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Liepos 6-oji — Mindaugo karūmavimo-Lietuvos valstybės diena 
JAV Valstybės sekretorė 

lankysis Lietuvoje 
V a š i n g t o n a s - V i l n i u s . lie

pos 3 d. (VOA-BNS) — JAV 
Valstybės sekretorė Made-
leine Albright po NATO 
viršūnių konferencijos Ma
dride aplankys keletą Rytų 
Europos valstybių, t a rp kur ių 
ir Lietuva, pranešė „Amerikos 
balsas". 

JAV Valstybės depar tamen
to pranešimu, M. Albright 
lydės prezidentą Bill Clinton į 
Lenkiją ir Rumuniją, o po to 
vyks j Slovėniją. 

Liublianoje Amerikos Val
stybės sekretorė informuos 
Slovėnijos vadovus apie NA
TO plėtimą ir ap ta rs Slo
vėnijos vaidmenį „Bendradar
biavimas vardan taikos" pro
gramoje. 

Liepos 12 d. M. Albright 
vyks į Sankt Peterburgą su
sitikti su Rusijos užsienio rei
kalų ministru Jevgenij Pr ima-
kov. 

Liepos 13 d. JAV Valstybės 
sekretorė lankysis Vilniuje, 
pranešė Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija. 

Šio vizito tikslas — infor
muoti Baltijos valstybių užsie
nio reikalų ministrus apie lie
pos 8-9 d. Madride vyksiančio 
NATO aukščiausio lygio susi
tikimo rezultatus, pasidalinti 
mintimis apie Europos saugu
mo sistemos ateitį bei Baltijos 
valstybių vietą joje, aptarti 
dvišalių Lietuvos - JAV santy
kių raidą, sakoma URM spau
dos tarnybos pranešime. 

Vilniuje M. Albright susi
tiks su prezidentu Algirdu 
Brazausku, Seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, užsie
nio reikalų ministru Algirdu 
Saudargu bei Latvijos ir Esti
jos užsienio reikalų minis
trais. 

M. Albright taip pat skaitys 
paskaitą Vilniaus universitete 
bei lankysis Amerikos centre 
Vilniuje, kur bus surengtas 
priėmimas žymiausiems Lie
tuvos politikos ir verslo vado
vams. 

Iš Lietuvos sostinės Ameri
kos Valstybės sekretorė skris į 
Prahą, iš kur grįš namo į JAV. 

Vilnius. liepos 3 ii • HNS Viiimijf visą sHvaitgalį v;.- Mindaugo karūnavimo-Lietuvos valstybes dienos 
šventiniai renginiai Bus atidarytos ki Ims parodos. Vilnia .'iiversiteto Petro Skargos kieme skambės simfoni
ne muzika. Vingio parke vyks Lietuvos moksleivių dainų s te. Sekmadienį Nepriklausomybes aikštėje bus pa
gerbtos Lietuvos miestų ir miestelių vėliavos, vėliau Vilr. - įgulos karių, vėliavininkų ir pufiamųjų orkestrų 
eisena Gedimino prospektu pajudės prie prezidento rezidencijos .S Daukanto aikštėje, kur bus iškilmingai pa
kelta valstybine vėliava. Šventinius renginius vainikuos 10 vai. vakare ant Lietuvos piliakalnių uždegti laužai. 

Juozo Polio nuotr.: Vilnius pasiruošęs iškilmingai pa: .rieti valstybes diena. Sekmadienio vidurdienį Arki
katedroje Bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvos valstybę, po to Gedimino kalno papėdėje bus demon
struojami visų Lietuvos kraštų senieji amatai 

Priimtos Lietuvos Pilietybės 
įstatymo pataisos 

V. Landsbergis: Lietuva nori 
atskiro susitarimo su JAV 

tus, JAV Valstybės departa-Vi ln ius , liepos 3 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis 
mano, kad JAV galėtų pasira
šyti tris atskirus sus i tar imus 
su kiekviena Baltijos valsty
be, o ne vieną bendrą doku
mentą. 

„Kai kas nėra bendra vi
soms Baltijos valstybėms", pa
brėžė V. Landsbergis, ketvir
tadienį priėmęs kadenciją bai
gusį JAV ambasadorių Lietu
vai James W. Swihart . 

Ambasadorius pažymėjo, 
kad visoms trims Baltijos val
stybėms pareiškus norą pasi
rašyti tr is a tskirus dokumen-

Vi ln ius , liepos 3 d. (LR 
Seimo spaudos tarnyba) — 
Liepos 2 d. baigdamas II sesi
ją. Seimas priėmė teisės aktą, 
svarbų būsimiems Lietuvos pi
liečiams — Lietuvos Respubli-

mentui teks ieškoti visiems k o s Pilietybės įstatymo 1, 17, 
priimtino sprendimo, pranešė 2 8 i r 29 straipsnių pakeitimo 
V. Landsbergio atstovė spau
dai Loreta Zakarevičiene. 

Seimo pirmininkas stebėjo
si, kodėl kalbant apie NATO 
ateitį, visos būsimos kandida
tės vadinamos vienodai — 
„narystės siekiančiomis šali
mis". 

„Kai kurioms valstybėms 
— tai net ne planai. Tuo tarpu 
yra šalių, ir Lietuva — viena 
iš jų. kurios j au senokai yra 
padavusios oficialius prašy
mus priimti jas į NATO", 
pažymėjo V. Landsbergis. 

Seimas užkirto kelią valdininkų 
korupcijai 

Vi ln ius , liepos 2 d. (BNS) 
— Lietuvos valdininkai nebe
galės tenkinti savo privačių 
poreikių, naudodamiesi vals
tybine tarnyba. Kelią t am už
kerta trečiadienį Seime priim
tas viešųjų ir privačių intere
sų derinimo valstybinėje tar
nyboje įstatymas. 

„Jis pristabdys korupcijos 
plitimą ir sudarys visuomenei 
sąlygas kontroliuoti valdinin
kus", žurnalis tams sakė įsta
tymo autorius Seimo vicepir
mininkas Andrius Kubilius. 

Visi asmenys, esantys vals
tybės ar savivaldybės tarny
boje, įskaitant prezidentą, pri
valės viešai paskelbti savo pri
vačius tikslus, kad būtų ga
lima patikrinti, a r jie nesinau
doja tarnybine padėtimi jų 
tenkinimui. 

Dabar dar bus rengiamos 
Baudžiamojo kodekso patai
sos, pagal kurias baudžiamo
jon atsakomybėn bus t raukia
mi šiam įstatymui nusižengę 
pareigūnai. 

Pagal naująjį įstatymą as
meniškas suinteresuotumas 
yra pareigūno siekimas priim
ti ne tik sau, bet ir ar t imiems 
giminaičiams, šeimos nar iams 
bei kitiems su juo susijusiems 
asmenims palankų sprendi-

Viešus pareiškimus privalės 
pateikti valstybės postus keti
nantys užimti ir juos jau uži
mantys asmenys, kurie turės 
nurodyti savo turtą ir paja
mas, turt inius įsipareigoji
mus, didesnes nei 100 litų do
vanas ne iš artimų žmonių, 
apmokėtas didesnes nei 1,000 
litų vertės keliones, pareigas 
ir ryšius su įmonėmis ir orga
nizacijomis. 

ir papildymo įstatymą (jo pro
jektą buvo pateikęs svarstyti 
Seimo kancleris Jurgis Raz
ma). 

Iki šiol Lietuvos piliečiais 
buvo laikomi asmenys, iki 

Vi ln ius , liepos 3 d. (BNS) — 
Seimas vėlų trečiadienio va
karą posėdyje vienbalsiai pri
ėmė sprendimą, kad Lietuvos 
prezidento rinkimai įvyks šie
met gruodžio 21 dieną. 

Pagal Konstituciją, prezi
dento rinkimai rengiami pas
kutinį sekmadienį, likus 2 
mėnesiams iki prezidento ka
dencijos pabaigos. 

J prezidentus jau pareiškė 
kandidatuosią Seimo pirmi
ninkas, valdančiųjų konser
vatorių vadovas Vytautas 
Landsbergis, centristų remia
mas buvęs JAV gamtosaugi
ninkas Valdas Adamkus, li
beralų paramą užsitikrinęs 
buvęs generalinis prokuroras 
Artūras Paulauskas. Ameri
kos lietuvė antropologijos pro
fesorė Liucija Baškauskaitė 
bei buvęs Katalikų radijo va
dovas Vaidotas Žukas. 

1940 metų biržeiio 15 d. turėję 
Lietuvos pilietybe ir jų vaikai, 
jeigu jie neišvyk p iš Lietuvos. 
Asmenų, turėji^ių Lietuvos 
pilietybę iki 1%/) m. birželio 
15 d., vaikaičiai galėjo būti 
Lietuvos piliečiais tik tuo at
veju, jeigu jie neturėjo kitos 
valstybės pilietybės. 

Priėmus Pilietybės įstatymo 
pakeitimus, L i e t u v o s pil ie
tybė b u s s u t e i k i a m a i r vai
k a i č i a m s a s m e n ų , iki 1940 
m. b i rže l io 15 d . tu rė jus ių 
L ie tuvos p i l i e tybe , n o r s j i e 
(vaikaičiai) i r b u s įgiję ki
t o s va l s tybės p i l i e tybe . 

Įstatymo pakeitimais taip 
pat palengvinta ir Lietuvos pi
lietybės gavimo tvarka. Jei as
muo negalės pateikti doku
mentų, įrodančių, kad jis iki 
1940 m. birželio 15 d. turėjo 
Lietuvos pilietybę, ar kitų do
kumentų, liudijančių jo lietu
višką kilmę 'pvz., tokie doku
mentai neišliko*, ga l io s nota
r o pa tv i r t i n t i t r i j ų Lietu
vos pi l iečiu p a t v i r t i n i m a i 
apie t a i , kad a s m u o iki 
1940 m. b i rže l io 15 d. t u r ė 
j o Lie tuvos R e s p u b l i k o s pi
l ie tybę. 

Tikimasi, kad priimti kelių 

Pilietybės įstatymo straipsnių 
pakeitimai padės grįžti į Lie
tuvą išaugusiai trečiajai užsie
nio lietuvijos kartai ir daly
vauti Lietuvos ekonominiame 
bei kultūriniame gyvenime. 

J . A n s k a i t i e n ė 

Vi ln ius , liepos 2 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Lenkijos Seimų 
narių asamblėja paragino 
NATO valstybes užtikrinti są
jungos plėtimo proceso tęsti
numą, lygiateisį visų kandi
dačių vertinimą bei sudaryti 
nuolatinio dialogo galimybę 
narystės siekiantiems bendra
darbiams. 

„Asamblėja ragina NATO 
valstybių vadovus Madride 
aiškiai pareikšti, jog Lietuva 
ir Baltijos valstybės dalyvauja 
NATO plėtimosi procese, ir 
paremti jų pasiruošimo veiks
mus", sakoma trečiadienį pas
kelbtame kreipimesi į NATO 
ir ES valstybių parlamentus. 

Lietuva, skirtingai nei Len
kija, nėra minima tarp pir
mųjų kandidačių į NATO, 
nors savo siekį grindžia, be 
kita ko, ir panašiais į Lenkijos 
geopolitiniais motyvais. 

Lietuvos ir Lenkijos Seimų 
asamblėja, sudaryta iš abiejų 
valstybių parlamentarų, tre
čiadienį buvo susirinkusi Vil
niuje į pirmąjį posėdį. 

Artūrą Paulauską prezidento 
rinkimuose parems liberalai 

Viln ius , liepos 3 d. (BNS) yra labai didele tikimybė, kad 
Artūras Paulauskas gaus A. Paulauskas pasirašys susi-

Ginklų prekeivius iš Lietuvos \ 
JAV pasiuntė Rusijos 

spectarnybos 

Lietuvos Liberalų sąjungos 
(LLS) paramą per prezidento 
rinkimus, jei sutiks pasirašyti 
bendrų politinių nuostatų su
sitarimą. 

LLS taryba, apsvarsčiusi 
Valdo Adamkaus, Vytauto 
Landsbergio ir Artūro Pau
lausko kandidatūras, trečia
dienio posėdyje nusprendė pa
sirinkti pastarąjį. 

Bendrą politinių nuostatų 
susitarimą liberalai A. Pau
lauskui ketina įteikti jau kitą 
savaitę, galutinai jis turėtų 
būti suderintas šį mėnesį. 

Liberalų sąjungos Vilniaus 
skyriaus pirmininkas Ginta
ras Steponavičius sakė, kad 

tarimą, nes dėl to su juo jau 
buvo tartasi . 

Pasak G. Steponavičiaus, 
tuo norima įtvirtinti tam tik
ras garantijas — su kokiomis 
idėjomis kandidatas dalyvaus 
rinkimuose, su kokiomis poli
tinėmis jėgomis yra linkęs 
bendradarbiauti. 

Pasirašius dokumentą. LLS 
skyriams bus rekomenduota 
pradėti derybas su A. Pau
lausko rėmėjais dėl dalyvavi
mo kandidato rinkiminiuose 
štabuose. Taip pat bus su
šaukta LLS konferencija, 
spręsianti partijos kandidato 
prezidento rinkimuose iškė
limo klausimą. 

Vilnius , liepos 3 d. (BNS) 
— Amerikos a&zentų atskleista 
branduoliniu ginklų prekybos 
operacija, kurioje įsipainioję 
du atvykėlia: iš Lietuvos, 
galėjo būti - rengta Rusijos 
specialiųjų tarnybų, pranešė 
dienraštis „L:< uvos rytas". 

Kaip skelbt a, JAV federa
linės tarnybos praėjusį pirma
dienį Miami, F u, sulaikė rusa
kalbius Lietuvos piliečius 

Liberalų są ngos taryba ap
gailestavo, k-.d Konstitucijos 
numatyta amžiaus riba ne
leidžia Liberalų sąjungos pir
mininkui Eugenijui Gentvilui 
dalyvauti prezidento rinki
muose (Kon.-* tucijoje kandi
datas turi biiti ne jaunesnis, 
kaip 40 met... E. Gentvilui 
kovo mėnesį -ukako 37 me
tai). 

Aleksandrą Pogrebežskį ir 
Aleksandrą Daričevą. siūliu
sius apsimetusiems pirkėjais 
agentams pirkti rusiškų ra
ketų ir branduolinę taktinę 
ginkluotę. 

Lietuvos saugumo parei
gūnai mano, kad Rusijos spe
cialiosios tarnybos galėjo pa
siųsti savo žmones į JAV 
siūlyti ginklų, iš anksto žino
damos, kad jie bus atskleisti. 
Tuo galėjo būti siekiama su
kelti tarptautinį skandalą, po 
kurio Lietuva pagarsėtų kaip 
prekiautoja branduoliniais 
ginklais. Taip būtų pakenkta 
Lietuvai, siekiančiai tapti NA
TO nare, rašo s i e tuvos ry
tas". 

Lietuvos „Interpolo" duome
nimis. Lietuvos pilietis A. Po-
grebežskis leidimą nuolat gy
venti JAV gavo 1996 vasarį ne 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter. BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BeiaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais. 

Las Vegas. Nevados bandymų poligone buvo atliktas pirma
sis branduolinis bandymas po tokių bandymų sustabdymo pa
skelbimo 1992 metais. Šiuo bandymu norėta įvertinti JAV 
branduolinių ginklų patikimumą, nes didžioji dalis JAV 9800 
branduolinių ginklų arsenalo yra senesne nei 20 metų. ir mok
slininkai susirūpino, ar senėjimo procesas neturi įtakos ginklu 
veikimui. 

Beijing. Kinija ketvirtadienį atkreipė dėmesį į tai, kad JAV 
atnaujino požeminius su branduoliniais ginklais susijusius 
bandymus, ir paragino laikytis branduolinių bandymų draudi
mo sutarties visas ją pasirašiusias valstybes. „Mes pabrėžia
me, kad visos valstybės privalo gerbti branduolinių bandymų 
draudimo sutarties sąlygas", pareiškė Kinijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Tang Guoųiang ir paragino sutarties 
signatarus nesiimti sutarčiai prieštaraujančių veiksmų. Kinija 
ir toliau stebės situaciją, pareiškė jis. 

Belgradas. Bosnijos serbų prezidentė Biljana Plavšič ket
virtadienį žengė pirmą žingsnį, siekdama paleisti parlamentą, 
kuriame daugumą sudarantys jos priešininkai ruošiasi ją ats
tatydinti. Ginčas tarp prezidentės ir buvusio vadovo Radovan 
Karadžič, kaltinamo karo nusikaltimais, šalininkų suskaldė 
Bosnijos serbus. B. Plavšič su R. Karadžič nesutarė dėl jo turt i 
nių machinacijų. 

Hong Kongas, dabar jau tapęs Kinijos dalimi, ir Taiwanas, 
Beijing vadinamas sukilusia Kinijos provincija, ketvirtadienį 
paskyrė du aukšto rango tarpininkus, reguliuosiančius dviejų 
teritorijų bendradarbiavimą, pranešė aukštas Taiwano parei
gūnas. Taibei atstovas Taiwano-Kinijos santykiams Koo Chen-
fu teigė, kad pirmąją darbo dieną po buvusios britu kolonijos 
perdavimo Kinijos valdžiai jis užmezgė dialogą su naujuoju 
Hong Kongo vadovu Tung Chee-hwa. 

Londonas. Prancūzija ir Vokietija kitos savaitės istorinia
me NATO viršūnių susitikime Madride greičiausiai pasiprie
šins JAV ketinimams į pirmąjį sąjungos plėtimo etapą pakvies
ti tik tris Rytų Europos valstybes. Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl trečiadienį po Bonoje įvykusio susitikimo su Rumunijos 
prezidentu Emil Constantinescu užtikrino Vokietijos paramą 
Rumunijai. Paryžius, savo ruožtu, reikalauja, kad Vašingtonas 
bėjau remiamų trijų buvusių komunistinių valstybių — Lenki
jos, Vengrijos ir Čekijos — sutiktų su dar dviejų valstybių — 
Rumunijos ir Slovakijos — kandidatūromis. Be to, Prancūzija 
atkreipė dėmesį į kitą problemą. Paryžiaus teigimu, aplinkybės 
dar nėra palankios, kad Prancūzija galutinai atnaujintų narys
tę NATO kariniame sparne. Prancūzija, protestuodama prieš 
JAV vyraujantį vaidmenį jame, 1966 metais iš jo pasitraukė. 

Jeruzalė. Izraelio ir Libano pasienyje auga įtampa, ketvir
tadienio naktį arabų partizanams susprogdinus bombą ir iššo
vus kelias minosvaidžių salves. Izraelio kariuomenė į tai atsa
kė oro antskrydžiais. Atsakomybę už sprogimą, kuris paskati
no atsakomąjį Izraelio kariuomenės puolimą. Beirute prisiėmė 
proiraniška grupuotė „Hezbollah". 

Bosnija. NATO taikdariams įsakyta suimti buvusį Bosnijos 
serbų prezidentą Radovan Karadžič ir jo buvusį kariuomenės 
vadą Ratko Mladič, kaltinamus karo nusikaltimais, ketvirta
dienį pranešė Bosnijos serbų televizija. Anot pranešimo, gauto 
iš neįvardytų Bosnijos serbų saugumo šaltinių, abu asmenis 
sugauti liepta JAV ir Didžiosios Britanijos kariniams jungi
niams. 

Minskas. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko 
nutarė nedalyvauti kitą savaitę vyksiančioje NATO valstybių 
viršūnių konferencijoje Madride. Remdamasis Baltarusijos ra
diju, „Amerikos balsas", pranešė, kad Baltarusijos delegacijai 
vadovaus valstybines saugumo tarybos vadovas Viktor Seiman. 
A. Lukašenko sakė manąs, kad NATO plėtimas į Rytus yra 
klaida, tačiau nurodė, kad Baltarusija yra pasiruošusi bendra
darbiauti su NATO, užtikrinant Europos saugumą. 

Vašingtonas. JAV paragino Kongo (buvusio Zairo) prezi
dentą Laurent Kabila leisti, kad būtų ištirtos tūkstančių hutų 
pabėgėliu žudynes, nes šiais žiaurumais kaltinamos L. Kabila 
pajėgos. Naujasis prezidentas praėjusį mėnesį sutiko leisti 
Jungtinėms Tautoms atlikti tokius tyrimus, tačiau Kongo pa
reigūnai ėmė reikalauti, kad taip pat butų ištirti buvusio prezi
dento Mobutu Sese Seko valdvmo metais vykdyti žiaurumai. 

Vilniuje, o Maskvoje. 
„Interpolo" atstovai Lietu

voje absurdiškomis laiko prie
laidas, kad minėtieji emigran
tai iš Lietuvos iš tiesų turėjo 
ginklų, kuriuos siūlė parduoti. 
Manoma, kad išeiviai iš Lietu
vos buvo sumanę apmulkinti 
tariamus pirkėjus. 

Lietuvoje yra išduota sank
cija suimti A. Pogrebežskį už 
nusikaltimą, padarytą 1995-
aisiais. J is kaltinamas suk
čiavimu pasisavinęs svetimą 
turtą. Lietuva ketina reika
lauti JAV išduoti ji už minėtą 
nusikaltimą. 

KALENDORIUS 
Liepos 4 d.: Šv Elzbieta Por

tugalė, karalienė '1271 1336); 
Ulrikas, Berta. Birutė, Aldis. 
JAV Nepriklausomybes šventė. 

Liepos 5 d.: Šv Antanas Zac-
cana, kunigas (1503-1539); Gin
tas, Limante. Filomena. Lakštu
te . 

Liepos 6 d.: Šv. Marija Goret-
ti, mergelė-kankinė (1890-1902); 
Ramutis, Estera. Pulgis. Ritonė. 
1253 m. Mindaugas karūnuotas 
karalium. Lietuvos Valstybės 
diena 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Keaaguoja: Laima Šalčiuviene 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATEITININKIJA RENGIASI 
NEPAPRASTAJAI 

PALANGOS KONFERENCIJAI 
Apie pasirengimą liepos 11-

13 d. Palangoje vykstančiai 
nepaprastajai Ateitininkų fe
deracijos konferencijai JBaž-
nyčios žinioms" papasakojo 
Lietuvos ateitininkų federaci
jos (LAF) pirmininkas Vidas 
Abraitis. dabartinę ateitinin
kuos padėtį glaustai api
būdinęs taip: baigėsi ateitinin
kuos tremties laikotarpis, 
baigėsi atsikūrimo etapas Lie
tuvoje, dabar organizacija pra
deda veiklos etapą, kur reika
lingi atitinkami struktūriniai 
pokyčiai. Ateitininkų federaci
jos (AF'i centrą perkelti į Lie
tuvą norėta jau 1994 m. Vil
niuje vykusiame XII AF 
kongrese. Tuomet tai nebuvo 
padaryta, bet nutar ta sutel
kus jėgas rengti naują AF 
statutą, kuris įteisintų AF 
centro perkėlimą iš išeivijos į 
Lietuvą. 

Palangoje numatytos Nepa
prastosios ateitininkuos kon
ferencijos data buvo parinkta 
taip, kad sutaptų su 70 šiomis 
1927 m. liepos mėnesį Palan
goje vykusios reorganizacinės 
ateitininkų konferencijos me

tinėmis. Naujame AF statute 
projekte, kuris bus svarsto
mas Palangoje, numatoma at
sisakyti AF vado pareigybės, 
kurią pakeis AF pirmininkas 
su dviem vicepirmininkais 
Lietuvai ir išeivijai. Naujuoju 
statutu siekiama stiprinti 
kuopas kaip pirmines organi
zacijos ląsteles. Anot Vido 
Abraičio, dalyvauti stovyklose 
ir akademijose labai svarbu, 
tačiau pagrindinis ateitininki-
jos gyvenimas turėtų remtis 
kuopa kaip bendruomene. 
Mažesnėse vietovėse, kur nėra 
pakankamai narių atskiroms 
moksleivių, studentų bei sen
draugių kuopoms, buriamasi į 
vadinamąsias šeimynines kuo
pas. Vidas Abraitis priminė 
anksčiau dr. Vytauto Vyganto 
katalikų intelektualų są
jūdžiui J?ax Romaną" duotą 
pažadą perkelti ateitininkijos 
centrą į Lietuvą. Šiuo metu 
sergantis dr. V. Vygantas 
rūpinasi, kad šis, anuomet 
tremtyje ateitininkijos vardu 
duotas pažadas, būtų ište-

„Bažnyčios žinios", 
1997, Nr. 11 

Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos globėjos Rasa Kas-
niūnienė ir Daine Quinn Čikagos ateitininkų Šeimos šventėje pravedė 
iškilmingą posėdį. Nuotr. Aldono. lUuchien* . 

KAS GI TEN AUKSO 
SPINDULIUS BERIA 

PANEVĖŽIO 
VYSKUPIJOS 
ATEITININKŲ 

KONFERENCIJA 
Gegužės 25-26 d. Berčiūnų 

ateitininkų stovyklavietėje vy
ko Panevėžio vyskupijos 
moksleivių ir studentų ateiti
ninkų visuotinis rinkiminis 
susirinkimas — konferencija. 
Renginyje dalyvavo visų vys
kupijoje veikiančių ateiti
ninkų kuopų atstovai, jų 
globėjai ir dvasios tėvai, taip 
pat Ateititininkų federacijos 
pirmininkas V. Abraitis. Susi
rinkę ateitininkai aptarė pasi
rengimo Nepaprastajai ateiti
ninkų konferencijai Palangoje 
klausimus. Šia tema kalbėjo 
Panevėžio vyskupijos ateiti
ninkų dvasios tėvas kun. R. 
Gudelis, svečiai V. Abraitis ir 
•J. Polikaitis. Įsimintiną pra
nešima apie ateitininkijos 
uždavinius remiantis šūkiu 
..Visa atnaujinti Kristuje" per
skaitė diakonas S. Matulis. 
Konferencijos metu išrinkti 
nauji vyskupijos ateitininkų 
vadovai. Panevėžio vyskupijos 
ateitininkų valdybos pirminin
ku tapo Studentų ateitininkų 
korporacijos narys V. Visoc
kas. Iš pareigų atsistatydino 
vyskupijos dvasios tėvas kun. 
R. Gudelis. Kitą dieną konfe
rencijos dalyviai kelias va
landas tvarkė Berčiūnų sto
vyklavietę, kurioje netrukus 
prasidės jaunimo vasaros sto
vyklos. 
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PATIKSLINIMAS 
Knrespondenciniame pokal

byje viena iš kviestų dalyvių 
buvo Rūta Mikulioniene. Išjos 
adreso gauti atsakymai nebu
vo pasirašyti ir pašnekovas 
niKiircnde. kad tai Rūtos min
tyj Pasirodo, kad gauti, ir jau 
.it^pau.-dinti. atsakymai yra 
MIS vyro Lmo Mikulionio. Atsi
prašome u?. >i nesusipratimą. 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 

ŠŪKIS NEPAPRASTAJAI 
KONFERENCIJAI 

Vido Abariaus pranešime 
apie pasirengimus Palangos 
Nepaprastajai konferencijai 
paminėta, kad yra organiza
cinė komisija, sudaryta iš at
skirų darbo grupių („Draugas, 
— 1997.5.17.). Viena tų gru
pių yra simbolikos grupė. Jai , 
be abejo, teks parinkti ir kon
ferencijos šūkį, nes šūkyje yra 
daug simbolikos. Šūkis turėtų 
duoti toną ir kryptį. 

Minint Palangos Nepapras
tosios konferencijos septynias
dešimtąsias metines, reikia, 
nors trumpam, atsigręžti \ 
praeitį. Stovint ant ateities 
galimybių slenksčio, reikia su 
pasitikėjimu žvelgti į ateitį. 
Tad siūlomas toks šūkis Nepa
prastajai konferencijai Palan
goje: „Didžiuojamės praeitimi, 
pasitikime ateitimi!" 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 

S T O V Y K L O S 
D A I N A V O J E 

1997 M E T A I S 
Biržel io 22 • l iepos 6 d. — 

Moksleiviai ateitininkai 
L iepos 8-19 d. — Jau

nučiai ateitininkai 
L iepos 20 - 27 d. — Sen

draugiai ateitininkai 
L iepos 27 • rugp jūč io 3 d. 

— Heritage savaitė (angliškai 
kalbančio jaunimo) 

Rugpjūč io 3 - 10 d. — 
Mokytojų studijų savaitė 

Rugpjūčio 10 - 17 d. — 
Studentu studijų savaitė 

Rugpjūčio 17 - 24 d. — 
Tautinių šokių mokytojai 

Rugpjūč io 29 • rugsė jo 1 
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis 

L iepos 27 d. — Dainavos 
metine švente ir šimtininkų 
suvažiavimas 

Jaunučiams, jauniams, mok
sleiviams ir s tudentams ateiti
ninkams š.m. birželio 1 d., 9 
vai. ryto, iškilmingai su vėlia
vomis įžygiavus į Palaiminto 
J . Matulaičio koplyčią, šv. Mi-
šiomis prasidėjo Čikagos atei
tininkų Šeimos šventė. Tai 
buvo specialios Mišios jauni
mui. Vaikus pasikvietęs prie 
altoriaus kun. Algirdas Palio
kas aiškino Kristaus kūno ir 
kraujo šventę ir vaikų parei
gas šeimoje. Liturginius skai
tymus labai gražiai paskaitė 
Daina Valaitytė ir Audra Kaz
lauskaitė. 

Šv. Mišių aukai dovanas at
nešė: kun. St. Ylos „Ateitinin
kų vadovą", ženkliukus įžo
džiui, jaunučių pieštą plakatą 
(„ką man reiškia būti ateiti
ninku"), duoną, o studentai 
ateitininkai patys sukūrė ir 
perskaitė specialią tikinčiųjų 
maldą. 

„O Kristau, pasaulio val
dove!" giesme užbaigę šv. Mi
šių auką iš bažnyčios su vėlia
vomis visi persikėlė į salę 
iškilmingam posėdžiui. 

Kuopos globėja Rasa Kas-
niūnienė vadovavo visai iškil-
mingajai šventei. Pakvietusi 
dalyvius su vėliavomis į sceną 
ir sugiedojus ateitininkų him
ną, pradėjo iškilmingąjį posė
dį, džiaugdamasi, kad Dau
manto-Dielininkaičio jaunių 
kuopa 1996/97 metuose turėjo 
109 narius ir šiandien iškil
mingą įžodį duos 17 jaunučių, 
ir šia proga taip pat įžodžiui 
jungiasi 2 — moksleiviai ir 9 
— studentai. 

Kuopos globėja kreipėsi į 
jaunučius, kad prisimintų, jog 
ši šventė yra ypatinga, net 
dviguba, nes ne tik visi susi
rinkome kaip šeima, bet atsa
kome ir į ateitininkų himno 
klausimą "Kas gi ten aukso 
spindulius beria...", — kad jūs 
jaunučiai esate tie, kurie auk
so spindulius šiandien beria. 
Jūs , jaunučiai, šiemet daug 
dirbote, šventėte lietuviškas ir 
religines šventes ir šiandieną, 
duodami įžodį, pakilsite or
ganizacijoje viena pakopa 
aukščiau. 

Globėja Dainė Quinn, pak
viesta pravesti Jaunučių įžodį, 
perskaitė egzaminų protokolą, 
kad gerai išlaikė egzaminus ir 
iškvietė iškilmingajam įžo
džiui 17-ka jaunučių: Nerijus 
Aleksa, Algirdas Bielskus, Ge
diminas Bielskus, Regina Čy-
vaitė, Adomas Daugirdas, Ra
munė Jodvalytė, Julius Kas-
niūnas, Vida Mikalčiūtė, Aras 
Narutis, Krista Norkutė, Ma
rius Poskočimas, Kristina 
Quinn, Tomas Quinn, Lina 
Rauchaitė, Ina Saliklytė, Vin
cas Sidrys, Kristina Vazne-
lytė. 

Įžodžiui priimti buvo pak
viestas kun. A. Saulaitis, SJ. 
Jaunių ženkliukus įteikė bu
vęs Federacijos vadas dr. Pet-

Del tikslesnes informacijos 
prašoma kreiptis į Dainavos 
registratorę Ritą Giedraitienę. 
tel. 810-478-84.% 

• Liepos 6 d. — Mindaugo 
vainikavimo Lietuvos valdovu 
diena, Lie tuvos valstybės 

j šventė. 

ras Kisielius; po raudoną 
gvazdikų žiedą įteikė JAS pir
mininkė dr. Ona Daugirdienė. 

Kun. Alf. Lipniuno - Prez. 
A. Stulginskio kuopos Moks
leivių ateitininkų įžodžiui pra
vesti buvo pakviesta jų pirmi
ninkė Lina Sidrytė. Pagal eg
zaminų protokolą įžodžiui 
buvo iškviesti šie moksleiviai: 
Ada Valaitytė ir Marius Pa
kalniškis. Įžodį priėmė kun. 
A. Saulaitis, juosteles uždėjo 
buvęs Fed. Vadas dr. P. Kisie
lius, o ženkliukus įteikė kuo
pos globėja Rima Polikaitytė 
ir MAS CV atstovas Vytas 
Čuplinskas. 

Studentų ateitininkų įžo
džiui pravesti buvo pakviestas 
Marius Polikaitis, Čikagos 
draugovės pirmininkas, kuris 
įžodžiui pristatė studentus: 
Jurgitą Benetytę, Dainą Kaz
lauskaitę, Tomą Liaugaudą, 
Ventą Norvilaitę, Joną Pau-
liką, Audrę Prialgauskaitę, 
RimąPutr ių.^lar ių Tijūnėlį. 

Studentų įžodį priėmė kun. 
A. Saulaitis, juosteles įteikė 
buvęs Federacijos vadas dr. P. 
Kisielius ir ženkliukus kiek
vienam prisegė SAS CV atsto
vas Vytas Žemaitaitis. 

Vadovaujant kun. A. Sau-
laičiui, visi kar tu su visais įžo-
dininkais sukalbėjo Ateitinin
kų Credo. Matant jaunus vei
dus, besiryžtančius eiti vyres
niųjų pėdomis, kaip nesi
džiaugti jų pasiryžimu! 

Kun. A. Saulaitis pasveikino 
įžodininkus ir palygino žmo
gaus siekimus su gamta: 
„Bulvės įr grybai sėdi ir nieko 
nedaro, bet skruzdėlytės ir 
žiogai juda, kruta, nestovi vie
toje, o judėdami ir šokinėdami 
džiaugiasi..." Ragino visus, 
Kad nebūtų bulvėmis, o žio
gais, kurie niekad vietoje nes
tovi. Linkėdamas jaunimui 
būti darbščiam, turėti gyve
nime gražių užmojų, siekti ko 
nors aukščiau gyvenime. 

JAS CV pirmininkė dr. O. 
Daugirdienė pasidžiaugė gra
žiais ateitininkiškais žiedais 
ir palinkėjo būti aktyviais. 

SAS atstovas Vytas Žemai
taitis kvietė moksleivius abi
turientus įsijungti į studentų 
ateitininkų gretas. MAS CV 
atstovas Vytas Čuplinskas 
sveikino įžodininkus ir pri
minė, kad ši CV savo kaden
ciją baigia. 

Kuopos globėja pranešė, kad 
Daumanto-Dielininkaičio kuo
pą apleidžia ir pereina į kun. 
Alf. Lipniūno-Stulginskio kuo
pą nariai: 

mergaičių būrelio — Maria 
Domanskytė, Andrea Dutton, 
Inga Januškai tė , Giedrė Kaz
lauskaitė, Karolina Lieponytė, 
Rasa Milo, Daina Ringutė. 
Vija Sidrytė; 

berniukų būrelio — Arius 
Elvikis, Aliukas Gylys, Petras 
Kuprys, Just inas Riškus, Li
nas šaulys, Rytas Vygantas. 

18 kun. Alf. Lipniūno-Stul
ginskio kuopos į studentų 
draugovę pereina : Vytas Jur-
jonas, Vitas Mockaitis, Alisa 
Nalytė, Lina Sidrytė ir Marius 
Vygantas. 

Su išeinančiais iš kuopos jų 
buvę vadovai — Vakarė Va
laitienė, Pranas Pranckevičius 
ir kuopos globėjas atsisveiki
no, įteikdami jiems po knygą 
(Kun. Ylos „Ateitininkų va
dovą") ir gėlę. 

Tautos himnu užbaigiamas 
iškilmingas posėdis ir išneša
mos vėliavos. 

Kuopos globėja padėkojo vi
siems atsilankiusiems ir pak
vietė visus į Ateitininkų na
mus, į gegužinę. Didžioji 
šventė, iškilmingas posėdis — 
graži akimirka su nauju ryžtu 
ir noru dirbti toliau. 

Gegužinėje jaunučiai pripil
dė pievas ir džiaugėsi galė
dami pažaisti, laisvai pabėgio
ti, o vyresnieji pripildė namus 
ir suolus: netrūko kalbų muzi
kos garsams sklindant. 

Sėkmingi darbai pasiekiami 
tik nuoširdžių talkininkų dė
ka, o kuopos globėjos Rasa ir 
Dainė šiemet turėjo paramą 
gražaus būrio gerų vadovų,-ių. 
Būrelių vadovais ir vadovėmis 
buvo: 

Vaikų darželio ir pirmo sky
riaus jaunučių grupės vadovės 
— Viktutė Sušinskaitė, Austė 
Ringutė, Vika Gylytė ir pa
dėjėja Aušra Narušytė. 

Antro ir trečio skyrių — Dai
na Čyvienė, Loreta Plienaitė-
Guziec, padėjėjai — Audra 
Adomėnaitė ir Tomas Kuprys. 

Ketvirto ir penkto skyrių 
mergaičių vadovė — Rima Si
drytė ir padėjėja Ada Valai
tytė. 

Ketvirto ir penkto skyrių 
berniukų vadovas — Gytis 
Petkus ir padėjėjas Aras Joni
kas. 

Šešto, septinto ir aštunto 
skyrių mergaičių vadovė — 
Vakarė Valaitienė, padėjėja — 
Audra Kazlauskaitė. 

Šešto, septinto ir aštunto 
skyrių berniukų vadovai — 
Pranas Pranckevičius ir Liu
das Kuliava. 

Kuopai nuolat talkino vaišių 
koordinatorė Stefa Vaznelienė 

iždininkė Audronė Naru-ir 
šiene, kurios rūpinosi po kiek
vieno susirinkimo ištroškusius 
pagirdyti ir išalkusius pamai
tinti. 
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Rimties valtndėlė 

PRANAŠAI MŪSŲ TARPE 
Niekas nenori girdėti blogų 

žinių, nemalonios tiesos, tad 
tokias žinias skelbiantys pra
našai būna atmetami. Žinoma, 
ignoruoti tikrą pranašą yra 
pavojinga, ir nors atmestas 
pranašas kenčia, ilgainiui dar 
labiau nukenčia jo įspėjimą 
ignoravusieji. O pranašas 
Šventajame Rašte yra nekoks 
burtininkas, astrologas ar aiš
kiaregis, galintis išpranašau
ti ateitį, bet asmuo, kuriam 
Dievas pavedė ką nors perduo
ti, pasakyti žmonėms. 

Dažnai tai buvo įspėjimai, 
pvz., jei žmonės ir toliau 
laužys Dievo įsakymus, jie su
silauks karų, sunaikinimo. 
Kartais, kaip šv. Jonas Krikš
tytojas pranašas kvietė atsi
versti ir pakeisti savo gyve
nimą: sugrįžti į Dievo nuro
dytą kelią. Kartais, kaip Kris
taus atveju, Dievo duotas 
žodis buvo kvietimas pradėti 
mylėti art imą kaip save patį. 
Visi šie Dievo pasiuntiniai, 
kaip ir pranašas Ezekielis pir
mame skaitinyje, šv. Paulius 
antrame ir pats Jėzus Evan
gelijoje, kvietė žmones Dievą 
garbinti teisiu, žmones my
linčiu gyvenimu, o ne vien re
liginėmis apeigomis, ir visi 
kaip tik dėl to buvo daugelio 
žmonių ats tumti , nes žmonės 
nelinkę keisti savo įpročių. 

Pranašas Ezekielis, kaip ir 
visi Dievo pašauktieji pra
našai, nesijautė tvirtas, įta
kingas, iškalbus ar stiprus, 
kad galėtų kitus mokyti. Kaip 
girdime pirmame skaitinyje 
(Ez 2:2-5), pasakodamas kaip 
Dievas jį pašaukė. Ezekielis 
pirmiausia prisimena, kad 
Dievo dvasia įėjo į jį ir jį „pa-

—statė ant kojų", t.y., padarė 
pajėgų ir nukreipė į jo 
uždavinį. Bet, net ir jį kvies
damas, Dievas jam primena, 
Kad jis tebelieka tik mirtingas 
žmogus, pavadindamas jį 
žmogaus sūnum. Dievas kaip 
tik jį siunčia kaip žmogų į 
žmonių tarpą ir pakviečia pra
našą ne iš svetur, o iš tos 
pačios tautos. 

Bet tame ir glūdi sunkiausia 
pranašo uždavinio dalis. Siųs
damas Ezekielį, Dievas to 
nenudailina: „Tave siunčiu 
pas Izraelio sūnus, pas tuos 
neklaužadas, kurie prieš ma
ne sukilo". J is Ezekieliui lie
pia paskelbti ką Dievas jiems 
sako, bet nežada sėkmės: 
„Klausys jie ar ne — atkakli 
tai tauta — tačiau bent težino, 
kad pranašas buvo jų tarpe". 

Ypatingais gabumais nepa
sižymėjo nei šv. Paulius, 
rašantis Korinto tikintie
siems, kurių tarpe buvo ir la
bai gabių, pasižymėjusių 
žmonių. Antrajame laiške 
jiems (2 Kor 12:7-10) jis net 

aiškina, jog jo tur imas fizinis 
t rūkumas , kurį jis pavadina 
graikišku žodžiu skolops — 
rakšt imi , duriančia erškėčiu 
— yra specialiai j am Dievo 
duotas tam, „kad aš neiš-
puikčiau dėl nepaprastų ap
reiškimų", kuriuos gavo iš 
Dievo. Nors nežinoma, kokį fi
zinį t rūkumą jis turėjo, ži
nome, kad tai nemažai apsun
kino apaštalavimo darbą šv. 
Pauliui , sprendžiant iš to, kad 
j is šį t rūkumą pavadino š ė 
tono pasiuntiniu", kad del jo 
„aš j au tris kar tus maldavau 
Viešpatį, kad atitolintų jį nuo 
manęs". 

Ir Paulius gavo Dievo atsa
kymą į savo maldą — šįkart 
neigiamą, bet su paaiškinimu: 
„Gana tau mano malonės, nes 
mano galybė geriausiai pasi
reiškia silpnume". Kadangi 
Paul ius visuomet dirbo ir 
siekė ne pats pasireikšti, o 
kad per jį pasireikštų Dievo 
galybė, gavęs tokį atsakymą, 
ne t entuziastingai priima ligą: 
„Todėl aš mieliausiu noru gir-
siuosi silpnumu... nes bū
damas silpnas, esu galingas", 
j is rašo Korinto tikintiesiems, 
kurie, panašiai kaip ir mes, 
sveikatą, gabumą, grožį laiko 
Dievo palaimos ženklu, o ligą, 
negabumą, negražumą —Die
vo atmetimo ženklu. Bet kaip 
matome iš paties Jėzaus pa
vyzdžio — ne tik kančios ir 
mirties, bet ir gyvenimo, — fi
ziniai t rūkumai , silpnumas ir 
negalė kaip tik yra vieta Die
vui pasireikšti. 

Iš žmogiškai menkųjų buvo 
ir pats Jėzus, užaugęs netur
tingo, nemokyto staliaus šei
moje, žydų istorijoje nereikš
mingame Nazareto miestelyje. 

I r štai Jėzus, kaip girdime 
šios dienos Evangelijoje (Mor
kaus 6:1-6), su apaštalais 
grįžęs į tėviškę, kaip įpratęs 
nuo mažens, šeštadienį ateina 
į sinagogą pamaldoms. Kaip 
po ilgesnio laiko tėviškėn 
sugrįžęs saviškis, j is yra pak
viečiamas paskaityti ir pako
mentuoti Šventraštį. (Žydų si
nagogose kiekvienas tikintysis 
vyras turi teisę būti pakvies
tas skaityti ir komentuoti 
Šventraštį.) Miestelio žmonės 
tačiau negalėjo priimti jo mo
kymo. J u k jie gerai jį pažino, 
kai j is dar paskui mamą 
bėgiojo, jie pažino jo gimines 
— visi gi paprasti žmonės, 
„kaip ir mes", ir visi žino, kad 
j is nėjo jokio aukštojo mokslo. 
Tad, girdėdami jį ypač 
išmintingai komentuojant 
Šv.Raštą, j i e piktinosi juo" ir 
negalėjo iš jo priimti Dievo 
j iems skiriamo žodžio — 
apreiškimo. Negalėjo būti nei 
jo pagydomi — nes kaip jiems, 
ta ip ir mums, sunku patikėti. 

• • ' • • • 
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Lietuvos kariai „Cooperative Nugget *97" pratybose Port Folk, Louisiana, 
karinėje bazėje. Nuotr. Juozo Ša lkausko 

KINIJA DŽIAUGIASI, HONG 
KONGAS... RAUDA? 

AURELIJA M. BALAŠAITTENĖ 
ma sudaro kiniečiai, tač iau jų 
tarpe jau yra labai didelis 
skaičius iš užsienio a tvykusių 
ir puikiai įsikūrusių euro
piečių. Hong Kongą, ka ip 
Didžiosios Britanijos koloniją, 
valdė karališkų rūmų paskir t i 
gubernatoriai kar tu su de
mokratišku metodu iš r inkta 
patariamąja taryba. Apskri tai , 
tai buvo kapitalistinis k r a š 
tas, valdomas pagal demokra
t iškus ir žmogaus teisių pr in
cipus. Tačiau nuo birželio 30 
d. vidurnakčio visa tai pasi
baigė... 

Hong Kongo suvažiavimų 
rūmuose birželio 30 dienos 
vėlyvą vakarą prasidėjo nepa
prastai iškilmingos ceremoni
jos teritorijos perleidimo iš 
Didžiosios Britanijos į komu
nistinės Kinijos rankas . Anot 
vieno komentatoriaus, r ūma i 
priminė Sidnėjaus operos 
rūmus. Tai nepaprasto grožio, 
įmantrios architektūros pas ta 
tas su milžiniška scena, pui
kiai suplanuotais podiumais 
ir erdviu, gausiai publikai 
skirtu plotu su patogiomis 
sėdynėmis. Stebint televizi
joje, akys raibo nuo išsirikia
vusių anglų ir kiniečių ka r ių 
šauniose paradinėse unifor
mose, iki vėliavų ir egzotiškų 
dekoracijų. Pirmoje garbės 
svečių eilėje sėdėjo Anglijos 
karalienės atstovas princas 
Charles, Kinijos prezidentas 
J iang Zemin, taip pat buvusi 

Didžioji Britanija, plėsdama 
savo kolonijų teritorijas, 1841 
metais „Opiumo karo" metu 
įsteigė Hong Kongo uoste savo 
karo laivyno bazę, įvedė savo 
gubernatorius, o 1898 metais, 
pagal sutartį su Kinija, pla
toką teritoriją su Kowlon pu
siasaliu išsinuomojo 99 me
tams. Pagaliau po 156 metų 
atėjo laikas „atsiskaityti", nes 
komunistinė Kinija atsisakė 
pratęsti nuomos sutartį dar 
penkiasdešimčiai metų, kaip 
to prašė Didžioji Britanija. 
Per daugelį metų Hong Kon
gas pasidarė viso pasaulio pa
vydo centru su savo finan
sinėmis ir pramonės institu
cijomis, prekybos sumanumu 
ir tokiais svarbiais ekonomi
nio gyvenimo elementais, kaip 
nepaprastai puikiu uostu ir 
lėktuvų susisiekimo mazgu. 
Garsi ir labai patikima Hong 
Kongo bankinė sistema buvo 
aukštai vertinama viso pasau
lio finansinių institucijų, taip 
pat aukštos kokybės gaminiai, 
nuo pasaulinio garso siuvyklų 
iki aukštos kokybės kompiute
rių, buvo Hong Kongo pa
trauklumo ir pasisekimo pa
grindas. Per šešių milijonų 
Hong Kongo gyventojų daugu-

kad Dievas veikia kaip tik per 
mūsų artimuosius, mums ge
riausiai pažįstamus paprastus 
žmones. 

Aldona Zailskaitė 

Anglijos premjerė Margaret 
Thatcher su savo vyru ir da
bart inis premjeras Tony 
Blair. Prieš iškilmėms prasi
dedant , t rumpą pokalbį su ko
respondentais davė JAV vals
tybės sekretorė Madelein Alb-
right, tačiau iškilmėse ji ne
dalyvavo. 

Art inant is vidurnakčiui, 
sentimentalią ir labai jautr ią 
kalbą pasakė princas Char
les, l inkėdamas Hong Kongo 
žmonėms saugios ir laimingos 
bei sėkmingos ateit ies. Kalbai 
pasibaigus, publika j am sukė
lė audringas ovacijas. Po jo 
kalbėjo Kinijos prezidentas Ji
ang Zemin. Tai buvo komunis
tu i labai charakter inga kalba 
su nuostabiais „laisvių ir de
mokratijos" pažadais . Iš man
dagumo buvo paplota ir jam. 
Graudi , bet ir labai puikiai 
surežisuota, buvo vėliavų nu
leidimo bei pakėlimo ceremo
nija. Visa tai atrodė, kaip 
nuostabiai pas ta ty tas operos 
spektaklis, bet skir tumas 
buvo tas , kad tai tik liūdna 
gyvenimo realybė. Tiesa, Di
džioji Britanija pasižymėjo 
savo kolonialine politika, bet 
laikas parodė, kad Hong Kon
go j i ne tik nesužalojo, bet 
iškėlė į pirmaujančių finansi
nių bei prekybos centrų eiles. 
O kas pasidarys su tarptau
t ine rinka ir finansų saugu
mu, Kinijos komunist inei fi
losofijai pe rėmus demokra
tišką ir kapital ist išką visuo
menę? 

Vykstant ceremonijoms 
Hong Konge, visa Kinija 
t r iukšmingai šventė tą isto
rišką įvykį su fejerverkais, ei
senomis, taut in ia is šokiais 
sostinėje ir T inanmen aikš
tėje, kurioje d a r taip neseniai 
komunistiški t anka i žudė de
monstruojančius už žmogaus 
laisves... Prakalbose buvo 
nuolat kartojama, kad Hong 
Kongas pagal iau sugrįžo į 
savo tėvynę. Tai tarsi t ikra is
torinė ironija. 

Iškilmėms pasibaigus, prin
cas Charles su Britanijos 
karių daliniu buvo iškil
mingai išlydėtas į uostą, gro
j an t kar in iam orkestrui ir 
dangų nušviečiant įvairia
spalviais fejerverkais. Uoste 
jų laukė karališkoji jachta 
„Britania". Ta ip pasibaigė is
toriška Hong Kongo laisvės 
gyvenimo epocha. Kas bus to
liau? 

Sekant tos nuostabiai lais
vos teritorijos perėjimą į ko
munist ines r ankas , nenoromis 
tenka pagalvoti apie Mažąją 
Lietuvą. Ar vieną dieną jos 
nepareikalaus Vokietija, se
kant Kinijos pavyzdžiu? O 
Karal iaučiaus sritis, taip ne
logiškai vis da r tebesanti Ru
sijos dalimi, t iek istoriškai, 
tiek geografiškai, t ikra nesą
monė: savo savotiška padėtimi 
darosi panaši į Hong Kongo 
problemą. 

Danute Bindokienė 

Lai skamba himnas 
laisvei! 

Už poros dienų Lietuva švęs 
naują šventę — Valstybes 
dieną, įsteigtą jau po 1990 m. 
kovo 11-tosios. kai buvo pasi
rašytas Nepriklausomybes at
kūrimo aktas. Kone tuo pačiu 
metu Amerika švenčia savo 
svarbiausią valstybės dieną — 
Nepriklausomybės šventę. 

744 ar 221 valstybingumo 
metai? Iš tikrųjų nelabai svar
bu. Skirtumas tik tas . kad 
nuo 1776 m. liepos 4-tosios 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
niekuomet neprarado savo ne
priklausomybės, svetima koja 
niekuomet nemindė šio krašto 
žemės. Ar kuri kita pasaulio 
valstybė gali tuo pasidi
džiuoti? Daugumas ameri
kiečių žino. kur jų valstybin
gumo pradžia; žino, kada šis 
nuostabus kraštas paliovė va
dintis vienos ar kitos Europos 
galiūnės kolonija ir paskelbė 
nepriklausomybę. Nėra liku
sio nei vieno gyvo nepriklau
somybės kovų liudininko, vie
nok dauguma krašto gyven
tojų bent apytikriai žino, kad 
laisvės niekas nepasiūlė, kad 
ją reikėjo laimėti mūšio lauke, 
užmokant gyvybės ir kraujo 
kainą. 

Tautos istorija yra jos 
kraičio skrynios, \ kurias 
amžiai krovė savo patirtį — 
gerą ir skaudžią; garbingą, o 
kartais pažymėtą gėda. Praei
ties neįmanoma pakeisti, nors 
iš istorijos puslapių ne karta 
mėginama ištrinti tai. kas ne
priimtina. Ypač tuo istorijos 
klastojimu pasižymi okupan
tai , bijodami, kad iš praeities 
t au t a nesisemtų stiprybės ir 
nepradėtų dar atkakliau kovo
ti su vergija. Ne visi Ameri
kos istorijos puslapiai spindi 
kilnumu ir teikia pasidi
džiavimą šio krašto pilie
čiams, bet joks svetimas oku
pantas niekuomet nesikėsino 
tų puslapių teksto keisti. 

Lietuvos himno žodžiai pa
tar ia tautos sūnums ir duk
roms semtis stiprybes iš pra
eities, vienok kažkodėl mūsų 
valstybės praeities trukmė 
dažnai skaičiuojama nuo šio 
šimtmečio pradžios arba nuo 
1918 m. vasario 16-tosios, kai 
pirmą kartą Vilniuje buvo pa
sirašytas Nepriklausomybės 
paskelbimo aktas. Dr. Jonas 
Basanavičius .Aušroje", dr. 
Vincas Kudirka ..Varpe" ir 
kiti tuolaikiniai šviesuoliai 
patriotai ragino tautą savo 
tapatybės šaknų ieškoti toli
mesnėje praeityje, kai Lietuva 
buvo galinga ir tęsėsi „nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros". 
Jeigu lietuviai savo sunkioje 
dabartyje nelabai turėjo kuo 
didžiuotis, nes rusų valdžia 

visomis priemonėmis stengė
si, kad „Lietuva būt ir tamsi, 
ir juoda", o kai keitėsi oku
pantai ir kiekvienas grobe, ką 
tik galėjo, nedaug šviesių 
dienų tėvyne matė, tad praei
tis, kurią taip akivaizdžiai 
primine tautinio atgimimo 
žadintojai, buvo ir vilties 
ženklas, ir pasididžiavimo 
šaltinis. Lietuviai savo gentį 
galėjo tapatinti su Mindaugu, 
Gediminu, Kęstučiu. Vytautu 
Didžiuoju... 

Laisves troškimas yra gene
tine žmogaus dėmens dalis. 
Laisves ilgisi individai ir tau
tos. Tai tarytum šviesa, į 
kurią instinktyviai stiepiasi ir 
galingas ąžuolas, ir menka 
žoieiyte. Tautos, turėjusios 
amžių būvyje pergyventi ir 
okupacijos kančias, ir laisvo 
gyvenimo žydėjimą, daug la
biau linksta minėti nepriklauso
mybės dienas, negu vergijos 
dešimtmečius. 

Dėl to mums labai prasmin
ga šventė yra Liepos 6-toji — 
Valstybes diena, nes ji mini 
tikrąją Lietuvos valstybingu
mo pradžią. Ne 1918 m. va
sario 16 ar 1990 m. kovo 11, 
bet prieš 744 metus įvykusį 
Mindaugo krikštą ir vainika
vimą visos Lietuvos valdovu. 
Kaip gaila, kad per tuos šimt
mečius svetimieji — ir prie
šai, ir tie, kurie save vadino 
lietuvių draugais — sugebėjo 
mūsų tautą įtikinti, kad 
esame kažkaip menkesni už 
savo kaimynus, kad mūsų val
dovai net neturi teisės tuo 
vardu vadintis. Paneigdami 
Lietuvos valdovams karaliaus 
titulą, paneigė paties krašto 
valstybingumą, palikdami 
Lietuvą tik kažkokia „neišsi
vysčiusią provincija", nereikš
mingo kunigaikščio valdoma. 
Galbūt skaudžiausia tai, kad 
iki šių dienų mes patys nega
lime tos sąvokos, to svetimųjų 
įtvirtinto menkavertiškumo 
jausmo atsikratyti. 

Šiemet JAV Nepriklauso
mybes šventės data kalendo
riuje atsidūrė penktadienį, o 
šis ..Draugo" numeris išlei
džiamas šeštadienio data, tad 
tarytum po šventės. Vienok 
visas savaitgalis tebūna skir
tas Laisves šventėms — Ame
rikos, kurioje su pasidi
džiavimu gyvename, ir Lietu
vos, kurion visuomet linksta 
mūsų jausmai ir geriausi 
linkėjimai. Lai šiandien dvi
gubu džiaugsmu skamba him
nai laisvei! Juk — norime, ar 
nenorime — vis tiek esame 
dviejų pasaulių žmonės: pilie
tybė Amerikos, tautybė Lietu
vos. Ir abi šios valstybės 
mums svarbios. 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

Tęsinys. 

Dažnai turėdavo noragus 
pasismailinti. Perpietėmis 
nešdavosi juos pas kaimyną, 
kuris turėjo kalvę. Pasiprašęs 
ką nors kalvėje padumti, pa-
sismailindavo pats, o už pasi-
tarnavimą atnešdavo obuolių. 
Vaikščiojo gan sunkiai. Žiemą, 
sako, ąžuoliniais kibirais kas
dien nešdavo arklių akseliui 
vandens. Kartą atėjo jo sesuo. 
Pamačiusi nustebo ir gailė-
damosi sušuko: „Vaje, vaje, 
vaikeli, tokius viedrus tu gali 
pakelti ir dar tokiai daugybei 
arklių!" 

Dar padėdavo mašina kulti 
javus, kirsdavo malkas, dary
davo klumpes, droždavo grėb
liakočius. Be to, vasarą padė
davo javus nuo laukų suvaly
ti. 

Namie jis paprastai vilkė
davo naminiais kailiniais, 
avėdavo savo paties pasidary
tomis klumpėmis, valgydavo 
drauge su visa šeimyna prie to 
pat stalo. 

Vieną vasarą pas Matulai
čius viešėjo Marijampolės no
taro žmona — p. Kocelienė. 
Nors į Marijampolę tolimas 
kelias, bet ji kasdien norėdavo 
važiuoti ir išklausyti šv. Mi
šių. Samdydavo Matulaičių 
arklius ir vežėją. Jurgis, švel
nus, tylus, mandagus vaiki
nas , jai patikdavo ir jį pra
šydavo ją pavėžėti. J is nieko 
neatsakydavo, tik kai reikė
davo važiuoti pasislėpdavęs. 
Mat, jis neturėjo t inkamų dra
bužių, o šiokiadieniškai į Ma
rijampolę važiuoti nenorėjo. 
Tai sužinojusi p. Kocelienė 
pasiūdino jam išeiginius dra
bužius. 

Visko teko Jurgiui pergyven
ti, pamatyti, išgirsti. Pašiep
dami jo ligą, kartais ir šlubiu 
pavadindavo. 

Vienas senukas, paklaustas, 
a r neatsimenąs ko nors iš ar
kivyskupo Matulevičiaus jau
nųjų dienų, atsakė: „Daug var
go kentėjo; vienu žodžiu, var
gingas buvojo gyvenimas". Tą 
pat pasakė ir arkivyskupo 
brolis Vladas, drauge gyvenęs 
ir matęs. 

Nepaisant visa to, vargai 
niekada neužtemdė jo gied
rios nuotaikos, širdingumo. 
Jurgutis „studentukas". Moky
tis tais laikais — retenybė. Jis 
gali Šiek tiek pasididžiuoti 
savo mokslu. Tačiau, kaip vi
suomet, taip ir dabar jo elge
sys reiškia paprastumą, veide 
atsispindi rimtas švelnumas. 
Su visais jis moka gražiai elg
tis, užkalbinti. Tačiau daug 
kalbėti nemėgo. Šventomis 
dienomis nueidavo pas kaimy
nus. Tačiau jis nelankė kaimo 
vakaruškų, nerūkė, negėrė 

svaigalų. 
Rodos 1889 metais į Matu

laičius buvo atvažiavęs Jurg io 
pusbrolis Jonas Matulevičius, 
Kelcų (Lenkijoj t a rp Varšuvos 
ir Krokuvos) valstybinės gim
nazijos mokytojas. Grįždamas 
atgal, išsivežė ten ir Jurgį , ku
ris ėmė lankyti Kelcų kunigų 
seminariją. Pavardei prisega
ma lenkiška galūnė. Vadina
mas jau ne Matulaičiu, bet 
Matulevičių. Dėl šio pakei t imo 
jis vėliau savo d raugams pa
sakė: ne jis pakeitė — pa t s ir 
nekeisiąs. Pavardė sulenkin
ta, tačiau Jurgis dvasioj vi
suomet lietuvis. 

Jo pusbrolis buvo lotynų kal
bos mokytojas. Gyvendamas 
pas jį per šventes gerai pramo
ko lotynų kalbos ir mielai 
skaito senovės klasikų ra š tus . 
Gerai pažino ir pamėgo didįjį 
Rymo kalbėtoją Ciceroną. 

Seminarijoj klier. Ju rg i s — 
gabus, tvarkingas, pamaldus . 
J i s čia vienų vienas lietuvis. 
Lotynų kalbos mokytojui J u r 

gis dėl savo lietuvybės nepa
tinka. J is , sako, stengėsi klier. 
Matulevičių pamokose prig
riebti. Klier. Jurgis mokėsi 
dar stropiau. Kada mokytojas 
norėdavo jį sukirst i , pačiam 
mokytojui tekdavo parausti . 
Nepaisant to, klier. Matule
vičius palikdavo ramus, ko 
mandagiausiai su mokytoju 
elgdavosi. Ir vėliau nė kartą 
savo ar t imiausiems draugams 
nenusikundė šiuo mokytoju. 

Išlaikymą seminarijoj davė 
minėtasis pusbrolis Matule
vičius. Padėjo taip pat ir dėdė 
— kun. F. Matulevičius. J is 
buvo klebonas Piasiečnoj, ne
toli Varšuvos. 

Kelionei pinigų duodavo 
šiek tiek kar ta is ir brolis Jo
nas. Pasakojama — kartą Jur 
gis parvažiavęs į tėviškę. Pasi
prašęs brolį pinigų. Šis pa
žadėjo. Kai reiks važiuoti, 
duosiąs. Grįždamas atgal, pra
šo ant rukar t . Brolis atnešė 30 
rublių (rusų pinigais) vienais 
variokais, kuriuos buvo surin

kęs už savo sodo vaisius. 
Imant tuos pinigus, sako. Jur-
gučio akyse net ašaros pasi
rodžiusios. 

Vasarą jis t rumpam laikui 
parvažiuodavo į tėviške. Il
giau pabūdavo pas Vladą 
Bliūdžiškių kaimo, iš kur į 
Marijampolę tiesiai pora kilo
metrų. Ryte nueidavo bažny
čion. Grįžęs beveik visą diena 
praleisdavo sode beskaityda
mas knygas. 

Klier. Jurgis nebaigia visos 
seminarijos Kelcuose. 1893 m. 
kažkas seminariją įskundė 
rusų valdžiai. Žandarai semi
narijoj padarė kratą. Klieri
kus kratydami net išrengė. 
Nieko blogo nerado. Kai kurie 
klierikai nešiojo Švenč. Jėzaus 
Širdies škaplierius. Štai ir nu
sikaltimas — juos nešioti ru
sai draudė. 

Be to, rasta dar kažkokių 
patriotiškų knygų. Seminarija 
buvo uždaryta. Klierikams rei
kia grįžti namo arba persikelti 
į kitas seminarijas. Vieni at

vyko į Seinų seminariją, kiti 
kitur išsisklaidė. Jurgį Matu
levičių Seminarijos vadovybė 
drauge su kitais klierikais 
mokslui baigti pasiuntė į 
Varšuvos seminariją. 

Klier. Jurgio čia kilni dva
sia, išmintis jau iš karto susi
laukia pagarbos. Draugai jį 
pažinę nusilenkia. Vysk. 
Przezdzieckis 'lenkas1 pastebi: 
..1S93 m. i Varšuvos dvasinę 
seminariją įstojo du auklėti
niai, atvykę iš Kelcų seminari
jos. Vienas jų buvo Jurgis 
Matulevičius. Nuo pirmos su 
juo susipažinimo valandos 
mes pasijutome pagauti dide
les jo inteligencijos nepa
prastu gabumų ir dvasios kil
numo. Tuojau jis laimėjo mū
sų tarpe pirmąją vietą. Tylus, 
nepaprastai darbštus, drau
giškas, degąs Dievo meiles ug
nimi, patraukė jis mūsų 
širdis. 

' Bus dauginu 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

r y š i a i s u L i e t u v a ? Ką n o r ė 
t u m ė t e p a s a k y t i i šs iskla i 
d ž i u s i e m s p o p e n k i s že
m y n u s l i e t u v i a m s i r gyve
n a n t i e m s t enai — „Kur 
b ė g a Š e š u p ė , kur N e m u n a s 
t e k a " ? A r n e k e t i n a t e p a r 
v a ž i u o t i g y v e n t i L i e t u v o n . 

— Mano vyras Edmundas — 
archi tektas , dabar pensinin
kas. J is padorus žmogus, ge
ras tėvas — visada sočiai 
šeimą užlaikydavo. Pajuokau
davo. „Mes gi turtingi! — 
Žmona — rašytoja!" — Iš tik
ro, atvirkščiai. Išeivijoje už 
rašymą — jokio honoraro, net 
ir už išleistas knygas. Vienin
telis „pelnas" — gavus už 
kurią knygą premiją. Bet kai 
rašai porą metų, o gauni 
tūkstant į dolerių premijos... 
Ar už tokį atlyginimą dirbtų 
Amerikoj gatvės šlavikas a r 
bet koks darbininkas?.. . 

Sigita Žibaite. 

NAUJA CHEMIJOS 
MOKSLŲ DAKTARĖ 

1997 m. gegužė^ 19 d. Seton 
Hali universitetas, South 
Orange, N'J, Sigitai Aldonai 

Vaikai — trys: dailininkė Žibaitei (Zibas) įteikė chemijos 

iteratunnes vakarones metu 1992 m. vasarą Vilniuje susitikę, buvę Vii 
įaus universiteto studijų kolegos, Alė Nakaite—Alė Rūta (Arbienė) ir 
• tas Eugenijus Matuzevičius (dabar jau miręs) Nuotr. O. Pąjedaitės 

PENKIASDEŠIMT METŲ UŽ 
ATLANTO 

Daugel mūsų tautos dukrų 
i • sūnų išsibarstė po mūsų 
planetos įvairias šalis, kaip 
šiaurio vėjo pabarstyti rudens 
įa] ii. Juos negailestingai nu
pūtė raudonojo siaubo grėsmė. 
3- Rytų atūžusi prievartos ir 

:< <4aus paniekinimo banga 
nušlavė tėvynės laukų, įstai
gų, mokyklų, meno šventovių 
pačias;.; pajėgiausias, bran
džiausias ir daug žadančias 
t;iutai jėgas. Viena iš tokių 
kir>bingų asmenybių. Petra
pilyje. Rusijoje gimusi, bet 
Rokiškyje baigusi gimnaziją ir 
visą savo jaunatvišką kūry
binį ••-įkarštį pradėjusi lieti 
plunksna dabartinė losan-
dželietė Elena Nakaitė-Arba-
čiauskienė (Arbienė), pasiva
dinus .Ale Rūta. Ji mielai suti-
1 o atsakyti į kai kuriuos klau
simus su kuriais supažindi
name skaitytojus: 

Verkiau, kaip daugelis!, 
plaukdama per Atlantą... Kaip 
verkiau ir išvažiuodama trau-
kiniu iš Vilniaus į Vokietiją. 

Ii pradžių maniau: niekad 
Ar:'" ik< j nepriprasiu! Niekas 
čia r.opatiko. Kodėl? Ilgėjausi 
Lietuvos, ilgėjomės Europos... 

Pamažu, pamažu... Sakoma, 
.šuo ir kariamas papranta... 
Nieki- čia mūsų nekorė, ne
persekiojo, nepapirkinėjo... 
Lai- ai! Manykis kaip nori. 
Bet duonelės turi užsidirbt. 

' ;idirbom. Pradžioj var
gom visi... Pamažu prakutom. 

i pažinti čionykštę kul
tūrą Kai pramokau anglų kal
bos, ėmiau skaityt. Ir čia yra 
gerų dalykų, gerų žmonių... 
Pripratom, prasišvietėm. įgu-
dom verstis... 

— Kokie lab iaus ia i įsi
min t in i žmonių veidai i r 
k o d ' ! j ie ligi šiolei iš l iko 
J ū s ų a tmin ty je? 

1-imintini veidai'' — Tų. 
kuriuos mylėjau. Tėvų, brolių. 
kai kurių draugių ir draugų, 
net buvusių mokinių... Pa
vyzdžiui, rašytoja Vytautė 
Žilinskaitė: prisimenu ją Vil
niau.- Pavyzdines m-los Peda-

o inst., trečiojoj klasėj... 
Menu jos mąslų, kiek liūdną 
veidelį —jai sėdint netoli lan
go, dešinėj pusėj nuo mokyto
jo- žvilgsnio... Taip atsimenu 
ir kai kuriuos kitus 'vizorinė 
atmintis1. Kodėl? — Nežinau. 
Gal kad tie veidai buvo man 
įdomu- ar mieli. 

— Kokius d a r b u s ir kur, 
n e m i n i n t l i t e r a t ū r i n ė s kū
rybos . J u m s pr is iė jo ligi 
šiolei d i rb t i ? 

Kelis darbus (ar kelioli-
- l 'kio darbai tėviškėj. 

Mokytojos darbas. Raštines 
- .Švietimo vadyboj ir 

vėliau Geležinkelių valdyboj 
Vilniuje okupacijų laikais, kai 

vokiečiai uždarė Universitetą 
ir Technikumą, kai bijojom 
areštų ir išvežimų priversti
niems darbams. Šeimininkės 
darbas — namuose, šeimoj. 
Ligoninėj — pieno formulių 
sudarymas sergantiems vai
kučiams (ligoninės laboratori
joj). Didelėj krautuvėj par
davėjos darbas — telefonu ir 
tiesiogiai (knygų departa
mente ir kitur), kai buvo jau 
paaugę vaikai ir kai reikėjo 
padėti vyrui juos išlaikyti, 
ypač — padengti jų aukštesnio 
išsilavinimo nemažas išlaidas. 

(Nemėgau komercinės aplin
kos, tai nesakydavau sau ir 
draugams, kad dirbu, tiktai 
sakydavau, parduodu savo lai
ką, nes reikia pinigų...) 

Kokios i š J ū s ų g y v e n i m o 
akimirkos ligi dabar J u m s 
įstrigusios ir laukia J ū s ų 
apibendrinimo j u o d u ant 
balto? 

Nežinau, kalbate apie kūry
bos procesą, ar apie tos savo 
kūrybos apgynimą. — Antruo
ju atveju — kartais įgrįsta kai 
kurių kritikų neobjektyvumas 
(ne vien mano atžvilgiu!) Kar
tais norėtum polemizuoti, 

iškelti j uodu ant balto" savas 
mintis, kurių niekas nejunta 
ir nenori pajusti. Bet... 
Beišdrįstu. Ar — nenoriu. 

Jei kūrybiniu atžvilgiu — 
taip, daug tų akimirkų ! Po 
sūnaus tragiškos ir ankstyvos 
mirties grįžtu prie lyrikos... 
Nebegaliu proza išreikšti savo 
skaumo ir egzistencinių-trans-
cendentinių išgyvenimų, nuo
jautų, ilgesio... Būtų ir gyveni
miškų akimirkų, patirties — 
medžiagos romanui, bet... Nei 
laiko, nei dvasinių galių ne
beužtenka. Greičiausiai — tai 
ir amžiaus negalia. 

— Ar p a r a š ė t e , o gal kas 
n o r s k i t a s apie J u s j a u y r a 
pa rašęs au tob iogra f inę kny
gą? J e i g u tatai n e p a d a r y t a , 
a r n e m a n o t e , kad tokio 
d a r b o l a u k i a L i e t u v a ir 
ypač j o s p a s i g e n d a l i e t u v i u 
l i t e r a t ū r a . 

— Nei pati parašiau, nei kas 
kitas. Ačiū J u m s už tokią 
užuominą, tačiau labai abejo
ju, kad Lietuva, o ypač lietu
vių literatūra pasigestų mano 
biografijos. Dėkinga ir už tą 
dėmesį, kurio susilaukiu (ne
laukdama). Bet, t a rp kitko, 
rašau pamažu, tarsi , reziu
muodama savo gyvenimą, pava
dinčiau „Gyvenimo atspin
džiai" 'kur įjungčiau ir prisi
minimus apie sūnų. „Jo dienų 
šviesa"). 

— Ar nega lė tumėt papa
sakoti ap i e s a v o vyrą Ed
mundą Arba ir, jei turite , 
savo vaikus. Kokie J ū s ų 

Rasai mokslininkas su Ph.D. 
laipsniu, sūnus , kurio nete
kome, ir vyriausia — Vijolė, 
su magistro laipsniu iš biznio 
mokslų. Vaikai geri — darbš
tūs, kūrybingi. 

Mūsų ryšiai su Lietuva — 
nuolatiniai . Niekad nesijau-
tėme ats iskyrę dvasiniai nuo cuse universitete, o vėliau 
Lietuvos. Žinoma, čia gimę ir Seton Hali universitete. Jau 
užaugę vaikai kitaip jaučiasi; keliolika metų gyvena, dirba 
bet jie visi baigę Lituanistines ir mokosi New Jcrsey valsti-
mokyklas, lietuvių kalbą lais- joje. Šiuo metu ji gyvena 
vai vartoja žodžiu ir raštu. Cranford. NJ, ir dirba Shear-

Svetimuose kraštuose esan- ing-Ploagh farmacinėje fir-

mokslų daktarės diplomą. Bai
gimo ceremonijoje- dalyvavo 
Sigitos tėvai iš Cincinnati, 
Ohio ir sesuo, teisininkė 
Jūra tė iš White PLins, NY. 

Sigita augo Čikagoje ir Bo
stone. Universitetą baigė Mia-
mi ir Ohio. Studijas tęsė Syra-

UNIVERSITETINIO MOKSLO 
UŽBAIGTUVĖS 

Nora Irena Serelytė-Ga-
runkštienė š.m. gegužės 9 d. 
baigė Pietinės Kalifornijos 
universitetą (USC) bakalauro 
laipsniu iš „Occupational The-
rapy". Baigė gerų pažymių vi
durkiu — Magna Cum Laude 
ir priimta į „Alpha Eta Chap-
ter of Pi Theta Epsilon" drau
gi ja 

Nora yra Vytauto ir Irenos 
Šerelių dukra, gimusi ir augu
si Čikagoje. Baigusi Maria 
aukštesniąją mokyklą, studi
javo Illinois universitete (U of 
I). Taip pat baigė Kristijono 
Donelaičio lituanistines mo
kyklas ir metus mokytojavo 
K.D. pradžios mokykloje. Nuo 
mažens priklausė L.S.S. 
Čikagos „Aušros Vartų" tun
tui ir stovyklavo daugelyje sto
vyklų. 

Norimos profesijos mokslų 
baigimu džiaugiasi Noros vy

tiems l ietuviams, kurie negali 
grįžti tėvynėn, sakyčiau: nepa
miršt Lietuvos ir jai padėti 
kuo tik gali. 

O gyvenantiems Lietuvoj — 
nesvajoti apie svetimus kraš
tus , nesiveržti į amerikas, o 
dirbti savame krašte, mokytis, 
tobulėti, gerbti savo tautos 
praeitį ir savus žmones, rū
pintis kiek gali Lietuvos atei
timi. 

Mano vyras kasmet lankosi 
Lietuvoj, laisvę atgavusioj. J i s 
ir šią vasarą tenai. Buvau ap
silankiusi ir aš du kar tu . 
„Vagos" leidykla perspausdino 
mano tr is romanus vienoje 
knygoje — esu ir leidyklai ir 
skaitytojams dėkinga už dė
mesį. 

Abu su vyru drauge nega
lime ten atostogauti; vienam 
reikia prižiūrėti namučius... 
Be to, tokios išvykos gana 
brangiai kaštuoja (pensinin
kams!) 

Tačiau.. . Jei ne šeima, jei 
būčiau viena, tuoj po Atgimi
mo būčiau atsidūrusi Lietu
voje ir ten pasilikusi. Šeima 
saisto kitaip... 

Vis tiek, gyvenu ilgesiu, nos
talgija ir... kūryba. 

Kas toliau? — Viskas Dievo 
valioje... 

— K u o nuoš irdžiaus ia i 
d ė k o j a m e Alei Rūtai už 
į d o m i u s , s u m a n i a i l i t e r a 
t ū r i š k a i a taus tus k l a u s i 
m u s . L ink ime j a i i r j o s 
š e i m a i k u o g e r i a u s i o s kū 
r y b i n ė s s ė k m ė s . Te lyd i 
d a n g u s Jūsu» š e i m o s ir 
v i s u p o pasaul į i š s iba r s 
č i u s i u l i e t u v i u ž ingsnius . 

Kalbėjosi 
k u n . K. Ambrasas, S J 

BAIGĖ MOKYKLĄ 

Nicholas Eidietis šį pava
sarį baigė Trinity at Green-
lawn aukštesniąją mokyklą ir 
rudenį ruošiasi pradėti toli
mesnes studijas University of 
Michigan. Nicholas pernai du 
mėnesius praleido Lietuvoje, 
d i rbdamas su tenykščiu jauni
mu, priklausė South Bend 
Youth Symphony orkestrui 
(groja smuiku), buvo vienas 
savo mokyklos metraščio re
daktorių ir apskritai pasi
žymėjo veikla mokykloje. 

Sūnaus pasiekimais di 
džiuojasi tėvai Rosaly ir Bru
no Eidiečiai, gyv. Niles, MI, 
bei seneliai Vladas ir Uršule 
Eidiečiai, gyv. Čikagos Mar-
ųuet te Parke. 

Nora Šerelytė-Garunkštiene 

ras , inž. Tomas Garunkštis , 
Tomo tėvai inž. Bronius ir Ire
na Garunkščiai bei seserys 
Eugenija ir Kristina su šei
momis. Užbaigtuvėmis džiau
giasi taip pat Noros mama Ire
na Šerelienė ir sesuo Vita su 
šeima. 

TOKIŲ MUMS REIKIA DAUGIAU 

moję kaip chemikė. Naujai 
mokslų daktarei nesvetimas 
tyrinėjimų darbas nes jau yra 
paskelbu-i darbo rezultatus 
profesinėje spaudoje ir profesi
niuose suvažiavimuose. 

Sigita rūp ina i ir lietu
viškais reikalais. Jos pastan
gomis mirusio kolegos prof. 
Paul Ander chemijos mokslų 
biblioteka buvo perkelta į Vil
niaus universiteto chemijos fa
kultetą. Ji dalyvauja išeivijos 
lietuviško jaunimo veikloje; 
New Jersey šokių grupėje 
„Liepsna", su kuria dalyvavo 
keliose išeivijos šokių šventėse 
ir 1994 metai šoko Vilniuje, 
dainų ir šokių šventėje. Ne
priklausomybės atgavimo lai
kotarpiu dalyvavo lietuvių 
jaunimo demonstracijose Wash-
ington, New York ir kituose 
Amerikos miestuose. 

Jaunajai mokslų daktarei 
linkime sėkmės savo profesi
joje ir vaisingo darbo išeivijos 
lietuviškoje veikloje. 

A.H.Z. 

AUKSINĖ VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

Uršulė ir Vladas Eidiečiai, 
gyvenantys Čikagoje. Mar-
quette Parko apylinkėje, nese
niai šventė savo vedybų auk
sinį jubiliejų. 

Ta proga iš West Virginia 
valstijos buvo atvykęs kun. Al
binas Martis. kuris jiems prieš 
50 metų suteikė Moterystės 
sakramentą pabėgėlių stovyk
loje Vokietijoje. Kadangi Vla
das Eidietis negaluoja ir nega
li išeiti iš namų, kun. A. 
Martis šv. Mišias aukojo ir su
kaktuvininkus palaimino jų 
namuose, kartu dalyvaujant 
sūnui Bruno su žmona ir vai
kaičiams iš Niles, Michigan. 

Po penkerių metų Denver 
mieste Darius Daubaras šią 
vasarą išvyko į New Yorką. 
Darius atvyko į Denver studi
juoti 1992 metais iš Vilniaus, 
ką tik gavęs brandos atestatą. 
Universitetą jis baigė aukš
čiausiu pagyrimu — Summa 
Cum Laude (pagal pažymius 
būdamas tarpe 1% geriausių 
studentų) ir Honors Program 
(Denver universitetas buvo 
j a m skyręs Honors stipendiją). 
Dėl aukštų akademinių pasie
kimų studijų metu Darius taip 
pat buvo pakviestas tapti na
riu kelių garbingų akademi
nių organizacijų. 

Gyvendamas Denveryje, Da
rius aktyviai reiškėsi Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėje. 
1995-1996 metais buvo valdy
bos narys, eidamas sekreto
riaus pareigas ir, kaip „Rūtos" 
tautinių šokių grupės narys, 
dalyvavo X Lietuvių tautinių 
šokių šventėje Čikagoje 1996 
metais. J i s taip pat buvo 
įsijungęs į Rotary Youth Ex-
change programą ir buvo ga
vęs nedidelę stipendiją iš Den
ver Southeast Rotary Club. 
1993-1995 m. laikotarpyje aš
tuoni Dariaus straipsniai buvo 

išspausdinti didžiausiame Lie
tuvos dienraštyje „Lietuvos ry
tas". 

Baigęs studijas, Darius me
tus laiko dirbo konsultantu 
kompiuterinių programų ir in
formacijos technologijos fir
moje J . D. Edwards, Denver 
mieste. Šį pavasarį j is gavo 
pasiūlymą dirbti finansinių 
tyrinėtoju New Yorke Salo-
mon Brothers banke, kuris 
yra vienas didžiausių investi
cinių bankų pasaulyje. Lega
liai likdamas šiame krašte su 
darbo viza, Darius šiuo prisi
jungė prie Wall Street finansi
ninkų bendruomenės, siekda
mas įgyti stiprios verslo pa
tirties, kuria galėtų vėliau 
pasinaudoti Ligtuvoje. 

Ypatinga Dariaus padėka 
skiriama*jo šeimininkams ir 
globėjams amerikiečiams Jack 
ir Marilyn Sosebees, kurie 
padėjo įgyvendinti jo svajonę 
gauti aukštąjį išsilavinimą 
Amerikoje. Darius išvyko su 
geriausiais linkėjimais Colora-
do Lietuvių Bendruomenei. To 
pat jam linki ir Colorado LB 
apylinkė. 

Albertas Vaitait is 

Kun. Albinas Martis ir Uršule ir Vladas Eidiečiai 

Nulio! . , - KicilKi 

BAIGĖ GIMNAZIJA 

Su pagrindu sakoma, kad 
Amerika — didelių galimybių 
šalis. Tą kasdien vis patiriame 
įvairiose gyvenimo srityse, 
kuomet sutinkame faktus, sa
kančius, jog čia, turint bent 
vidutiniškus sugebėjimus, bet 
didelį užsispyrimą, galima be
veik viską nugalėti. 

Kada praėjusių metų pava
sarį į Cicero kartu su savo 
močiute iš Kauno atvyko vie
tines 32-sios gimnazijos mo
kinys Aurimas Šmigelskis, 
turbūt nė jo tėvai, nė močiutė 
bei kiti artimieji negalvojo, 
kad šių metų gegužės mėn. jis 
savo rankose laikys presti
žinės katalikų gimnazijos dip
lomą. 

Kuomet buvo šaukiami St. 
Joscph gimnazijos, Westches-
ter, IL, abiturientų vardai ge
gužės 27 d. per šaunias baigi-

NAUJAS 
MATEMATIKOS 
DAKTARAS 

Balandžio 28 d. Bronius 
Fabijonas Illinois universi-
tete-Chicago apgynė savo di
sertaciją ir gavo Filosofijos 
daktaro (Ph.D.) laipsnį iš ma
tematikos fakulteto. Broniaus 
tėvai, Rita ir Romas, džiau
giasi sūnaus moksliniu pasie
kimu. 

Bronius lankė Donelaičio li
tuanistinę mokyklą, baigė Pe
dagoginį lituanistikos insti
tutą ir mokytojavo Lemonto 
Maironio mokykloje. Nuo pat 
mažens priklausė Lituanicos 
tunto skautams, buvo Miško 
Brolis, baigė Ąžuolo mokyklą 
ir buvo tos mokyklos instruk
toriumi. Dirbo su skautų 
draugove Lemonte ir už gerą 
skautavimą yra pakeltas į 
paskautininko laipsnį. Taip 
pat priklausė Lietuvos Vyčių 
šokių grupei. Bronius pradeda 
darbą National Institute of 
Standards and Technology ir 
rugpjūčio mėn. keliasi į Wash-
ington, DC. 

mo iškilmes daugelis išgirdo 
tariant „Aurimas Šmigelskis", 
ir šis jaunas aukšto ūgio vyras 
nuėjo atsiimti mokyklos baigi
mo diplomo. Taigi buvo už
baigta viena pakopa ir dabar 
stengiamasi įveikti kitą — 
įstotį į kolegiją. 

Kaip žinome, mokslas pri
vačiose mokyklose šiais lai
kais labai brangiai kainuoja. 
Net ir mokantis St. Joseph 
gimnazijoje, kainuoja apie 
4,500 dolerių. Tačiau jam 
pačiam čia reikėjo prisidėti su 
maža dalele, nes, kaip geram 
krepšininkui, mokslapmigių 
didžiąją dalį sudėjo šios mo
kyklos rėmėjai. 

Pradžioje Aurimui gal reikės 
pasitenkinti Kankakee Com-
munity kolegija, kurią viene
rius metus yra lankęs Lietu
vos krepšinio olimpietis Alvy
das Pazdrazdis bei šių metų 
kandidatas į Lietuvos krep
šinio rinktinę — Antanas Vil-

Laura Eidietis. 

BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ 

Laura Eidietis, gyv. Niles, 
Michigan, š.m. gegužės 18 d., 
baigė Notre Dame universi
tetą ir gavo bakalauro laipsnį 
iš biologijos mokslų. J i yra 
Rosaly ir Bruno Eidiečių 
duktė ir čikagiečių Vlado bei 
Uršulės Eidiečių dukraitė., 

činskas, vėliau turėję progą 
lankyti didelius universitetus 
ir žaisti jų rinktinėse. To rei
kia palinkėti ir Aurimui. 

Beje, Aurimas žaidžia ir 
ASK „Lituanicos" komandose. 
Pernai Š. Amerikos lietuvių 
varžybose jo atstovaujamos 
komandos laimėjo I ir II vietą, 
o šiemet Hamiltone, Kanadoje 
sugriebė I vietą (jis šiemet 
težaidė vienoje komandoje). 

Reikia pažymėti, kad Kaune 
Aurimas yra palikęs savo 13-
metą .sesutę Ingą, kuri lanko 
32-ją gimnaziją ir tėvelius. Bi
rutę bei Zigmą. Ciceroje jį glo
boja močiutė Janina ir jos vy
ras Ignas Ruginis. 

Reikia palinkėti Aurimui 
toliau kopti mokslo laiptais, o 
taip pat tobulėti ir jo mėgs
tamoje krepšinio šakoje, nes 
Lietuva — juk krepšinio šalis 
ir jai reikia geros pamainos, 
kuri galėtų tęsti gražias 
krepšinio tradicijas. O, be to, 
jai reikia ir įvairių šakų spe
cialistų, kurie iš Amerikos 
aukštųjų mokyklų galėtų par
sivežti naujų žinių ir pagelbėti 
Lietuvai. 

Ed. Šulait is 

Aurimas Smi^-lski-



VYTAUTUI GEDGAUDUI — 
85-RI 

Vytautas Gedgaudas — vie
nas iš nedaugelio nepriklauso
mos Lietuvos lietuvių spaudos 
darbuotojų, šiuo metu gyve
nantis Cleveland, OH, nese
niai šventė savo 85-ąsias me
tines. 

J is redagavo periodinius lei
dinius („Laiko žodi", „Tele
gramas", „Iliustruotą pasaulį", 
„Laiką"), 1935 m. išleido nove
lių rinkinį „Aistrų kovos". 

Vakarų sąjungininkų gre
tose dalyvavo II pasaul iniame 
kare, pokario metais Pary
žiuje studijavo literatūrą, kino 
režisūrą, buvo „Draugas" ko
respondentas. Dvejus metus 
dirbo dokumentinio kino srity. 
Išvykęs į JAV pradžioje dirbo 
„Vienybėje", vėliau daugelį 
metų buvo „Dirvos" techninis 
ir vyriausiasis redaktorius. 

— Kurį savo žurna l i s t in io 
darbo tarpsnį lab iaus ia i 
vert inate ir kodėl? Ar, v isą 
gyvenimą paskyręs spau
dai , š iandien g a l ė t u m ė t e 
trumpai, drūtai pasakyt i , 
k a s gi per da iktas ta žur
nalistika? 

— Pirmiausia norėčiau 
padėkoti už dėmesį mano jubi
liejui. Aštuoniasdešimt pen
kerius pragyventi mano kar
tos žmonėms nebuvo taip 
paprasta. Žvilgterėjus atgal — 
kiekvienas tų metų paliko 
savo pėdsaką. Visus juos jun
gia žurnalistika — žodis ir 
plunksna, visi jie žadino sva
jones, ryžtą, pametėdavo ir 
abejonių. 

Žurnalistinio pulso st ipriau
sius tvinksnius pirmiausia pa
ju tau Paryžiuje. Ten, pokario 
metais demobilizuotas iš pran
cūzų kariuomenės, iš kar to 
pasinėriau į korespondento 
darbą — penkerius metus Vy
tauto Arūno slapyvardžiu kas
dien rašiau politines apžval
gas Čikagoje leidžiamo „Drau
go" pirmajam puslapiui. Skai
tytojai jas palankiai vert ino. 

Tuo metu Paryžiuje gyveno 
žymus mūsų publicistas Vin
cas Rastenis, kurį pažinojau iš 
prieškario la kų. Apsilankyda
vo kažkur piovincijoje gyvenęs 
buvęs „Lietuvos aido" redak
torius Bronius Dirmeikis. 
Nuolat teko bendradarbiaut i 
su Lietuvos atstovu dr. Stasiu 
Bačkiu. 

Buvau akredituotas prie 
Prancūzijos informacijos mini
sterijos, turėjau šios prancūzų 
Žurnalistų sąjungos nario pa
žymėjimą. Tai suteikė galimy
bę dalyvauti Paryžiaus taikos 
konferencijoje, NATO ir Jung
tinių Tautų sesijose, sekti 
įvykių eigą pačiame epicentre. 
Bendravau su daugeliu labai 
įdomių ir įtakingų asmenų, 
kas plėtė mano akiratį. 

O trumpai, drūta i api
būdindamas žurnalistiką (at
metus akademinius aiškini
mus), sakyčiau, kad tai yra 
pranešimas, atskleidimas ir 
išplatinimas kitiems to, ką 
pats sužinai. 

— Daugiau k a i p tris
dešimt metų J ū s d irbote 
Klivlendo „Dirvos" laik
raštyje, o per d v i d e š i m t bu
vote jo vyriaus ias is redak
torius. Kaip ap ibūdin
tumėte šio la ikrašč io v ie tą 
išeivijos v i s u o m e n i n i a m e 
ir kultūriniame g y v e n i m e , 
j o įnašą į l i e tuv ių žur
nalistiką? 

— Patikslinu: redakcijoje 
dirbau 32 metus, redaktoria-
vau — 23. Paskutiniuosius 
dešimt metų man labai talki
no žmona Stefutė, ka r tu bū
dama ir techniškąja redak
tore. Savaitraštis buvo pra
dėtas leisti tris ka r tus per sa
vaitę, turėjom ambicijų tapti 
dienraščiu. Deja. 1975 metais 
gaisras sunaikino pastatą ir 
visus techninius įrenginius. 

Po to 16-20 puslapių „Dirva" 
vel išeidavo kartą oer savaitę. 

Kaip taut inės minties savai
t rašt is , „Dirva" buvo plačiai 
skaitoma Amerikoje ir visame 
pasauly pasklidusių lietuvių. 
Kaip ir visa išeivijos spauda, 
ji, be abejo, paliko svarų 
įnašą, išlaikant lietuvišką 
dvasią tiek visuomeniniame, 
tiek kul tūr iniame gyvenime. 

Malonu prisiminti , kad 
dažnai ir amerikiečiai „Dirvą" 
vertindavo kaip vieną labiau
siai atstovaujančių lietuvių 
diasporai laikraštį . Laikrašty 
tuo metu bendradarbiavo Vy
tau tas Alantas , Ju rg i s Gliau
dą, Antanas Gustai t is , Vytau
tas Meškauskas , Vincas Ras
tenis, Bronys Raila, Stasys 
Santvaras ir daugelis kitų 
žymių tautiečių. 

Tarybiniais laikais su tė
vyne ryšio nepalaikėme, bet 
aš stengiausi „Dirvą" siun
tinėti oro paš tu Lietuvos sa-
vaitraščiams, dienraščiams, 
bibliotekoms. Žinojau, kad ta
rybinė cenzūra akyla ir re tas 
numeris pasiekdavo adresa
tus , tačiau mane patenkino ir 
tai , kad laikrašt is atsidurdavo 
an t cenzoriaus stalo. Galvo
jau , kad vis kokia žinutė pras-
prus viešumon apie mūsų 
veiklą. 

— Su k u o i š l i e t u v i ų žur
na l i s tų a r t i m i a u drauga
vote? 

— Nepriklausomoje Lietu
voje arčiau teko pažinti Hen
riką Blazą, Joną Kardelį, 
Jus tą Paleckį, Juozą Petrėną, 
Teofilį Tilvytį, Vincą Rastenį, 
Karolį Račkauską-Vairą ir ki
tus . Teko būti kelių laikraščių 
redaktoriumi. Vienu metu re
dagavau J . Paleckio leidžiamą 
žurnalą „Laiko žodis", su juo 
kar tu teko dirbti_ irv dienraš
tyje „Laikas". „ _^ 

— Kok iomis apl inkybė
m i s 1939 m. a t s idūrė te 
Prancūzi joje? 

— Prancūzijoje, kurioje j au 
prieš tai esu buvęs tr is kar tus , 
atsidūriau prieš pat karą. 
„Laiko" dienrašt is mane iš
leido atostogų. 

Baigiantis turist inei vizai, 
reikėjo apsispręsti , kas daryti 
toliau. Iš prancūzų spaudos 
nesunku buvo suvokti, kad 
netrukus prasidės karas , o 
Lietuva vieno a r kito kaimyno 
bus okupuota. Iš labai riboto 
pasirinkimo svetimšalių legio
nas atrodė realiausia išeitis, 
todėl rugsėjo 29 d. a ts i radau 
jo verbavimo centre Ecole 
Militaire pas ta te . Buvau vie
nas iš minios savanorių, 
įvairių profesijų žmonių ir 
s tundentų, kurie būdami sve
timšaliai, galėjo greitai netek
ti teisės pasilikti Prancūzijoje. 

Po sveikatos patikrinimo 
buvo pasiūlyta pasirašyti su
tart į penkeriems metams arba 
iki karo pabaigos. Karininkas, 
var tydamas mano dokumen
tus , nustebo, kai aš pasirin
kau pirmąjį variantą. Girdi, 
karas kur kas greičiau baigsis, 
ir aš galėsiu grįžti į savo 
tėvynę. Tačiau aš neapsir ikau, 
nes ir pasibaigus sutarčiai, 
buvau mobilizuotas iki karo 
su Japonija pabaigos. 

— U i n u o p e l n u s Antra-
j a m e p a s a u l i n i a m e kare 
J ū s a p d o v a n o t a s d v i e m 
„Croi* de Guerre" ir Tuni
s o kautyn ių medal iu . Pa-
p a p a s a k o k i t e trumpai s a v o 
karo odisėją. 

— Apie Prancūzijos sve
timšalių legioną prirašyta ne
mažai knygų, susukta filmų, 
kuriuose tarnyba jame pa
prastai dramatizuojama, api
pinama legendomis. Su šyp
sena skaičiau ir kai kurių 
lietuvių legionierių fantastiš
kus aprašymus. 

Teko bazuotis Alžyre, Ma
roke, Senegale (rašydamas 
man Jonas Aistis nutarė, kad 
esu „sename gale"). Tunise 
dalyvavau kautynėse prieš 

DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m liepos men. 5 d. 

Vasaros svečiai. 
Romelio armiją, o, laisvinant 

Prancūziją — Vokietijoje. Už 
tai ir užsidirbau tuos du kry
žius. 

Legiono gyvenimu skustis 
negalėčiau. Pradžioje iš tiesų 
buvo nelengva, bet vėliau ta
pau „štabistu"-- dirbau opera
cijų biure. 

Ryšys su draugais niekad 
nebuvo nutrūkęs, o Vokietijoje 
stengiausi susitikti su lietu
viais karo pabėgėliais, jiems 
padėti . 

J a u karui pasibaigus, vieną 
sekmadienį Biberbacho mieste 
nuėjau prie bažnyčios, tikė
damasis ir lietuvišką šneka 
išgirsti. Tarp žmonių pama
čiau merginą tautiniu kostiu
mu ir prakalbinau ją lietu
viškai. J i visai nereaguodama 
nuėjo į bažnyčią. Maniau, kad 
kostiumas mane apgavo. Bet 
po pamaldų ji prie manęs 
priėjo ir prisipažino, kad jai 
buvo pernelyg netikėta, kad 
prancūzų kariškis moka lietu
viškai. Aplink tuoj susibūrė ir 
daugiau lietuvių, o vienas pa
siskundė, kad prancūzų žan
daras jį sulaikė ir atėmė iš 
šeimininkės pasiskolintą dvi
ratį, nes, pagal galiojusią 
tvarką, keliais dar nebuvo ga
lima laisvai judėti . Konfliktą 
greitai išsprendėme, ir laimin
gas tautietis išskubėjo namo. 

Pirmaisiais metais buvau 
nusivylęs prancūzų karine 
ginkluote, daug kas buvo likę 
iš Pirmojo pasaulinio karo. At
gyvenę buvo mokymas ir tak
tika. Vokiečiai viskame buvo 
priekyje. Vėliau, gavęs ameri
kiečių paramos, legionas darė 
stebuklus. Savo išgyvenimus 
legione esu surašęs, gal kurią 
dieną ir knyga pasirodys. 

— J ū s — bur iav imo entu
z iastas , su „Žalčių kara
l iene" 1937 meta i s dalyva
v o t e regatoje apl ink Got
l a n d o salą, l ikote, k o gero, 
v i en inte l i s j o s įgulos narys. 
Ką ryškiausia i pr i s imenat 
iš š ių pergal ingų varžybų, 
k a s buvo ki t i į gu los nariai , 
k o k s j ų l ikimas? 

— Buriavimas mane visada 
žavėjo. Ir dabar esu dviejų bu
riuotojų klubų — „Marinus" ir 
„Budys" — garbės narys . 

Regatoje aplink Gotlando 
salą „Žalčių karalienės" įgulą 
saudarė kapitonas P . Bunti-
nas , jo pavaduotojas V. Kal
vaitis, M. Empacheris, O. Mi-
kelaitis, K. Vasiliauskas ir aš. 
P. Buntinas mirė Kanadoje, 
kitų likimo nežinau. Gal ir esu 
vienintelis tebesilaikąs. 

1937 metais į Gotlandą 
išplaukė „Žalčių karaliene" 
(kapitonas P. Buntinas), „Vy
tis" (kapitonas V. Kalvaitis, aš 
buvau jo padėjėjas, įguloje 
ta ip pat buvo aktorė K. Ky
mantaitė, Deksnys), ledlaužis 
„Perkūnas" (kapitono Andži-
jausko vadovaujamo laivo įgu
lą sudarė buriavimo mokyklos 
mokiniai), nedidele jachta 

Nuuti. .-Ūgio Jakšto 

APIE ŽIEDUS: AUKSELIO IR 
KITOKIUS 

Dėl žiedų kilni- - vieningos 
nuomones nėra. Įvairiai žmo
nės galvoja apie apskrita; me
talinių juostelių, nešiojamų 
ant pirštu, atsiradimą. Vieni 
teigia, kad „žieduojami" buvo 
vergai, antri — kad žiedo 
nešiojimas reiškė priklauso
mybę tam t ikrai -ocialinei ar 
religinei grupei, treti — susi
poravimą, t.y. susižadėjimą ir 
santuoką. Legenda pasakoja 
esą Dzeusas įsakęs Pro
metėjui nešioti »ketalisą žiedą, 
kad nepamirštų, jog buvo 
grandine prikaltas prie uolos 
Kaukazo kalnuose Kai kurių 
mokslininkų nuomone, žiedų 

Se meno „Gintaras" ir Sali o 
Jegu". 

„Žalčių karalienė' ir „Tegu" 
pasuko į Visbį, o „Vytis" ir kiti 
laivai — į nedidelį Slite uostą 
rytiniame salos krante. Daly
vauti regatoje užsiregistravo 
tik „Žalčių karalienė". Jos 
įgulą sudarė iš įvairių jachtų 
pakviesti žmonės. 

Per 62 vai. 20 min. apiplau
kę salą audrinau oru, lietui 
žliaugiant, vakare finišavome 
pirmieji savo klasėje. 

— T u r i n i n g o ir prasmin
go gyven imo keliu ėjote 
kartu su s a v o žmona Stefa. 
Kaip a p i b ū d i n t u m ė t e savo 
šeimą? 

— Susitikom* 1960-aisiais 
ir nebesiskyreme. Ji irgi bu
riuotoja. Clevelande turėjome 
37 pėdų (12 m jachtą, kurią 
Šemerio garbei buvome pa
vadinę „Tegu H" Vienu metu 
turėjome meno galerija, ku
rioje šalia pasaulio menininkų 
dalyvavo ir liet .vių dailinin
kai. Dabar jau bu pensinin
kai. Stefutė Ii ka nepalau
žiama idealiste — dar vis 
skautauja, ir aš didžiuojuosi 
jos principingu;: u, ryžtu ir iš
tverme. Kaip minėjau, ji man 
buvo nepakeiči mas ramstis 
paskutiniuosius dešimt metų 
redaguojant „Dirvą". 

— Kaip v e r t i n a t e dabar t i 
nę JAV l ie tuviu spaudą? 

— Ji tebėra <;delis ramstis 
išeivijai. Deja. nemažai laik
raščių ir žurnalu jau užsidarė 
— miršta ir • irnalistai. ir 
skaitytojai. Tik aujoji ateivių 
banga galėtų šiai spaudai su
teikti antrą kv<" tvimą. 

— Kokia J u - ų nuomonė 
ap ie a tg imus ios Lietuvos 
spaudą? Ką norė tumėt pa
l inkėt i L ie tuvos kolegoms? 

— Ji yra | dariusi mil
žinišką žingsn; Aišku, daug 
kuo prisidėjo f šiuolaikine 
technika, kokio- tada net ne
įsivaizdavome. Mano linkė
jimai kolegoms — nesustoti 
ties pasiektų, >ngti bulvari
nių atšvaitų 

Kalbėjosi Domas Šniukas 
„Žur: ilistų žinios". 
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atsiradimas susijęs su metalų 
apdirbimo amatais: žiedas liu
dijo, kad žmogus moka iš me
talo pasidaryti gaminį 

Seniausi mus pasiekę žiedai 
yra iš Egipto kapaviečių. Jie 
pagaminti iš gryno aukso, pa
prastų formų, sunkus, ma
syvus. Žiedai turi didelį sky
delį, ant kurio išgraviruoti 
savininko vardas bei titulą.-
Graikijojo ir Romoje žiedus 
mūvėjo nuo neatmenamu 
laiku. Graikiškai pirštas — 
duktylus, o žiedas vadinosi 
daktylioi. Romėnai paprasta 
žiedą vadino anulus, tuo tarpu 
signetę — anulus sigillarius. 
t.y. „žiedas su antspaudu". 
Šiuos naudojo antspauduoti 
laiškams, sutartims ir visiems 
sandariai uždaromiems daik
tams (skrynioms, buteliams, 
piniginėms, įėjimo į namą du 
rims ir net durims į moterų 
kambarius). 

Respublikos laikais romėnai 
mūvėjo geležinius žiedus; auk
siniais tik iškilmių progomis 
galėjo puikuotis legatai (t.y. 
ambasadoriai). Vėliau šią pri
vilegiją sravo senatoriai ir visi 
aukšti valstybės pareigūnai. 
Valdant Augustui suklestėjo 
juvelyrai, atsirado daug ver
tingų žiedų kolekcijų. Kiti Ro
mos valdovai vis plėtė privi
legiją mūvėti žiedus, kol ga
liausiai teisę nešioti žiedą 
įgijo kiekvienas laisvas Romos 
pilietis. 

Sužadėtuvių žiedai mus pa
siekė iš Romos. Jie reiškė ve
dybinio kontrakto išpildymo 
garantija. Nuo II a. suža
dėtuvių ir sutuoktuvių žiedai 
jau buvo auksiniai. Bažnyčia 
Santuokos sakramento teiki
mo metu žiedus palaimina 
nuo XI a. 

Apie vyskupų signetes kaip 
valdžios ženklų yra VI a. 
rašytinių dokumentų. 

Popiežiaus „žvejo žiedas" 
turi skydelį, kuriame pavaiz
duotas šv. Petras, traukiantis 
iš vandens tinklą Iki XV a. 
mirusio popiežiaus įpėdinis 
žiedą paveldėdavo. Nuo XV 
a. ĮX> popiežiaus mirties jo 
žiedas sulaužomas. Naujas su 
tuščiu skydeliu, atnešamas j 
konklavą ir užmaunamas ką 
tik išrinktam popiežiui. Tik 

tada šis paskelbia, kok) vardą 
pasirinko, ir grąžina žiedą, 
kad skydelyje jį išgraviruotų. 

Beveik kiekvieną doku
mentą žiedo spaudu tvirtin
davo valstybių valdo* ai. 

XV-XVI a. pirklių signetes 
su firmos simboliu naudotos 
ne tik antspaudavimui. Daž
nai pirklys įgaliotam asmeniui 
įduodavo savo žiedą kaip au
tentiškumo ženklą aptariant 
sandėrį. 

Senovėje žieduose slėpdavo 
ir nuodus. Tokiais žiedais pa
sinaudojo nusižudydami Hani
balas. Demostenas. 

Ne taip seniai. XX a. Lietu
voje, bajorų ir šiaip pasitu
rinčiose šeimose pirmąjį žie
delį mergaitėms dovanodavo 
motina arba krikštamotė Pir
mosios Komunijos proga.Tai 
būdavo labai kuklus žiedelis 
su akelėje išgraviruota mono
grama. Sužadėtuvių iškilmių 
dieną žudą išrinktajai dova
nodavo sužadėtinis. Jei san
tuoka neįvykdavo, sužadėtu
vių žiedą derėjo grąžinti. Ta
čiau jei sužadėtinė gaudavo 
dovanų ir kitų žiedų, juos 
gražinti nebuvo būtina. 

Žiedus puošiančius brangak
menius gaubė ir gaubia dau
gybė prietarų, kurie stebėtinai 
gajūs. 

Reikia pabrėžti, kad gerą 
skonį turinti moteris paiso ne 
brangakmenio „stebuklingų 
savybių", o pagalvoja apie tai, 
ar dera žiedas prie jos dra
bužių, ar tinka tai progai, die
nos metai ir apskritai — jos 
stiliui. 

Matyt žiedai visada bus po
puliarus. Tačiau jų tikroji 
vertė priklauso ne nuo aukso 
kiekio ar brangakmenio dy
džio, bet nuo grožio. O grožį le
mia žiedo juvelyrika ir tai, kas 
jį amvi... 
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PRAŠO PATIKSLINTI 

b.m. birželio 14 d. „Mūsų 
šeimose" skyrelyje buvo iš
spausdintas straipsniukas 
apie dr. Simoną V. Žmuidziną, 
pasinaudojant ..The Ameri
can Board of Orthodontics" in
formacija. Dr. Žmuidzines at
siuntė papildomų žinių ir 
prašo informaciją patikslinti. 

J is yra Vytauto ir Izabelės, 
gyv. Rochester, NY. sunūs, bu
vęs Šveicarijos Lietuvių Ben
druomenes vicepirmininkas, 
daktaras nuo 198") m . o orto-
dontas nuo 1988 m.; baigęs 
Ohio State universitetą ir atli 
kęs Specialybės rezidontūr.'i 
tame pačiame universitete. 
Jau 9 metus dirba Lausanno. 
Šveicarijoje. 1997 m. ..The 
American Board of Orthodon 
ties" jo darbą aukštai įvertino. 
suteikdama specialų žymenį 
— „Diplomate of The Ameri
can Board of Orthodontics". 

Dr. S. Žmuidzinas yra Ame
rikos ir Europos ortodontų 
sąjungų narys, taip pat Phi 
Beta Kappa (Ne** York uni
versiteto* narys. 

Pagal ..The American Board 
of Orthodontics" pranešima, 
jis sėkmingai išlaikė išplėstinį 
..ABO" egzaminą ir dabar yra 
,.ABO" pripažintas („Board 
Certiftod"). ..ABO' taryba 
„American Dental Associa-
tion" laikoma vienintele serti-
fikavimo ortodontų specialybei 
taryba. 

REMS DAUGIAVAIKES 
IR NEPASITURINČIAS 

ŠEIMAS 
Siekdama skatinti gimsta

mumą. Lietuvos vyriausybe 
nutarė nuo kitų metų pradžios 
labiau remti daugiavaikes ir 
nepasiturinčias šeims. 

Nuo 1998 m. sausio 1 d. už 
keturis vaikus iki 16 metu, 
taip pat vyresnius, kol jie 
baigs dieninę mokymo įstaigą, 
bus mokama vieno minima
laus gyvenimo lygio 'MGL 
dydžio pašalpa per mėnesį. 
Pašalpa bus didinama 0.3 
MGL už kiekvieną paskesnį 
vaiką. 

Taip pat nustatyta, kad ne
pilnamečiams vaikams iš jų 
tėvų išieškomi alimentai turi 
būti ne mažesni kaip U.5 MGL 
kiekvienam vaikui, pranešė 
vyriausybės spaudos tarnyba. 

Iš vyriausybes rezervo fondo 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai nutarta skirti lė
šas, kurių reikia nepasiturin
čių šeimų vaikams nemoka
mai maitinti per šias vasaros 
atostogas organizuojamose po
ilsio stovyklose. 

1998 m. biudžeto projekte 
numatyta dukart daugiau lėšų 
skirti socialiai remtinų šeimų 
vaikams maitinti mokyklose. 
Suma didinama iki 80 mln. 
litų. 

Socialines apsaugos ir darbo 
ministerijai pavesta kartu su 
kitomis sudomintomis institu
cijomis paspartinti Šeinių rė
mimo ilgalaikės programos 
rengimą ir šių metų pabaigoje 
jos projektą pateikti vyriausy
bei. 
GIMSTA DAUGIAU VAIKU 

Š. m. sausio — balandžio 
mėnesiais natūraliai gyven
tojų Lietuvoje sumažėju 1,668, 
praneša Statistikos departa
mentas. 

Vien balandžio mėnesį na
tūraliai žmonių sumažėjo tik 
28. 

Šiemet neigiamas natūralus 
gyventojų prieaugis daug ma
žesnis nei pernai sausio-ba
landžio mėnesiais, kai na
tūraliai gyventojų buvo suma
žėję 2,838. 

Per keturis šių metų mė
nesius iš viso gimė 13,126 
kūdikiai, o mirė 14,794 žmo
nės. Šiemet gimė 45 kūdikiais 
daugiau nei pernai per keturis 
pirmuosius mėnesius. 

Sausio-balandžio mėnesiais, 
palyginti su 1996 m. Tuo pa
čiu laikotarpiu, sumažėjo mir
tingumas — šiemet mirė 1.125 
žmonėmis mažiau. 

Per keturis šių metu mė
nesius susituokė 235 poromis 
mažiau, o išsituokė 129 poro
mis mažiau nei pernai per tą 
patį laikotarpį. 

Gegužės pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3 mln. 705.500 gyven
tojų — 1,714 mažiau nei metų 
pradžioje. 

JAUNAVEDŽIAI 
TUOKSIS TEATRE 

Keliolikos Alytuje susituo
kusiu jaunavedžių santuokos 
buvo registruojamos naujoje 
vietoje — miesto teatro fojė. 
Tokiu būdu nesančių Santuo
kų rūmu problemą sugalvojęs 
spręsti miesto vicemeras Kęs
tutis Miliauskas sakė. jog tai 
tebuvo eksperimentas. 

Iki šiol alytiškių santuokos 
buvo registruojamos miesto 
savivaldybes posėdžiu salėje, 
kuri buvo ir nejauki, ir nepa
togi. 

Lipdamos siaurais sales 
laiptais, nuotakos nuolat klu
pinėjo, o Civilinės būkles aktu 
įrašų skyriaus darbuotojos su
laukdavo nepelnytų priekaiš
tų dėl santuokoms registruoti 
netinkamų patalpų. 'LR) 

• T r u m p i a u s i a L ie tuvos 
sausumos valstybinė siena — 
110 km ilgio - yra su Lenkija 

m m m m m m 
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Švenčių metu-
Džiuglu ar liūdnu laiku./ 
Prašome nepamiršti " 
Lietuvos vaikų. 

ssr?-
Galima padėti našlaičiams, invalidams vaikam* 

ir daugiavaikėms šeimoms: 
i. atsiunčtant auką; 
2 paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant 

S20.00 oer mėnesį; 
3. per ..Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba 

suaarant savo siuntinį. 
Labai ačiū ..Saulutė", 419 VVeidnef Rd; BuKato Grova, IL 60089 

Tel. (847) 537-7949, TAXID #36-3003339 

Vytis Travel 
40-24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

1-800-77-VYTIS 
Internet http://www.traTelflle.com/get/Ttoura.htinl 

1 997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ IR ATGAL 

UNITED INSURANCE BROKERS INC. 
5680 N MILVVAUKEE AVE C H I C A G O IL (>0b46 

773 775 0303 

Pigi apdrauda per žymias draudimo bendroves 

* AUTO * SVEIKATOS * INVALIDUMO 
* NAMŲ ' GYVYBĖS * VERSLO 

Iš New York (JFK) $750 

Iš Detroit $778 

Iš Chicago $778 

$916 

š Tampa, Orlando $ 8 0 0 * 

Iš Los Angeles 
ir San Francisco 

MES StOLOME 'Investicijas 'Individualias persijos sąskaitas (IRA) 
ATVYKITE IR SUSFAiŪNKnE SU MOŠŲ PASCLYMAJSI 

Mes aDdrauažiame visus vairuotojus, nepaisant jų vairavimo rekordo. 
Mes kabame ir lenkiškai 

*$800 birželio 10-23 d.; $860 birželio 24-r-gp. 31 d. 

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų-AV miestų. 
Vietų skaičius ribotas. 

i* 

TRANSPAK 
Knygos s iunč i amos Jūsų p a s i r i n k t a i 
bibl iotekai a rba pr ivač iam asmeniu i į Lietuvą, 
£.59 sv„ minimumas $25.00. 

Siuntiniai į Lietuvą L A I V U arba O R U . 
Pinigai p e r v e d a m i do l e r i a i s per 2 - 5 d i e n a s . 

Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-. $98.-
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

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

Tel. 773-581-8500 

• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKEFOR 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgal) uždaryta 

aflanta 
IMPORT-EXPORT, Inc. 

* Siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją Lenkiją, 
Ukrainą, Kaliningrado sr, Maskvą, Peterburgą 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybes maisto produktų siuntiniai; 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse 
* Persiunčiame automobilius, detales, baldus, 

komercines ir labdaros siuntas; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratesimo 

dokumentus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus. 
* Parduodame dovanas (porceliano, keramikos) 
* Tik $0.59 už svarą, siunčiant knygas 

MŪSŲ ADRESAI: 
12301 New Av, Suite D 2719 Wcst 71 Street, 
Lemont, IL 60439 Oricago, IL 60629 
Tek *3a-243-l«S Tek 773-434-2121 

JŪSŲ PASLAUGOMS MUŠU ATSTOVAI: 
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-223-2617, PTTTSBURGH 412-381-6281 
FLORIDA 800-533-2121 EaL 3353, LTTHUAN1A 736336 

Nemokamas tcll-—»-T7S-SPTO 

1 

J 

NUO VASAROS SAULĖS VISKAS TIRPSTA 
T i r p s t a Ir k n y g ų k a i n o s . . . 

VASARINIS KNYGŲ 
IŠPARDAVIMAS 

. . D R A U G E " P O V I E N Ą D O L E R Į ! 
Pirkite siuntimui į Lietuvą 

per TRANSPAK 
..Spaudos vajus Lietuvai". 

rEn*% 
s 

CLASSIFIED GUIDE M I S C E L L A N E O U S 

STASYS COA/STRUCTION 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

°2*L ft: 
REALMARTII. Inc. 
6602 S. PuiaaU Rd. 
Chkago.ll. 60639 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bus.7734aV6100 
Fw. 773^av»97 Pas* 7734064307 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

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

Stataus darbai, rūsių, vonių ir virtu
vių įtangirnaa; prisamai; karani-
kosplyteles; „aon^sr, „soMar, 

„decka*, „gutters, ptukili huaVHpsr 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudmą. 
S.SafMda Tel. 830-241-1912 

ACCENT REALTY 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

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

KMIEaK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Ardter Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773*284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

MISCELLANEOUS 

1 mieg. butas 67 & Kadzie 
apyl. $355 į mėn. + „aecurity". 
Tai. 778-778-1481. 

Išnuomoki 1 mieg. kambarį 
naujame name. 
$75 į savaitę. 

Kreiptis: 
Vladas: 708-594-1184 

Brtghton Parko apyl. iinuornojamas 
2 misa. butas; pirmas aukštas; 
kilimai, modemiškai įrengtas. 

$350 į mėn. + „utiHttes", 
..Security deposit" reikalinga. 
Kreiptis: 7 7 3 - 4 7 6 - 9 0 7 8 

Tvarkinga seimą 

gali prižiūrėti žmogų, 

gyventi kartu ir tvarkyti namus. 

Tel. 773-883-1391 

DĖMESIO I 

Sunny HiHa, FL parduodamas 

didelis sklypas pačiam lietuvių 

centre, Ambassador gatvėje. 

Tel . 708-687-3945 

Puiki proga gražiai (stkurl seimai 
teisetai atvykusiai iš Lietuvos. 

Reikia vieno asmens pajėgaus sody
bos priežiūrai, kito- virtuvėj, namų 

ruošoj ar prie ligonių. Kreiptis: V I a 9 t 
Joeaph, P.O. Boc 156, Trcrnpson. CT08Z77 

Best job and salary is yours if you 
love children, clean well and speak 

English. References needed. 
Call my office, tel. 630-466-7828 

HELPVVANTED 

One fui time lquor 
store-iounge caahier, 

6600 S. Kedzie 
TeL 773-925-6284 

vvasrsngnfi, u.o. sss/vs), MnascsjsnG; 
bsndrovSs ssvInftnRac, ieško darbininko, 
kuris gautų vietą gyventi veltui už namo 

priežiūrų, valymą ir mažus remonto 
darbus >$5 i vai. už. "tandscaptng" darbą: 

žoles pjovimą, kiemo varymą, aplinkos 
tvartėymą. KrakttJs: tsL 200-244-2373 

laikome 2 darbininkų, su šeima 
ar be, valyti komercinius pastatus. 

Reikalavimas: žalia kortelė ar 
darbo leidimas. $425 „gross" į 

sav. Padėsime surasti butą. 
SksrnMnS: 773-737-0032 

55 m. moterta gel slaugyti 

senėtus, prižiūrėti vaikus ir 

gyventi kartu. Angliškai nekalba. 

Tet 773-737-5804 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS. ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

DRAUGO RĖKIAMA 

IX Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo 

Kongresas 

Liepos 18 ~ 27 — Cape Cod, MA 

z \ 

3s5S&5=* Sava i t8a , in la i 
Penktd., šeštd., sekmd. 

$195 
Banketas vyks 

Tara Hayannis Hotel A Resort 
Bilietai-S45 - Stalas (10 asmenų) - $400 

Informacijai prašome skambint: 
Žara Biettus - (617) 731-2269 iki Kepo* 18 d. 

IX PLJK • PO Box 2S3 • Manhasset, NY 11030 
(516) 358-6103 • pljk@earthlink.net 

http://home.earthlink.nety-pljk 
Čekius ra<vti ..IX Vy'orld l.ithuanian Youth Con r̂ess" vardu 

PAMINKLAS 
ČERNOBYLIO AUKOMS 
Vilniuje, Sapiegos ligoninės 

parke, birželio 25 d. atideng
tas ir pašventintas paminklas 
Černobylio aukoms. Figūrinę 
kompozociją is granito sukūrė 
vilnietis skulptorius Lionginas 
Virbickas. Paminklą pašven
tino monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas. 

Sapiegos ligoninėje veikia 
Černobylio medicinos centras, 
kur teikiama pagalba žmo
nėms, dalyvavusiems likvi
duojant Černobylio atominės 
elektrinės avarijos padarinius. 
Prieš vienuolika metų šiems 
darbams buvo išvežta apie 
7,000 Lietuvos gyventojų. IŠ jų 
265 jau yra mirę ir didelė da
lis šių mirčių vienaip ar ki
taip susijusios su buvimu 
Černobylyje. Daug černoby-
liečių turi rimtų sveikatos 
problemų. 

Paminklas atominės trage
dijos aukoms Sapiegos ligoni
nes parke pastatytas Lietuvos 
judėjimo „Černobylis" iniciaty
va už pačių černobyliečių su
kauptas lėšas. 
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NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Belmont Larą m ie 
5150 VV. Belmont 
T e l . 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

Belmont /Ccnt ra l 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

N o r t h S I d c 
3000 N . Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801 VV. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

P A V A S A R I O 
K A I N O S 

T e n I r a t g a l 
V i l n i u s $740 
Riga $788 
T a l l i n n $797 
M i n s k $740 

| v i eną puse 
V i l n i u s $506 
R i g a $526 
T a l l i n n $535 
M i n s k $506 

J K S CONSTRUCnON 
„Shingle" stogai ir visų rusių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tai. 630-S69-2658 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto Įsidaaa, 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

AMBERCONSTRUCIMNCO. 
Dengiami stogai, kalamas ..skrnng", 
atjekami cemento, „ptumbing* bei 

kiti narnų remonto darbai. 

Tat: 773-767-1926 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUOBsAS. 

Agentas Frante Zapoks ir Off. Mgr. 
S. Karte kaba tstuviakai. 

FRANKZAPOUS 
3208>/,W«stS* 

Tai. (708) 4244664 
(312) 5614664 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomB. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2348 W 681h Street 
Tai.: 773-776-1486 

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

ALLCARE 
Emptoyment Agency 

Tel. 312-736-7900 

VVAGNER 
MASINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 

TYPEWRITERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 

5610 S. Pulaeki Rd. 
Tel. (773)581-4111 

PARDUODU AUDI 5000 8 
1987 m. AUTOMATAS 

148,000 mylių, 
Kaina $1,400 

Ta i 773-828-S281 

Nebrangiai parduodu šulo. 
AUDI 1988 m. CS5000 
TSi 708-448-7286 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 VV. 63 S t 
Tel. 773-776-8998 

http://www.traTelflle.com/get/Ttoura.htinl
http://Chkago.ll
mailto:pljk@earthlink.net
http://home.earthlink.nety-pljk


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

LIGONINES 
SĄSKAITOS 

Patikrinkite savo ligoninės 
ir daktarų sąskaitas. Šiais 
modernios technikos laikais 
viskas skaičiuojama kompiu
teriais ir rodos, neturėtų būti 
jokių klaidų. Juk kompiute
riai klaidų nedaro! Tačiau 
žinokite, kad kompiuteriai ir 
kitos aukštosios technikos 
mašinos yra tiek teisingos ir 
geros, kiek žmogus, kuris su 
jomis dirba. Jei kompiuterio 
valdytojas paspaus ne tą, 
numerį ar raidę, tai jūsų 
sąskaitos ar pranešimai bus 
klaidingi. Pavyzdžiui paim
kime šį atsitikimą. 

Ilgai netruko, kol Pam 
Brown ir Kathleen Cordova 
surado dideles klaidas savo 
kliento sąskaitoje. Ligoninė 
reikalavo užmokėti po 17 dole
rių už valandą automatinio 
pulso matuotojui priskaičiuo
jant po 57 vai. per vieną 
dieną. Taip pat iš jo reikalavo 
po 44 dolerius už valandą už 
kvėpavimo ventiliatorių, šį 
kartą 36 valandas per dieną. 
Bet klaidos nesiribojo tik ne
tiksliu valandų skaičiumi. 
Buvo reikalaujama dvigubai 
užmokėti už daug vaistų ir 
privatų kambarį, kai tuo tar
pu jis buvo dviejų lovų kam
baryje. Per keletą valandų 
Brown ir Cordova išbraukė 
daugiau kaip 1,000 dolerių iš 
to kliento ligoninės sąskaitos. 
Jos dabar tikrina dar kikus jo 
permokėjimus, siekiančius 
nuo 4,5000 dol. iki 5,000 dol. 
Nors ta sąskaita yra didesnė 
negu vidutinio paciento, vis 
tieit~Uii kelia įtarimą, sako 
Brown, kartu su Cordova turi 
įstaigą „Cordova-Brown", La 
Canada-Flint, CA. 

Kai šios moterys pradėjo 
medicininių sąskaitų patikri
nimo patarnavimus pereitais 
metais, jos surado, kad vidu
tinėje 10,000 dol. ligoninės 
sąskaitoje yra nuo 900 iki 
1,300 dol. permokėjimų. Ir, 
neatrodo, kad jų patirtis būtų 
išskirtinė. 

Daug tyrimų, pravestų pri
vačių įstaigų ir U.S. General 
Accounting Office, parodo, 
kad ligoninės sąskaitose daž
nai pasitaiko klaidų, ypač yra 
tose, kurios apima daug pa
tarnavimų ir vaistų. Nėra dar 
statistikos, kaip dažnai klai
dos pasitaiko, nes tyrimai 
neapėmė visų ligoninių patar
navimą, bet faktas lieka fak
tu, kad sąskaitose pasitai
kančios klaidos yra normalus 
reiškinys ir kad tos klaidos 
yra naudingesnės daktarui 
bei ligoninei, o ne pacientui. 
Sakoma, kad klaidos pasitaiko 
ne dėl blogų norų. 

Yra nemažai veiksmų, kurie 
padaro medicinines sąskaitas 
problematiškomis. Pvz., są
skaitos, kur eilutės yra su
rašytos arti viena kitos, nau
dojant kalkinį popierį. Dakta
ras pažymi kodą ir įrašo ke
letą pastabų. Viršutinis lapas 
gali būti lengvai įskaitomas, 
bet kopijos, kurios siunčiamos 
sąskaitybininkams ir kartais 
už ligoninės ribų esančioms 
firmoms, dažnai yra sunkiai 
įskaitomos. Jei sąskaita 
neaiški, tarnautojas daž
niausiai parašo didesnę sumą 
už padarytą patarnavimą, nes 
jis dirba daktarui ar .'igoni-
nei,o ne jums. Pabuvus ligo
ninėje, sąskaitos išauga, nes 
daktarai dažnai prirašo patar
navimų, kurių pacientas ne
gauna, pvz., daktaras gali pri
rašyti vaistų skausmui ma
žinti prieš išeinant iš ligo
ninės. Tai leidžia gailestingai 
seseriai, reikalui esant, tuos 
vaistus duoti pacientui. Bet 
jei pacientui tų vaistų nerei-

DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m. liepos men. 5 d. 

kia, jis jų neima, vienok dak
taro leidimas yra jau įrašytas 
į paciento ligos lapą ir są-
skaitybininkas gali tai įrašyti 
į sąskaitą, jei nėra aišku, ar 
pacientas tuos vaistus gavo, 
ar ne. 

Be to, yra daugybe kodų nu
merių, rodančių, kas buvo pa
cientui padaryta. Jei sąskai-
tybininkas netyčia sukeičia 
tuos numerius, tada vėžio 
operarija gali būti suprasta 
kaip kosmetinė operacija ir 
jūsų apdraudėjas atsisako už 
tai mokėti. 

Cordova ir Brown yra vie
nos iš nedaugelio firmų JAV 
pradėjusių medicininių są- „Lietuvos Vaikų vilties* globojami vaikai su atvažiavusia Shriners ligoninėje stažuotis gyd. Vida Meškiene. Iš 
skaitų peržiūrėjimo verslą, kairės: Ramonas. Robertas, Judita, dr. Meškiene ir Jolita. 
kurio tikslas yra atrasti ir pa
taisyti daktarų bei ligoninių 
sąskaitose pasitaikančias klai
das. Daugelis tų firmų nerei
kalauja iš kliento užmokesčio 
už sąskaitų peržiūrėjimą, ne
bent yra atrandama klaida, 
kuri naudinga pacientui. To
kiu atveju jūs turite firmai 
užmokėti mokestį, lygų pusei 
to, ką sutaupysite, mokėdami 
medicininę sąskaitą. Bet dau
gelis tų firmų netikrina medi
cinos sąskaitų, mažesnių 
negu 2,000-10,000 dol. 

Jei norite sutaupyti pinigų 
ir peržiūrėti sąskaitas patys, 
čia keletas patarimų. 

1. Gaukite sąskaitą, kurioje 
viskas yra smulkiai surašyta. 
Dauguma pacientų gauna tik 
bendrą sumą, apimančią daug 
patarnavimų, kurie, jei būtų 
visi surašyti, apimtų vieną ar 
du puslapius. Jūs galite pa
prašyti detalios sąskaitos, ku
rioje būtų pažymėtas kiekvie
nas patarnavimas.'r 

2. Patikrinkite pirmiausia 
aiškiausius dalykus. Smulkiai 
surašyti patarnavimai gali 
apimti 20-40 puslapių, bet yra 
lengviau juos patikrinti, ieš
kant pirmiausia paprastų da
lykų. Pv., patikrinkite ligo
ninėje buvimo datas. Pasitai
ko atvejų, kad iš paciento 
prašoma užmokėti už kam
barį, prieš jam atvykstant į li
goninę, ar jau ją apleidus. 
Pasitaiko, kad iš paciento 
prašoma užmokėti už du kam
barius per tą patį jo ligoninėje 
buvimo laiką. Jei jums reikia 
užmokėti už „surgical suite", 
tada nereikia mokėti už pa
prastą kambarį tuo pačiu lai
ku. 

3. Peržiūrėkite sugrupuotus 
patarnavimus. Daugelis są
skaitų duoda vieną bendrą 
sumą už suteikiamas standar
tines priemones (supplies), 
kurių reikia visiems pacien
tams, esantiems panašioje si
tuacijoje. Pvz., ligoninė gali 
turėti standartinį „labor and 
delivery pack" gimdančioms 
moterims, kuris apima eilę 
patarnavimų ir medicinos 
priemonių, reikalingų kiek
vienai gimdyvei. Bet pasitai
ko, kad pacientes gauna 
sąskaitas, apimančias bendrą 
patarnavimų paketą ir dar 
yra atskirai prašoma už
mokėti už visas atskiras prie
mones. 

4. Būkite pasiruošę. Jei ei
nate į ligoninę ne staigios ne
laimės ištiktas, galite iš anks
to pasirūpinti, kad jūsų buvi
mas ligoninėje nebūtų toks 
brangus, paskambindami sa
vo apdraudėjui. Paklauskite, 
kiek jūsų buvimas ligoninėje 
kainuos. Paprašykite pata
rimų, kaip sutaupyti pinigų; 
kadangi tų sutaupytų pinigų 
didelė dalis teks apdraudėjui, 
jis mielai jums padės savo pa
tarimais. 

reikėtų pasamdyti firmą, kuri jams neaiškūs, nes kai kurie 
specializuojasi medicinos są- jų veikia kaip ir mokėjimo sis-
skaitų peržiūroje. Professio-
nals, Downers Grove, IL,gali 
jums tokią firmą nurodyti. 
Arba jūs galite rasti tų firmų 
adresus telef. knygose „Me-
dical Claims Processing Ser
vices". Prieš samdydami fir
mą, sužinokite, kaip ir kiek 
jums teks mokėti ir kiek ilgai 
užtruks jūsų sąskaitos per
žiūrėjimas. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997-4-11. 

NAUJAS 
MOKĖJIMO BŪDAS 

Šiais laikais daug mokėjimų 
atliekama elektroniniu būdu. 
Elektroniniai mokėjimo būdai 
yra labai patogūs, bet vartoto
jai turi žinoti, kaip jais nau
dotis. 

Vartotojas atskuba į benzino 
stotį, pamojuoja mažu juodu 
dalykėliu (wand) ir benzino 
pompos skaičiukas rodo, kad 
viskas yra tvarkoje, jis gali 
įsipilti į savo automobilį. To
kia scena atrodo lyg iš filmo 
„The Jetsons" ('60 metais vai
kams rodomos programos apie 
gyvenimą ateityje), bet tai yra 
šių dienų tikrovė. Mobil ben
zino stotys jau įvedė „Speed-
pass", kas įgalina pirkėją ma
žu elektroniu prietaisėliu, pri
kabintu prie jo rakto gran
dinėlės, pamojuoti pompai, 
kuri nusiunčia elektroninį 
signalą į banką ir atgal, įrašo 
skolą į kredito kortelę ir 
leidžia pumpuoti benziną į 
savo automobilį, nepasikal
bant su stoties tarnautoju, ar 
tik perbraukiant kredito kor
tele per specialų įtaisą pom
poje. Šis Mobil mokėjimo bū
das yra dalis naujos bangos 
elektroninių mokėjimų siste
moje. Bet ar tai padeda žmo
nėms, ar kenkia? Šių metų 
pradžioje daug didžiųjų 
bankų, jų tarpe ir Bank of 
America, Great Western bei 
Chase Manhattan, išsiunti
nėjo plastikines korteles savo 
klientams, kurie turi automa
tiškas „teller cards" (ATM). 
Šitos naujos „check cards" gali 
būti naudojamos paimti pi
nigų iš automatiškų pinigų 
mašinų (automated teller ma-
chines), taip pat jos gali tar
nauti, kaip ir jūsų čekių 
sąskaita (checking account), 
nes tą kortelę priima milijo
nai prekybininkų ir nieko 
daugiau nereikia, tik per
braukti ja (swipe) ir pasi
rašyti. 

Bet visa tai yra tik pradžia! 
Greit pasirodys „stored value" 
kortelės, kurias galima bus 
naudoti, kaip keliautojų (tra-
velers) čekius. O kiek dar 
elektroninių mokėjimų sis
temų yra „cyberspace"? Tie 
nauji produktai žada pato
gumą, nes įgalina mokėti už 

temos praeityje. Nepaisant 
visų aukštos technikos ste
buklų, pvz., „speed pass" pri
lygsta paprasčiausios kredito 
kortelės naudojimui. Jei kas 
pavagia jūsų „wand". esate 
daugių daugiausia atsakingas 
tik už 50 dolerių, taip, kaip ir 
kredito kortelės atveju. 

Bet kitos naujos mokėjimo 
sistemos, ypač „check cards" 
laikosi skirtingų taisyklių, su 
kuriomis vartotojai dar nėra 
susipažinę. Bankai pradėjo 
siuntinėti šias korteles savo 
ATM kortelių savininkams be
veik prieš metus. Bet tik ke
letas tų bankų kartu atsiuntė 
ir informaciją, kuo šitos kor
telės skiriasi nuo vadinamų 
debito kortelių, kurias naujos 
kortelės pakeitė, arba kuo jos 
skiriasi nuo kredito kortelių, į 
kurias jos yra panašios. Dėl to 
daug žmonių galvoja, kad 
plastikinė ATM „pakaitalo 
kortelė", kurią jie gavo iš ban
ko, veikia kaip ir senoji, ku
riai reikia sunkiai atspėjamo 
PIN (personai identification 
nr.). Kiti žmonės, pamatę 
naujose kortelėse Mastercard 
ar Visa logo, galvoja, kad jos 
yra saugesnės ir užtikrina, 
kad, jei jos būtų pavogtos, jie 
nebūtų atsakingi už daugiau 
nei 50 dolerių. Nei viena, nei 
kita samprata nėra teisinga. 
Ir žmonės, kurie nežino skir
tumo, gali būti brangiai nu
stebinti. 

Dar yra naudotojų, kurie 
nesupranta, kad „check card" 
yra „off-line" produktas, t.y. ja 
padarytos tranzakcijos gali 
praeiti, bet gali tekti už jas 
užmokėti mokestį, kaip ir 
„bounced checks" atveju, kai 
neturima pakankamai pinigų 
čekių sąskaitoje. „Check 
cards" yra reguliuojamos 
mažai žinomo įstatymo, vadi
namo „Regulation E", kur yra 
išvardintos vartotojų teisės ir 
atsakomybės, darant elektro
ninius mokėjimus. Kredito 
kortelės savininko atsako
mybė yra apribojama 50 dole
rių, jei kredito kortelė yra 
dingusi ar pavogta, nors jūs ir 
ne taip greitai pranešėte, kad 
ji pavogta ar dingusi. Tuo tar
pu apie „check card" dingimą 
turite pranešt; laike 2 dienų, 
jei norite, kad jūsų atsako
mybė už ją padarytus pirki
nius neprašoktų 50 dolerių. 
Jei ilgiau kaio 2 dienas už-

delsiate, jūsų atsakomybė gali 
pakilti iki 500 dolerių. Jei 
nežinote, kad kortele yra din
gusi? Turite per 2 dienas 
pranešti nuo to laiko, kai pa
stebėjote, jog „check card" yra 
dingusi. Yra labai svarbu sek
ti banko pranešimus, nes, jei 
nepranešate bankui apie ne
leistiną jūsų „check card" nau
dojimą per 60 dienų nuo ban
ko pranešimo (statement) ga
vimo dienos, atsakomybė pasi
daro tiesiog neribota. Jei va
gis iššluos jūsų banko sąs
kaitą ir išnaudos kredito kor
telės nustatytą ribą, įstatymai 
jau mažai ką begali padėti, 
kad apsaugotų jūsų pinigus. 
Kai kurie bankai, pvz., Chase 
Manhattan, bando savo klien
tams padėti sekti suktus jų 
kortelių panaudojimus, tikri
nant jų „check credit" padary
tas išlaidas, taip, kaip jie tik
rina kredito kortelėse pada
rytas išlaidas. Ir tada, jei pas
tebi, jog kortelė buvo neįpras
tais būdais panaudota, jie pa
skambina klientui ir pasitei
rauja, ar tas panaudojimas 
buvo teisėtas. Bet ne visi ban
kai duoda tokį patarnavimą ir 
mažai klientų nusivokia apie 
riziką, susijusią su „check 
card". Specialistai sako, kad 
žmonės dar nėra pripratę prie 
tų visų elektroninių mokė
jimų. Yra daug žmonių, kurie 
visai netikrina savo bankų 
pranešimų, arba išmeta pirki
nių sąskaitas. Jūsų atsako
mybė 500 dolerių, ar tiesiog 
neribota, yra didelis skirtu
mas nuo to, prie ko žmonės 
yra pripratę, t.y. 50 dolerių. 

įvairios kortelės elektroni
niais metodais palengvina pir
kimą, taip pat ir pinigų 
išleidimą. Tačiau skaičiuoti 
reikia ne tik grynus dolerius, 
bet juo labiau elektroniniu 
būdu užrašytus ir jūsų iš
leistus. Todėl turintieji visus 
šiuos pinigų leidimo palengvi
nimo būdus skaitykite bankų 
pranešimus, skaičiuokite dole
rių sumas ir ypač saugokite 
tas „pasakiškas" korteles. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997.06.17. 

Aldona Šmulkstienė ir 
Birutė Jasa i t ienė 

• • • • • • • • 

• 1933 m- liepos 16 d., per 
skridę Atlanto vandenyną, Vo
kietijoje žuvo narsieji lietuviai 
lakūnai Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas. 

5. Ieškokite pagalbos! Jei jūs prekę ar patarnavimą be 
nesuprantate savo daktaro ar grynų pinigų kišenėje ir be 
ligoninės sąskaitos, bet įta- naudojimo brangios kredito 
riate, kad jums teks per- kortelės. Tačiau šie nauji pro-
mokėti, pagalvokite, ar ne- dūktai yra dar labai vartoto-

Musų mif lam Bičiuliui 
A t A 

KAZIMIERUI LIETUVNINKUI 
mirus, žmonai ADELEI, dukrai ŽIBUTEI, sūnums 
VYTENIII ir GINTARUI su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

A. Burokas 
D. Misiulis 
V. Graužinis 

A.tA. 
ONA DECKYS-DETZKIS 

Milašiūtė 
Gyveno \Varsaw. 1N. 
Mirė 1997 m. liepos mėn. 2 d., sulaukusi 95 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: duktė Lisa Barkus, žentas Vytas; sūnūs: 

John. marti Edith. Alfred. marti Janet, Herraan, marti Mary, 
Albert. marti Karen; 17 anūkų, i9 proanūkų; Lietuvoje brolis 
Gabrielius Milašius su šeima ir daug dukterėčių bei sūnėnų. 

Velionė buvo žmona a.a. John ir motina a.a. Joann Gude
lis. 

Velione pašarvota liepos 4 d., penktadienį nuo 3 iki 9 v.v. 
Modeli Funeral Home laidojimo namuose, 7710 S. Cass Ave., 
Danen. IL. 

Laidotuves įvyks liepos 5 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėta į Our Lady of Peace para
pijos bažnyčią. 701 Plainfield Rd.. Darien,kurioje bus aukoja
mos 11 vai. ryt° gedulingos šv. Mišios už veliones sielą. Po 
Mišių velionė bu.s palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnūs, žentas, marčios, anūkai, 
proanūkai, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt Modeli Funeral Home. Tel. 630-852-
3595. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL. D IRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT 0THER 
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENTTO UTHUANIA 
4330 So. Cali fornia 4605 So. Hermi tage 

ALL PHONES _ 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

CICERO 5940 VV. 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST. 
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 -708-652-5245 

David Gaidas. Jr 
& famiiy 

CAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwcst Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

file:///Varsaw


DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m. liepos men. 5 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

L a b a i d ž i a u g i a m ė s , kai 
skaitytojai atsiunčia ,.Draugo" 
laimėjimų bilietėlių šakneles 
ir auką, bet dar smagiau, kai 
jie pareigingai užrašo savo pa
vardę ir adresą ant kiekvienos 
Įaknelės. Kitaip tą tur i pada
ryti mūsų administracijos tar
nautojos, o jos ir taip turi pil
nas rankas darbų. 

P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r e 
v e i k i a n t i d o v a n i n i ų p r e k i ų 
k r a u t u v ė l ė „ A s t r a " padova
nojo gražių laimikių ..Draugo" 
vasaros šventei, kuri bus rug
pjūčio 3 d. t. marijonų sode, 
Čikagoje. Labai ačiū! Deja, 
dar daug laimikių reikia, kad 
neliktų jokio tuščio bilietėlio. 
Ar galite padėti? 

V y t e n i s i r Sofija S t a t k a i , 
North Riverside, IL. ,.Draugo" 
vasaros šventės laimėjimams 
padovanojo malonių laimikių. 
J iems nuoširdžiai dėkodami, 
kviečiame ir kitus mūsų skai
tytojus pasekti šiuo pavyz
džiu. 

A lena G r i g a i t i e n ė , St. Pe-
tersburg. FL. grąžindama 
..Draugo" laimėjimų bilietėlių 
šakneles, ne tik atsiuntė 10 
dol.. bet dar pridėjo 100 dol. 
auką. Už tokią gražią dovaną 
tariame dėkui! 

P a s i ž i ū r ė k i t e į l a ikrodį ! 
Visi žinome, kad šiame krašte 
yra kelios ..laiko zonos". Net 
taip netoli nuo Čikagos esan
čios Michigan valstijos laik
rodžiai rodo vieną valandą 
vėliau... Taigi, d a r k a r t ą pri
mename, skambinantiems į 
..Draugo" redakciją ar admi
nistraciją: valandos yra — Či
k a g o s l a iku — nuo 8:30 iki 
4:30. Tik tuo laiku telefonu at
siliepiama. 

Dr . L e o n a s S e i b u t i s vėl 
išvyksta i Lietuvą dirbti Vil
niaus klinikinėje ligoninėje. Jo 
kabinetas bus uždarytas nuo 
liepos 15 iki rugsėjo 15 d. Rei
kalui esant, pacientai prašomi 
skambinti: 708-448-5545. 

L i u b o m i r a s (ne Liudas) 
B i c h n e v i č i u s , buvusio popu
liaraus šokių muzikos orkes
tro vadovas, neseniai Lietuvių 
operai Čikagoje dovanojo 
puikų pianiną. Patiksliname 
Operos valdybos pateiktą ne
tikslumą, išspausdintą žinu
tėje birželio 27 d. 

Visi norime būti laimingi, 
t.y.. ką nors laimėti, todėl per
kame loterijų bilietus, per
kame ir laimėjimų bilietėlius, 
platinamus įvairiuose lietu
viškuose renginiuose: ne tik 
parsinešame malonų laimikį 
• žinoma, tik tie laimingieji), 
bet kartu paremiame vertingą 
tikslą. „Draugo" vasaros šven
tėje rugpjūčio 3 d. taip pat bus 
laimėjimų stalas, bet dar jis 
apytuštis. Malonėkite pasidai
ryti savo namuose, atrasti 
gražių laimikių ir juos padova
noti „Draugui". Administraci
ja priima kasdien, nuo 8:30 
vai. r. iki 4:30 vai. p.p. 

L i t h u a n i a n Mercy Lift šį 
rudenį vėl ruošia šaunų, gali
ma sakyti — nežemišką — po
kylį. Kodėl „nežemišką"? Dėl 
to, kad jis vyks „Spirit of Chi-
cago" laive. Pokylis rengiamas 
spalio 4 d„ 6 vai. vak., visas 
pelnas skiriamas būtiniau
siems vaistams ir medicininei 
aparatūrai įsigyti ligoninėms 
Lietuvoje, tad ir pokylio pava
dinimas yra „Vilties vėjai". 
Ne per anksti jau dabar 
užsisakyti vietas 708-422-
8297 (vakarais). 

„Harbor C o u n t r y News" 
laikraštis, leidžiamas New 
Buffalo, MI. birželio 26 d. lai
doje aprašo ..Lakeside Inn 
Cafe". kurios naujas savinin
kas yra Chuck Stasukaitis, o 
pagrindinė restorano virėja — 
čikagietė Mi lda R u d a i t y t ė . 
Pažymima, kad ji yra lietuvė, 
baigusi „Culinary Institute" 
Evansville, IL, tad mėgstanti 
patiekti svečiams ir lietuviškų 
patiekalų. Milda, gyvendama 
Čikagoje, buvo veikli skautė, 
Kaigusi Kristijono Donelaičio 
pradžios ir aukštesniąją lit. 
mokyklą, šokusi tautinių šo
kių grupėse. Ja i linkėtina vi
sokeriopos sėkmės. 

Čikagos L ie tuv ių ku l t ū 
ros k lubas „Balt i ja" per Si
gitą ir muz. Arūną Augus-
taičius apdovanojo ..Draugą" 
100 dol. auka ir atsiuntė 11 
dol. kartu su laimėjimo bi
lietėlių šaknelėmis. Linkėda
mi ..Baltijai" geriausios sėk
mės, tariame ačiū! Kaip 
gražu, kad vienintelį užsienio 
lietuvių dienraštį remia nese
niai į šį kraštą atvykę mūsų 
tautiečiai! 

„Saulutes". Lietuvos vaikų globos būrelio narės Mildos Šatienės iniciatyva ir Čikagos lit. mokyklos direktorės 
Jū ra tės Dovilienes parama, šios mokyklos mokiniai surinko daug drabužių, batų ir žaislų vargstantiems vai
kučiams Lietuvoje Iš kairės isedi>: Vanessa Reusch, Lisa Bartašiūtė; prie plakato — Ima Alena Kazlauskaitė, 
Algis Kazlauskas; I eii : Robertas Hercmonas, Gintaras Lutz, Sean Jučas, Natalia Skvirblytė, Lina Dovilaitė, 
Onute Hercmonaitė; II eil.: Alytė Stankevičiūtė. Eglė Milavickaitė, Dalia Šataitė, Laura Dainytė, Algis Paulius, 
Darius Norvilas. 

„LIETUVIAI UZ 
LANDSBERGJ" 

Š.m. birželio 21 d., susitiki
mo metu su JAV Lietuvių poli
tinių organizacijų vadovais 
Čikagoje. Tėvynės sąjungos 
pasiūlytas kandidatas į Lietu
vos prezidentus. Seimo pirmi
n inkas prof. Vytautas Lands
bergis įvertino Krikščioniškų 
politinių svarstybų konferen
cijų dalvvių priimtą rezoliu
ciją, kurioje išreikšta vienin
gais veiksmais remti prof. 
Vytauto Landsbergio kandi
da tū rą į Lietuvos Respublikos 
prezidento postą. Šios rezoliu
cijos įgyvendinimui nutar ta 
sušaukt i platesnį politinių or
ganizacijų susirinkimą, stei
giant „Lietuviai už Lands
bergį" komitetą. Komitetas ko
ordinuos Landsbergio prezi
dent inius siekius Šiaurės 
Amerikoje. 

V a r g š ė s knygos . . . Vis dai
rosi į „Draugo" administraci
jos duris ir laukia pirkėjų. Ne
daug jų šiuo metu apsilanko, 
nes, atrodo, visa užsienio lie-
tuvija dabar tėvynėje arba 
šiaip poilsiauja. Vienok, ar yra 
malonesnis poilsis, kaip jį pra
leisti su lietuviška knyga9 Tu
rime daug gerų leidinių tik po 
1 dolerį ir labai ribotą laiką, 
kol užsibaigs vasarinis knygų 
išpardavimas. Atvykite pasi
rinkti arba paskambinkite 
knygyno vedėjai Ilonai ir 
užsisakvkite. 

LIETUVOS VAIKŲ VILTIES 
NAUJIENOS 

K- .- K., 
koj<- Liepa 
si^erKi. 
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i- sudaryt i proga šiuo šauniu ansatnMii 

Birželio 3 d. „Seklyčioje" 
posėdžiavo „Lietuvos Vaikų 
vilties" komitetas, o po to bu
vo skaniųjų „Seklyčios" blynų 
vakarienė savanoriams ir 
L W atvežtiems vaikams ir jų 
mamoms. Joje dalyvavo ir ką 
tik iš Lietuvos atvykusi 
Shriner's ligoninėje prakti
kuotis dr. Vida Meškienė. Su 
ja supažindino L W k-to pir
mininkė Gražina Liautaud. 

Dr. Vida Meškienė yra Vil
niaus universitetinės vaikų 
ligoninės chirurgijos klinikos 
anesteziologijos skyriaus ve
dėja. Ji atvyko į Čikagą bir
želio 1 d. vieno mėnesio prak
tikai. Jos vyras irgi yra 
chirurgas ir dirba toje pačioje 
Vilniaus ligoninėje. Jie augi
na du sūnus: 16-metį Martyną 
ir 17-metį Lauryną, kurie lan
ko Gamtos ir tiksliųjų mokslų 
licėjų Vilniuje. Laurynas nori 
sekti tėvų pėdomis ir būti gy
dytojas. Dr. Vida Meškienė 
mėgsta muziką ir meną: kai 
buvo studentė, grojo Vilniaus 
universiteto ansamblyje, o da
bar norėdama atsikvėpti nuo 
įtempto gydytojos darbo, pie
šia akvareles. 

Šioje vakarienėje dalyvavo 
beveik visi L W savanoriai, o 
draugiškoje. šeimyniškoje 
nuotaikoje ne tik buvo pasi
vaišinta, bet ir aptarta L W 
rūpimi dalykai. 

Kadangi pirm. Gr. Liautaud 
turėjo anksčiau išvykti, vaka
rienei vadovavo L W reikalų 
vedėja Birute Jasaitienė, kuri 
pranešė, kad Gražina Liau
taud ir Dana Kaunienė vyksta 
į Lietuvą LVV reikalais ir 
prašė talkos Danai Kaunienei 
pervežti iš Snriner's ligoninės 
per chirurgijos vyr. gailes
tingąją sesele Noreen gautus 
medicinius r<>ikmenis. skirtus 
LVV įsteigtai ortopedinei 
operacinei. į B. Jasaitienės 
garažą, kuris tiesiog .sprogs
ta" nuo suvežtų daiktų ir ku
riuos reikia per Mercy Lift 
persiųsti į Lietuvą. B. Jasai
tienė pranešė, kad dr. J. Lu-
bicky ir vėl 1998 sausio 8-ą 
važiuos į Lietuvą operuoti vai
kučių su ortopedinėmis ne
galiomis. 

Ii taip pat apibūdino dabar 
nesigydai;; ,s ir .Seklyčioje" 
gyvenančius vaikus: Ramūną, 
Judita. RobeSft ' r Jolitą, ku
rių kai kur," yra jau po ope
racijų, sveiksta ir laukia pas
kutinio p itikrinimo prieš 
grįžtant . Lietuvą, o kiti — 
dar yra tikrinami ir laukia 
eiles oper.K vai . 

Liepos 11 .j atvažiuoja da r 2 
va ika i , o da r 4 vaikai l auk ia 
ei les a t v \ \ t i . Kalifornijoje, 
!.(i< Angele! esančio LVV sky
riau^ gloho-ami. £T.dosi dar 2 
vaikai: << F'loridnie - 2 mer-

Čikagos Mokslo ir pra
monės muziejus (Museum of 
Science and Industry), esantis 
Michigan ežero pakrantėje (57 
ir Lake Shore Drive), pietinėje 
miesto pusėje, Jackson Parke, 
yra viena populiariausių tu
ristų ir vietinių gyventojų lan
kymo vietų. Pastatas išlikęs 
nuo 1893 m. Čikagoje vyku
sios pasaulinės „Columbian 
Exposition" parodos, o nuo 
maždaug 1926 m., kai pra
monininkas Julius Rosenwald 
pasiryžo muziejų atnaujinti, 
jis jau žinomas dabartiniu 

vardu. Muziejaus eksponatai 
kasmet papildomi naujais. Tai 
nuostabi vieta vaikams, nes 
daug kas jame ne vien 
pažiūrėti, bet ir pabandyti. 

Aldona Griškieni , Chica-
go, IL, padovanojo nemažai 
knygų „Draugui". Knygos bu
vo išsiųstos M. Mažvydo vals
tybinei bibliotekai per Lietu
vių tyrimų ir studijų centrą. 
Žinome, kad Lietuvoje tomis 
knygomis bus apsidžiaugta ir 
dėkojame A. Griškienei. 

SKELBIMAI 
gaitės laukia eilės būti priim
tos į ligoninę. 

Tada B. Jasaitienė kvietė 
dr. Vidą Meškienę tarti žodį. 
J i sakėsi atvežusi geriausių 
linkėjimų iš ortopedinio sky
riaus Vilniuje. Jie yra labai 
dėkingi už teikiamą paramą. 
„Mūsų skyriaus pažanga pra
sidėjo nuo jūsų pagalbos — 
įrangos, medikamentų, dr. 
Lubicky lankymosi. Pradėjo
me patys, įsibėgėjome ir ne
begalime sustoti", sakė j i . 

Dr. Vida lauktuvių atvežė ir 
lietuviško šampano, ir lietu
viškos duonos kepalą, kurį po 
riekutę išsidalinome ir kaip 
skanėstą suvalgėme „ant tre
čios"! 

B. Jasaitienė kvietė pa
kalbėti LVV k-to narę Daną ' 
Kaunienę, kuri renka medi
cininę įrangą, kurios sausio 
mėnesį buvo nuvežta į Lie
tuvą už 300,000 dol. 

Kalbėjo dar Irena Blinstru-
bienė ir Marija Kriaučiūnienė 
irgi apie LVV darbą. 

B. Jasaitienė, kreipdamasi į 
svečius sakė, kad daug kas 
yra svarbu, bet svarbiausia — 
„tai esate jūs, savanoriai! Jūs 
visi atliekate sunkiausią 
darbą, vežiodami vaikus į li
gonines ir tyrimų centrus, 
išbūdami su vaikais ilgas va
landas ir esate pasiruošę 
padėti, nesvarbu, kada jūs 
būtumėte paprašyti tai atlik
ti". J i dėkojo savanoriams už 
jų visokeriopą pagalbą Lietu
vos Vaikų vilčiai. 

Iš viso iki šiol į JAV Lietu
vos Vaikų vilties pastangomis 
gydytis Shriner's ligoninėje 
buvo atvežta jau 100 vaikų. 

B. Jasaitienė dar draugiškai 
ir su humoru apibūdino kiek
vieno savanorio įnašą LVV la
bui. 

J i priminė, kad Frank Zapo-
lis j au nebe pirmą kartą siun
čia vaikams dovanų, už ku
rias vaikai ir LVV k-tas yra 
j am nuoširdžiai dėkingi. 

Dar ilgai buvo šnekučiuo
jamasi , dalijamasi įspūdžiais, 
išgyvenimais ir fotografuoja-, 
masi ir visi skirstėsi paten
kinti gražiu pabendravimu. 

Aldona Šmulkštienė 

Je igu kas ką ruošia bent 
antrą kartą iš eilės — jau va
diname tradiciniu renginiu. 
„Draugo" pobūvis gamtoje tik
rai tradicinė vasaros šventė, 
nes vyksta metai iš metų (o 
kiek tų metų — tikrai ne
žinome, nes mūsų darbščioji 
renginių komiteto vedėja sve
čiuojasi Lietuvoje). „Draugo" 
gegužinė bus rugpjūčio 3 d., 
sekmadienį, t. marijonų pavė
singame sode Čikagoje. Jau 
tik mėnuo iki jos beliko, pla
nuokite dalyvauti 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie A ve., Evergreen 
Pk., IL 60805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(sk) 

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

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorials, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 

. įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lffija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurna

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

(sk) 

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia gegužinę sek
madieni, l iepos 6 d. Pradžia 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 St., Chicago. Pelnas ski
riamas Šaulių sąjungos žur
nalui „Trimitas". Bus skanių 
lietuviškų patiekalų gausūs 
laimėjimai, veiks „Šaltinėlis", 
o šokiams gros ir visus link
smins Kosto Ramanausko or
kestras. Visi šauliai ir lietu
viškoji visuomenė kviečiama 
atsilankyti , linksmai praleisti 
laiką ir paremti žurnalą. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Nuo balandžio 15 d. Lietuvoje 
pagal Vyriausybės nutarimą 
brangsta alkoholiniai gėrimai 
(2.5 lito), cigaretės (20 cnt.) ir 
benzinas (1 ltr. — 15-20 cnt.), 
taip pat padidinta minimali 
gyvenimo alga iki 400 litų 
(buvo 330 litų)". Pinigai ir 
siuntiniai į Lietuvą. Maisto 
siuntiniai. TRANSPAK, 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 
60629, tel. 773-838-1050. 

(sk) 

' x Balt ic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. Tel . (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(ak) 
x „Žiburėlis", l i e tuv ių 

Montessori mokyklė lė , šiuo 
metu priima naujų mokinių 
registraciją. Dar yra vieto6 po
pietinėje pamainoje. Dėl infor
macijos skambinkite vedėjai 
Vidai Slapsienei , tel. 630-
968-3057. 

(sk) 
x Dėmes io radijo klausy

tojai! ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS praneša, kad WNDZ 
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas 
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia 
tiems lietuviams, gyvenan-
:iems Illinois, Indiana, Michi
gan ar Wisconsin valstijose, 
kurie iki šiol turėjo sunkumų 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais istorinė 
VERSME, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai tikrasis Lietuvos 
bei išeivijos veidrodis. Lithua
n ian N e w s Radio, PO B o x 
1161, Oak Park, IL 60304. 
Red. tel. 708-3864)556. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Sav ings , 2212 West Cermak 
Road. Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave. , 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas . 

(sk) 

x Pats pigiausias telefo
n in i s ryš is su Lietuva ir vi
su pasauliu — tik per CYBER-
L I N K Minutė į Lietuvą t ik 
62 centai kada beskambin-
tumėt . Jokių mėnesinių mo
kesčių. Jokių registracijos mo
kesčių. Jokių įsipareigojimų. 
Informacija lietuviškai 708-
386-0556. Vasaros darbo va
landos nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio imtinai nuo 4 
iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
tautinė telefono ryšių bend
rovė CYBERLTNK 

(sk) 

x Galiu padėt i legal iai 
gauti „SOC. S E C U R m r 
kortelę, vairavimo leidimą 
(d r ive r ' s l icense) ir vizų 
pratesimą. Ed Šumanas , tel. 
1-708-246-8241. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 60629 

(1/2 bl. i šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 v.r iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 




