos Kelyje”, 
„Pavasaryje”, „Logos”, „Nau
jojoje vaidilutėje”, „Tėvynės 
sarge”, „Lietuvos mokykloje”, 
„Laisvojoje Lietuvoje" ir ki
tuose, kartais pasirašydamas 
slapyvardžiais. Filosofijos 
daktaro laipsnį gavo 1912 m. 
Liuvene, Belgijoje. Jo diserta
cijos tema buvo Vladimiro So- 
lovjevo dorovės pagrindai.

Arkivysk. M. Reinys ypač 
rūpinosi visa katalikų akcįja 
— buvo geras paskaitininkas, 
pamokslininkas, rekolekcįjų 
vedėjas, globojo Vilkaviškio 
kunigų seminarįją ir joje pro
fesoriavo, priklausė Ateiti
ninkų federacijos tarybai, 
padėjo įkurti pavasarininkus, 
politiniame Lietuvos gyve
nime reiškėsi kaip krikščionis 
demokratas... 1937 metais ap
lankė daug lietuviškų para
pijų Amerikoje ir Kanadoje.

Apie arkivysk. M. Reinį 
parašyta, 1977 m. Čikagoje 
išleista monografija „Arkivys
kupas Mečislovas Reinys”, ir 
apskritai paskelbta daug įvai-

1941 m. Švietimo ministeri
ja, padidėjus inspekcijoje dar
bui, kai prie Zarasų apskrities 
buvo prijungtas Dūkšto, Rim
šės ir dalis Smalvų valsčiaus, 
padidino etatus. Tuomet ins
pekcijoje dirbo buhalteris, re
gistratorė ir du atsargos mo
kytojai, iš viso, įskaitant ir in
spektorių, penki tarnautojai.

Bolševikams okupavus Lie
tuvą ir įvedus savo administ
racinę sistemą, Zarasų apskri
tis buvo padalinta į tris rąjo- 
nus: Zarasų, Dusetų ir Dūkš
to. Kiekviename rajone įsteig
tos atskiros pradžios mokyklų 
inspekcijos, pavadintos švieti
mo skyriais, o inspektoriai — 
vedėjais. 1959 m. Dusetų ir 
Dūkšto rąjonai buvo panaikin
ti ir jų švietimo skyriai įjungti 
į Zarasų rajono švietimo sky
rių.

Zarasų apskrityje, lenkų 
okupuotoje dalyje, mokyklo
mis rūpinosi Švenčionių „Ry
to” draugija, kurios žinioje bu

mumis...”
rių dokumentų apie jo gyve
nimą, apaštališkąją, visuo
meninę ir mokslinę veiklą, 
tad čia pačios tos medžiagos 
nekartosime, bet iš tų kelių 
užuominų matyti, kokia kilni, 
krikščioniška, šviesi asmeny
bė buvo šis lietuvis arkivysku- 
pas-kankinys.

O kankinio vainiką jis pel
nė, kai, bolševikams antrą 
kartą okupavus Lietuvą, 1947 
m. buvo suimtas, nuteistas 10 
metų ir ištremtas į karinį 
Vladimiro kalėjimą. Po še- 
šerių metų kankinystės Vieš
pats pasigailėjo savo tarno ir 
pasišaukė pas save.

Sakoma, kad Lietuva yra 
kankinių ir šventųjų žemė, 
nes „nenusilenkusių prieš ne
tiesą” mūsų tauta apsčiai 
turėjo per daugiau kaip pusę 
šimto okupacijos metų. Vien 
dėl to, kad jie nėra ir galbūt 
niekad nebus oficialiai Baž
nyčios paskelbti palaimintai
siais ar šventaisiais, kad kai 
kurių vardų niekuomet ne
žinosime, jų karžygiška ir be- 
kompromisinė laikysena kan
kinimų, kalinimo, tremties 
metu nei kiek nenublunka.

Tačiau apie arkivysk. Me
čislovą Reinį žinome daug. 
Jau yra užvesta jo beatifikaci
jos byla ir tikrai nereikia abe
joti, kad ilgainiui šis vysku- 
pas-kankinys bus paskelbtas 
palaimintuoju ir šventuoju. 
Juk visas jo gyvenimas dar 
prieš suėmimą, tremtį liudyte 
liudijo tikro Kristaus sekimo 
pavyzdį. Arkivyskupas buvo 
asketas, nekrovė žemiškų 
turtų, pasižymėjo šventu gy
venimu, nevartojo rūkalų ir 
svaigalų, buvo kuklus, pamal
dus. Mylėjo tiesą, šelpė ne
turtėlius. Kaip vienas vokietis 
protestantas (dr. Gotthold 
Starke), kalėjęs kartu Vladi
mire toje pačioje kameroje, 
yra rašęs: „...Jo laikysena yra 
tikrai Bažnyčios šventojo. ... 
Šioje prakilnioje asmenybėje 
jungėsi tvirtai tikėjimas, di
delis mokslas, krikščioniškoji 
meilė ir nusižeminimas...”

Dažnai tikintieji prašomi 
pasimelsti, kad, per Dievo 
malonę, Lietuvai būtų suteik
ta daugiau šventųjų. Dabar 
jau turime palaimintąjį Jurgį 
Matulaitį, Sv. Kazimiero se
serų kongregacijos įkūrėjos 
Motinos Marijos Kaupaitės 
beatifikacįjos byla atiduota į 
Romą, tad arkivysk. Mečis
lovas Reinys yra dar vienas 
neabejotinas kandidatas į al
toriaus garbę. Mūsų tauta jų 
turi daugiau, tik gyvieji 
turėtų agresyviau pasirūpinti, 
kad jų beatifikacijos bylos 
būtų pradėtos.

vo apie 80 mokyklų. Po 1927 
m. daug mokyklų lenkų val
džios buvo uždarytos, o jų vie
toje įsteigtos valdiškos lietu
viškos mokyklos. Pagal Vil
niaus apygardos mokyklų ku- 
ratorijos 1934 m. balandžio 
mėn. valdiškų mokyklų sąra
šą, paskelbtą „Kuijer Wilens- 
ki”, Nr. 85, Rimšės valsčiuje 
veikė penkios, o Dūkšto 6 mo
kyklos. Be šių mokyklų, dar 
veikė privačios mokyklos, iš
laikomos Švenčionių „Ryto” 
draugįjos: Dūkšto valsčiuje 
penkios, o Rimšės trys.Policįjos žemesnioji mokykla. 1931 m. Zarasų mieste 
buvo įsteigta pasienio policijos 
mokykla. Ją lankė pasienio 
policįjos tarnautojai atsiųsti iš 
Zarasų, Utenos ir Ukmergės 
pasienio barų. Mokyklos virši
ninku buvo 1 eilės rajono virši
ninkas Žemaitis, o padėjėju 
rąjono viršininkas Kamenta- 
vičius.

(Bus daugiau)
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PIONEER PRESS PAGERBĖ 
MARIJĄ KRIAUČIŪNIENĘ

Pioneer Press laikraščių lei
dėjai kasmet išrenka ir pager
bia Čikagos ir jos apylinkių 
pasižymėjusius savanorius. 
Kas yra tie savanoriai? Tai 
žmonės, kurie skiria savo lai
ką, sugebėjimus ir darbą, kad 
padėtų kitiems. Tai žmonės, 
kurie dirba įvairius darbus 
ligoninėse, bibliotekose, mo
kyklose, įvairiose viešose 
įstaigose, korporacijose ir 
pan., įvairiais būdais padėda
mi žmonėms ir už tai negau
dami jokio atlyginimo, tik mo
ralinį pasitenkinimą ir galbūt 
kai kada jiems ištartą „Ačiū!”.

Šiais metais jau šešioliktas 
toks savanorių pagerbimas 
įvyko šiaurės Čikagos kultū
ros centre, taip vadinamame 
„North Shore Center for Per- 
forming Arts” Skokie prie
miestyje. Čia buvo pagerbta 
10 1998 metais nusipelniusių 
ypatingų savanorių, gyvenan
čių Čikagoje ar jos apylinkėse. 
Įvairios institucijos, įvairūs 
žmonės Pioneer Press laikraš
čių leidėjams pristatė 300 iš
skirtinų savanorių. Iš jų buvo 
atrinkti ir pagerbti 10 asme
nų. Viena iš tų pagerbtųjų bu
vo mums, lietuviams, pažįsta
ma ir žinoma Marija Kriau
čiūnienė. Jos nuopelnų ir dar
bų sąrašas yra labai ilgas ir 
vaizdus, sunku būtų viską 
surašyti, štai tik keli jos dar
bai: ji buvo Lietuvos vicekon
sule Čikagoje, Moterų gildijos 
jos Balzeko muziejuje steigėja 
ir t.t., nuo 1991 metų dirba 
Lietuvos Vaikų vilties komite
to savanore, be jos komitetas 
sunkiai apsieitų.

Prieš pagerbimą visi pager
bimui išrinkti savanoriai buvo 
aprašyti spaudoje. 1998 m. 
gruodžio 24 d. „Edgebrook 
Times Review” laikraštyje 
spausdinama didžiulė, visą 
pirmą puslapį užimanti Mari
jos Kriaučiūnienės nuotrauka 
ir per kelis puslapius besitę
siantis ilgas straipsnis, apra
šantis jos gyvenimo kelią, dar
bus, įvairius pasiekimus lietu
vių bendruomenėje ir sava
norės darbus su Lietuvos vai
kais Shriner’s ligoninėje. Čia 
plačiai aprašytas savanorės 
darbas, kurį Marija atlieka

moterų klubas apdovanojo Mariją Kriaučiūnienę 
„Volunteers of the Year Awardee of the Pioneer Press” pažymėjimu. Iš 
kairės: Marija Kriaučiūnienė, moterų klubo pirmininkė S. Žukas.

Pioneer Press išrinktų savanorių pagerbime (iš kairės): Elise Wachpress (Shriner’s Hospital public relations), dr. 
Edvvard Millard (Shriner’s Hospital) ir apdovanotoji Marija Kriaučiūnienė.

Shriner’s ligoninėje kaip ver
tėja, ir galbūt perkelta pras
me, kaip „mama” ir užtarėja, 
kai lietuviams vaikams, jų 
mamoms ir tėvams operacijų 
ir gydymo metu ligoninėje ji 
yra paguodos šaltinis.

Pats pagerbimas vyko sau
sio 13 d. gražiame Čikagos 
kultūros centre — „North Sho
re Center for Performing Arts” 
Skokie priemiestyje. Čia dau
giau kaip pora šimtų kviesti
nių svečių iš pradžių buvo pa
vaišinti, o paskui pakviesti į 
teatro šalę savanorių pagerbi
mo iškilmėms. Svečius pasvei
kino Pioneer Press laikraščių 
leidėjas Tom Neri, vadovavi
mą vakarui perduodamas ži
nomam televizijos laidų vedė
jui Mike Leiderman. Pagrindi
nę paskaitą skaitė garsus 
Amerikos rašytojas Alex Kot- 
lowitz, kurio knygą „There 
Are No Children Here” New 
Yorko biblioteka išrinko kaip 
vieną iš 150 svarbiausių šio 
šimtmečio knygų. Po to visi 
pagerbtieji buvo iškviesti sce- 
non, kiekvieno nuopelnai ap
kalbėti, kiekvienam įteiktas 
gražus krikštolinis žymuo ir 
įrėminta pavardė. Įteikiant 
žymenį Marijai Kriaučiūnie
nei, buvo kalbama apie jos 
vertėj avimą ir savanorės dar
bą Shriner’s ligoninėje, o taip 
pat apie lietuvius ir apie Lie
tuvą. Po oficialios dalies sve
čiai sveikino pagerbtuosius, 
aptarė savanorių reikalingu
mą Amerikos gyvenime, vaiši
nosi. Niekas neskubėjo namo, 
nes už stiklinės pastato sienos 
matėsi kalnai sniego ir šalta, 
nesvetinga Čikagos žiemos 
naktis.

„Lietuvos Vaikų vilties” ko
mitetas, savanoriai, vaikai, 
kurie gydėsi, gydosi ar gydysis 
sveikina Mariją Kriaučiūnie
nę, dėkoja jai už jos sunkų, 
bet labai reikalingą darbą ir 
linki dar ilgai nepavargti, 
dirbti ir padėti Lietuvos vai
kams. Lietuvių Čikagoje, paly
ginus su kitomis tautybėmis, 
yra nedaug, todėl ir turime 
didžiuotis ir gerbti tuos, kurie 
savo darbais atkreipia dėmesį 
į lietuvius, o tuo pačiu ir į Lie
tuvą.

Birutė Jasaitienė

1999 m. sausio 13 d., Pioneer Press išrinktų savanorių pagerbime North Shore Performing Arts Center, Skokie, 
Illinois. Iš kairės: Lietuvos Vaikų Vilties komiteto pirm. Gražina Liautaud, Birutė Jasaitienė, dr. Edward Mil- 
lard (Shriner’s Hospital), Elise Wachspress (Shriner’s Hospital public relations),pagerbtoji Marija Kriaučiū
nienė, Del Zunas, Molllie Skoropad ir Irene Norbut.

LOYOLA UNIVERSITETO 
PERINATOLOGAI KAUNO MEDICINOS 

UNIVERSITETE
Pernai spalio 5-6 d. Kauno 

medicinos universiteto Aku
šerijos ir ginekologijos klini
koje vyko Lietuvos akušerių- 
ginekologų draugijos bei Peri- 
natologų asociacijos organi
zuotas seminaras, kuriame 
pranešimus skaitė Čikagos 
Loyola universiteto perinato- 
logai — profesorius dr. Paul 
Tomich, soc. darbuotoja Rasa 
Ragienė, medicinos sesuo Vita 
Šerelytė Annarino bei medici
nos studentė Michelle Kassen. 
Seminare ketino dalyvauti ir 
neonatalogas dr. Jon Muraus
kas, tačiau dėl susidariusių 
netikėtų aplinkybių prelegen
tas neatvyko. Į šį renginį susi
rinko apie trys šimtai aku
šerių-ginekologų, neonatologų, 
akušerių ir medicinos seserų, 
dirbančių neonatologiniuose 
skyriuose, rezidentų bei aku
šerijos-ginekologijos ciklą stu
dijuojančių studentų. Iš tiesų 
gausus dalyvių skaičius, ne
paisant to, jog toks pat semi
naras spalio 1-2 dienomis vyko 
Vilniaus universiteto Moterų 
klinikoje, kur buvo išduota 
apie 230 sertifikatų.

Kaip pasakojo viena iš semi
naro organizatorių, Lietuvos 
akušerių-ginekologų draugijos 
prezidentė, KMU Akušerijos 
ir ginekologijos klinikos do
centė Rūta Nadišauskienė, ga
limybė organizuoti tokį ren
ginį atsirado todėl, kad tiek 
Vilniaus, tiek Kauno medici
nos universitetai su Loyola 
universitetu bendradarbiauja 
jau daugelį metų. Jau penkti 
metai ten semtis patirties vyk
sta mūsų universiteto specia
listai. Prieš trejetą metų Loyo
la universitete teko pabuvoti 
ir docentei R. Nadišaus- 
kienei. Minėtam seminarui, 
kuris kartu su perinatologais 
vyko pirmą kartą, pradėta 
rengtis prieš metus, kai ane
steziologas Tadas Lenkutis 
pasiūlė mūsų akušeriams- 
ginekologams adresą, telefoną 
ir faksą Čikagoje gyvenančios 
soc. darbuotojos R. Ragienės, 
dirbančios Loyola universitete 
naujagimių intensyvios terapi
jos skyriuje. Pas mus tokia 
specialybė kol kas reta. Taip 
buvo užmeezti glaudesni dalv-

kiniai ryšiai. Jiems įtakos tu
rėjo ir tai, jog R. Ragienės, V. 
Šerelytės Annarino ir M. Kas
sen šaknys yra Lietuvoje. Mat 
prieš daugelį metų jų tėvai ar 
seneliai išvyko iš Lietuvos, 
todėl ir atžalų širdyse vis la
biau stiprėjo troškimas atvyk
ti čionai. Prie jų draugijos 
prisidėjo ir prof. P. Tomich.

Seminare buvo aptartos ak
tualiausios šiuolaikinės peri- 
natologijos (mokslo, apimančio 
ir akušeriją, ir neonatologiją) 
temos, kaip priešlaikinis gim
dymas, priešlaikinis vaisiaus 
vandenų nutekėjimas, rezus 
izoimunizacija, kūdikių mai
tinimas krūtimi ir kitos. Anot 
doc. R. Nadišauskienės, itin 
svarbios tos temos, kurios 
buvo susijusios su problemo
mis, iškylančiomis gydytojams 
ir medicinos seserims, kai jie 
stengiasi išauginti labai mažo 
svorio naujagimius (daugiau 
500 gramų, 22 savaičių). Pa
tirtis, kaip adaptuoti tokius 
naujagimius, sumažinti jų ser
gamumą ir invalidumą Ameri
koje yra gerokai didesnė. Be 
to, susiduriama su daugybe 
etinių bei organizacinių pro
blemų, todėl, kaip sakė doc. R. 
Nadišauskienė, labai naudin
gas buvo soc. darbuotojos R. 
Ragienės pranešimas, kuria
me ji perteikė mums gana 
naują ir labai reikalingą pa
tirtį. Mat Lietuvoje dar nėra 
socialinių darbuotojų, dirban
čių naujagimių intensyvios 
terapijos skyriuose, kaip Loyo
la universitete. O juk ir pas 
mus vis daugiau atsiranda 
panašių problemų, kaip aso
cialūs ar narkotikus vartojan
tys tėvai, kurių požiūris į 
nėštumą ir naujagimį skiriasi 
nuo požiūrio tėvų, norėjusių ir 
laukusių to naujagimio. Dau
gelį sudomino ir studentės M. 
Kassen pranešimas apie naują 
medicinos studijų programą 
Loyolos universitete. Gydyto
jai, išklausę paskaitų ciklą, 
praturtėjo naujomis, psicholo
ginio bendravimo su naujagi
mių motinomis, žiniomis. Per
skaičius vieną kurią temą, 
vykdavo diskusijos. Prof. P. 
Tomich pasidžiaugė, kad jo 
kolegų lietuvių klausimai su
formuluoti labai tiksliai,ir tai 
rodo labai aukštą profesinį 
lygi-

Svečiai iš Loyola universite
to susipažino su mūsų univer
siteto ligonine, kuri jiems pa
sirodė labai šiuolaikiška. Jie 
taip pat buvo nustebinti Aku
šerijos ir ginekologijos klinika. 
Anot prof. P. Tomish, ji besan
ti daug didesnė už Loyola uni
versiteto medicinos centrą, 
nors gimdymų skaičius toks 
pat. Kaip pastebėjo R. Ra
gienė, Loyola universiteto kli
nikoje patalpos moderniškes- 
nės, nes užsienyje daugiau 
pažengta technikos srityje. Me
dicinos sesuo V. Šerelytė 
Annarino, teigė, kad mūsų kli
nika yra nemažai pasiekusi 
kūdikių priežiūros srityje, bet 
atsilieka tiktai tuo, jog čia ką

tik gimę naujagimiai „iš
barstyti” po įvairias patalpas, 
kai tuo tarpu Loyola universi
teto klinikoje visi naujagimiai, 
tarp jų ir gimę per anksti, yra 
vienoje patalpoje. Viešnia la
bai susirūpino, jog mūsų klini
koje šalta, o tai, anot jos, itin 
pavojinga naujagimiams. Loyo
la patalpų apšildymo proble
mos nėra, nes tam tikslui lėšų 
tikrai pakanka. Užsienio peri- 
natologijos specialistai palan
kiai įvertino KMU įvykdytas 
reformas, susiejant studijas, 
mokslą ir gydymą. Pas juos 
tokia struktūra jau seniai eg
zistuoja. Svečiams patiko Lie
tuvoje. Soc. darbuotoja R. Ra
gienė Kaune jau lankėsi prieš 
keturiolika metų, dabar nuste
bo, kad lietuviai daugiau šyp
sosi, nėra baimės nuojautos. 
Medicinos sesuo V. Šerelytė 
Annarino Kaune vieši pirmą 
kartą, bet žada čia dar su
grįžti. Meilę tėvų ir senelių 
gimtajai šaliai ji ketina per
teikti ir savo vaikams. Kaip 
sakė prof. P. Tomich, būda
mas Lietuvoje, suprato, kodėl 
jo kolegoms, išeivijos lietu
viams, labai svarbi jų tėvų ir 
senelių gimtinė.

Vida Pečiulytė

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su Loyola u-to grupe prezi
dentūroje. Prezidento kairėje stovi prof. dr. Paul Tomich; pirmoje eilėje iš 
kairės: medicinos studentė Michelle Kassen, socialinė darbuotoja Rasa 
Kamantaitė Ragienė ir medicinos sesuo Vita Šerelytė Annarino.

Vilniuje. Iš kairės: med. studentė Michelle Kassen, Lietuvos akušerė - rezidente vertėja, med. sesuo Vita 
Šerelytė Annarino, prof. dr. Paul Tomich, dr. Audronė Lučinskaitė, dr. Nijolė Drazdienė ir soc. darbuotoja Rasa 
Kamantaitė Ragienė.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
ŽEMIAUSIOS ŽIEMOS KAINOS Į VILNIŲ

CHICAGO $399.00 
NEWARK $350.00

SPECIALIOS KAINOS Į VILNIŲ
Bilietai turi būti išpirkti iki 1999 m. vasariolS d. 

IŠSKRIDIMO DATOS
Pavasario ir rudens kainos

Balandžio 1 d. - birželio 10 d. 
Rugsėjo 1 d. - rugsėjo 30 d.

Gruodžio 12 d. - gruodžio 24 d.

CHICAGO $689 
NEWARK $699

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 
Taip pat turime spacialias kainas skrydžiams

į Vilnių iš kitų JAV miestų.

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 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163

Uietubog Jfbnfcaš
1096 Fifth Line Adjala, RR #1, Loretto, Ontario, LOG 1L0, Canada

Mažosios Lietuvos fondo
2000 metų Dr. Vydūno 

$5,000 (Kan.) vertės

PREMIJA

Mažosios Lietuvos fondas 
skelbia 2000-ųjų metų Dr. Vy
dūno $5,000 (kanadiškų) pre
miją: Mažosios Lietuvos ir 
Tvankstos (Prūsos) temati-

Vasaros kainos
Birželio 11 d.- 

rugpjūčio 31 d.

$839
$829

ratūros veikalą, apimantį 
Mažosios Lietuvos ar Prū
sos etnografiją, kalbą, kul
tūrą, literatūrą, istoriją, 
politiką ir kitas, ar ir visas 
paminėtas sritis.

Rankraštis turi būti apie 
400 mašinėle rašytų puslapių 
lietuvių kalba su maždaug 40 
psl. santrauka kita kalba.

Atsiųstini trys rankraščio 
egzemplioriai, ir jie nebus grą
žinami, nebent iš anksto susi
tarus.

$5,000 (kanadišk.) vertės 
premija gali būti skaldoma, 
gavus du premijos vertus rank
raščius.

Premijos vertinimo komisija, 
į kurią įeis išeivijos ir Lietu
vos specialistai, bus paskelbta 
1999 metais.

Premijuotini rankraščiai at
siunčiami iki 2000 m. kovo 15 
dienos MLF valdybos pirmi
ninko adresu: Mažosios Lietu
vos Fondas, G. Šernas, 1096 
Fifth Line Adjala, RR #1, Lo
retto, Ontario, LOG 1LO, Ca
nada.

Premija ar premijos bus 
įteikta/os 2000 m. rugsėjo 
mėn. Čikagoje, MLF-o visuoti
nio susirinkimo metu.

Premijos mecenatas Vilius 
Pėteraitis, buvęs MLF-o Val
dybos pirmininkas.

Mažosios Lietuvos fondo 
valdvhn



MUSŲ ŠEIMOSE

Jaunavedžiai Rasa ir Thomas Buntinas Warren

GRAŽI PORA, ŠAUNIOS 
VESTUVĖS

Saulėtą 1998 m. rugsėjo 12 
d. popietę lietuvių ev. liute
ronų Tėviškės bažnyčią Či
kagoje pripildė gausiai į dr. 
Rasos Buntinaitės ir dr. Tho
mas Warren sutuoktuves susi
rinkę giminės, draugai ir ben
dradarbiai. Bažnyčioje susirin
kusių nuotaiką kėlė smuiki
ninkės Lindos Veleckytės sty
ginio „Ensemble Lyriąue” at
liekama klasikinė muzika. 
Laukiant atvykstančio jaunų
jų pulko, buvo puiki proga pa
vartyti prie 'įėjimo gautą lie
tuvių ir anglų kalba gražiai 
paruoštą leidinėlį, supažin
dinantį su pamaldų ir sutuok
tuvių apeigų eiga, giesmėmis, 
maldomis ir pagrindiniais 
apeigų dalyviais.

Čikagoje gimusią ir augusią 
dr. Rasą, Ramūno ir Lilijos 
Buntinų dukrą, dalis susirin
kusiųjų pažino nuo jos kūdi
kystės dienų. Kiti kartu su ja 
lankė amerikietiškas mokyk
las, mokėsi Kr. Donelaičio li
tuanistinėse mokyklose, skau- 
tavo .Aušros Vartų” skaučių 
tunte, stovyklose prie laužų 
dainavo ilgesingas lietuviškas 
dainas, ar smagiai šoko „Gran
dies” ansamblio pasirodymuo
se ir tautinių šokių šventėse, 
giedojo parapijos chore. Dalis 
jaunuolių prisiminė ją kaip 
savo mylimą sekmadienio mo
kyklos mokytoją. Rasa studija
vo ir suma cum Įaudė chemi
jos bakalauro laipsniu baigė 
Loyola universitetą Čikagoje. 
Magna cum Įaudė baigusi Loy
ola Strich medicinos mo
kyklą, išvyko stažuotis Iowa 
u-to ligoninėse ir klinikose. 
Čia, bendrų mokslinių tyri
nėjimų eigoje, dr. Rasa susi
pažino su taip pat besista- 
žuojančiu, Floridoje gimusiu, 
augusiu ir ten medicinos mo
kyklas baigusiu dr. Thomas 
Warren. Bendras darbas, pa
našūs interesai ir pomėgiai 
išugdė nuoširdžią draugystę, 
kurią, meilės ir ištikimybės 
vienas kitam priesaika su
jungti gyvenimo kelius, atvy
ko į tampriai su Rasos gyveni
mu susijusią Tėviškės pa
rapijos bažnyčią.

Iškilmingoje vestuvių eise
noje buvo atstovaujamos abie
jų jaunųjų šeimų trys kartos. 
Pirmiausiai į joms skirtas vie
tas buvo atlydėtos močiutės — 
Bronė Srugienė ir Ruby War- 
ren. Sekė jaunosios tėvai — 
Lilįja ir Ramūnas Buntinai ir 
jaunojo motina Janice War- 
ren. Abejoms motinoms už
degus po žvakę prieš altorių,

vargonų ir styginio ansamblio 
muzikos lydimi, prie altoriaus 
poromis artėjo pamergės ir pa
broliai: Cheryl Engala ir Arū
nas Buntinas, Andrea Kleinai- 
tytė ir Linas Buntinas, Nicole 
Naujokaitytė ir Rimas Bunti
nas, Kristina Kleinaitytė 
ir Erikas Naujokas, Viktoria 
Naujokaitytė ir Doug Taylor, 
Natalia Kleinaitytė ir Mike 
Meehan, vyr. pamergė Lina 
Buntinienė ir vyr. pabrolys 
Chris Wacker.

Smulkiais žingsneliais at
sargiai žengiančios mažame
tės gėlių nešėjos Lauren Froe- 
lich ir Lauren Eleksis, ir rim
tai nusiteikęs žiedų nešėjas 
Matthew Brannon.

Eisenos gale — laimingi su
žadėtiniai Rasa Buntinaitė ir 
Thomas Warren.

Prie altoriaus jaunuosius su
tikus vysk. Hansui Dumpiui, 
.iškilmingos apeigos pradėtos 
visiems susirinkusiems gie
dant giesmę „Viešpatį liaup
sink”.

Apeigos buvo atliekamos 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Skaitinius skaitė Linas Bunti
nas ir Judy Brannon. Solo 
„Išgirsk, o Dieve” giedojo Gin
ta Žviliutė, o „Sweet, Sweet 
Spirit” atliko Doris Aukers. 
Sutuoktuvių apeigas atliko ir 
pamokslą pasakė vysk. H. 
Dumpis. Ori buvo jaunųjų 
priesaika ir jų „Vienybės” žva
kės uždegimas, o visų daly
vaujančių jungimasis bendron 
maldon ir giesmėn liudijo 
nuoširdų dalyvavimą pamal
dose. Puikus muz. Arūno Ka
minsko vargonavimas ir stygi
nio ansamblio griežimas didi
no iškilmingumą.

Apeigos buvo baigtos giesme 
„Už rankų imk meilingai”, ir 
jaunoji pora, jau vyras ir 
žmona, vestuvinio pulko lydi
mi, žengė į naują bendrą gyve
nimą Beethoveno ir Vivaldi 
džiaugsmingų muzikos garsų 
sveikinami.

Vestuvių vaišėse Willow- 
brook pokylių salėje, Willow 
Springs, IL, dalyvavo daugiau 
negu 300 svečių, kurių treč
dalį sudarė iš Iowa City atvy
kę gydytojai — Rasos ir Tho
mas bendradarbiai ir draugai.

Laukdami pokylin atvyk
stančių jaunavedžių, svečiai 
maloniai bendravo, stebėdami 
abejose salės pusėse palubėje 
vaizdajuoste slenkančius Ra
sos ir Tomo gyvenimo — nuo 
vaikystės iki jų susitikimo 
Iowa City, įvairių įvykių vaiz
dus.

Septintai valandai artėjant, 
muz. Ričardo Šoko vadovauja
mo orkestro trankiu maršu 
sveikinami, jaunavedžiai ir jų 
vestuvinė palyda, Rasos tė
velių ir Thomas motinos buvo 
sutikti su duona, druska ir 
vynu.

Jauniesiems ir jų palydo
vams susėdus, susirinkusius 
pasveikinęs Rasos tėvelis Ra
mūnas Buntinas jaunave
džiams linkėjo laimingo gyve
nimo ir visus kvietė vaišintis 
ir linksmintis. Thomas motina 
Janice Warren ilgesne kalba 
pasidžiaugė martele ir papa
sakojo savo sūnaus įvairius 
gyvenimo nuotykius ir vaikys
tės išdaigas.

Pokyliui vadovaujant jauno
sios broliui Linui Buntinui ir 
jaunojo sesutei Cheryl Engala, 
buvo pristatyti jaunavedžių 
tėvai, močiutės, kiti giminės, 
pamergės ir pabroliai. Pakėlus 
tostą už jaunavedžių laimę, 
lietuviai svečiai jiems savo 
linkėjimus išreiškė „Ilgiausių 
metų!” daina, o Linas Bunti
nas anglų kalba padainavo 
humoristinę dainą.

Vysk. H. Dumpiui sukal
bėjus maldą, buvo patiekta 
puiki vakarienė. Vaišės buvo 
gausios ir skoningos.

Po vakarienės pamergės su 
Rasa atsisveikino „Sadutės” 
šokiu, o prisijungus pabro
liams, smagion „Rezginėlėn” 
buvo įsukti abu jaunavedžiai. 
Abiems šokiams akordeonu 
grojo Rasa Poskočimienė.

Netrukus suskambo ir or
kestro grojamas valsas. Sva
jinga melodija pirmam šokiui 
išviliojo jaunuosius, jų tėvus ir 
svečius.

Vidurnakčiui artėjant ir jau
niesiems ruošiantis atsisvei
kinti, Rasai buvo nusegtas 
puošnusis nuotakos šydas, 
prijuostą prijuostėlė, o jauna
jam įteikta iš Lietuvos atga
benta pypkė ir tautine juosta 
papuošta šiaudinė skrybėlė. 
Su mergyste atsisveikindama, 
Rasa merginų būrin palei
do gražiąją vestuvinę gėlių 
puokštę, kurią pagavo vikrioji 
Viktorija Šileikytė. Nerūpes
tingas viengungystės dienas 
palydėdamas, Thomas vyrų 
pusėn nuskraidino gautąją 
skrybėlę, kuri teko ant tėvelio 
pečių sėdėjusiam mažajam žie
dų nešėjui Matthew Brannon.

Pro jaunimo iškeltų tautinių 
juostų vartus povestuvinėn 
kelionėn į Italiją išlydėti jau
navedžiai jau laimingai grįžo į 
Iowa City tęsti mediciniškos 
praktikos darbus.

Tikime, kad, baigę stažavi
mą, jaunavedžiai grįš Čikagon 
ir įsijungs į mūsų bendruome
nę bei parapiją. Rasai ir 
Thomas linkime laimingo gy
venimo ir sėkmingos prakti
kos pasirinktose medicinos 
specialybėse.

IR

Ramutė ir Viktoras Tatarūnai romantiškai nusiteikę vedybinio gyvenimo 
50-tį 1999 m. Clevelande švęsdami.

Ramutė ir Viktoras Tatarūnai sutuoktuvių dieną 1949 metais Vokieti
joje.

Clevelando Dievo Motinos parapijoje susititikimą su žymiuoju 
krepšininku ŽydrQnu Ilgausku nuotraukoje įamžinta Rita Balytė, viešnia 
iš Lietuvos Birutė Voverienė, Aldona Miškinienė ir dr. Viktoras Stankus.

AUKSINĖ VEDYBŲ SUKAKTIS
Šis prisiminimas — pasa

kojimas yra tipingas lietuvių 
tautos daliai, spėjusiai laiku 
pasitraukti iš savo gimtojo 
krašto atšliaužiant grėsmin
gai skelbiamo „sovietinio ro
jaus” bangai iš Rytų į Vaka
rus.

1998 metų Kalėdų antrąją 
dieną Lietuvių namų salė 
Clevelande buvo pilnutėlė 
Henriko ir Romos Tatarūnų 
artimųjų, giminių ir draugų 
ne tik iš Clevelando, bet ir iš 
kitų Šiaurės Amerikos miestų. 
Buvo šaunus pokylis su vai
šėmis, muzika, šokiais ir 
skambia daina. Tatarūnams 
nepamirštama diena! Buvo 
gražių linkėjimų, taurių kilno
jimo, poetinio žodžio, bet vieno 
šios šventės kaltininko — 
Henriko vaizdžiai papasakoti 
prisiminimai Susilaukė nuo
širdžiausių plojimų. Čia trum
pame škice užregistruota įdo
mi Tatarūnų autobiografijos 
ištrauka.

„Gyvendamas Wuerzbergo 
DP stovykloje ir lankydamas 
gimnaziją, susipažinau su 
grakščia mergiote Ramute No
reikaite. Na, ir vieną vakarą 
mudu nuėjome į miesto ka- 
rusėles. Buvo smagu, karu
selės sukosi, sukosi ir baimė 
ėmė, kad neiškristumėm. Ap
kabinau aš ją, o ji prisiglaudė 
prie manęs ir sukomės, su
komės... aš ją saugojau, kad 
neiškristų...

Atsibodo stovykloje vadina
miems „Dievo paukšteliais” 
avižų „Haferfloksų” košę val
gyti, įgriso stovyklos gyveni
mas; dipukai sujudo ir pradėjo 
emigruoti į pasaulio šalis. 
Belgija siūlė anglies kasyklas, 
Anglija norėjo tarnaičių, Ka
nada ėmė gražias merginas 
būti padavėjomis ir t.t., bet

JAV tylėjo ir nė vieno ne
įsileido. Tuo tarpu Australija 
priėmė pabaltiečius vyrus, ku
riuos net pats krašto premje
ras atvykusius sutiko...” — 
vaizdžiai pradėjo Henrikas.

Henrikas pasipiršo Ramutei, 
bijodamas, kad „svetur man 
gal nebus šansų lietuvaitę 
gauti”. Jam buvo 21, o jai 18 
metų. „Dirbdamas juodukų 
kuopoje, įsitaisiau angliškos 
medžiagos kostiumą, o ji 
vestuvinę šilkinę suknelę iš 
vokiško parašiuto”.* Sužadėti
niai 1948 m. gruodžio 31 d. 
Schvveinfurto stovyklos ko
plyčioje, buvusiame garaže, 
sumainė žiedus. Medaus mė
nesio dienomis sutarė vykti į 
Australiją, apie tai pranešė 
tėvams.

Karinis transporto laivas 
„General Black” iš Neapolio 
uosto pro Capri salą, Vidur
žemio jūrą, Sueso kanalu, 
Raudonąja jūra ir Indijos van
denynu, stabtelėjęs Ceilono 
uoste, Australijos įlanka pa
siekė Melbourną. Čia dipu
kus apgyvendino tarp kalnų 
prie Sydnėjaus. Krašte strei
kavo angliakasiai. Nebuvo 
darbų. Nuvežė į Hobarto mies
tą, Tasmanijoje. Jis dirbo prie 
tramvajų linijų, o Ramutė 
marmelado fabrike. Ką už
dirbdavo, išleisdavo maistui ir 
pragyvenimui. Atlikę dviejų 
metų sutartį su Australijos 
valdžia, nuplaukė į Pertho 
miestą, kur gyveno Ramutės 
teta.

Perthe buvo geriau, jis dirbo 
dažytoju, o žmonelė skrybė
laičių fabrike. Už Henriko vie- 
nerių metų uždarbį nusipirko 
Volkswageną. Tuo metu Ame
rikoje toks automobilis kaina
vo tik 2,000 dol. Jau į Perth 
atvykimo pirmąją savaitę Ta-
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JIS GARSINA LIETUVOS VARDĄ
Visi žinome, kad plačioji 

JAV visuomenė mažai domisi 
menu, opera ar koncertais, 
nes sportas yra pagrindinė 
pramoga, todėl visų arenų ir 
sporto aikščių bilietai dar la
bai anksti prieš žaidynes yra 
skubiai išparduodami. Cleve- 
landas labai didžiuojasi savo 
„Cavaliers” krepšinio koman
da, kuri, po vienerių metų per
traukos, vėl pradeda rungty
nių ciklą. Jau pernai tiek 
vietinėje spaudoje, tiek tele
vizijoje matėme lietuvį Žy
drūną Ilgauską ir girdėjome 
palankius komentarus apie tą 
jauną, labai aukšto ūgio lie
tuvį krepšininką, laimėjusį 
daug taškų. Televizijos ko
mentatoriai teisingai ištaria jo 
vardą ir pavardę, o ant marš
kinėlių stambiomis raidėmis 
išrašyta „Ilgauskas”.

Paskutiniuoju metu visoje 
žiniasklaidoje paplito didelė 
sensacija, kad lietuvis Žydrū
nas Ilgauskas su „Cavaliers” 
komanda pasirašė šešerių me
tų sutartį už septyniasdešimt 
milijonų ir aštuonis šimtus 
tūkstančių dolerių. Svarbu pa
stebėti, kad 1997 metais jis 
susilaužė dešinę koją, kuri vėl 
puikiai sugijo, o jo neabejoti
nas krepšininko talentas jam 
nesukliudė kilti karjeros laip
tais.

Sausio 29 dienos vakare te
levizijos žinių sporto skyriuje 
pirmą kartą teko išgirsti Žy
drūną kalbantį angliškai. Bu
vo malonu televizijos ekrano 
apačioje matyti teisingai iš
rašytus jo vardą ir pavardę, 
nors ir be lietuviško raidyno 
ženklų. Ilgauskas JAV gyvena 
dar labai trumpą laiką, tačiau 
jau pajėgia gražiai išsireikšti 
angliškai. Jam buvo paskirtas 
specialus pokalbiui laikas, o ir 
kabelinėje televizijoje buvo 
nuolat pabrėžiama, kad jis yra 
iš Lietuvos. Stovėdamas ties 
televizijos kamera, jis pa

tarūnai nuskubėjo į JAV kon
sulatą gauti vizos vykti į Ame
riką, kurią, deja, pasiekė tik
tai po 7 metų, jo sesers Zuza
nos ir Ramutės sesers Rasos 
dėka. Jos gyveno Amerikoje.

1958 metais jie savo Odisėją 
tęsė Amerikos kryptimi. Pui
kus keleivinis „Oreadės” lai
vas pro Naująją Zelandiją, Fiji 
salas, Honolulu ir Vancouverį, 
Alkatrazą pasiekė San Fran
cisco. Iš čia traukiniu į De
troitą, kur gyveno Henriko 
tėvai, brolis Kęstutis, sesuo 
Zuzana ir svainis Edvardas 
Skiotis. Čia jie gyveno tiktai 
vieną mėnesį. Henrikas, būda
mas nagingas, be darbo čia ne
buvo, padarė įspūdingą Daina
vos stovyklai didžiulę menišką 
iškabą, demonstravo prieš at
vykusį sovietų Mikojaną ir kt.

sidžiaugė savo sutartimi ir 
savo draugiškais ryšiais su 
„Cavaliers” komanda, taip pat 
pabrėžė norįs gyventi Cleve
lande.

Kitos dienos „The Plain 
Dealer” milijoninio tiražo 
dienraštyje jau pirmame pus
lapyje jis yra parodytas nuo
traukoje su komandos prezi
dentu po sutarties pasira
šymo. Populiarus ir dide
lės apimties dienraščio sporto 
skyrius pirmame puslapyje 
patalpino didžiulę Ilgausko 
nuotrauką, kurioje jis meta 
sviedinį į krepšį visiškai arti 
jo aukštai iškilusios galvos. Il
gokame vedamajame straips
nyje, pavadintame „Ilgauskas 
pradeda draugystę”, pradžioje 
lietuvių kalba cituojama: „Tai 
yra pradžia gražios drau
gystės” (perrašyta be lietu
viškų ženklų, kaip laikraščio 
originale), „kaip sakoma Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje ir 
kituose Lietuvos miestuose”. 
Toliau seka dar kelios citatos 
lietuvių kalba su angliškais 
vertimais. Su pasigėrėjimu 
straipsnio autorius tvirtina, 
kad Ilgauskui patinka Cleve- 
landas, jame esanti lietuvių 
visuomenė, ir taip pat klima
tas, kuris jam primena Lietu
vos pavasarius.

Turime ne vien džiaugtis II- 
gausko sėkme, pasirašius to
kią nepaprastą sutartį, bet 
ypač reikia gėrėtis faktu, kad 
jo populiarumas sporto srityje, 
visada pabrėžiant jo lietu
višką kilmę, labai daug prisi
deda prie Lietuvos vardo gar
sinimo. Ne paslaptis, kad Bal
tijos respublikos yra plačio
sios žiniasklaidos ignoruoja
mos, todėl Žydrūnui Ilgauskui 
priklauso 'mūsų pagarba ir 
padėka. Tebūnie jam ateinan
tys šešeri metai sėkmingi su 
daugeliu laimėjimų. Valio Žy
drūnui!!!

Aurelija M. Balašaitienė

Nors savųjų tarpe buvo sma
gu gyventi, bet Ramutės širdis 
traukė į Clevelandą, kur gyve
no jos mama ir sesuo. Ro
ma laimėjo. Clevelandas tapo 
Tatarūnų miestu su visais 
džiaugsmais, skausmais ir vil
tinga ateitimi. Gimė du šau
nūs sūnūs Vidas ir Marius, 
kurie baigė aukštuosius moks
lus, seneliai džiaugiasi vai
kaičiais Tomu ir Simu, gerais 
„Žaibo” klubo sportininkais. 
Pats Vidas yra sporto klubo 
treneris — vadovas. Henrikas 
ir Roma buvo aktyvūs Čiur
lionio ansamblio dainininkai. 
Roma, kai „Tėvynės garsams” 
lietuviškoms radijo transliaci
joms vadovavo Juozas Stem- 
pužis, buvo nuolatinė, nuoširdi 
talkininkė ruošiant minėji
mus, vaišes. Abu Tatarūnai 
skautų organizacijos nariai.

Bet ne visada ir laimingųjų 
horizonte tiktai giedras dan
gus. Ir Henrikas, ir Roma ne
buvo skaudžių sukrėtimų ap
lenkti. 1962 metais chemijos 
fabrike, kur Henrikas dirbo, 
įvykęs sprogimas net 33% ap
degino Henriko kūną. Pasvei
ko. „1998 metais mane už
puolė vėžys, angliškai negra
žiai vadinamas „Cancer”, nuo 
jo stebuklingai atsikračiau po 
keturių operacijų. Būdamas 
dėkingas Svč. Mergelei Mari
jai, padariau gintarinį Aušros 
Vartų paveikslą, kurį gerbia
mas klebonas Gediminas Ki- 
jauskas šiandien pašven
tinu'.' — kalbėjo Henrikas su
kaktuviniame pokylyje.

1993 metais Tatarūnai su 
savo vaikais aplankė Lietuvą, 
tuo užbaigdami įdomią kelio
nę aplink pasaulį.

Dabar Tatarūnai, įžengę į 
deimantinio vedybinio gyveni
mo pradžią, jaučiasi esą lai
mingi šios planetos gyvento
jai- V. Rociūnas
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PUSĖ MILIJONO 

ŠVENTĖMS
Iš Privatizavimo fondo lėšų, 

kurios kaupiamos parduodant 
valstybei priklausančių įmo
nių akcijų, šiemet apie pusę 
milyono bus išleista minėji
mams ir šventėms, rašo 
„Verslo žinios”.

Pasak Privatizavimo komi
sijos pirmininko, akademiko 
Eduardo Vilko, pusė milijono 
litų yra lašas jūroje. Valstybės 
turto fondo ataskaitoje teigia
ma, kad nuo antrojo privatiza
vimo etapo pradžios — 1996 
m. rugpjūčio 1 d., kai valsty
binius objektus imta parda
vinėti už pinigus — iki šių 
metų rugpjūčio, valstybės tur
to parduota už 2 milijardus 
255 milijonus 400,000 litų.
Brangiausiai buvo parduotas 
Telekomas, nemažos sumos 
dar tikimasi už 3 Lietuvos 
naftos bendrovių akcijų pa
ketą. Tokioje pinigų masėje 
pusė milįjono litų jubiliejų mi
nėjimui atrodo nekaltai. Ta
čiau akad. E. Vilkas pripažįs
ta, kad iš privatizacijos gautų 
lėšų nereikėtų švaistyti, jos 
turėtų būti naudojamos inves- 
ticįjoms į ūkį.

Tuo tarpu Seimo narys, 
ekonomistas Kęstutis Glavec
kas teigė, kad iš privatizavi
mo gautos lėšos iššvaistomos 
nemąstant apie ateitį. „Sta
tome paminklus, pompastiš
kai švenčiame šventes, įvai
rius jubiliejus ir negalvojan- 
me apie ateitį, investuojame į 
pelno nenešančias sritis”.

| +29c per/min t 
I į LIETUVĄ |

Įs
H
i

TIKRAS KAIMIETIŠKAS SŪRIS PAGAMINTAS TRADICINIU BŪD
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina sOrius. 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 0 R U L1^
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 *
arba per world wide web:
www.andrubscheese.com

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

j
GLOBAI KEY
PRFPAID
GAlilNG C AKO S£HJ

. z .. ... J

TELEFONO KORTELĖS | 
$10- 30MIN 
$20-64MIN 

$50- 167MIN

Užsakymo Paštu Forma

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

Šešigs pokylių salės - tinka įvairioms progoms
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

35 iki 40 svečių
100 iki 135 svečių

40 iki 60 svečių

tltffc 
mot kero m 
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

125 iki 175 svečių

nsuttiiiM
225 iki 550 svečių

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-VYTTS

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

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

Reikalingi Ha-rRininkai
statybos darbams — 

„siding”.
Tel. 708-728-0208

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės:
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

4931 W. 95 th St.,
Oak Lawn, IL

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

Tel. raštinė 708-424-4425

ADDRESS_________________________________________
CITY_____________________________________ , '

STATE_________________ HP_______________ __
PHONE_________________________________ ___________

$10 KORTELĖ VELTUI 
PERKANT UŽ $100 SUMĄ

TEL 773-251- 5822

Vyr. amžiaus moteris ieško 
darbo, nebūtinai Čikagoje ar 
apylinkėse, Gali prižiūrėti 
vienišą vyr. amžiaus žmogų ir 
gyventi kaitų.

Tel.: 1-773-869-9668.

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai.

Tel.: 773-434-0298.

Ieškoma vartota 
ligonio lova su tvorelėmis. 

Skambinti: 
708-848-3376 

arba 708-863-4147.

Puikus kambarys, sveikas 
maistas, mielaširdinga priežiūra. 

Jeigu jums to reikia,
paskambinkite Apolonijai, 

tel. 708-387-2067

Mokena Auto Body
Kokybiškai, nebrangiai 

atliekame visus automobilio 
remonto darbus. Skambinti 

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

630-774-6191

^6 per minute
^nrdfcL^ Anytinie

to LITHUANIA
Low Rates (Contl.USA):

• Such as, IL 70, MI 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 & to other statės 8.90

•To other countries
• From most countries to

ANYWHERE
6 second bllllng 
Frfendly Service

VISO GERO

MARKETEL
Toll-Free

1-838-734-1910
310-395-5578 • Fax 310-395-4449 

828-11th St.. #3 
Santa Monica, CA 90403 
marketel & ix.netcom.com

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

Skambinti:
Vladui, tel. 630-243-9385

Savininkas parduoda Day
tona Beach, FL, 2-jų miega
mųjų „Condominium” su 
patogumais. Kaina žemiau 
$60,000.

Tel.: (904) 322-1954.

VVashington, 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: AIex, tel. 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 j 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.QuaIity Body Shop 
Automobiliai

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime.
Reikalingi skardininkai.

Skambinkite 815-723-7650.

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

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su virtuvės, vonios 
privilegija vienai moteriai. 
Kreiptis: tel. 1-773-376-6051 
nuo 10 vai. ryto.

Pigūs telefoniniai pokalbiai 
su Lietuva! 290 už minutę!

Kodėl mokėti brangiau - 
taupykite pinigus kalbėdami! 

Tel. 815-730-9365 
773-230-0138

Ieškau išsinuomoti 
butą ar kambarį.

Tel. 773-419-3218.

Vienas darbas Čikagos šiaurėje
moteriai, kalbančiai angliškai ir 
vairuojančiai mašiną. „Come and 
go”. Gera alga.
Kitas darbas savaitgaliais, 
Berwyn, EL. Palikti informaciją 

773-419-5012.

Jūsų namuose galime atlikti 
vidaus ir išorės remontus, 
taip pat taisome elektrą ir 
vandentiekį.

Tel.: 708-839-8447

Norėčiau pirkti naudotą 
„treadmill” gimnastikos 

mašiną.
Skambinti po 7 v.v.
tel. 708-839-1784.

Skubiai parduodamas 2 mieg. 
„condo” Miami Beach, FL. 2 
aukštas, prie pat vandens, laivui 
pa "statyti vieta prie pat lango. 
Kaina $85,000. Kreiptis: Vaina 
Real Estate, tel. 305-864-3586.

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
jums daug rūpesčių? Nenusimin
kite, visas problemas jūs lengvai 
išspręsite, apsigyvenę Apolonijos 
namuose. Persikraustyti padėsime. 
Apolonijos tel. 708-387-2067

to LITHUANIA
___$0.42 per/min

Great rates to the ręst of the worid - any day, any time.
We also offer prepaid Calling Cards: calls to Lithuania 37 c/min.

For information call AOF International:

ll 1-800-449-0445

S K E 1
1
L B 1 M A 1

Įvairūs Nekilnojamo turto
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank ZapoNs Ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS

3208 1Z2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 
 (773)581-8654

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

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

Tei. 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.

Iinuomojamae 
apšildomas 4 kamb.

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

Tel. 773-778-1451

Private rm., tel. & all meals in 
exlusive Chicago suburb. In ex- 
change you prepare dinner; light 
duries for a wiaow. No personai 
care or cleaning; very flexible. 
Tel. 708-366-1000.
Kalbėti angliškai.

DĖMESIO!
Pigiai, greitai ir kokybiškai (naudo
jame naujausią skaitmeninę apara
tūrą) perdarom VIDEO įrašus iš 
lietuviškų (PAL, SECAM) į amerikie
tišką (NTSC) sistemą arba atvirkš
čiai. Tel. 708-912-2239.

PiCIAU NERASITEl

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

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

GREIT PA

RE/MAX 
EALTORS 

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

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

mz KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 

-*—. 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

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

Realmart g rfflaį
Realty Group Ine.

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BUDRAITIS 
Broker Associate 

r-atamauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

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

Ontuifcj. Accent
—s=T7-^l. 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.MlKUNAŠ
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

VIDAS POSKUS
R&H4KK' HOME CENTER
Marketing Consultant 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą;

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 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

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

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

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

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

IEŠKANT PAGALBOS IMIGRACIJOS REIKALAISREIKIA ATSARGUMO
Neseniai atvykę Amerikon, 

turi nemažai reikalų su imi
gracijos įstaigomis. Iškyla įvai
rūs klausimai, reikia pildyti 
įvairias formas ir t.t. Daugu
mas naujai atvažiavusių ne
moka, arba silpnai kalba an
gliškai. Paskutiniais keliais 
metais imigracįjos reikalams 
spręsti buvo išleista nemažai 
įstatymų, o kalbos nemokan
tiems sunku visuose juose su
sigaudyti. Čikagoje jau seniai 
veikė įvairios įstaigos, kurių 
tikslas yra padėti imigran
tams. Deja, nors dauguma jų 
teisėtos ir registruotos, yra ir 
neteisėtų bei neregistruotų, 
kurios mažai padeda žmo
nėms, bet išvilioja pinigus.

Pereitų metų gegužės mėne
sį įsigaliojo įstatymas, kuriuo 
stengiamasi tokias įstaigas 
sureguliuoti. Kad neįvyktų ne
kaltų žmonių apgaudinėjimai, 
imigracijos konsultacijos pa
tarnavimų įstaigos turi re
gistruotis kasmet Illinois ge
neralinėje prokuratūroje (Illi
nois Attorney General’s Of
fice), taip praneša „The Con
sumer Protection Division”. 
Paskutinius kelerius metus 
Čikagos „Department of Con
sumer Services” reikalauja, 
kad imigracijos konsultacijos 
įstaigos registruotųsi mieste, 
ir kad jų įstaigose būtų viešai 
išstatytos kainos, reikalauja- 

, mos už patarnavimus. Pra
ėjusį rudenį įsigaliojo miesto 
potvarkis, kuris draudžia imti 
pinigus už pirštų nuospau
das, nes tai dublikuoja INS 
patarnavimus.

Čikagoje yra maždaug 130 
įstaigų, kurios teikia imigra
cinius patarnavimus ir yra 
užsiregistravusios mieste. Bet 
yra daug kitų, kurios neuž
siregistravusios, ar nori apeiti 
miesto įstatymus. 1998 m. 
miesto inspektoriai patikrino 
daugiau kaip 200 įstaigų, siū
lančių imigracijos reikalais 
patarnavimus, ir rado, kad 30 
jų buvo pažeidę miesto po
tvarkius. Kai kurie imigracijos 
konsultantai peržengia savo 
ribas ar prižada negalimų da
lykų. Daugelis užsidirba pra
gyvenimą, pildydami įvairius 
dokumentus, formas už ma
žesnį mokestį, negu advokatas 
prašytų. Bet, kadangi tie kon
sultantai nėra teisininkai — 
advokatai, jie kartais suteikia 
blogą patarnavimą, suklaidi
na, kas imigranto reikalus tik 
daugiau sukomplikuoja, daž
nai net pastatydami imigran
tą į deportavimo pavojų. Čia 
keletas pavyzdžių:

1. Viena kelionių įstaiga 
buvo paduota į teismą, nes 
žmonėms buvo netiksliai ir ne
tinkamai užpildomos formos, 
dėl to tie žmonės atsidūrė pa
vojuje būti deportuoti.

2. Keletas meksikiečių imi
grantų turėjo drąsos miestui 
apskųsti vieną įstaigą, kuri 
juos labai išnaudojo, imdama 
aukštas kainas už patarnavi
mus, kurie nieko gero jiems 
nedavė, tik bėdos pridarė. Ir 
dabar jie turi samdyti advo
katą, kad iš tų imigracijos 
bėdų išsikrapštytų.

Daugelis naujai atvykusiųjų 
žmonių, kurie kreipiasi į 
įvairias imigracijos patarna
vimų įstaigas, nežino, kad ap
gavystę gali apskųsti miestui, 
net nepasakydami savo pa
vardės. Ir šitas galioja visuose 
Amerikos miestuose, ne tik 
Čikagoje.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1/25/99.

AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS ŽIEMĄ
Kurie gyvename šiaurinėje 

ar vidurio Amerikoje, kiek
vienų metų žiemą patiriame 
„malonų” automobilio vaira
vimą apsnigtom, apledėjusiom 
gatvėmis ir keliais. Illinois 
Kelių departamentas duoda 
keletą patarimų žiemos vaira
vimui.

1. Jeigu nereikia, nevažiuo
kite iš namų, ypač tada, kai 
pranešama, kad bus blogas 
oras, blogi keliai — gatvės.

2. Jeigu reikia važiuoti, 
išvažiuokite anksčiau, kad ne
reiktų skubėti, kad užten
kamai turėtumėte laiko.

3. Važiuokite lėčiau. Va
žiavimo greitis per sniegą ir 
ledą turėtų būti daug ma
žesnis, negu toje vietoje yra 
normaliai leidžiama.

4. Tarpą tarp jūsų ir prie
kyje važiuojančios mašinos pa
likite daug didesnį, negu pa
prastai. Gali būti, kad reikės 
nuo trijų iki dešimt kartų il
gesnio tarpo sustoti ant slii. 
daus žiemos kelio paviršiaus, 
nei važiuojant sausu keliu.

5. Niekada nepradėkite grei
tai važiuoti iš karto, nestab
dykite automobilio greitai ir 
nedarykite staigių posūkių.

6. Jeigu jūsų mašina turi 
„antilock brakes”, spauskite 
stabdžio pedalą iki galo, nie-

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNE 
INFORMACIJOS CENTRAS

Gedimiųo pr. 24 Vilnius 2600 • - -w———---- - - -
Tel.: (370 2) 313-623Faksas: (370.2) 313- 624
EI. paštas: info@lgitic.lt Interneto puslapis: www.lgitic.lt

DĖL NUOSAVYBĖS GRĄŽINIMO

Iš laiškų mūsų Informacijos 
centrui galime aiškiai jausti, 
kad dar toli gražu neišblėsę 
aistros dėl turto susigrąži
nimo. Vieni dar teiraujasi apie 
jau pasibaigusius terminus, 
kiti bando rasti atsakymą, ko
dėl reikalai nejuda į priekį, 
nors prašymai tarsi buvo pa
duoti laiku.

Dėl terminų, deja, pagal esa
mą padėtį visus turime nuvil
ti, kad jie pasibaigė dar 
1997.12.31. Vėliau, kaip skel
bėme, buvo nutarimas, pagal 
kurį visi kreipęsi dėl Lietuvos 
pilietybės atstatymo iki 
1997.12.31 ir paliudiję tai pa
žymomis iki 1998.12.31, gali 
būti laikomi laiku padavę pra
šymus nuosavybės atstaty
mui. Šiuo metu paskutinis 
žinomas terminas yra 
1999.05.01, tačiau jis nustato 
laiką, iki kurio galima pateik
ti nuosavybę patvirtinančius dokumentus, bet ne 
patį prašymą, kuris jau turėjo 
būti paduotas anksčiau.

Štai keletas ištraukų iš siū
lomų nuosavybės teisių į išli
kusį nekilnojamąjį turtą atkū
rimo įstatymo pakeitimų pro
jekto:

10 straipsnį papildyti 4 da
limi ir ją išdėstyti taip:

„Piliečiai, praleidę nustaty
tus terminus susigrąžinti tur
tą, per 3 mėnesius nuo šio 
įstatymo įsigaliojimo dienos 
pateikia prašymus atkurti 
nuosavybės teises į žemę, 
mišką ir vandens telkinius 
miesto (rajono) žemėtvarkos 
skyriui, o į gyvenamuosius na
mus, jų dalis, butus, ūkinės- 
komercinės paskirties pasta
tus miesto (rajono) savivaldy
bei ar kitai vyriausybės įga
liotai institucijai. Šiems pi
liečiams nuosavybės teisės į 
žemę, mišką ir vandens tel
kinius atkuriamos visais įsta
tyme numatytais būdais, jeigu

BUKIME PAŽĮSTAMI
MES ESAME JŪSŲ DRAUGAS

Susipažinimui vieną mėnesį siusime jums ar jūsų 
pažįstamiems DRAUGĄ nemokamai.

□ Aš noriu susipažinti su DRAUGO dienraščiu.

□ Aš siūlau susipažinimui siųsti nemokamai DRAUGĄ 
vienam mėnesiui šiam asmeniui:

Vardas/pavardė

Adresas

Telefonas:

Skaitytojai, pasiūlykite DRAUGĄ savo vaikams, drau
gams, ir pažįstamiems, kurie dar jo neskaito.

DRAUGAS 
4545 W 63 STREET 
CHICAGO, IL 60629

Administratorius 
Valentinas Krumplis
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kada jo nepumpuokite.
7. Sutvarkykite automobilį 

žiemai ir patikrinkite, kad vi
sos šviesos, langų nuvalymas 
veiktų. Patikrinkite automobi
lio padangas.

Gerai sutvarkytas automobi
lis ir jūsų atsargus vairavimas 
užtikrins važiavimą net ir 
blogomis Žiemos važiavimo są
lygomis.

prašymas paduotas iki apskri
ties viršininko įsakymu nusta
tyto termino piliečių valios dėl 
nuosavybės teisės būdo keiti
mo patvirtintose teritorįjose 
rengti žemėtvarkos projektus, 
o jeigu prašymas paduodamas 
po nustatyto termino — atly
ginant vertybiniais popieriais. 
Nuosavybės teisės į gyvena
muosius namus, jų dalis, bu
tus, ūkinės-komercinės pas
kirties pastatus atkuriamos 
atlyginant vertybiniais popie
riais. Šios įstatymo 4 dalies 
nuostatos taikomos pilie
čiams, jeigu nuosavybės teisės 
į turtą neatkurtos kitiems šio 
įstatymo 2 straipsnyje nurody
tiems asmenims”.

Projektą teikia: Lietuvos Re
spublikos Seimo narys Saulius 
Pečeliūnas.

Ir kitas:
2. 10 straipsnį 4 dalį pakeis

ti ir išdėstyti taip:
„4. Piliečiams, praleidu- 

siems terminus paduoti prašy
mus susigrąžinti išlikusį ne
kilnojamąjį turtą, nuosavybės 
teisės atkuriamos, jeigu nuo
savybės teisės į šį turtą neat
kurtos kitiems šio įstatymo 2 
straipsnyje nurodytiems pilie
čiams. Kai šiuo atveju pilie
čiams pagal jų prašymus ne
kilnojamąjį turtą galima at
kurti, bet tas nekilnojamasis 
turtas jau privatizuotas, už jį 
atlyginama Lietuvos Respubli
kos piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatyme nurodytais 
būdais, išskyrus pinigais”.

3. 10 straipsnį papildyti 5 
nauja dalimi ir ją išdėstyti 
taip:

„5. Piliečiai, kurie praleido 
nustatytus terminus paduoti 
prašymus dėl nuosavybės tei
sės į nekilnojamąjį turtą at
statymo, o nuosavybės teisė į 
tą turtą jau atstatyta kitiems 
šio įstatymo 2 straipsnyje nu-

MILIJONAI —GRĄŽINTINU NAMŲ
Prieš Naujuosius metus 

Šiaulių savivaldybei atsiųstos 
taisyklės, pagal kurias bus 
įvertinami savininkams grą
žinami namai. Šiems na
mams išpirkti vyriausybė sky
rė vieną milijoną litų. Kelioms 
dešimtims grąžintuose na
muose gyvenančių šeimų atsi
rado viltis gauti butus. Tačiau 
grąžintinų namų savininkams 
kompensacįjų'gali tekti laukti 
iki 2010 metų,— rašo „Šiaulių 
kraštas".

Vyriausybė?paskirstė lėšas, 
kuriomis būs kompensuoja
ma už išperkamą turtą. Šiau
liams teko 1 mln. litų. Tačiau 
buvo nurodymas gautas lėšas 
išleisti maždaug per savaitę, 
iki Naujųjų metų, kas, pasak 
Šiaulių miesto savivaldybės 
Turto skyriaus vadovo Gyčio 
Skurskio, nėbuvo įmanoma. 
Todėl šiauliečiai tikisi, kad 
gautas lėšas bus leista naudo
ti ir šiais metais:

Šiaulių miesto savivaldybės 
turto skyriaus duomenimis, 
Šiauliuose yra per 50 savinin
kams grąžintinų namų. Šie 
namai bus įvertinami ir su
daromos konipensacįjų pagei
daujančių savininkų eilės. Pa
sak G. Skurskio, visoms kom
pensacijoms išmokėti milijono 
litų neužteks. R. Jakutytė

-—  - — —
rodytiems piliečiams, turi tei
sę iš šių asmenų gauti kom
pensaciją teismine tvarka”.

Projektą teikia: Seimo Kai
mo reikalų komiteto pirminin
kas V. Lapė.

Taigi, iš visko sprendžiant, 
diskusijos nuosavybės tema 
dar tęsis.Žilvinas Beliauskas

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.

VYTAUTAS RAMANAUSKAS
1998.2.12

A.fA.
ELENA RAMANAUSKIENĖ

1998.2.13
Su giliu liūdesiu ir skausmu prisimename mūsų brangius 

Tėvelius ir Senelius. Viešpatie, būk jiems gailestingas ir suteik 
jiems Amžiną Atilsį.

Už a.a. Eleną ir a.a. Vytautą Šv. Mišios bus aukojamos š.m. 
vasario 12 d., 8 vai. ryto Palaiminto Jurgio Matulaičio misįjos 
bažnyčioje, Lemont, IL.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šv. Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti.

Liūdinčios Ramanauskų ir Predkelių šeimos.

STASĮ BRIEDĮ PRISIMENANT
Tu, Kristau, pašaukei mane 

žvejoti tarp bangų.
Ilgai ieškojau aš Tavų

šviesių krantų.
Girdėjau muziką krūtinėj,

kai mečiau tinklus.
Čia mano kelias. Be Tavęs 

širdis nutils, dainos nebus.

Stasys Briedis

Liūdna, kai pokarinės lietu
vių išeivįjos žmonės pradeda 
atsiskirti iš gyvųjų tarpo. Kas 
beužpildys mūsų kultūrinia
me gyvenime paliktas tuščias 
vietas? Deja, bet tokia yra gy
venimo realybė.

1998 m. lapkričio 20 d. že
miškąją kelionę užbaigė Sta
sys Briedis. Tik grįžęs iš Lie
tuvių tautinės sąjungos suva
žiavimo St. Petersburg, Flori
doje, išvyko saulėton Meksi- 
kon pailsėti nuo žvarbaus Či
kagos rudens. Ir čia nelauktai, 
netikėtai Stasio širdis sustojo 
plakusi. Jo 75 metų žemiškoji 
kelionė pasibaigė.

Velionis Stasys kilme biržie
tis. Baigęs Nausėdžių pra
džios mokyklą, toliau mokėsi 
ir baigė Biržų valstybinę gim
naziją. Su Stasiu susipažinau, 
kai jis 1942 m. rudenį atvyko 
studįjuoti į Dotnuvos Žemės 
ūkio akademiją. Jaunasis stu
dentas buvo pareigingas, ma
lonus ir draugiškas sociali
niame gyvenime. Karo eiga 
studijas nutraukė, kai 1944 
m. antroje pusėje, sovietams 
vėl veržiantis į mūsų kraštą, 
Stasys, kaip ir tūkstančiai 
tautiečių, turėjo palikti tėvy
nę. Vokietijoje gyvendamas, 
dar tęsė agronomijos studijas. 
Vokietijoje tebegyvendamas 
sukūrė šeimą, vesdamas dar 
Dotnuvos akademijoje išsi
rinktąją studentę Eleną Para- 
vičiūtę. Vokietijoje tebegyve
nant, gimė dukra Violeta.

1949 m. Briedžiai atvyko 
Amerikon ir apsigyveno Bos
tone. 1953 m. persikėlė Čika
gon. Čia Stasys įsijungė, į 
tada jau susiorganizavusią, 
Lietuvių agronomų sąjungą. Ir 
čia po eilės metų mūsų pažin
tis atsinaujino. Bendravome 
ne tik šeimomis, bet beveik 
kasdien susitikdavom toje pa
čioje DeSoto Chemical, Ine. 
darbovietėje, kur Stasys dirbo 
administraciniame personale. 
Dukra Violeta išaugo Briedžių

šeimos lietuviškoje dvasioje. 
Violeta taip pat sukūrė lietu
višką šeimą su medicinos gy
dytoju V. Mikaičiu. Jų abidvi 
dukros, velionio Stasio duk
raitės, Tania ir Kristina, yra 
išaugintos šauniomis lietu
vaitėmis.

Velionis Stasys reiškėsi ir 
visuomeninėje veikloje, įsijun
gęs į Lietuvių tautinę sąjungą. 
Čia kelis metus iš eilės buvo 
sąjungos vicepirmininku. Da
lyvavo Amerikos Lietuvių ta

A.tA.
ONA BUNDELIENĖ 

Kunskaitė
Gyveno St. Louis, MO, anksčiau Čikagoje.
Mirė 1999 m. vasario 4 d. sulaukusi 89 metų.
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje, Amerikoje išgyveno 34 

metus.
Nuliūdę liko: duktė Renate Wolfe,žentas Burton, 

brolis Vladas Kunskas Lietuvoje; svainė Grete Gra- 
bazs, gyv. Arlington Hts„ IL, svainiai: Jurgis Bundelis, 
gyv. Čikagoje ir Michael Bundelis, gyv. Vokietijoje; 
daug dukterėčių ir sūnėnų.

A.a. Ona buvo žmona a.a. Martyno Bundelio.
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų ir klu

bų.
Velionė pašarvota vasario 7 d. nuo 2 iki 4 v.v. 

Shrader laidojimo namuose, 14960 Manchester Rd. 
Balhvin, MO.

Laidotuvės įvyks vėliau. Velionė Ona bus laidojama 
Čikagoje, Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuliūdę: duktė, žentas, brolis, svainė, svainiai 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Shrader Funeral Home. Šeimos 
tel. 314-394-8097.

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 So. Hermitage
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ąve.

j , ALL PHONES
1-773-523-0440

SERVICES AVAILABLE 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 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES

1-708-652-5245

ryboje (ALT’e) Lietuvių tau
tinės sąjungos atstovu. Pasku
tinius ketverius metus pirmi
ninko pareigas ėjo Lietuvių 
tautinio kultūros fondo valdy
boje.

Šeima, giminės, draugai il
goje automobilių vilkstinėje 
išlydėjome velionį Stasį Briedį 
į Čikagos lietuvių Šv. Kazi
miero kapines ir palikome toli 
nuo tėviškės vėl naują kapą.

Palikęs savo šeimoje ir drau
gų tarpe netekties liūdesį, 
ilsėkis amžinatvės ramybėje.Adolfas Ruibys

mailto:info%40lgitic.lt
http://www.lgitic.lt
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Du veiklūs visuomenininkai — žum 
Damušis.

Lietuvos Genocido tyri
mo centro generalinė di
rektorė Dalia Kuodytė pir
madienį vasario 8 d., at
vyksta į Čikagą ir sekma
dienį, vasario 14 d. bus pa
grindinė kalbėtoja Vasario 16- 
osios šventėje, kurią rengia 
ALTas. Būdama Čikagoje, ji 
susitiks su lietuvių žinia- 
sklaidos atstovais ir visuo
menės veikėjais.

Patiksliname š.m. vasario 
4 d. „Draugo” laidos 4 psl. 
išspausdintos Marąuette litu
anistinės mokyklos mokytojų 
nuotraukos paraše pateiktą 
tel. numerį. Turėjo būti: 
„Skambinti vakarais 773-585- 
2629". Už korektūros klaidą 
atsiprašome.

Daumanto-Dielininkaičio 
jauniu U ateitininkų kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, vasario 7 d., 10:15 v.r. Atei- - 
tininkų namuose vyks pasibai
gus vaikams skirtoms šv. Mi
šioms Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Mišios vyksta 9 v.r. 
Jaunučiai ir jų tėveliai ragina
mi tose Mišiose dalyvauti. 
Švęsime Užgavėnių linksma- 
rytį. Uniformų nedėvime, bet 
kiekvienas atsinešame savo 
sukurtą įdomią kaukę. Visi 
dalyvaukime.

Šį sekmadienį, vasario 7d., 
JAV LB Brighton Parko apy
linkės valdyba rengia Lietu
vos Nepriklausomybės šventę. 
Pradžia 10:30 vai. r. Mišiomis 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Per Mišias giedos 
solistas Algimantas Barniškis 
ir jo vadovaujamas parapijos 
choras. Organizuoti su vėlia
vomis dalyvaus šauliai ir Lie
tuvos Vyčiai. Po Mišių mokyk
los salėje vyks akademinė ir 
meninė dalis. Kalbės Povilas 
Vaičekauskas, meninę dalį at
liks Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė ir solistas A. Bar
niškis su jo vadovaujamu cho
ru.

Šiaurės vakarų Indianos
lietuvių organizacijos rengia 
Vasario 16-sios minėjimą va
sario 14 d., 1 vai. p.p., VPW 
salėje, 6880 Hendricks St., 
Merrillville, IN. Maloniai 
kviečiame apylinkės lietuvius 
dalyvauti.

Čikagos Vyčiai praneša, 
kad vasario 7 d., sekmadienį, 
Martiniąue salėje vyks meti
nis pokylis. Šįmet bus ypatin
gai pagerbta Čikagos lituanis
tinė mokykla. Vyčiai paaukos 
Čikagos lituanistinei mokyk
lai tokią pačią pinigų sumą, 
(iki 1,500 dol.), kokią aukotojai 
jiems suaukos pokylio metu.

Juozas Žygas (kairėje) ir dr. Adolfas

BALFo Lemonto skyrius
ruošia 55 m. BALFo sukak
ties paminėjimą vasario 21 d., 
sekmadienį, Pasaulio lietuvių 
centre. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
11 vai. r. bus aukojamos 
Mišios už gyvus ir mirusius 
skyriaus aukotojus bei darbuo
tojus. Tuoj po Mišių PLC 
didžiojoje salėje bus susirinki
mas ir pietūs. Pagrindinė 
kalbėtoja yra centro valdybos 
pirmininkė Maria Rudienė.

Tradicinis Užgavėnių 
šiupinys šeštadienį, vasario 
13 d., 6 v.v. ruošiamas Balze
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro” salėje. Dalyvių 
lauks karšta vakarienė su 
tradiciniu mažlietuvišku šiu
piniu, menine programa, atlie
kama muz. Ričardo Šoko va
dovaujamo vokalinio moterų 
ansamblio, šokiai muz. Ričar
do Šoko estradiniam orkestrui 
grojant ir malonus pabendra
vimas su seniai bematytais 
draugais. Rengėjai — Mažo
sios Lietuvos Lietuvių draugi
ja laukia visų atsilankymo. 
Apie dalyvavimą prašoma iš 
anksto pranešti Ramūnui 
Buntinui, tel. 630-969-1316.

Gavėnios susikaupimą
šeštadienį, vasario 20 d. vyk
siantį Ateitininkų namuose, 
Lemonte, praves kun. Rimas 
Gudelis. Susikaupimą ruošia 
Ateitininkų namų valdyba ir 
akademikai skautai. Visi 
kviečiami šiame dvasiniame 
susitelkime dalyvauti. Prašo
ma registruotis pas Ireną Poli- 
kaitienę, tel. 630-257-2022.

Inž. Algirdas Stepaitis va
sario 7 d. 12 vai. skaitys pas
kaitą Cicero Šv. Antano pa
rapijos salėje, Vasario 16-osios 
dienos minėjime. Šventės pra
džia 11 vai. r. Mišiomis Šv. 
Antano bažnyčioje. Jas aukos 
kun. Kęstutis Trimakas. Mi
šių metu giedos sol. G. Ned
veckienė ir muz. Mariaus 
Prapuolenio vadovaujamas 
parapijos choras. „Klaipėdos” 
jūrų šaulių kuopa šiose iškil
mėse dalyvaus su vėliavomis. 
Po Mišių parapijos salėje 
— akademinė dalis.
Meninę dalį atliks merginų 

vokalinis ansamblis, kuriame 
sol. Giedrė Nedveckienė irgi 
dalyvauja, šio ansamblio va
dovas — muz. Ričardas Šokas. 
LB ir ALT Cicero skyriaus 
valdybos rengėjai maloniai 
kviečia Cicero ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti šiame pa
minėjime. Bus ir vaišės.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje”, vasario 10 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., pa
minėsime Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo šventę. 
Kalbi s žum. Antanas Juod
valkis. Meninei programai 
vadovaus muz. Algimantas 
Barniškis. Bus bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami. At
vykite!

Dantų gydytojų sąjungos 
kasmet ruošiami cepelinų
pietūs bus sekmadienį, kovo 
14 d., 12 vai., Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Valdyba prašo 
kolegas gydytojus kviesti 
svečius ir sudarius stalą pra
nešti Česlovai Bačinskienei 
tel. 630-243-1027 arba Julijai 
Smilgienei 773-767-9570.

Anglų kalbos kursai Pa
saulio lietuvių centre, Le
monte, vyksta kiekvieną pir
madienį, 7 vai. vak. Juos dėsto 
Irena Polikaitienė. Kviečiami 
visi, kurie norėtų pagilinti 
anglų kalbos žinias, o taip pat 
visai nemokančius angliškai, 
pasinaudoti šia proga.

Audronė ir Gražutis Ma
tučiai, Houston, TX, už kalė
dines korteles atsiuntė „Drau
gui” 100 dol. auką. Ačiū!

PAPILDYTA AMERIKOS 
LIETUVIŲ TAUTINĖS

S-GOS VALDYBA

Naujai išrinkta sąjungos 
valdyba, netekusi a.a. Stasio 
Briedžio, liko tik iš keturių as
menų pačioje savo kadencijos 
pradžioje. Sąjungos tarybai 
pritarus, valdybon penktuoju 
nariu buvo pakviestas inž. 
Vaclovas Mažeika.

Tokiu būdu dabartinė sąjun
gos valdyba yra tokia: Petras 
Buchas — pirm., Eugenijus 
Bartkus — vicepirm. (ryšiams 
su Lietuva), Vaclovas Mažeika
— vicepirm. (visuomeniniams 
reikalams), Oskaras Kremeris
— iždininkas, Vanda Mažei
kienė — sekretorė.

Pirmiausia valdyba yra nu
mačiusi suruošti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo Ko
vo ll-osios minėjimą, kuris 
įvyks kovo 14 d. (sekmadienį), 
po pamaldų, 12:30 v. p.p. Pa
saulio lietuvių centre Lemon
te.

V. Mažeika

IŠ ARTI IR TOLI

ATVYKSTA „TRYS 
TIGRAI”

Su senaisiais pagal kiniečių 
kalendorių Tigro metais atsi
sveikinant ir pagal tą patį ka
lendorių, pasitinkant naujuo
sius Triušio metus, Kultūros 
ir sporto rūmų salėje, Vilniuje, 
įvyko koncertas. Koncerto pro
gramą atliko „Trys tigrai” ir 
Gintaro Rinkevičiaus diriguo
jamas Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras.

Pamėgdžiojant pasaulyje 
garsiausius tenorus: Luciano 
Pavarotti, Placido Domingo ir 
Jose Careras, kurie koncertuo
ja, pasivadinę „Trys tenorai” 
vardu, kiek skirtingą, bet

Netrukus gastrolėms JAV-ėse atvyksta trys pirmaujantys Lietuvos ope
ros solistai; iš kairės: Vladimiras Prudnikovas, Eduardas Kaniava, Virgi
lijus Noreika. Koncertai bus rengiami New Yorke, St. Petersburge, Cleve- 
lande. Čikagoje „trijų tigrų” koncertas įvyks vasario 28 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre.

DRAUGO FONDAS
4545 W. 53rd Street
Chicago, IL 50520 
ToL 773-535-0500

DIREKTORIŲ TARYBOS POSĖDIS
Taupumo dėlei, kad nerei

kėtų samdyti administracinio 
personalo, Draugo fondo di
rektorių taryba, renkama me
tiniuose DF narių suvažiavi
muose, atlieka be atlyginimo 
sprendžiamąjį ir vykdomąjį 
darbą nuo pat fondo įsteigimo 
prieš penkerius metus. DF di
rektorių dabartinę tarybą su
daro: pirm. Bronius Juodelis 
(einantis iždininko ir reikalų 
vedėjo pareigas), sekretorė Bi
rutė Jasaitienė, direktoriai — 
Kostas Dočkus, dr. Petras Ki
sielius, Andrius Kurkulis, 
Vaclovas Momkus, Marija Re
inienė, kun. Viktoras Rimše
lis, MIC, ir Vytenis Lietuvnin
kas. Taryba posėdžiuose 4-5 
kartus metuose daro sprendi
mus, o juos vykdo iždininkas 
kiekvieną savaitę Draugo fon
do raštinėje.

Pradedant naujus 1999 me
tus, Draugo fondo direktorių 
taryba posėdžiavo sausio 27 
dieną „Draugo” patalpose, da
lyvaujant „Draugo” adminis
tratoriui Valentinui Krump
liui. Posėdyje buvo priimta

panašų vardą pasirinko ir pa
tys žymiausi Lietuvos operos 
solistai: tenoras Virgilijus No
reika, Eduardas Kaniava ir 
bosas Vladimiras Prudniko
vas. Jų vardas — „Trys tig
rai”.

Naujųjų metų išvakarėse, 
šalia J. Strauss, W.A. Mozart 
bei kitų kompozitorių kūrinių 
„pateikė” ir arijų pynę, suda
rytą iš įvairių operečių bei 
dainų, pavadintą „Tigrų kok
teilis Nr. 2”. Tie trys solistai, 
tapę „Trimis tigrais”, su didele 
sėkme koncertavo Kaune, 
Šiauliuose ir Alytuje.

Tenoras Virgilijus Noreika 
sako, kad nepaisant, jog šie 
metai yra skirti triušiams, 
jiems dabartinis vardas pa
tinkąs. Jie triušiais tapti ne
žada. Pasiliksią ir toliau tik 
„Trys tigrai”.

Šio mėnesio pabaigoje 
„Trys tigrai” atvyksta į JAV ir 
lietuvių telkiniuose atliks ke
lis koncertus. Atskridę į šią 
Atlanto pusę, pirmą koncertą 
atliks ir lietuvių visuomenei. 
„Tigrų kokteliu Nr. 2” pa
vaišins sekmadienį, vasario 
27 d., Kultūros židinyje,
Brooklyn, NY.

Koncertą po ilgesnės per
traukos ruošia lietuviška sek
madieninė radijo laida „Lais
vės žiburys”. Laidos vedėjas 
Romas Kezys.

„Laisvės žiburys”, pradėjęs 
veikti 1966 m. kovo 20 d., gir
dimas New Yorke ir arti
mesnėse (New Jersey, Connec- 
ticut) apylinkėse, lietuviams 
yra padovanojęs net 54 aukš
tos klasės koncertus. Šis kon
certas bus jubiliejinis — 55!

P. Palys

Draugo fondo 1998 m. finan
sinė apyskaita, fondui atnešu
si narių ir rėmėjų per 1998 
metus sutelktą 108,000 dol. 
fondo prieauglį. Išlaidų per 
1998 m. susidarė 5,397 dol., 
apmokant pavasario ir rudens 
vajų bei pakvitavimų pašto ir 
spaustuvės išlaidas, CPA bei 
administracines 1,328 dol. iš
laidas. Per penkerius metus, 
nuo Draugo fondo pradžios su
rinkta 808,938 doleriai,o išlai
dų turėta 29,037 dol., kas su
daro 3.59% nuo surinktos su
mos.

Iki milijono dar trūksta apie 
190,000 dolerių, tikintis šią 
sumą surinkti per 1999 ir 
2000 metus, priimant 100,000 
dol. sąmatą 1999 metams, vi

• 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 (sk.)

• 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. (sk.)

• 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. (sk.)

• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. (sk.)• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth 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)

• Nemokama konsulta
cija 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.)• Gediminas Pranskevi-
čius užpildo pąjamų mokesčių 
formas (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja į namus. 
Kreiptis: (773) 935-0472. (sk.)

sas Draugo fondo išlaidas ap
mokant iš investavimų pelno.

„Draugo” leidybai iki šiol iš
mokėta 285,400 dol., gautų iš 
investavimo pelno. Visi DF in
vestavimai iki šiol sudaro 
735,000 dolerių sumą. Biržai 
susvyravus 1998 m. rudenį, 
500,000 dol. buvo pervesti į 
trumpalaikius CD, o likę 
235,000 yra likę gerą uždarbį 
nešančiose akcijose. Nors 1998 
m. investavimų uždarbis ne
buvo pats geriausias, jis visgi 
atnešė 24% pelno nuo inves
tuoto kapitalo. Kapitalo prie
auglio rezervo auginimas bū
tinai reikalauja paties kapita
lo padidėjimo iki milįjono, o 
tas rezervo auginimas yra bū
tinas žinant, kad 55 metų se
numo pagrindinė „Draugo” 
spausdinimo mašina bet kada 
gali sugriūti ir naujos nupirki
mas pareikalaus apie pusę 
milijono dolerių, kaip kad po
sėdyje pranešė „Draugo” ad
ministratorius V. Krumplis. 
Jis pranešime minėjo, kad 
1998 metus finansinė „Drau

• Tik 42 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą per RSL 
COM USA. Šaunu! Pigiausi 
įkainiai skambinant bet kur 
pasaulyje. Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Teiraukitės 
lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

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

• Juozas Bacevičius
užpildo pąjamų mokesčių 
(Income Tax) formas. Skam
binti tel.708-403-7334 (sk.)

• „Spindulio” tautinių
šokių grupės metinis pokylis 
rengiamas vasario 13 d., 
šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centre 6:30 vai. vakaro. Pro
grama, Aldonos Šoliūnienės 
skani vakarienė ir šokiai. 
Rezervacijoms skambinti 
Audrai Lintakienei, tel. 708- 
387-9180. (sk.)

• Aa. Vinco ir Emilijos
Rastenių labdaringas pali
kimas paskyrė $5,000.00 per 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetą Lietuvos vaikams- 
našlaičiams. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame už paramą ir 
pasitikėjimą! „Lietuvos Naš
laičių globos komitetas, 
2711 West 71st St., Chicago, 
IL 60629. (sk.)

• Aa. Broniaus Baukio
atminimui suaukotus $75 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui, atsiuntė 
Aldona Baukienė. Aukojo: J. 
Adienė, V.P. Mažeikos, V. J. 
Kirūkliai, G. V. Biknevičiai, I. 
V. Ancikas, G. A. Viktorai. 
„Saulutė” dėkoja už auką ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
a.a. Broniaus Baukio žmonai 
Aldonai, jo dukroms Jazminai 
ir „Saulutės” narei Ramintai 
Lapšienei, bei kitiems arti
miesiems. (sk.)

• „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis, dėkoja 
už paramą Lietuvos našlai
čiams, invalidams vaikams bei 
daugiavaikėms šeimoms. Au
kojo: Frances Brundza $300 
a.a. dr. Juozo A. Brundzos 
atminimui; Alg. Černius $250; 
po $240: Aušra Guckel ir Jonas 
Rugelis - metinės paramos 
vaikams pratęsimui. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weid- 
ner Rd, Buffalo Grove, IL 
60089, tel.(847)537-7949. 
Tax ID #36-3003339. (sk.)

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

go” būklė pagerėjo ir buvo 
gautas neblogas pelnas.

Draugo fondo investavimų 
administratorius Andrius 
Kurkulis, sprendžiant visai ta
rybai, numato vesti saugią in
vestavimų politiką, nors ir su 
mažesniu pelnu, nežinant toli
mesnių biržos svyravimų.

Buvo nutarta stipriau pro
paguoti testamentinių paliki
mų Draugo fondui kvietimus. 
Su tokiu palikimu adv. V. Lie
tuvninkas veltui atlieka testa
mentų sudarymą.

Šių metų DF pavasario lėšų 
telkimo vajus prasidės kovo 
mėn. pradžioje, o rudens va
jaus pradžia bus rugsėjo mė
nesį. Įnašai yra laukiami bet 
kuriuo metu ir be vajų. Direk
torių taryba pareiškė didelę 
padėką už nuolatinę paramą 
visiems Draugo fondo na
riams, garbės nariams ir rė
mėjams, kurie bet kuria proga 
savo įnašais papildo Draugo 
fondą.

Fondo iždininkas

• Pratęsdami paramą
našlaičiams kitiems metams 
po $150 atsiuntė šie asme- 
nys:Rimantas Laniauskas, 
Euclid, OH, Julius Pakalka, 
Beverly Shores, IN, Rita 
Sauers, Levittown, PA, Nijolė 
ir Alfredas Urbai, Chicago 
Ridge, IL, Rita Raminta Je- 
lionytė, Chicago, IL, Juozas ir 
Danutė Doveniai, Clinton 
Township, MI, Nijolė G. 
Wamer, Delran, NJ, Kostas ir 
Karolina Bružai, Homewood, 
IL. Geriesiems žmonėms vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos komitetas, 
2711 West 71st St., Chicago, 
IL 60629. (sk.)

• BALTIJA. Penkta
dieniais — diskoteka, gęštą- 
dieniais — groja Arūnas ir Ar
tūras. Vasario 13 d. — Valen
tino vakaras. Programa, vai
šės, Vietos — iš anksto. Gali
ma švęsti asmenines šventes. 
Pradžia 8 vai. vakaro, tel. 847- 
342-1512. Adresas; 2417 W. 
43rd St. Šaulių namai, (sk.)

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviSkos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPulaski 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 partnerių 
kontora Vilniuje

• nekilnojamo turto ir 
• paveldėjimo tvarkymas

Rožių alėja 4,2009 Vilnius, Lietuva 
TeL (870 2) 62 14 SS 
Fu (870 8) 28 84 86

ADVOKATAI 
LhRane & LFeyman

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarįjų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
6213 S Archer Avė., Chicago,
IL 60632. Tel. 847-361-7636 

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




