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Artėjant prezidento rinkimams: 

Rinkimų komisija „sijoja grūdus 
nuo pelų" 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Vyriausiosios rin
kimų komisijos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas mano, 
kad kandidatai prezidento rin
kimuose Valdas Adamkus ir 
Vytautas Landsbergis bus įre
gistruoti. Tačiau kandidatu jo
kiu būdu netaps Reformatų 
partijos vadovas Algirdas Pil
velis. 

Geras galimybes, pasak 
VRK pirmininko, dar turi so
cialdemokratų kandidatas Vy
tenis Andriukaitis ir Vilniaus 
universiteto rektorius Rolan
das Pavilionis, o abejotinas — 
Seimo nariai Rimantas Sme
tona ir Kazys Bobelis. 

Oficialios VRK išvados, sus
kaičiavus kandidatų rėmėjų 
parašus, bus paskelbtos šešta
dienį ir sekmadienį. J a u 
anksčiau kandidatu yra įre
gistruotas Artūras Paulaus
kas. 

Parašus tikrinančius VRK 
narius labiausiai nustebino A. 
Pilvelio pristatyti lapai. „To 

dar nebuvome mate", sakė Z. 
Vaigauskas. P a s a k jo, maž
daug 45 proc. parašų yra pa
dirbti, pavardės išgalvotos ir 
net neskelbtinos, nes sudary
tos iš necenzūrinių žodžių. 
„Susidaro įspūdis, kad A. Pil
velio parašų rinkėjai iš jo pasi
tyčiojo", sakė VRK pirminin
kas. 

Reformatų partijos vadovas 
komisijai pr is ta tė vos kiek 
daugiau nei 20,000 parašų. 
Būtent t iek jų reikia kandida
tui įregistruoti, tačiau VRK 
paprastai dalį parašų pri
pažįsta negaliojančiais. 

Pagal specialią metodiką 
yra t ikrinami bur tų keliu pa
sirinkti 1,000-2,000 parašų. 
Nustatytas blogų parašų pro
centas pr i ta ikomas visiems 
parašams. Taip skaičiuojant, 
nepakankamą parašų kieki 
pristatė taip pa t K. Bobelis ir 
R. Smetona, todėl dabar bus 
tikrinami visi j ų rėmėjų pa
rašai. 

Prezidentas turi daugiau dirbti 
valstybės viduje 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Socialdemokratų re
miamas kandidatas į Lietuvos 
prezidentus Vytenis Andriu
kaitis mano, kad valstybės va
dovas turėtų kiek mažiau 
dėmesio skirti užsienio politi
kai ir būti stipria ranka, 
įtakojančia valstybės vidaus 
gyvenimą. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje V. Andriukaitis teigė, 
kad dabar prezidentas įsivaiz
duojamas, kaip* „dviem treč
daliais užsiimantis užsienio 
politika". Tokia nuostata ma
tyti kito kandidato, Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio, 
rinkimų programoje. 

Tačiau, pasak jo, socialde
mokratai nemano, kad Lietu
vos vadovas turėtų būti taip 
apibūdinamas, nes prezidento 
konstitucinėse teisėse ir parei
gose yra daugybė instru
mentų, leidžiančių įtakoti val
stybės vidaus gyvenimą. 

Socialdemokratų kandidato 
nuomone, prezidentas pir
miausia turėtų būti „tvirta 
ranka", kuri padėtų išgaudyti 
nusikaltėlius ir sumažinti 
mokesčius. Pasak V. Andriu
kaičio, prezidentas turėtų būti 
„aiškių pažiūrų žmogus" ir 
tvirtai pasisakyti, kam atsto
vauja. „Prezidento funkcija 
kaip sporte — spaudimas per 

* Seimas lapkričio 11 d. 
priėmė Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro nuostatus, kuriuos 
parengė šiemet vasarį paskir
ta naujoji Centro generalinė 
direktorė Dalia Kuodytė. Cen
tras tirs visas genocido bei nu
sikaltimų žmonijai ir žmoniš
kumui apraiškas, Lietuvos gy
ventojų persekiojimą okupa
cijų metais, ginkluotojo ir ne
ginkluotojo pasipriešinimo 
okupacijoms procesus, ruoš 
genocido organizatorių ir vyk
dytojų teisinį įvertinimą, 
jamžins laisvės kovotojų ir 
genocido aukų atminimą. Cen
tras tirs okupacinių režimų 
1939-1990 metais vykdytą 
Lietuvos gyventojų fizinį bei 
dvasinį genocidą, taip pat 
1920-1939 m. Vilniaus krašte 
okupacinio režimo vykdytą 
politiką. (BNS) 

Didžiosios Britanijos valstybes sekretoriaus gynyba; pavaduotojas John Spellar (kairėje) ir Lietuvos krašto ap
saugos ministras Česlovas Stankevičius. _J (Eltai 

Lietuva ir Didžioji Britanija 
bendradarbiaus gynybos srityje 

Vilnius , lapkričio 11 d. mo batalioną (BALTBAT) — 

visą aikštę", sakė socialde
mokratų kandidatas . 

Pagrindinėmis savo nuosta
tomis V. Andriukait is skelbia 
šūkį „Rinkis prekę lietuvišką", 
siekį neparduoti strateginių 
objektų, investuoti, taupyti ir 
„išsijuosusiam dirbti". 

Teigdamas, kad dabar ta rp 
politinės aukštuomenės ir vi
suomenės yra atsiradusi di
delė duobė, j is sakė pagei
daująs grąžinti didelę dalį 
valdžios visuomenei. Jo nuo
mone, būsimasis valstybės va
dovas tur i būti t au tos ilgalai
kių tikslų ga ran tas ir stengtis 
modernizuoti valstybę, įgyven
dinant Europos Komisijos iš
vadose nurodytus t rūkumus. 

A. Andriukait is tikino pui
kiai susitvarkysiąs su prezi
dento pareigomis, nes, pasak 
jo, iš 15 Europos Sąjungos val
stybių — trylikoje valdo so
cialdemokratai. 

K a n d i d a t a s n e s u v o k i a 
v a l s t y b ė s v a d o v o 

v a i d m e n s 

Viln ius , lapkričio 12 d. 
(BNS) — Seimo konservatorių 
frakcijos seniūnas ir parla
mento vicepirmininkas Arvy
das Vidžiūnas negailėdamas 
kritikavo kandidatą Lietuvos 
prezidento r inkimuose Artūrą 
Paulauską. 

„Jo programa pat i nenuosek
liausia, jis visiškai nesuvokia 
prezidento vietos Lietuvos 
Konstitucijoje ir neišmano ele
mentarių politologijos pa
grindų", sakė A. Vidžiūnas 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje. 

Konservatorių seniūnas sa
kė, kad susitikimuose su libe
ralais A. Pau lauskas kalba 
viena, o su pensininkais — 
visiškai ką kita. 

A. Vidžiūnas citavo kandi
datą A. Paulauską, kad 
„prezidentas a te ina su savo 
programa ir renkasi vyriausy
bę, kuri ją vykdys". „Gal tegul 
pasiskaito Konstituciją — kas 
tvirtina premjero kandida
tūrą", siūlė Seimo vicepirmi
ninkas. (Vyriausybę Lietuvoje 
tvirtina Seimas). 

A. Vidžiūnas sakė, kad Sei-

(BNS) — Lietuvos krašto ap
saugos ministras Česlovas 
Stankevičius ir Didžiosios 
Britanijos valstybės sekreto
riaus gynybai pavaduotojas 
John Spellar antradienį Vil
niuje patvirtino kitų metų gy
nybos struktūrų bendradar
biavimo planą. 

Pagal šį susitarimą, Jung
tinė Karalystė suteiks paramą 
Lietuvai pertvarkant kari
ninkų rengimą Karo akademi
joje, rengs Lietuvos karininkų 
stažuotes į Didžiosios Britani
jos mokymo centrus, organi
zuos bendrus lietuvių ir britų 
karių mokymus. Nutarta plė
toti abiejų valstybių karinių 
jūrų laivynų ir savanoriškųjų 
tarnybų ryšius. 

Be šio susitarimo, Lietuva ir 
Didžioji Britanija gynybos sri
tyje 1994 metais yra pasi
rašiusios savitarpio supratimo 
susitarimą. Britai talkino ku
riant Baltijos taikos palaiky-

mokė junginio kareivius anglų 
kalbos, padėjo ruošti štabo ka
rininkus bei logistikos kuopą. 
J . Spellar taip pat lankėsi 

Užsienio reikalų ministerijoje, 
ku r susitiko su Politikos de
partamento direktoriumi Vy-
gaudu Ušacku. 

Britų viceministras buvo su
pažindintas su Lietuvos pas
tangomis tapti pilnateise 
NATO nare . 

Lietuvos ambasadorius prie 
NATO pradėjo darbą 

Briusel is , lapkričio 12 d. 
(BNS) — Lietuvos misijos prie 
NATO vadovas ambasadorius 
Linas Linkevičius trečiadienį 
Briuselyje įteikė skiriamuo
sius raštus sąjungos genera
liniam sekretorita Javier Sola-
na. 

Lietuva tapo viena pirmųjų 
NATO bendradarbių, oficialiai 
akreditavusių savo atstovus 
prie NATO. L. Linkevičiaus 
skiriamųjų raštų įteikimas 
reiškia ir oficialią Lietuvos 
misijos prie NATO veiklos 
pradžią. 

Per ceremoniją Šiaurės At
lanto Tarybos posėdyje L. Lin
kevičius padėkojo NATO vado-

Centristai parlamentarą atleis 
tik jam pateikus kaltinimus 

Vilnius, lapkričio 12 d. 
(BNS) — Seimo centristai „nė 
neketina svarstyti" jų frakci
jos nario, dvi savaites kalina
mo parlamentaro Audriaus 
Butkevičiaus pašalinimo iš 
frakcijos, kol nebus apkaltos 
procedūros rezultatų, pareiškė 

* Vyriausybė pasiūlė atei
nančią žiemą iš dalies kom
pensuoti kietojo ar kitokio ku
ro įsigijimo išlaidas mažas pa
j amas turinčioms šeimoms. 
Je i nutarimas bus priimtas, 
išlaidos už kietą ar kitokį ku
rą bus ne didesnės kaip 25 
proc. skirtumo tarp šeimos pa
jamų ir šeimai nustatytų mi
nimalių pajamų (110 litų pa
daugintų iš šeimos narių 
skaičiaus). Jei išlaidos bus di
desnės, šeima mokės tik 25 
proc. minėto skirtumo sumos. 

(BNS) 
* Lietuvos Respubl ikos 

konsulatas Karaliaučiuje gruo
džio mėnesį rengiasi persikelti 
į naujas, septynis kartus di
desnes patalpas. Pasak laiki
nai Lietuvos konsulo Kara
liaučiuje pareigas einančio Ge
nadijaus Mackelio, konsulatas 
dabar užima 126 kvadratinių 
metrų plotą, jame dirba 10 
žmonių. ( E l t a ) 

mas nenusiteikęs konfrontuoti 
nė su vienu kandidatu į prezi
dentus, tačiau „kai kurio jų — 
nenusiteikę bendradarbiauti". 

frakcijos seniūnas Egidijus 
Bičkauskas, komentuodamas 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio siūlymą centris
tams nuspręsti del tolesnės A 
Butkevičiaus narystės frakci
joje. 

„Landsbergis tegul nuro
dinėja konservatoriams, o ne-
mums", sakė E. Bičkauskas. 
Jis mano, kad tik konservato
riai gali siūlyti A. Butkevi
čiaus apkaltos procesą, nes jie 
„užvirė visą šita košę". Anot 
centro frakcijos seniūno, tik 
apkaltos procedūros metu bū
tų išsakyti teisiniai parlamen
taro kaltės argumentai, ir 
„baigtųsi spekuliacijos šia te
ma". 

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija patvirtino, kad kyšio 
ėmimu kaltinamo ir jau dvi 
savaites kalinan o Seimo na
rio Audriaus Butkevičiaus 
prašymas leisti d.ilyvauti par
lamento posėdžiuose yra nepa
grįstas. 

Seimo spaudos tarnyba 
pranešė, kad komisijos vadovo 
Kazimiero Kryževičiaus teigi
mu, Seimui sutikus, gali būti 
apribota Konstitucijoje bei 
Seimo statute numatyta par
lamentaro laisvė. 

Suėmimo atv<ju jo veikla 
taip pat apribojama, ir jis ne
gali dalyvauti Seimo posė
džiuose, nes, kaip ir kitiems 
suimtiesiems, parlamentaro 
veiklos laisvė yra apribota. 

vybei už nuolatinį dėmesį 
Lietuvos reikalams. J is taip 
pa t sakė, kad Madrido 
aukščiausiojo lygio susitikimo 
deklaracijoje Baltijos val
stybes įvardijus kaip perspek
tyvias sąjungos nares, buvo 
aiškiai pasakyta NATO nuo
stata, kad Baltijos valstybės 
yra NATO plėtimosi procese. 

„Lietuva yra pasiryžusi da
lyvauti intensyviame dialoge 
su NATO plėtimosi klausi
mais", sakė L. Linkevičius. 

Ambasadorius patvirtino, 
kad Lietuva toliau aktyviai 
dalyvaus NATO taikos ben
dradarbiavimo programoje, 
pranešė Lietuvos misija prie 
NATO. 

36 metų L. Linkevičius nuo 
vasaros Briuselyje ruošėsi 
naujoms misijos vadovo parei
goms. Jo „komandą" sudarys 
iki šiol Briuselyje dirbę Lietu
vos ryšių su NATO diplomatai 
ir karininkai: patarėjas Eitvy-
das Bajarūnas, pirmasis sek
retorius Algis Dabkus, koman
doras Eugenijus Nazelskis ir 
kapitonas Valdas Šiaučiulis. 

NATO vadovybė jau skyrė 
naujas erdvesnes patalpas 
Lietuvos atstovams sąjungos 
būstinėje Briuselyje. Lietuvos 
misija iki Naujųjų metų keti
na persikelti į 7 kambarių pa
talpas. Kitų metų pradžioje 
misija bus papildyta naujais 
darbuotojais iš URM ir KAM. 

L. Linkevičius nuo 1993-ųjų 
trejus metus vadovavo Krašto 
apsaugos ministerijai ir nuo
sekliai siekė Lietuvos gynybos 
sistemos integracijos į NATO. 
Jam būnant ministru, Lietuva 
tapo viena aktyviausių NATO 
Taikos bendradarbiavimo pro
gramos dalyvių ir pradėjo 
siųsti savo taikdarius su tarp
tautinėmis užduotimis į buvu
sią Jugoslaviją. 

* Kar iuomenės vadai ne
gali „užsisėdėti", tai reikštų 
stagnaciją, sako Krašto apsau
gos viceministras Edmundas 
Simanaitis. Jis žurnalistus 
supažindino su naujuoju kari
ninkų kaitos įstatymo pn; >k-
tu. Pagal jį, karininke, po tre
jų metų tarnybos bus perkelia
mi į kitą dalinį. Be to. turintys 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Bagdadas. Irakas trečiadienį pareiškė nenusilenksiąs gra
sinančiam Jungtinių Tautų nutarimui, kuris įvestų užsienio iš
vykų draudimą Bagdado pareigūnams, kaltinamiems del JT 
ginkluotės tikrinimų Irake sustabdymo. Pabrėždami Bagdado 
ryžtą, jo pareigūnai jau devintą kartą per 10 dienų neleido JT 
tikrintojų grupių nariams amerikiečiams patekti į karinius ob
jek tus . JT atšaukė trečiadienio patikrinimus. Pasak Reuters, 
kol kas JAV bando išspręsti konfliktą su Bagdadu taikios di
plomatijos pagalba, tačiau pasilieka ir karines konfrontacijos 
galimybę. Vis dėl to nepritarimas karo veiksmams labai papli
tęs net tarp Amerikos sąjungininkių, kurios 1991 metais išvien 
kovojo prieš Kuvveitą okupavusias Irako pajėgas. 

San Antonio. Buvęs JAV prezidentas George Bush antra
dienį pareiškė, jog nesigaili per Persijos įlankos karą priimto 
sprendimo nepulti Bagdado, nors Jungtines Tautos iki šiol gru
miasi su Irako vadovu Saddam Hussein. Antradienį paskelb
tame interviu laikraščiui „San Antonio Express-News" G. 
Bush pakartoja anksčiau išsakytas pastabas, kad nebandė su
imti S. Hussein, nes nenorėjo užsitęsusio partizaninio konflik
to. „Tai nebuvo užduotis sunaikinti jo pajėgas. (...) Tai buvo 
užduotis padaryti galą agresijai, išspirti jį iš Kuvveito. Taigi, 
kai vadai pranešė, jog užduotis baigta, aš labai džiaugiausi pa
skelbdamas pergalę". Šias pastabas G. Bush išsakė netrukus 
po to, kai jo sūnus, Texas gubernatorius George W. Bush Vete
ranų dienos kalboje pareiškė, jog dabartinis prezidentas Bill 
Clinton turėtų pasikonsultuoti su G. Bush, kaip ivarkytis su 
Iraku. 

Kišiniovas. Moldovos parlamentarai trečiadienį apkaltino 
vyriausybę neteisėtai JAV pardavus 21 naikintuvą „Mig 29". 
„Tai abejotinas sandoris. Vyriausybė pažeidė įstatymą ir su
klaidino JAV", sakė deputatas Nikola Andronik. „Nemanau, 
kad JAV Kongresas sutiktų su tokiu prezidento veiksmu". Pra
ėjusią savaitę JAV pareiškė nusipirkusios naikintuvus tam, 
kad jie nepatektų „į nepatikimas valstybes, pavyzdžiui. Iraną". 
14 naikintuvų pritaikyti branduolinių raketų paleidimui. Pen
tagonas atsisakė pateikti už lėktuvus sumokėtą sumą, tačiau 
Moldovos finansų ministras Valer Chitan teigia, kad JAV su
mokėjo apie 40 milijonų dolerių. N. Andronik teigė, kad vy
riausybė pažeidė privatizavimo įstatymą, draudžiantį gynybos 
ministerijai be parlamento sutikimo pardavinėti savo nuosavy
bę. 

New Yorkas. Čečėnijos prezidentas Aslan Maschadov, sie
kiantis tarptautinio respublikos pripažinimo, atvyko į Jung
tines Valstijas susitikti su politikais, žurnalistais ir investuoto
jais . Rusijos Užsienio reikalų ministerija antradienį sakė ne
buvo informuota apie A. Maschadov kelionę, tačiau Vašingto
nas Maskvą patikinęs, kad Čečėnijos prezidento vizitas bus 
vert inamas kaip privatus ir neoficialus. 

Vašingtonas. Du JAV senatoriai, kalbėdami po jau penk
tųjų Senate įvykusių svarstymų dėl NATO plėtros patvirtini
mo, pirmadienį pareiškė esą labiau nei bet kada įsitikinę, kad 
Vašingtonas teisingai laikosi NATO plėtimo politikos. Senato 
užsienio santykių komisijos pirmininkas respublikonas Jesse 
Helms ir demokratų senatorius Joseph R. Biden apie savo nuo
monę pranešė laiške likusiems šių Kongreso nariams. Pasak 
abiejų senatorių, NATO plėtimosi išlaidos turėtų būti ..paly
ginti mažos JAV ir priimtinos naujoms bei dabartinėms Euro
pos sąjungininkėms". J ie taip pat priėjo išvados, kad NATO są
jungininkės ir JAV sutinka, jog šios išlaidos turi būti teisingai 
padalytos tarp sąjungininkių, kad Amerika sumokėtų „tik 
maždaug vieną ketvirtadalį bendrai finansuojamų NATO iš
laidų". Senatoriai rėmėsi Bill Clinton administracijos išvada, 
kad NATO plėtimosi kaina bus mažesnė, negu Pentagonas va
sario mėnesį buvo apskaičiavęs, nes karinė infrastruktūra Ry
tų Europos valstybėse pasirodė geresnės būklės, negu anksčiau 
manyta. „Mes abu tvirtai įsitikinę, kad plėtimasis tikrai atitin
ka Amerikos valstybinius siekius, ir tikimės, kad Senato dis
kusija prieš kitų metu pradžioje įvyksiantį patvirtinimo balsa
vimą patvirtins mūsų išvadą", sakoma senatorių pareiškime. 

Alma Ata. JAV prezidento žmona Hillary Clinton. trečia
dienį lankydamasi Kazachstane, paragino buvusios Sovietų 
Sąjungos moteris kovoti už savo politines teises. Nors nemažai 
kas H. Clinton vizitą po buvusias sovietines respublikas verti
no kaip turistinę kelionę, kurios išlaidas apmoka JAV mokes
čių mokėtojai, apžvalginėms kelionėms ponia Clinton laiko ne
turėjo. 

Vašingtonas. Antradieni Čekijos ministras pirmininkas 
Vaclav Klaus pasakė, kad jo vyriausybė neparduos Irakui gink
lų. Taip jis teigė, atsakydamas į „VVashington Times" straips
nį, kuriame rašoma, kad Irakas nori įsigyti iš Čekijos penkias 
elektronines sistemas, galinčias nustatyti pačiu moderniausių 
JAV karinių lėktuvų buvimo vietą. 

Gdanskas. Lenkijos „Solidarumo" organizacija antradienį 
pranešė apie planus įregistruoti naują partiją, išpažįstančią 
krikščioniškąsias vertybes ir ..rinkos-solidarumo" principus. 
„Solidarumo" vadas Marian Krzaklevvski pasakė, kad svar
biausias partijos uždavinys bus ..propaguoti krikščioniškuosius 
principus, suderintus su žmogiškuoju orumu ir laisve, švieti
me, ekonomikoje ir visuomenes gyvenime". 

drausminių nuobaudų ar ne
kompetentingi karininkai gali 
būti perkelti j žemesnes parei
gas. 

Pasak E. Simanaičio. KAM 
vadovybė paruošė karininkų 
kaitos įstatymo pakeitimą, 
siekdama sustiprinti karinin
kų drausmę. 'BNS i 

KALENDORIUS 
Lapkr i č io 13 d.: Šv. Pran

ciška Ksavera Cabrini. JAV 
vienuole (1850-1917): Dida-
kas. Taiyda, Daugintas. 

Lapkričio 14 d.: Adeoda
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

DAINAVOS STOVYKLOS 
40-MEČIO BALIAUS 

KONCERTAS 

Lapkričio 15 dieną, šešta
dienį. Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centre, 6:30 v.v. 
vyks Dainavos jaunimo sto
vyklos 40-ties metų sukakties 
pokylis-koncertas. Pradžia 
6:30 v.v. kokteiliais ir užkan
džiais. Koncertas, kurio pro
gramą atliks Čikagos Daina
vos ansamblio vyrų oktetas, 
prasidės 7:30 valandą. Po kon
certo bus vakarienė, šokiai, 
laimėjimai, pyragų stalas ir 
„pica" jaunimui. Visi kviečia
mi dalyvauti šiame renginyje 
ir pažymėti Dainavos 40-ties 
metų pastangas sudaryti są
lygas lietuviškam jaunimui 
ugdyti meilę savo tėvų ir 
protėvių tėvynei, jos kalbai, 
religinėms tradicijoms, jos 
liaudies dainoms ir pa
pročiams. Susipažinti su lietu
viškais tautiniais šokiais, tau
todailės menu ir sustiprinti 
lietuvių kalbos mokėjimą. 

PIRMOSIOS 
LIETUVIŠKOS KNYGOS 

MINĖJIMAS 

Martyno Mažvydo Katekiz
mo, pirmosios lietuviškos kny
gos 450 metų sukakties mi
nėjimas Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre vyko 
sekmadienį, lapkričio 9 dieną. 
Paroda Kultūros centre buvo 
pradėta penktadienį, lapkričio 
7 dieną. Ji tęsėsi ir sekma
dienį. Buvo išstatyta arti 30 
plakatų, kuriuose atsispindėjo 
Martyno Mažvydo gyvenimas 
ir veikla. Minėjimas buvo pra
dėtas malda, kurią sukalbėjo 
kun. Aloyzas Volskis. Minė
jimą pravedė Paulius Jankus. 
Jis paskaitė Seimo pirmininko 
ir Valstybinės minėjimo komi
sijos pirmininko Vytauto 

Landsbergio sveikinimą. 
Liuda Rugienienė, LB Mi-

chigano apygardos pirminin
kė, savo kalboje prisiminė 
Detroito apylinkėje gyvenu
sius ir tebegyvenančius rašy
tojus ir žurnalistus. 

Paskui kalbėjo atvykę iš Lie
tuvos svečiai. Pirmas kalbėjo 
prof. dr. Domas Kaunas, pir
mosios lietuviškos knygos 450 
metų sukakties minėjimo vals
tybinės komisijos sekretorius. 
Vilniaus universiteto profeso
rius. Papasakojo apie pirmo
sios lietuviškos knygos 450 
metų sukaktį, jos išleidimo 
rūpesčius ir apibūdino paties 
Martyno Mažvydo gyvenimą. 

Silvija Vėlavičienė. Lietuvos 
valstybinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos lituanistikos sky
riaus vedėja, papasakojo lietu
viško žodžio ir rašto kelią, ap
tarė parodą ir padėkojo Liūdai 
Rugienienei už globą. 

Profesorius Domas Kaunas 
pristatė Tvarausko 1875 metų 
išleisto žodyno perspausdini
mo sponsorių Gediminą Ba
landą, apdovanodamas jį me
daliu ir knyga. 

Minėjimą baigė Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apy
linkės pirmininke Nijolė Zel-
wender. Ji padėkojo profeso
riui Domui Kaunui ir Silvijai 
Vėlavičienei už pranešimus ir 
parodą. Liūdai Rugienienei už 
pranešimą ir Pauliui Jankui 
už minėjimo pravedimą. Sve
čiams iš Lietuvos įteiktos gė
lių puokštes. Minėjimas baig
tas vaišėmis. 

SABONIS ŽAIDĖ 
DETROITE 

Detroito „Pistons" krepšinio 
komanda pirmadienį, lapk
ričio 10 d., pralaimėjo rungty

nes prieš Portlando komandą 
86-82 pasekme. Už Portlandą 
žaidžia Arvydas Sabonis. Šio
se rungtynėse jis pelnė 20 
taškų ir nuėmė 11 kamuolių. 
Portlandas Detroite žais ir 
lapkričio 20 d. „Palace" stadio
ne vyksiančiose rungtynėse, 
Auburn Hills, Michigan. Šį 
sezoną tai bus vienintelė pro
ga Detroite dar kartą matyti 
Lietuvos krepšinio žvaigždę. 

ŠVENTĖME KUN. 
V. KRIŠČIŪNEVIČIAUS 

SUKAKTI 

Sekmadienį, lapkričio 2 d., 
po pamaldų Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje, Kultūros 
centre įvyko buvusio Dievo 
Apvaizdos parapijos klebono, 
kunigo Viktoro Kriščiūnevi-
čiaus 75 metų amžiaus su
kakties pagerbimo pietūs, ku
riuose dalyvavo arti 200 para
pijiečių ir svečių. Kunigo Vik
toro Kriščiūnevičiaus pager
bimą pradėjo ir pravedė Kas
tytis Giedraitis, Dievo Apvaiz
dos parapijos Tarybos pirmi
ninkas. Maldą sukalbėjo kuni
gas Aloyzas Volskis. Pranas 
Zaranka papasakojo kunigo 
Viktoro Kriščiūnevičiaus nu
eitą gyvenimo kelią. Šaulių 
sąjungos išeivijoje vadas My
kolas Abarius pasveikino ju
biliatą ir įteikė jam dovaną. 
Po sveikinimų kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius padėkojo kun. 
Aloyzui Volskiui ir kun. Sta
nevičiui už dalyvavimą jo pa
gerbimo pietuose, padėkojo 
pietų ruošėjams ir visiems 
dalyvavusiems jo pagerbime. 
Pabaigoje, Pranui Zarankai 
vadovaujant, buvo sugiedota 
kun. Viktorui Kriščiūnevičiui 
Ilgiausių metų, Valio!" Pasi
baigus oficialiai programai, 
vyko asmeniški jubiliato svei
kinimai. Sveikiname kunigą 
Viktorą Kriščiūnevičių 75 me
tų sukakties proga ir linkime, 
kad Aukščiausias teiktų jam 
sveikatą, ilgą ir gražų amžių. 

PRISIMINTAS 
A-A. VYT. ČIŽAUSKAS 

Šv. Antano bažnyčioje, pra
ėjusį sekmadienį šv. Mišios 
buvo aukojamos minint a.a. 
diplomuoto agronomo Vytauto 
Čižausko dvejų metų mirties 
metines. 

Velionis 42 metus vadovavo 
Šv. Antano parapijos spaudos 
kioskui. Jausdamas pareigą 
lietuviškos kultūros tęstinu
mui, platino lietuvišką spaus
dintą žodį — leidinius ir laik
raščius. Šią liūdną sukaktį 
paminėjo žmona Elena, dukra 
Violeta ir žentas Jurgis Bal
čiūnai, kiti giminės ir Detroito 
lietuvių visuomenė. 

lm 

LIETUVOS DUKTERYS 
PRANEŠA 

Skubiai Lietuvos vaikų pa
galbai š.m. rugpjūčio mėnesį 
buvo pravesta rinkliava. Rei
kėjo aukų paremti „Healing 
The Ghildren" direktorės He-
len Salan organizuojamą 
vaikų chirurgų ir pagalbinio 
personalo grupės darbo išvyką 
Vilniun. 

Per vieną mėnesį buvo su
telkta reikiama suma, kurią 
suaukojo — 5,000 — Čikagos 
Lietuvos Dukterų dr-ja, 2,000 
— Detroito Lietuvos Dukterų 
dr-ja. 1,000 — Liongino Pe-
čiūros atminimui — šeima; po 
500 dol. — Stefa ir Kęstutis 
Miškinai, Helen ir Raymond 
Petrauskas, Detroito Lietuvių 
Bendruomenė; po 250 — Ni
jole ir Algirdas Plečkaičiai, 
Rasa ir Kastytis Karveliai; 
200 — Ona Motiejūnienė, Ari
zona; po 100 — Danutė ir Sta
sys Geidžiai, Vytautas Jonai-

Vaikų chirurgų ir urologų išvykas į Lietuvą organizuojanti Healing The 
Chidren / Ohio-Michigan direktorė Helen Salan ir šį darbą uoliai remias 
krepšinio žvaigždė Šarūnas Marčiulionis. 

tis, Nijolė Čerekas, dr. Ed-
ward Misevičius, Birutė ir Jo
nas Sverai, Šaulių sąjunga; po 
50 — Benita Astašaitis, Daina 
Astašaitytė-Shutte, Oregon, 
Rūta ir Eugenijus Čelkiai, Bri
gita ir Zigmas Jakimčiai, Lo
reta ir Gary Mikeska, Liuda ir 
Algis Rugieniai, Stasys Nau-
mus, Stasio Butkaus šaulių 
kuopa. 

Lietuvos Dukterys visiems, 
taip geranoriškai aukoju
siems, nuoširdžiai dėkoja. 

NEUŽMIRŠKIM 
VTLNIJOS MOKYKLŲ 

Šių metų pradžioje dr. Arvy
das Šeškevičius, Kauno Medi
cinos akademijos slaugos fa
kulteto dekanas ir Vilnijos 
krašto lietuvių mokyklų glo
bos komiteto pirmininkas, de-
troitiečiams vaizdžiai papasa
kojo apie Vilnijos mokyklų 
padėtį. Visi klausėmės ir su
aukojome 600 dol. Net kilo 
mintis, kad ir ateityje neuž
mirštume vargo mokinių ir 
idealistų mokytojų. 

Šiemet Vilnijos krašte jau 
atidaryta 20 naujų mokyklų, 
iš jų 5 Šalčininkų rajone. Var
gingiausia buvo Turgeliuose, o 
dabar — netoliese naujai ati
daryta Tabariškėse, o „tai kai
mas Dievo užmirštas", kaip 
sakoma. Tabariškėse lietuvių 
mokykla buvo prieš 150 metų. 
Šioms mokykloms, visuomenei 
padedant, bandysime padėti. 

Spalio 26 d. Dieveniškių lie
tuvių mokykla šventė 5 metų 
jubiliejų — buvo perduotas 
Detroito Lietuvos Dukterų dr-
jos sveikinimas. 

Jau pasiųsta šiltų striukių 
ir kelnių vaikams, bei mokyto
joms. Reikėtų daugiau. Da
nutė Geldienė po pranešimo 
duotą pažadą vykdo. Kas mė
nesį ji per LD d-ją pasiunčia 
25 dol. čekį. Norintieji padėti 
mokykloms gali įteikti L. Duk
terims gerus šiltus drabužius, 
batus, vitaminus. Pasiųsime. 

VAISTAI 

Sudarytas didelis siuntinys, 
su tinkamomis datomis, vais
tų. Vaistai bus perduoti Rau
donojo Kryžiaus ligoninei Vil
niuje, kurioje nemokamai gy
domi tremtiniai ir politiniai 
kaliniai. Vaistus parūpino Lo
reta Mikeska. 

Jūratė Pečiūrienė 

PUTNAM, CT 

VIENUOLI JOS IR 
SESELIŲ RĖMĖJŲ 

SĄSKRYDIS 

Jau daug metų rudenį Mari
jos Nekalto Prasidėjimo vie

nuolyno seselės susitinka vie
nuolyne, Putname, su jų dar
bų ir vienuolijos rėmėjais pa
bendrauti, pasidžiaugti sese
lių nuveiktais darbais, pasi
melsti už vienuolijos gerada
rius ir rėmėjus, ypač jau miru
sius, ir paskatinti tolesnį sese
lių darbų ir vienuolijos rėmi
mą. 

Šiais metais toks sąskrydis 
vienuolyne vyko spalio 26 d. 
Sąskrydžio dienos programa 
pradėta rytą Atgailos sakra
mentu — išpažinčių klausy
mu, o 11 vai. šv. Mišiomis vie
nuolyno koplyčioje. Mišias 
koncelebravo: kun. Andrius 
Narbekovas, prel. Vytautas 
Balčiūnas, kun. Antanas Diš-
kevičius ir, kun. Rapolas Kra
sauskas. (Siek tiek žinių apie 
kun. Narbekovą šio pranešimo 
pabaigoje^. Pamoksle kun. 
Narbekovas kalbėjo apie arti
mo meilę, pasireiškiančią viso
keriopos pagalbos teikimu pa
galbos reikalingam. Artimo 
meilė ne tik gyviesiems, bet ir 
mirusiems, jų sieloms, kas 
daroma juos prisimenant ir 
meldžiantis, kad jie pasiektų 
amžinąją laimę Viešpaties 
akivaizdoje. Tos meilės, ypač 
padėjimu artimui ir maldomis 
už mirusius, teikia vienuoly
nuose esantieji. Dėl to verta 
vienuoliams ir vienuolėms pa
dėti tai daryti. 

Po to vyko bendri sąskrydžio 
dalyvių pietūs Matulaičio sa
lėje, kuriuos pradedant palai
minimo maldą sukalbėjo kun. 
Krasauskas. 

Po pietų, vienuolyno salėje 
po koplyčia, vyko seselių ir jų 
darbų rėmėjų posėdis. Apie 
seselių nuveiktus darbus kal
bėjo seselių vyresnioji ses. 
Paulė Savickaitė, ypač iškel
dama sėkmingą tikėjimo ir lie
tuvybės kėlimo vykdymą vie
nuolyne ir Neringos stovyk
loje, taip pat paramos teikimą 
seselėms ir jų susibūrimams 
Lietuvoje. Seselė Bernadeta 
Matukaite trumpai papasako
jo apie seselių darbus Lietu
voje; ten seselės turi daug 
rūpesčių ir sunkumų su kūri
musi, ypač dabar Vilniuje ir 
kitur, o ir besikuriant vykdo
mais artimo pagalbos teikimo 
ir tikėjimo kėlimo reikalais. 
Trūksta iėšų ir asmenų dar
bui. Sesele Ona Mikailaitė pa
teikė prel. Juozo Prunskio 
tikėjimo kėlimui 6 tūkstančių 
dolerių aukos premijoms skir
ti paskirstymą, atliktą vienuo
lyno seselių sudarytos paskir
stymo komisijos. Skirtos trys 
premijos po 2 tūkstančius dol.: 
dviem Lietuvoje veikiantiems 
tikėjimo kėlimo jaunimo būre
liams ir viena religinės knygos 
išleidimui. Posėdžio pabaigoje 
dr. Česlovas Masaitis, centri
nės rėmėjų valdybos pirminin

kas, rėmėjų vardu dėkojo se
selėms už nuveiktus darbus, 
juos aukštai vertindamas, nes 
jie pasižymi meile artimui ir 
skatina, ir įgalina žmones 
dirbti, ir siekti laimingos am
žinybės. Jis pažadėjo visų var
du toliau remti ir teikti pa
galbą seselėms ir vienuolijai. 

Nedelsiant prieita prie kon
ferencijos, kurioje kun. Narbe
kovas aiškino nusikaltimą ir 
mėginimą jį pateisinti Kūrė
jui, kai žmogus pasirenka nu
sižudymą ir žudymą. Į žudy
mą įeina: abortai, nesveikų gi
musių žudymas, nepajėgių ir 
daug rūpesčių ir pastangų rei
kalaujančių asmenų bei senų 
žudymas, taip pat padėjimas 
ir mirties pagreitinimas bet 
kuriam žmogui. Žmogaus gy
vybė turi būti ir likti Dievo 
Kūrėjo valioje, mirties kultas 
yra prieš Kūrėjo valią ir nusi
kaltimas. Nusikaltimo aiškini
mą rėmė ne tik dekalogu, bet 
ir popiežių enciklikomis. Prieš 
žudymo kultą turi kovoti ne 
tik krikščionis, bet ir kiekvie
nas žmogus. 

Po konferencijos sąskrydi-
ninkai skubėjo į vienuolyno 
kapines, į jas įėjo su uždegto
mis žvakutėmis rankose ir gie
dodami „Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė" posmus, 
kurie buvo tęsiami ir toliau 
kapinėse, einant iš vienos ka
pinių dalies (vadinamomis 
stotimis) į kitas. Kiekvienoje 
stotyje sugiedota „Amžiną 
atilsį" ir sukalbėta malda. Pir
moje stotyje prisiminti miru
sieji vyskupai ir kunigai, an
troje — vienuolyno seselės, 
trečioje — mirusieji tėvai ir 
seneliai, ketvirtoje — mirusie
ji geradariai, giminės ir drau
gai ir penktoje — žuvusieji už 
tėvynę bei mirusieji už tėvy
nės ribų. Kapinėse maldoms 
vadovavo kun. Diškevičius. 
Tuoj pat teikti palaiminimai ir 
pasimelsta prie paminklų aš
menų palaidotų šiais metais. 
Jie yra: seselė M. Konsolata 
Margarita Lukošiūtė, Vaclo
vas Birutis, Nijolė Stadelnin-
kaitė-Ulėnienė, Elena Skla-
daitytė, Jonas Valys ir Vilhel
mina Mylimienė. 

Grįžę į vienuolyno koplyčią 
sąskrydininkai giedojo šv. 
Mišparus, vadovaujant kun. 
Diškevičiui. Mišparai — maldos 
už mirusius, jų pabaigoje pa
garbintas Švč. Sakramentas. 
Baigus dienos programą, są
skrydininkai galėjo pabend
rauti ir pasistiprinti užkan
džiais bei kava. 

Sąskrydžio įspūdis: vienuo
lyno ir vienuolijos seselės yra 
veiklios, turi daug rėmėjų ir 
yra įgalinamos padėti Lietu
voje esančioms seselėms, vyk
dant artimo meilės ir tikėjimo 
kėlimo darbus. 

KUN. ANDRIUS 
NARBEKOVAS 

Jis gimė 1959 m. Gargž
duose, šešių vaikų šeimoje. 
Mokslus baigė medicinos gy
dytoju Kauno Medicinos insti-
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tute. Tapęs chirurgu dirbo 
Pasvalyje. Darbe buvo verčia
mas net mirštantiems nesaky
ti teisybės, kad tieji nesi-
ruoštų amžinybei, nes tai esą 
prieš komunistinę ideologiją. 
Po šešių metų darbo apsis
prendė tapti kunigu. 1993 m. 
baigė Kauno kunigų semina
riją ir, įšventintas kunigu, 
trumpą laiką buvo Vilniaus 
arkikatedros vikaru ir vykdė 
steigiamos kunigų seminarijos 
rektoriaus pareigas. Amerikos 
vyskupų konferencija įgalino 
jį studijuoti Vašingtono uni
versitete. Studijas pradėjo 
1994 m.; studijuoja Medicini
nę etiką. Ateinantį pavasarį, 
tapęs mokslo daktaru, grįš į 
Lietuvą pasiruošęs tikėjimo 
kėlimo darbams. Beje, vienas 
jo brolis pasižymėjęs Lietuvoje 
futbolininkas (soccer). 

Juozas Kriaučiūnas 

MOKESČIUS GATVĖSE 
RINKS AUTOMATAI 

Vilniaus savivaldybės kon
kursą įrengti automatus, su-
renkančius mokesčius auto
mobilių stovėjimo vietose, lai
mėjo bendrovės „Siemens", 
Informacinių sistemų tech
nologija" bei bankas „Snoras". 

Trisdešimt mokesčių surin
kimo automatų planuojama 
įrengti Vilniaus centre. Tiki
masi, jog pirmieji „Siemens" 
aparatai pradės veikti jau 
šiemet. 

Automatų pirkimas bei įdie
gimas kainuos apie 2 mln. 
litų. Maždaug po 6-9 mėnesių, 
kai sugrįš lėšos automatus 
įrengusioms bendrovėms, jie 
bus perduoti savivaldybei. 

Jei „Siemens" aparatai pasi
teisins ir duos naudos, žada
ma prie įvažiavimų į Vilniaus 
senamiestį įrengti automati
nes užtvaras. 
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Kalbame lietuviškai 
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KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ L IGOS 

3900 W.9S SL Tel. 708-422-0101 
Valandos paga! susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p.p. 
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ŠĮKART LINKSTU 
„DIKTATŪRON" 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Kai Lietuvoje baigiau gim
naziją (1939 m.), tada gabiau
si, geriausi ir patikimiausi at
rodė prez. A. Smetonos globoti 
tautininkai. Ir surink visus 
teigiamus piliečius į vieną bū
rį, ir palik jiems vieniems 
valstybės reikalus ir globą... 
Bent teisinė ir lygiateisė 
struktūra, tai bent... 

Pirmosios sovietų okupacijos 
metu kelias savaites pratūno
jau tardomas Kauno Saugumo 
rūsiuose, gražiai ir piktai 
klausinėjant tardytojui Mika
lauskui, po daugelio išdavi
kiškų paslaugų tapusiam 
KGB generolu. Man ypač ne
patiko karceris, mažas, drėg
nas, visiškai tuščias ir be jo
kios šviesos kambarėlis. 

Vokiečių okupacijos laikais 
buvau įgyvendintas kalėjime, 
nes savo jaunuose metuose 
nešokau ginti nacizmo. Ir ne-
gyniau. Juk visada bėgau nuo 
melo, apgaulės, pataikavimo, 
nevykėliško prisitaikymo. Bu
vau diktatūros priešas, nors 
mano priešiškumo mažai kas 
bijojo. Tačiau kodėl buvęs so
vietų ir vokiečių kalinys šian
dien turėtų neatpažinti dikta-
turiškų užmačių? Štai be jokių 
abejonių linkstu „diktatūron", 
kurią neša — pagal priešų 
gandus! prezidentinis kandi
datas Vytautas Landsbergis. 

Skaitau užsienio ir Lietuvos 
spaudą, apgalvoju kandidatus 
prezidento pareigoms. Štai A. 
Paulauskas, buvęs oficialus 
kriminalistų priešas-prokuro-
ras, tačiau bankų griovikai 
lengvai nuo jo pabėgo. Štai V. 
Adamkus, gal JAV, gal Lietu
vos pilietis, o gal pilietis ten, 
kur naudingiau. Štai K Bobe
lis,.tjJkjas mūras, nei palinks
tąs, nei pasislenkąs. Tarp dar 
nemažo būrelio pretendentų 

štai Vytautas Landsbergis, da
bartinis Lietuvos Seimo pirmi

ninkas. Ir tik vienos Lietuvos 
pilietis. Lietuvoje augęs, gy
venąs, aktyviai Sąjūdy dalyva
vęs, kentęs ir kenčiąs šmeiž
tus. Mat atlikinėjo ir dabar 
sąžiningai atlieka valstybei 
gyvybines pareigas. O tokius 
reikia nešvariu vandenėliu pa-
laistinėti. 

Pašnibždomis šnekama, kad 
V. Landsbergis esąs nepa
trauklus. Iškrikusi, nesusi-
koncetravusi barzdelė, šaltas 
žvilgsnis, vengimas paprastų 
žmonių... Tik niekas nepri
kiša, kad jam stigtų išminties. 

Viešai, jau ne pašnibždomis, 
šnekama, kad V. Landsbergis 
esąs diktatorius. Viską lenkia 
tvarkos pusėn, šalin braukia 
pataikūnus, nemėgsta valsty
bės turto žvejų, neglosto suktų 
teisėsaugininkų. Ir su Rusija 
labai atsargus, lyg ja nepasi
tikėtų. (Ir kaip nepasitikėti ta 
gerąja močiute, mums taip ge
rai pažįstama...) Tai štai koks 
V. Landsbergis, tikras dikta
torius! 

Prisipažįstu: esu šitokios 
valstybinės tvarkos pusėje, 
taigi jau palinkau diktatūron. 
Esu valstybinės pažangos šali
ninkas ir tikiu, kad pažanga 
nebūtinai vystosi po išpūs
tomis povo plunksnomis, ne 
už baletmeisterių figūrų ar už 
apglostytų veidelių, bet išmin
ties, teisės ir atkaklaus ryžto 
globoje. Tedėl esu pavyduolių 
melagingais „diktatoriaus" po
linkiais apkaltinto Vytauto 
Landsbergio pusėje. 

Prezidento pareigoms yra la
bai svarbus žmogus, bet taip 
pat svarbu ir jį remianti parti
ja. Už V. Landsbergį pasisako 
jo konservatoriai ir krikščio
nys demokratai. Dabartinė vy
riausybė, iš šių dviejų susigru-
pavimų sudaryta, drąsiai pra
deda Lietuvos gyvenimą 
kreipti gerąja linkme. Nors 
pasitaikė pora keistenybių 

JBANC atstovai Vašingtone Iš kairės: Janis Balskins, Valdis Vinkelis, Susan Eisenhower, Algis Rimas, Vello 
Ederma. 

JAV PAŽADA REMTI BALTIJOS 
VALSTYBIŲ SIEKIUS 

JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Naruiienė, rugpjūčio 22 d. susiti
kusi pasitarimams dėl JAV-Baltijos valstybių chartijos su Ron Asmus, 
Europos sričių sekretoriaus pavaduotoju Valstybės departamente. 

Šešių Amerikos baltų orga
nizacijų atstovai 23 spalio su
sitiko Baltuosiuose rūmuose 
su aukštais vyriausybės pa
reigūnais aptart i JAV politi
kos laikyseną Lietuvos, Latvi
jos bei Estijos klausimais ir 
išreikšti susirūpinimą apie 
NATO išplėtimo eigą. Tarp 
atskirų temų buvo kalbėta 
apie JAV-Baltijos Chartą, 
naujai suformuotą JAV „šiau
rės iniciatyvą" ir JAV paramą 
Baltijos valstybių siekiams 
įstoti į NATO. 

Tarp JAV vyriausybės pa
reigūnų, kurie dalyvavo šiame 
susitikime, buvo: Stephen 
Flanagan, prezidento patarė
jas ir valstybinio saugumo ta
rybos direktorius Vidurių ir 
Rytų Europos reikalams; Ro-
nald Asmus, Valstybės depar
tamento pasekretoriaus padė
jėjas Europos reikalams; Jere-
my Rosner, prezidento ir Vals
tybės sekretorės patarėjas 
NATO išplėtimo klausimams; 
Gillian Milovanovic, Valstybės 
departamento direktorė, Šiau
rės ir Baltijos valstybių reika
lams; ir Trevor Evans, Valsty
bės departamento pareigūnas, 
atsakingas Baltijos valstybių 
reikalams. Susitikime buvo 
atstovaujama šioms JAV-bal-
tų organizacijoms: Jungti
niam JAV-baltų komitetui 

(pvz., Finansų ministras su 
skolomis), tačiau valstybės gy
venimui sąžiningai ieškoma 
pažangos. Viskas slenka lėtai, 
bet kaip galima skubėti po 
Šleževičiaus grobstymu išgar
sėjusios ir duobėn nugarsė-
jusios vyriausybės nusikals
tamų darbų? Dar reikės kelių 
sąžiningų vyriausybių, kol bus 
galima atsikvėpti. 

Kad nors vėl Lietuvon nepri-
artėtų mafijos ir smulkesnių 
kriminalistų viešpatavimas... 
Šioje padėtyje yra daug kartų 
geresnė V. Landsbergio „dik
tatūra", kaip palaidas valsty
bės ir gyventojų turto grobsty
mas. 

(JBANC). Amerikos Lietuvių 
tarybai (ALTui), Lietuvių Ben
druomenei, Amerikos Latvių 
sąjungai, Amerikos Estų tary
bai (EANC). Pasaulio estų ta
rybai (EWC), Amerikos-Baltų 
Laisvės lygai ir JAV-Baltų 
fondui. 

Mati Koiva, EANC pirmi
ninkas ir JBANC valdybos na
rys, ragino JAV vyriausybę 
paskelbti tikslų NATO išplė
timų tvarkarašti naujiems 
nariams priimti. Jame turėtų 
būti įvardintos ir Baltijos val
stybės. Tuomi NATO išplė
timo eiga galėtų būti sėkmin
gai užbaigta. JAV pareigūnai 
patvirtino, kad jie remia Balti
jos valstybių siekius įstoti į 
NATO ir teigė, kad durys į 
NATO liks atidarytos visoms 
kvalifikuotoms valstybėms. 

JAV pareigūnai apibūdino 
JAV-Baltijos Chartą, kaip 
svarbų principinį nuostatą, 
kuris nurodytų JAV politikos 
kryptį, paveikiančią Baltijos 
valstybes ir skatintų tolimes
nę Baltijos valstybių integra
ciją į Europą. Ši Chartą nebū
tų traktuojama kaip tarpvals
tybinė sutartis, ir nesuteiktų 
konkrečių saugumo garantijų. 
Tačiau Chartos sudarymas su
kurtų palankesnę aplinką dėl 
įstojimo į NATO ateityje. Nu
matoma, kad greitu laiku 
Chartą bus galutinai patvir
tinta ir pasirašyta gruodžio 
mėnesį. JAV pareigūnai taip 
pat davė žinių apie naujai su
formuotą „šiaurės iniciatyvą", 
pagal kurią būtų skatinamas 
platesnis tarpvalstybinis ben
dradarbiavimas visoje Baltijos 
jūros srityje. 

Vello Ederma. EWC vicepir
mininkas, pareiškė susirūpi
nimą apie NATO išplėtimo ei
gą ir reikalavo, kad vykdomoji 
Vyriausybė atsispirtų prieš 
bent kokius siūlymus, siekian
čius sulėtinti ar suvaržyti 
antrąjį NATO išplėtimo etapą. 
Aija Straumar.is, JBANC vie
šosios informacijos direktorė, 
priminė, kad Kongrese dėl vi-

Danutė Bindokienė 

NATO klausimas 
opus visiems 

sai atsitiktinų kliūčių da r ne
buvo pravestas Europos Sau
gumo aktas, kur iame yra 
patvirtinta, kad Baltijos vals
tybės turėtų būti greitai pa
kviestos tapti NATO nar ia is ir 
kad joms turėtų būti paski r ta 
finansinė parama, t a m tikslui 
tinkamai pasiruošti. J i ragino 
vyriausybę padėti baltų organ
izacijoms, kad šis ak t a s būtų 
galutinai priimtas. 

Algirdas Rimas, ALTo atsto
vas, išreiškė susirūpinimą, 
kad JAV-Baltijos Char tos tek
stas būsiąs nepakankama i 
konkretus savo t iks lams pa
siekti, nors 99 procentų šio 
dokumento būtų j a u su t a r t a . 
Buvo primintas senator iaus 
Durbin laiškas sekretorei Alb-
right, kuriame j is ragino, jog 
Chartoje būtų pare ikš ta aiški 
ir reikšminga deklaracija, kad 
JAV domisi Baltijos valstybių 
sagumu ir kad remia jų kandi
datūrą į NATO. 

(JBANC praneš imas , 
1997.10.27) 

IŠSPRĘSTAS VILNIAUS 
ROTUŠĖS LIKIMAS 

Kultūros ministerijos, Vil
niaus miesto savivaldybės ir 
Meno kūrėjų asociacijos atsto
vai sutarė dėl Vilniaus miesto 
rotušės steigėjo funkcijų per
davimo sostinės savivaldybei. 

Šių institucijų ats tovai ap
tarė vyriausybės nu ta r imo 
projektą JDėl Lietuvos nepri
klausomybės s ignatarų namų 
ir Lietuvos menininkų rūmų". 
Jame Signatarų namai pra
šomi perduoti Kul tūros mini
sterijai, o Vilniaus miesto ro
tušė prašoma grąžinti savival
dybei. Nuspręsta pr i ta r t i rotu
šės steigėjo funkcijų perdavi
mui Vilniaus miesto savival
dybei, šiame pasta te pal iekant 
Menininkų rūmus. 

Trišaliu susi tar imu įsiparei
gota parengti Menininkų rū
mų nuostatus, kur iuose būtų 
apibrėžtas šių rūmų teisinis 
statusas bei Kultūros ministe
rijos, savivaldybės ir meninin
kų organizacijų atstovų daly
vavimas šių rūmų tarybos 
veikloje. (BNS) 

Atrodo, kad dažniausiai pa
starąjį dešimtmetį t a rp tau t i 
niu mas tu diskutuojami k lau
simai yra susieti su NATO. 
Kas gali NATO priklausyti , 
kas nusprendžia naujų nar ių 
t inkamumą? Kadangi iš t ik
rųjų pavojai, dėl kurių buvo 
sukur ta ši organizacija, j a u 
išnyko, tad a r verta ją plėsti , 
pr i imant naujus narius? Gal 
atėjo laikas keisti jos s t ruk
tūrą ir paskirtį ir veiklos me
todus? 

Tai visiems opūs klausimai , 
kurių svarstybos užima d a u g 
JAV ir Vakarų Europos poli
tikų laiko ir pareikalauja 
energijos. Tik neseniai iš so
vietų imperijos išsilaisvinu
sios Rytų ir Vidurio Europos 
valstybės neturi jokių abejo
nių dėl NATO svarbos: jos a t 
kakliai prašosi ir net reikalau
ja, kad būtų įsileistos, ka ip 
lygiateisės narės, pasiruošu
sios dėl to padaryti viską, k a s 
tik iš jų reikalaujama, kad 
prašymas būtų išklausytas. O 
antroje argumentų pusėje sto
vi Maskva ir griežtai spyriuo-
jasi del NATO pasistūmėjimo 
rytų link, nes esą tas j a i 
kažkokiu būdu sudaro pavojų. 

Ar Rusija tikrai tiki, kad 
NATO priartėjimas prie jos 
sienų yra pavojingas? Būtų 
naivu manyti , kad taip. Tai 
greičiau psicholginė ir politine 
lazda, kurią Kremlius veiks
mingai vartoja, vanodamas 
dabar t inių NATO narių pa
kaušius , kad gautų kuo dau
giau nuolaidų. Su naujų na
rių įjungimu į NATO Maskva 
su t inka tik tuomet, kai j au ki
tos išeities nebelieka, kai j au 
čiasi vis tiek pralaimėsianti — 
kaip atsi t iko Lenkijos, Vengri
jos ir Čekų Respublikos atve
ju . Dabar naujoji užtvara , 
kurią Rusija pasta tė NATO 
plėtimuisi rytų kryptimi, y ra 
Baltijos valstybės. Ar ilgainiui 
ir čia bus padaryta nuolaida? 
Be abejo, taip. Tačiau prieš tai 
dar bus prikalbėta daug žo
džių, išgirsta daug grasinimų, 
o būsimoms narėms pateikti 
ilgiausi sąrašai sąlygų, kur ias 
jos turės išpildyti, kad būtų 
priimtos. 

Ar šiandien NATO dar veik
sminga, a r reikalinga, jokios 
abejonės neturi Rytų ir Vidu
rio Europos valstybės, nors ir 
jos supranta , kad ši organiza
cija yra daugiau psichologinė, 
o ne kar inė užtvara agresijai. 
JAV Kongresas ir Senatas 
NATO plėtroje įžvelgia naujas 
išlaidas, kurias reikės padeng
ti iš Amerikos kišenės. Mil
žiniškos dolerių sumos, reika
lingos, kad naujos narės prisi
taikytų prie NATO nuostatų. 
gąsdina ir eilinį amerikietį, o 
abidvi JAV politinės partijos. 

besirungdamos del galimo do
minavimo būsimuose vyriau
sybės rinkimuose, moka pa
naudoti šias krašto gyventojų 
baimes savo tikslams. 

Antra vertus, pastarųjų 
metų pasauliniai konfliktai 
parodė, kad NATO iš tikrųjų 
y ra bejėgė juos išspręsti. Taip 
atsitiko ir Bosnijoje, kai 
NATO pagaliau nutarė įsikišti 
ir sustabdyti vykstantį kraujo 
praliejimą tarp Bosnijos serbų 
ir musulmonų. JAV vyriau
sybė prie NATO pastangų 
prisidėjo 1995 m., pasiųsdama 
ir savo ginkluotų pajėgų pul
kus . Tuo laiku prez. Clinton 
tauta i pažadėjo, kad taika 
Bosnijoje bus įtvirtinta per 
maždaug metus ir 1996 m. 
Kalėdoms Amerikos karia: 
sugrįš namo. Deja, praėjus 
metams, grįžimas buvo ati
dėtas dar 18 mėnesių, o dabar 
j au Valstybės sekretorė Alb-
right ir kiti kalba, kad JAV 
karinės pajėgos Bosnijoje tu
rės pasilikti dar ilgiau, tuo 
įrodant, kad į šios rūšies kon
fliktus yra kur kas lengviau 
įklimpti, negu iš jų išsi
kapstyti . 

Ar vienybė ir taika Bosni
joje iš vis gali būti įgyven
dinta, j au pradėta labai abe
joti . Šiandien krašto gyvento
j a i yra iš esmės dar labiau tar
pusavyje susiskaldę į etnines 
grupes, kaip praeityje. Pagal 
Dayton, Ohio, pasirašytą tai
kos sutartį, išvietintiems ser
bams, kroatams ir Bosnijos 
musulmonams turėjo būti su
darytos palankios sąlygos 
grįžti į buvusias gyvenvietes, 
tačiau labai nedaug pabėgėlių 
sugrįžo namo. Manoma, kad 
tos etninės grupės t a rp savęs 
stengiasi bent apytikriai tai
kiai gyventi tik tol, kol Bosni
joje yra NATO kariuomenė, 
todėl jos visiškas pasitrauki
m a s yra kol kas nenumato
mas . 

JAV prezidentas šiuo metu 
y r a tarytum užsitvėręs prin
cipų ir įsipareigojimų tvora 
(panašiai , kaip 1968 m. prez. 
Lyndon Johnson Vietnamo 
karo metu): jeigu šį kartą nu
sileis, kaip ateityje galės su
t ramdyt i nepaklusnias, karo 
a r agresijos aistra užsidegu
sias, tautas? 

Tačiau jokie argumentai ne
galėtų įtikinti Baltijos vals
tybes a r kitas, norinčias 
įsijungti į NATO, kad ši orga
nizacija yra jau atgyvenusi —-
šaltojo karo liekana. Vien dėl 
to , kad Maskva šiaušiasi p >š 
naujų narių priėmimą, s J A 
kia tam tikrą pasitenkinimą :r 
didesnį ryžtą stengtis pra
laužti šią naują Kremliaus 
..geležinę uždangą". 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Pradėjome įvairiuose dar
buose, kol pagaliau paskuti
nius 15 metų nusistovėjome 
gerose darbovietėse ir išėjome 
į pensiją. Čikagoje likti negal
vojome. 

Tą pavasarį, prieš atvyks
tant Poviliūnams, atostoga
vome su V. ir A. Domanskiais 
pas jų sūnų dr. J. Domanskį 
Palm Springs miestelyje, Kali
fornijoje. Nedaug trūko, kad 
pensijos dienoms būtume įsi
kūrę ten. Apsidžiaugiau, kad 
ten tolimas užkampis nuo vis
ko. Grįžus paskaitėme skel
bimą „Draugo" laikraštyje, 
kad Floridoje parduodamas 
butas gera kaina. — „Važiuok, 

sakau Joanai, — ir pažiūrėk". 
Kelioms dienoms praslinkus 
suskamba telefonas: „Nupir
kau namą, nes tas butas nepa
tiko. Be to, juk bute neužtektų 
vietos anūkams", — kalbėjo 
Joana. „O teniso aikštės, ar 
yra?" 

„Dvi prie pat namo ir dar 
baseinas" — atsakė... Per porą 
mėnesių pardavėm namą 
Čikagoje, draugai suruošė iš
leistuves, o 1990 m. gale įsikū
rėme gražiame Port Orange 
miestelyje, netoli Daytona 
Beach ir Atlanto vandenyno. 

Čia nedidelis lietuvių telki
nys, nepilna šimtinė, bet labai 
judri. Turi puikų chorą, ruošia 

koncertus, paskaitas, pobū
vius. Joana dainuoja chore. 
žaidžia tenisą, žuvauja, o la
biausiai džiaugiasi svečiais. 
Čia atvykus, mano pirmas ir .. . „. . ._. 
J-J*- - m. . , m m c , esame jos vaikai... Ketvirtoms 
didžiulis darbas buvo IV PLS ^ ^ „ ._, . L . ,. 

tada baseinas ar jūra. Dabar 
dar prisidėjo kartą ar du sa
vaitėje golfas. Laiko liko dar 
mažiau negu darbo dienomis 
Čikagoje. 

Taip jau 7 metai kaip džiau
giamės Floridos saule, jūra, 
tyru oru.... 

IV PLS ŽAIDYNĖS 

Sunki pradžia 
1889 m. rudeni ŠALFAS są

jungos metiniam suvažiavime 
pranešiau apie III PLS žai
dynes Australijoje. Pabaigoje 
pakartojau A. Poviliūno, Lie
tuvos sportininkų vadovo ir 
LTOK prezidento žodžius: 
„Lietuva yra viena; mes visi 

žaidynės. Po to, oficialiai už
baigęs ŠALFAS s-gos darbą, 
pradėjau pensininko dienas. 
Beveik kasdien iš ryto lauko 
tenisas, po to valandėlė kieme 
su gėlėmis ar vaismedžiais, 

PLS žaidynėms kviečiu visus į 
Lietuvą". 

Pranešimą baigiau: „Mūsų 
pareiga būtų dalyvauti vi
siems kuo gausiausiai..." 

(Bus daugiau) 
Pasitarimas Vilniuj** 
k.is ir.) (JrinlM-rsas 

V PUS Žaidynes 1991 m Lietuvoj.- r ;.,M..nt \± k ,\ Kuk.-f.. \ Povihun;^. V Cryhnus-
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LŠSI CENTRO VALDYBOS 
METINIS POSĖDIS 

Lietuvos Šaulių sąjungos 
iše;vijoje centro valdybos meti
nis posėdis šeštadienį, lapkri
čio 8 d., vyko vado Mykolo 
Abariaus namuose. Livonia. 
MI. Dalyvavo 12 centro valdy
bos narių iš Čikagos. Detroito, 
Union Pier ir VVinchester. 

Pradedamas posėdį vadas 
Abarius pakvietė kapelioną 
kun. Alfonsą Baboną sukal
bėti maldą. Praėjusių metų 
metinį protokolą perskaitė 
spaudos informacijos vadovė 
Regina Juškaitė-Švobienė. 

Vadas Mykolas Abarius 
sveikino visus už nuoširdų at
siliepimą ir dalyvavimą posė
dyje. Pasveikino Reginą Juš -
kaitę-Švobiinę sutuoktuvių 
proga. Po to pranešė apie savo 
veiklą 1997 m. Rugsėjo 20 d. 
Lietuvoje vyko visuotinis Šau
lių sąjungos suvažiavimas. M. 
Abarius dalyvavo suvažiavime 
ir pranešė, kad Šaulių sąjunga 
Lietuvoje, pagal įstatymą yra 
savanoriška, pilietinė, savigy
nos, saviveiklinė visuomenės 
organizacija, stiprinanti vals
tybės gynybinę galią, ugdanti 
pilietiškumą ir tautinį sąmo
ningumą, teikianti pagalbą 
policijai ir civilinei saugai. 
Šaulių sąjunga nėra sukarinta 
organizacija. Tik Šaulių są
jungoje yra įvesti rikiuotės bū
riai, kurių amžius nuo 18-45 
metų. Bus parengti ir išleisti 
j aunų šaulių nuostatai. Jaunų 
šaulių bus trys grupės 12-14 
metų. 15-16 metų ir 17-18 
metų. Nerikiuotės šaulių kul
tūr inė švietėjiška veikla bus 
an t r a reikšminga darbo sritis. 
Bendravimas vyks su savano
riais, kariuomene ir organiza
cijomis. Darbai laukia — tai 
s ta tu to parengimas, garbės 
teismo statuto pritaikymas, 
centro valdybos sudarymas ir 
pristatymas Konferencijai, ku
ri yra šaukiama gruodžio 13 d. 
Norima, kad statutą vyriau
sybė patvirtintų dar šiaiS me
tais . Biudžeto ir atskirų šau
lių namų reikalingų remontų 
sudarymą, kurį Seimui turi 
pateikti dar šį mėnesį, kad 
būtų įjungtas į 1998 metų pla
nuojamą biudžetą. Pradžiai 
Šaulių sąjungai bus 15 krašto 
apsaugos ministerijos apmo
kamų etatų, tai: sąjungos va
das, rinktinių vadai ir kiti 
centro valdybos pareigūnai. 
Šiuo metu Šaulių sąjunga yra 
stipriose rankose ir tvirtu 
žingsniu žengia pirmyn. 

Buvo gautas protokolas iš 
Montreaiio. „Mindaugo" ir 
„Neringos" kuopos savo susi
rinkimuose š.m. rugsėjo mėn. 
nutarė susijungti, nes skaičius 
mažėja. Tad. dabar pavadinta 
..Mindaugo-N'eringos'" kuopa. 
Antanas Žukas perrinktas 
kuopos vadu. Vadas Petru-
šaitis pranešė, kad „Kęstučio" 
kuopa užsidaro. Kuopa nese
niai šventė savo 50 metų gy
vavimo sukakti. 

Vado pavaduotojas Juozas 
Mikulis pranešė, kad „Klai
pėdos" jūrų šaulių veikla reiš
kiasi minėjimų rengimu. Kuo
pa gyvuoja. Laiko ryšius su 
vadu Abarium ir atlieka parei
gas. Jau antri metai finan
siškai remia du partizanus. 
Aukojo 200 dol. Draugo fon
dui. Kuopon įsijungė du nauji 
nariai, tai dabartinis narių 
skaičius — 54. Laikinai pava
davo vadą Abarių, kai šis 
lankėsi Lietuvoje. 

Vado pavaduotojas Jonas 
Šostakas pranešė, kad vyko 
Lietuvon ir dalyvavo Klaipė
doje vykusioje sporto savai
tėje. Švente įdomi. Nori supro
jektuoti šratinius šaudymus, 
kurie yra lengvi ir patiktų vy
resnio amžiaus šauliams. Su
sirašinėja su sporto vado sek
retorium Bronskum. Pranešė, 
kad II Lietuvos sporto Olim

piada vyks 1998 metais. Kvie
čia dalyvius iš JAV ir Kana
dos. Vyks kulkinių, pistoletų 
ir šratiniai šaudymai. Jei atsi
rastų nors 5 dalyviai, būtų 
galima gauti valdžios piniginę 
paramą. Šventė vyks Vilniuje 
tuo pat laiku, kaip dainų ir 
šokių šventė. Šostakas dalyva
vo šaudynese ir laimėjo 5 pre
mijas. Pranešė, kad Šarūnas 
Mingėla laimėjo taurę Kana
doje. 

Buvo skaitomas iždininko 
Leono Petronio pranešimas. 
Šių metų Šaulių sąjungos cen
tro valdybos pinigai laikomi 
taupomojoje kasoje ir einamo
joje sąskaitoje. 

Kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas pranešė, kad, kiek 
sąlygos leidžia, dalyvauja ren
giniuose, minėjimuose, pager
bimuose ir susirinkimuose, 
aukoja šv. Mišias, pasako pa
mokslus. 

Moterų vadė A. Kirvaitytė 
sake, kad teikia patarimus 
šaulėms. Šauliškose pareigose 
nuo 1930 m. 

Jūrų šaulių vadas Edmun
das Vengianskas pranešė, kad 
vyko Lietuvon; kuopos vėliava 
buvo perduota Karo muziejui; 
atsigabeno naują vėliavą. Lai
kė ryšius su vadu Abarium. 

Ūkio ir tiekimo vadas Juo
zas Kinčius pranešė, kad dar 
turi įvairių knygų ir žemė
lapių. Reikia kepurėms juoste
lių. Dalyviams buvo parodytas 
naujas ženklas, kuris bus nau
dojamas prie kepurių. Lietu
voje jau dėvimi tie ženklai. 
Jūrininkai turės savo ženklus 
segamus prie kepurių. Gavo 
laišką iš LŠS vado pavaduoto
jo Stasio Ignatavičiaus, kuris 
sveikina visą centro valdybą ir 
linki sėkmės atlikti šališkas 
pareigas. Prašo, kad LŠSI pa
ruoštų ir pasiųstų dėvėtų dra
bužių siuntą Lietuvon. 

Kultūros reikalams vadovas 
muz. Stasys Sližys pranešė, 
kad dalyvauja minėjimuose, 
renginiuose, pagerbimuose 
per Mišias ir, kai pakviestas 
atlikti įvairias programas, pa
ruošia dainas ir giesmes, paly
di bendrą dainavimą. 

Spaudos informacijos vadovė 
Regina Juškaitė-Švobienė pra
nešė, kad dalyvauja susirin
kimuose, renginiuose, minėji
muose. Dalyvavo šaulių suva
žiavime Čikagoje. Aprašo ren
ginius, siunčia korespondenci
jas ir nuotraukas išeivijos 
laikraščiams, perduoda žinias 
vietinėms lietuviškoms radijo 
valandėlėms. 

Jaunimo reikalams vadovas 
Šarūnas Mingt a neturėjo 
ypatingų projektų. 

Pasisakymai del ateinančių 
Lietuvos prezidento rinkimų. 
Šaulių organizacija nėra poli
tinė partija. Džiaugėsi, kad 
yra daug kandidatų. Visi as
meniškai balsuoja už jų pasi
rinktą kandidatą. 

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
vyko diskusijos apie auką 
Draugo fondui. E. Vengians-

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
^ 

GREIT 
PARDUODA 

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

ŠILDYMO SISTEMAS. 
VIRYKLAS ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Lietuviai šaulai Čikagoje. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
PORTAS IR BRIDGEPORTAS IV 

Nesugebėdamas ati trūkti 
nuo Bridgeporto apylinkės 
aprašymo, pradedu galvoti, 
kad apie šią apylinkę, ypač 
siekiant senuosius laikus ir 
nepamirštant, kas buvo, kas 
atsitiko vėlesniais metais, 
būtų galima parašyti storoką 
knygą. Praėjusią savaitę ne
tikėtai sutiktas mano senas 
pažįstamas, anksčiau ilgokai 
gyvenęs Bridgeporte. paskati
no dar karta sugrįžti į Bridge
porto apylinkę ir pasivaikš
čioti Halsted bei šalutinėmis 
gatvėmis. 

Važiuodamas Archer gatve 
kursuojančiu autobusu, iš
lipau prie Halsted gatvės. 
Ėjau neskubėdamas į pietų 
pusę. Eidamas prisiminiau 
vieną dieną, kuomet Verną 
Olienė (Antano Olio žmona) 
pasakojo apie Bridgeportą ir 
senuosius laikus. J i pasakojo, 
jog Antanas 01szewski (Ol
šauskas) vieną dieną pagalvo
jo, kad atėjo laikas savo sūnų 
supažindinti su praeitimi, su 
garbingąja Lietuvos istorija. 
Tam tikslui jis pakvietė Kle-
ofą Jurgelionį. 

Vieną kartą Jurgelionis su
manė pasitikrinti. J a m buvo 
įdomu, ar jo mokinys prisime
na jo papasakotas istorijėles 
apie senovės Lietuvą ir jos 
valdovus. Kleofas Jurgelionis 
besiklausančiam mokiniui 
taip pasakė: 

— Vieną dieną Kęstutis su 
Vytautu išjojo medžioti. Na, 
sakyk tu man, o kas buvo Kęs
tutis? 

— Didysis Lietuvos kuni
gaikštis, — nedvejodamas at
kas iškėlė klausimą apie 
garbės nario ir garbės šaulio 
ženklus. Buvo nutar ta , kad 
galima abejus dėvėti, nes jie 
nesikryžiuoja. 

Po posėdžio visi buvo pak
viesti puikioms vaišėms ir pa
bendravimui. Maldą prieš 
valgį sukalbėjo kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas. Pietus 
pagamino CV sekretorė Onutė 
Abarienė. 

Regina Juškai tė-
Švobienė 

sakė mokinys. 
— Gerai, laba: gerai. Teisin

gai atsakei, — pabrėždamas 
savo žodžius Kalbėjo Jurge
lionis. 

— Na, o dabar pasakyk kas 
gi buvo Vytautas? 

— Vytautas ... Vytautas 
buvo Kęstučio arklys, — tru
putį sumišęs pasakė An
tanėlis. 

Nors mažasis Antanėlis ir 
suklysdavo, besimokydamas 
Lietuvos istorijos, jis sėk
mingai baigė mokslus, tapo 
advokatu ir paskui užėmė 
aukštą valdžios vietą. J is , An
tanas Olis, buvo vienas di
džiųjų Amerikos lietuvių vi
suomenės darbuotojų, kurio at
likti darbai tikriausiai nie
kuomet nebus užmiršti. 

Ten, kur kadaise stovėjo Lie
tuvių auditorija.ir joje vyko ju
drus lietuvių veikimas, beliko 
tuščias, vieline tvora aptver
tas žemės sklypas. Pastebėjau 
jame riogsantį eglučių pri
krautą vežimą. Tikriausiai 
kada nors jas pirks dabarti
niai Bridgeporto gyventojai ir, 
artėjant Šv. Kalėdoms, papuoš 
savo gyvenamuosius namus. 

Kitoje Halsted gatvės pusėje 
stovi „Mildos" namai . Juose 
ilgą laiką veikė lietuviai, save 
vadinę „pažangiaisiais". Jie 
tarėsi kovoja už darbininkų 
teises. Tuose namuose veikė 
„Vilnies" laikraščio redakcija, 
administracija ir spaustuvė. 
„Mildoje" buvo salė, kurioje 
„vilniečiai" aptardavo organi
zacinius reikalus, puotaudavo 
ir linksmindavosi. O pokario 
metais atvykę „dipukai", nepa-
kęsdami „vilniečių" galvose
nos, rengdavo protesto demon
stracijas. Dabar „Milda" yra 
kitataučių nuosavybė. Pasta
tas pasikeitęs tiek iš pa
viršiaus, tiek ir iš vidaus. Da
bar „Milda" yra paversta į 
„Professional Building". 

Paėjus keletą blokų į pietus, 
negali nepastebėti tebesto
vinčio ir, reikėtų pridurti, nyk
stančio „Ra movos" pastato. 
Tai pagarsėjusio Antano Ol
šausko pastatyti namai. Dau
gelį metų šiuose namuose 

veikė kino teatras. Jame lan
kydavosi ankstyvesnieji lietu
vių ateiviai, o taip pat ir poka
rio metais atvykę. Dabar, ga
lima sakyti, iš „Ramovos" beli
ko tik aiškiai matomas pava
dinimas. Beje, greta veikia 
„Ramovos" vardu pavadina 
valgyklėlė. Tačiau jos savinin
kai nebe lietuviai. 

Petras Petrutis 

Vi lnius . Uždaroji akcinė 
bendrovė „Alna" ir Lietuvos 
muzikos akademija pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį. 
„Alna", tapusi pagrindine Mu
zikos akademijos rėmėja, įsi
pareigojo akademijai padėti 
įdiegti informacines technolo
gijas bei dalyvauti mokymo 
procese. „Alna" taip pat ben
dradarbiauja su Muzikų rė
mimo fondu, skiria stipendijas 
konkursų laureatams, finan
suoja perspektyvių muzikų 
stažuotes užsienyje. (LR) 

Heip wanted 
Jane, dirbusi pas Ed 

VValantis VVestchester 
miestelyje, 

prašau man paskambinti. 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

H«pwantad 
Car wasner needed. Malė or female 

$5.35 per hr. Tai. 708-49*4004 
TJ.Hang LOOM. Inc. 

9616 S. Kadzto 
EvargnwnPam.il. 60806 

KMtEOKttALTOaS 
7*22 S. P*la*U R4-
AMSLAidierAve. 

DANUTĖ MAYUt 
773-284-1900 

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

DRAUGO REKLAMA 

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

H O U S E F O R S A L E 
Area Cape Canaveral, FL. 

3 bedrms., 2 baths, 
2 car garage. 

Big yard. $55,000. 
Tel . 773-254-4322 

Vilniuje, Antakalnyje parduodamas 
sklypas su pradėtu statyti namu. 
Kaina apie $40,000 Teirautis: Dr. 
J.PetrsJtia, Gedmino pr. 43-6,2001 
Vinius. Tel. namų 011-370-2-22-65-
55, darbo 011-370-2-62-08-80, 
faksas 011-370-2-62-49-92. 
Tak» pat VMuje, prieš Seimo rūmus, 
parduodami ar išnuomuojami 4 
atskiri kambariai, tinkami daktarų 
kabinetams ar įvairioms įstaigoms. 
Teiraukitės virš pažymėtu adresu. 

APTTORREUT 
Kedzie & 7 3 St. vic. 

4 rms. 2 bdrms., stove, refrig., 
heat & iaundry facilicies incld. 
One mo. sec. dep. $460 a mo. 

No pets. Te l . 773-254-4322 

Vilniuje, F a b i j o n e rajone, 
isnuomuojamas 4 kambarių 
butas su baseinu, 5 aukštas, 

yra liftas. 
Skambinti: Vilniaus telefonu 

011-370-2-75-62-31 

Geriems muzikantams ir puodai su 
mo centro scenoje spalio 14 d. 

keptuvėmis „groja" Šiaulių miesto etnografinis ansamblis „Saule" .Jauni-
Nuotr. J o n o Tamulaičio 

http://EvargnwnPam.il


JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 VVaimvright Dr„ Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 
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ZOKNIUOSE TUŠČIA 

Valstybės kontrolės Šiaulių 
skyrius tikrino, kaip uždaroji 
akcinė bendrovė „Šiaulių aero
uostas" valdo Zoknių oro uosto 
perstatymui iš Didžiosios Bri
tanijos banko „Midland Bank" 
gautą beveik 25 milijonų dole
rių kreditą, kurio grąžinimą 
yra garantavusi valstybė, ir 
suabejojo grąžinimo galimy
bėmis. „Šiaulių aerouosto" 
padėtis įvertinta kaip sunki, 
kadangi negaunama verslo 
plane numatytų pajamų. 

Zoknių oro uostą tvarkė 
elektronikos bendrovė „Phi
lips". Oficialus oro uosto ati
darymas buvo numatytas 
rugpjūčio 28 dieną. Kreditas 
Didžiosios Britanijos bankui 
turi būti pradėtas grąžinti nuo 
kitų metų iki 2006 m. Kaip 
rašo „Verslo žinios", oro uostas 
negauna verslo plane numa
tytų pajamų. 1995 m. Zoknių 
oro uostas ketino aptarnauti 
240 lėktuvų, o aptarnavo 31. 
Pernai buvo numatyta aptar
nauti jau 420 lėktuvų, o aptar
nauta tik 14. Šiemet planuota 
priimti 1,500 lėktuvų, tačiau 
per pusmetį aptarnauti tik 2 
lėktuvai. Valstybės kontrolė 
priėjo išvados, kad, jeigu ir to
liau padėtis nesikeis, visas in
vesticijas į oro uostą turės pa
dengti Lietuvos vyriausybė. 

Tuo tarpu Šiaulių meras Al
fredas Lankauskas sako, jog 
Valstybės kontrolės parei
gūnai, nesusivokdami situaci
joje, daro skubotas išvadas ir 

• lyginą uždarytą oro uostą su 
tuo, kuris turėtų pradėti dirb
ti rugsėjo mėnesį. Kaip rašo 
„Šiaulių kraštas", A. Lankaus
kas nepaneigi, kad yra lėk
tuvų skrydžių problema. Anot 
jo, niekas ir niekada neskris į 
neveikiantį oro uostą. Skry
džių galima tikėtis tada, kai 
apie oro uostą atsiras oficiali 
informacija skrydžių valdymo 
žinynuose. Ir kai ši informaci
ja bus su pakankamo lygio 
techninėmis charakteristiko
mis. Didžiausia oro uosto re
konstrukcijos nelaime meras 
pavadino faktą, kad iš pat 
pradžių šis projektas buvo per 
daug politizuotas. 

SANTAUPOS BUS 
PRADĖTOS GRĄŽINTI 

Likviduojamo Lietuvos akci
nio inovacinio banko indėli
ninkams prarastos jų santau
pos bus pradėtos grąžinti spa
lio mėnesį — taip numatyta 

Seimo ir Vyriausybės doku
mentuose. Lietuvos Taupomo
jo banko, aptarnausiančio Lie
tuvos akcinio inovacinio banko 
indėlininkų sąskaitas, atsto
vai teigia, jog techniškai tam 
jau pasirengta, tik iš Finansų 
ministerijos šioms išmokoms 
dar negauta nė cento. Finansų 
ministerijos vadovai tvirtina, 
kad pinigai banką pasieks lai
ku. 

Taupomajame banke jau 
atidaryta daugiau kaip 41,000 
buvusių LAIB indėlininkų są
skaitų. Pagal nustatytą tvar
ką jiems dar šiais metais 
turėtų būti grąžinta iki 4,000 
litų, o kitais metais dar po 
4,000 litų. Je i LAIB laikytos 
sąskaitos buvo didesnės negu 
8,000 litų, jų likučius numaty
ta grąžinti Vyriausybės obli
gacijomis, kurias išpirkti bus 
pradėta nuo 1999 m. sausio 1 
d. Iš viso grąžinant santaupas 
sąskaitose iki 8,000 litų gry
naisiais pinigais reikės 127 
mln. litų, dar 87 mln. litų bus 
grąžinta vyriausybės obligaci
jomis. 

ATIDARĖ VIENINTELI 
VIEŠBUTI 

Plungės centre verslininkas 
Kęstutis Česnauskas atidarė 
vienintelį mieste veikiantį 15 
vietų viešbutį. Viena viešbu
tyje praleista para viduti
niškai kainuos 40-50 litų. 
Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
verslininkas pradinį kapitalą 
susikrovė megzdamas ir siū
damas. Iki šiol Plungės svečiai 
apsigyvendavo už 3 km nuo 
miesto centro kaime esan
čiame bendrovės „Litoda" 
viešbutyje. Kadangi miesto 
autobusai iki kaimo nekursuo
ja, viešbučio gyventojai galėjo 
naudotis tik taksi paslaugo
mis. 

Sovietiniais metais pastaty
tas trijų aukštų viešbutis 
„Gandinga" jau keleri metai 
stovi tuščias. Neseniai vieš
butį už skolas iš bendrovės 
„Žemaitijos monopolis" perė
mė Lietuvos Taupomasis ban
kas. 

LIETUVA ATNAUJINO 
ELEKTROS EKSPORTĄ 

Nuo rugsėjo pradžios atnau
jintas elektros eksportas į Bal
tarusiją, praneša „Lietuvos ry
tas". 

Lietuviškos elektros perpar
davinėtojų konkursą, kurį su
rengė bendrovė s ie tuvos 
energija", laimėjusi Virdži-
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Spalio 18 d. Vilniuje, buvusiame Max pramogų centre, atidarytas „Karolinos klubas". Nuolr. G. Žilinsko 

nijos salose registruota Rusi
jos bendrovė „Liberty" per 
mėnesį baltarusiams parduos 
iki 150 mln. kilovatvalandžių 
elektros. Už vieną kilovatva
landę energijos „Liberty" mo
kės po 6.8 lietuviško cento. Iki 
liepos mėnesio baltarusiams 
elektra buvo parduodama 0.8 
cento brangiau. Lietuvai pa
kėlus kainą iki 8 centų, 
eksportas nutrūko. 

„Lietuvos energijos" parei
gūnai sako, kad „Liberty" 
mokės brangiau negu po 6.8 
cento, nes elektros kaina pri
klausys nuo to, kuriuo paros 
metu ji bus tiekiama. Bran
giausiai kainuoja piko valan
domis tiekiama elektra, pi
giausiai — naktį. Tokia pat 
elektros eksporto kainų dife
renciacija buvo taikoma ir 
Latvijai. Kol kas už elektrą 
bus atsiskaitoma pinigais, 
vėliau — branduoliniu kuru. 
Sutartis su „Liberty" pasi
rašyta iki 2000 metų. 

GELEŽINKELININKAI 
MATO PERSPEKTYVA 

Akcinės bendrovės „Lietuvos 
geležinkeliai" vadovas S. La
butis „Lietuvos aidui" sakė, 
jog didėja užsienio investicijos 
į Lietuvos geležinkelį. Gauna
mi pinigai naudojami infra
struktūrai plėsti, geležinkelių 
kokybei gerinti —jiems pritai
kyti prie Europos standartų. 
Pasak Labučio, jeigu vaka
riečiai važiuoja 300 km per va
landą greičiu, tai ir mes priva
lom tą pasiekti. 

Vėžių siaurinti ligi europinio 
pločio neketinama, nes būtų 
nenaudinga ekonomiškai. Per 
Lietuvą bus nutiestas tik vie
nas naujas greitasis europinio 
vėžių pločio geležinkelis iš 
Varšuvos per Šeštokus, Kau
ną, Šiaulius į Rygą ir Taliną, 
šio geležinkelio tiesimo darbai 
netrukus turėtų prasidėti. 

Lietuvos geležinkelininkai 
jau įsigijo Lietuvoje dar nema-

Vilniuje spalio 28 d. atidarytas naujasis Šilo tiltas per Nerį, jungiantis Žirmūnų ir Antakalnio mikrorajonus 
Nuotr Gedimino Žilinuko i Elta) 

tytą automotrise. Tai savaei
gis geležinkelio vagonas, savo
tiškas autobusas ant bėgių, 
vežantis 76 keleivius. Dauge
lyje geležinkelio ruožų kelei
vių srautas labai sumažėjęs, 4 
ir 6 vagonų dyzeliniai trauki
niai ten važiuoja pustuščiai. 
Automotrisės ateityje juos ir 
pakeis. „Lietuvos geležinke
liai" planuoja, kad ateityje 
traukiniai iš Vilniaus, tarkim, 
į Klaipėdą, Mažeikius važiuos 
greitaisiais maršrutais, susto
dami tik 2-3 stotyse. O kelei
vius į jas iš aplinkinių miestų 
ir rajonų suves kaip tik auto
motrisės. Automotrisės pradė
jo gaminti latviai. Pirmoji 
važinėja Latvijos geležinke
liais, antrąją nusipirko lietu
viai. J i kainuoja 600,000 dole
rių. Užsienyje tokia transpor
to priemonė 2-3 kartus bran
gesnė. 

VILNIAUS SVEČIUS VĖL 
KVIEČIA „NARUTIS" 

Vilniaus senamiestyje po 
perstatymo vėl atidarytas 
viešbutis „Narutis", siekiantis 
tapt i penkių žvaigždučių vieš
bučiu. Tai pirmas ir vieninte
lis viešbutis senoje Pilies 
gatvėje. Šimtmečio pradžioje 
čia veikė viešbutis „Versalis". 

Kaip rašo „Aikštė", sovieti
niais metais „Narutis" garsėjo 
kaip čigonų užeiga. Dideliuose 
kambariuose apsigyvendavo pre
keiviai, vykstantys į Gariūnų 
Vilniuje ar Lenkijos turgavie
tes. 

Po pertvarkymo visi 30 ar
chitekto Gintaro Klimavičiaus 
projektuotų kambarių — uni
kalūs. Galima užsisakyti kam
barį, kuriame prieš 300 metų 
veikė alaus darykla. 150 dole
rių kainuoja kambarys su bal
konu į Šv. Jono aikštę ir var
pinę. Du „Naručio" kambariai 
pritaikyti judėjimo invali
dams. Žadama įrengti vieną 
verslo klasės kambarį- šešio
likoje kambarių įrengtas kom
piuterinis tinklas. 

„Narutis" dabar orientuoja
mas į klientą verslininką. Pa
prastas vienvietis kambarys 
kainuoja 50-60 dolerių, geres
nis — 100 dolerių, vienvietis 
prabangesnis — 120-130 dole
rių. 

Perstatymo metu buvo at
kas tas „Naručio" rūsys, ku
riame dabar atidarytas res
toranas. Restorano virtuvė — 
europietiška. Brangiausias pa
tiekalas — lašišos kepsnys — 
kainuoja 32 litus. 

Viešbučio vadybininkė L. 
Žigaitė baigė Hagoje tarptau
tinės viešbučių vadybos moks
lus. J i mano, jog ..Narutyje" 
bus siekiama sukurti namų 
atmosferą. 

KAI VERSLININKUI 
IŠKYLA GRĖSMĖ 

Susidūrusios su grėsme 
verslui, dauguma Lietuvos 
firmų (46 proc.) yra linkusios 

kreiptis į valstybines instituci
jas, tačiau beveik penktadalis 
(19 proc.) kreiptųsi į privačias 
saugos tarnybas. 7 proc. kurtų 
savo saugos padalinius, o 3 
proc. kreiptųsi į nusikalsta
mas s t ruktūras . Tai duome
nys iš Socialinės informacijos 
centro atlikto tyrimo, kurį 
užsakė Ekonominių tyrimų 
centras. Duomenis skelbia 
„Verslo žinios". 

Apskritai įvairūs niekdariai 
ir jų gaujos nėra pagrindinis 
grėsmės verslui šaltinis, mano 
Lietuvos verslininkai. Di
džiausią grėsmę, atsakiusiųjų 
manymu, kelia neteisėta val
stybinių institucijų veikla ir 
konkurentai. Nepaisant to, 
verslininkai vis dėlto labiau 
linkę pasitikėti valstybe ir jos 
institucijomis. Pvz., dėl skolų 
susigrąžinimo verslininkai 
dažniausiai kreipiasi į val
džios įstaigas (32 proc.), kiek 
rečiau į privačias juridines fir
mas (26 proc.), privačius as
menis (12 proc.) privačias sau
gos tarnybas (7 proc.), nusi
kalstamas struktūras (3 proc.). 

Daugiausia rūpesčių ir neri
mo firmų vadovams pastaro
sios struktūros kelia savo 
„įpročiais" vogti ir plėšti, dėl 
to didžiausią dėmesį firmos 
skiria įmonės turtui saugoti 
(81 proc.). 

Pasak projektui vadovavu
sios ekspertės Rasos Morkū-
naitės, skirtingos problemos 
kyla stambioms ir smulkioms 
įmonėms. Pagrindinės smul
kių verslininkų problemos yra 
vagystės, apiplėšimai, padegi
mai bei sprogdinimai, duoklės 
rinkimas, šantažas, mokestis 
tarpininkams, teikiantiems 
paslaugas be eilės, ir proble
mos, gaunant leidimus ar da
lyvaujant nesąžininguose kon
kursuose. Stambios įmonės 
daugiausia susiduria su ne
švarių pinigų investavimo, in
formacijos nutekėjimo, ir or
ganizuotam nusikalstamumui 
atstovaujančių žmonių įdar
binimo tikimybės problemo
mis. 

Pagal apklausos duomenis, 
statistinė Lietuvos kompanija 
apsaugai skiria apie 4.8 proc. 
metų biudžeto arba viduti
niškai 540 litų per mėnesį. 
Tačiau respondentai labai re
zervuotai atsakinėjo į klausi
mus apie išlaidas apsaugai ir 
daugiau nei pusė apklaustųjų 
nenurodė sumų, skiriamų sau
gai. 

Palyginti nedaug dėmesio 
Lietuvoje dar skiriama infor
macijos apsaugai. 

LAIVU LINIJA TARP 
BALTIJOS IR JAV 

Bendrovė „Lietuvos jurų lai
vininkystė" (LISCO) derasi su 
JAV ir Rusijos bendrovėmis 
dėl naujos krovininių laivu li
nijos tarp rytinės Baltijos pak
rantės uostų ir JAV atidary
mo, — rašo „Verslo žinios". 
Šia linija kursuotų naujieji 

LISCO sausakrūviai laivai, 
kurių 3 iš 6 j au pastatyt i ir 
gabena krovinius. Pasaulyje 
yra 320 tokio tipo laivų, iš jų 
105 kasdien neturi darbo. LIS
CO naujiesiems laivams irgi 
tenka po kelias dienas laukti 
krovinių, kar ta is laivai t rum
pam išnuomojami. Visi 6 lai
vai LISCO kainuos 66.6 mln. 
dolerių. Prieš pradedant nau
jųjų laivų statybą, buvo preli
minariai susitarta, kad jie nuo
lat gabens krovinius iš Nor
vegijos ir į ją, tačiau kai 
užsakymas buvo pradė tas 
vykdyti, pasiūlymus teikusios 
firmos dingo. 

VILNIUS BĖGA I Š 
P R E K Y B O S K I O S K U 

GNIAUŽTU 

Rugsėjo mėnesį buvo iškel
dinti prekybos kioskai, stovėję 
prie Vilniaus autobusų stoties. 
Jų vietoje pradėtas statyti 
modernus prekybos paviljo
nas, kuriame bus 48 nedidelės 
parduotuvės. Daugumas kios
kų savininkų iš geležinių na
melių persikels į šias patal
pas, rašo „Lietuvos ryto" prie
das „Sostinė". 

Kol kad iškeldinti kioskai 
glaudžiu ratu išsiraizgė prie 

statybų tvoros ir sudarė savo 
tiška tunelį. Tik kai kuriuos: 
yra elektra, kituose pavaka
riais jau žibinamos žvakes. 

Kioskų savininkai 1993 m. 
pabaigoje susibūrė i „Reniono 
asociaciją", kuri ėmėsi ginti jų 
interesus. Tokia būtinybe atsi
rado tuomet, kai prieš po
piežiaus Jono Pau | ; aus II vi
zitą Vilniuje miesto valdžia 
paskelbė karą prie autobusų 
stoties esantiems kioskams. 
Tada be kioskų savininkų 
žinios buvo iškeldinta 16 
kioskų. Visų išvežti nepavyko, 
nes sukilo jų savininkai. Su
sibūrę į sąjungą, savininkai 
nutarė išsinuomoti žemes 
sklypą ir savomis lėšomis pa
sistatyti paviljoną. Tačiau už 
nuomą kioskininkai iš anksto 
turėjo sumokėti daugiau nei 
309.000 litų. 

Daugiau nei 2 mln. litų kai-
nuosiančiams pavilijone norė
siantys prekiauti dabartiniai 
kioskininkai turi sumokėti po 
48.000 litų. Ši kaina kioskų 
savininkų nebaido, tačiau jų 
yra gerokai daugiau nei bus 
vietų paviljone. 

R i m a J a k u t y t ė 

A.tA. 
Kazys Ėringi s 

L 

Mirė 1997 m. C h r i s t l igoninėje, O a k Lawn. lapkričio 
10 d. 11:15 va i . r y t o s u l a u k ę s 72 metų . 

N u l i ū d ę liko: b ro l i s E d w a r d , žmona Donna , mirusio 
brolio L e o n a r d o ž m o n a E v a , s ū n ė n a i - A n t a n a s , Algis. 
žmona Eglė, J o h n , ž m o n a Davvn, Andr ius , žmona N'icole 
ir d u k t e r ė č i a Alė , v y r a s Algis Kėželis , t a i p pa t brangios 
d r a u g ė s - B r o n ė Ė r i n g i s i r Teofile Kobelskis . 

A . a . K a z y s b u v o s a v i n i n k a s S u p e r Se rv i ce 
au tomobi l ių t a i s y m o į m o n ė s California Ave ir 48 th St. 

Velionis p a š a r v o t a s lapkr ič io 13 d., ke tv i r tad ien į nuo 
3 iki 9 v.v. P a l o s - G a i d a s laidojimo n a m u o s e . , 11028 
S o u t h w e s t Hwy. , P a l o s Hi l ls . 

L a i d o t u v ė s į vyks l a p k r i č i o 14 d., p e n k t a d i e n į Po 
10:30 ry to re l ig in ių a p e i g ų laidojimo n a m u o s e , velionis 
b u s p a l a i d o t a s š v . K a z i m i e r o l ie tuvių k a p i n ė s e . 

Nuoširdžia i kv ieč iame gimines, d r augus ir pažįstamus 
da lyvau t i š iose l a ido tuvėse . 

N u l i ū d ę : b r o l i a i , s ū n ė n a i , d u k t e r ė č i a i r kiti 
g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410. 

1997 m. l apk r i č io 9 d. s ta igi mi r t i s p a ė m ė iš mūsų 
t a r p o m y l i m ą M a m y t ę 

A.tA. 
AGĄ RIMIENĘ-KIZEVIČIUTĘ 

Gimė 1909 m. spa l io 9 d., Mar i j ampolės apskrityje. 
D a m b r a v o s k a i m e . 

Baigė K a u n o M e n o mokyklą . Mokytojavo Vokietijoje. 
Scheinfeld s tovykloje . 

Nu l iūdę liko: s ū n u s Š a r ū n a s , m a r t i Vida, gimines 
Lietuvoje ir A m e r i k o j e . 

Velionė buvo n a š l ė k p t . Kazio Rimo ir motina a a. 
Arvydo. 

Velionė b u s p a š a r v o t a penk tad ien į , lapkričio 14 d., 
nuo 3 iki 8 v.v. P e t k u s M a r ą u e t t e koplyčioje, 2533 Vvest 
71 St . 

L a i d o t u v ė s į v y k s š e š t a d i e n y l a p k r i č i o 15 d. Iš 
koplyč ios 9 v a i . r y t o b u s a t l y d ė t a į Švč. M.Marijos 

I G imimo parap i jos bažnyč ią , kurioje bus aukojamos 9:30 
| vai . ry to gedul ingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
b u s n u l y d ė t a į Sv. K a z i m i e r o l ietuvių kapines . 

N u o š i r d ž i a i k v i e č i a m e v i s u s g i m i n e s ir d r a u g u s 
! da lyvau t i š iose l a i d o t u v ė s e . 

Nu l iūdę : s ū n u s , m a r t i i r g i m i n ė s 

Laid direkt. Donald A.Petkus/DonalH M Petkus. 
tel. 800-994-7600 

A.tA. 
Dr. EDMUNDUI DRUKTELNIUI 
mirus , nuoširdi užuo jau ta jo žmonai ALDONAI, sūnums 
E D M U N D U I ir A L B E R T U I su šeima, n e t e k u s mylimo 
Vyro, Tėvo ir Senel io . 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga 

M i M i M 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Mokslo i r K ū r y b o s sim
poz iumo p r a d ž i a yra ketvir
tadienį, lapkričio 27 d.. 
Padėkos šventes vakare. Jau
nimo centre. Registracija — 5 
vai. vak., o 6 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoje bus 1941 
m. sukilimo ir rezistencijos pa
rodos atidarymas. Simpoziu
mo registracija tęsis penkta
dienį. 8 vai. r. ir dienos metu. 
Registracijos reikalus tvarko 
Birutė Vindašienė su talki
ninkėmis. 

C e p e l i n a i ir kiti lietuviški 
pietų patiekalai bus pagamin
ti ir lauks valgytojų Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo para
pijos salėje 11 vai. r. Pietus 
ruošia Brighton Parko Lietu
vių Bendruomenės apylinkė. 

S uva lk i eč iu d r a u g i j o s Či
kagoje metinis narių susirin
kimas šaukiamas lapkričio 21 
d., penktadienį, 1 vai. p.p.. Vy
tauto Didžiojo šaulių salėje, 
2417 West 43rd Str. Nariai 
privalo dalyvauti, išsirinkti 
valdybą, su kuria galės kartu 
veikti dvi kadencijas, paskir
styti aukas, priimti naujus 
narius, parinkti laiką 1998 m. 
gegužinei ir pasivaišinti. 

P e t e r P e t r ė n a s , Sudbury. 
Canada, su „Draugo" laik
raščio prenumerata mus ap
dovanojo 90 dol. auka. Admi
nistracija yra labai dėkinga. 

Kos tas D o č k u s , Cicero, IL. 
nuoširdus -Draugo" nuolatinis 
rėmėjas, žinodamas lietu
viškos spaudos sunkumus, 
pretęsdamas prenumeratą pri
dėjo 105 dol. auką dienraščiui. 
Tariame nuoširdų ačiū. 

K a u n o Muz ik in io t e a t r o 
sol is tė S a b i n a Mar t i na i t y 
tė , sužavėjusi klausytojus Bal-
zeko Lietuvių muziejaus kon
certe, giedos religinės muzikos 
koncertą „Domine Deus" šį 
sekmadienį, lapkričio 16 d.. 2 
vai. p.p.. liuteronų-evangelikų 
Tėviškės parapijoje. 6141-45 
S. Troy. Visi kviečiami pasi
džiaugti ir dainininkės balsu. 
ir nuostabia programa. 

D a u g g raž ių žodžiu b u v o 
p a r a š y t a apie „Draugo"' kon
certus, ruoštus įvairiuose lie
tuvių telkiniuose ne tik JAV. 
bet ir Kanadoje. Daug pagy
rimų teko ir koncertų progra
mos atlikėjams, solistams 
Aušrai Cicėnaitei, Vaidui 
Vyšniauskui ir pianistei Euge
nijai Kuprytei. Kam neteko 
koncerte dalyvauti — gailisi, o 
kas jį girdėjo — norėtų dar 
kartą pasiklausyti. Ir vie
niems, ir kitiems į pagalbą 
ateina Aleksandras Plėnys, 
paruošęs puikia koncerto vaiz
dajuostę. Ja galima įsigyti 
..Draugo'" administracijoje. 
Kaina 30 dol.: su persiuntimu 
— 32.50 dol. Pasinaudokite 
proga, juk ir Kalėdos ne už 
kalnų, tad vaizdajuostė yra 
puiki dovana geros muzikos 
mėgėjams. 

Prof. dr . L e o n a r d a s Ši
mu t i s p r a š o pa t iks l in t i kai 
kurias klaidas, pasitaikiusias 
jo straipsnyje ..Švč. M. Mari
jos Gimimo parapija ir mo
kykla" i ..Draugas", lapkričio 8 
d.). Turi būti: ..Atsimenu, kad 
parapijos Mišios buvo aukoja
mos Šv. Kazimiero akademijos 
salėje iki 1929 m. ..." Po to 
praleista? sakinys. Turi būti: 
..Aš pradėjau lankyti pradine 
kazimieriečių) mokyklą 1927 

m., o m a n o bro l i s J o n a s 
p r adė jo mokyklą l anky t i 
1928 metais". Taip pat 
aprašymas apie parapijos 25 
m. jubiliejų buvo išspaus
dintos ..Drauge" 1952 m. lap
kričio lne gegužįa i 18 d. 

ŠVIETIMO KLAUSIMAI 
X M K SIMPOZIUME 

X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo gausiai švietimo sekci
jos dalyviu grupei svarstybose 
vadovaus „Dirvos" redakto
rius dr. Jonas Jasaitis. Sekci
jos darbai vyks dvi dienas — 
penktadienį nuo 10 vai . r. iki 
12 vai., šeštadienį lapkričio 29 
d. — tuo pačiu laiku. 

Pirmoje dalyje švietimo 
klausimus nagrinės prof. hab. 
dr. Juozas Vaitkevičius, iš Vil
niaus Pedagoginio universite
to. JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. Regina Kutenę , prof. 
hab. dr. Vladas Rajeckas iš 
Vilniaus Ped. universiteto, 
prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė. 
Akron universiteto, prof. Vili
ja Grincevičienė - Vilniaus 
Ped. universiteto ir A.P.P.L.E. 
kursų direktorė Amanda Mu-
liolienė. 

Šeštadienį švietimo sekci-

Lietuvių fondo tarybos pirm. Algirdas Osūs (kairėje), Pelno skirstymo 
komisijos pirm. dr. .Antanas Razma įteikia stipendijos čekį stud-ntei Vili
jai Meilytei. 

SMAGUS LIETUVIU 
FONDO POKYLIS 

Tradicinis metinis Lietuvių 
fondo pokylis lapkr. 8 d. Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje vėl sutraukė LF 
steigėjus, ugdytojus, išlaikyto-

joje kalbėtojų tarpe bus prof. J « « ™r.us pabendrauti pa-
dr. Vytautas Černius - Vy- ^.džiaugti, sutelkus kapitalą 
tauto Didžiojo universitetas, 
dr. J . Jasait is . knyg\j autore 
Raimonda Mikatavage. prof. 
hab. dr. Kazimieras Pyragas 
— Lietuvos Mokslų tarybos 
pirm. pavaduotojas, hab. dr. 
L. Lazdienė — Vilniaus Ped. 
un-tas. prof. hab . dr. Danguolė 
Beresnevičienė — Vilniaus 

arti 9 milijonų dolerių ir šiais 
metais išdalinus 600,000 dole
rių švietimui, kultūrai, moks
lui, visuomeniniams reika
lams ir studentų stipendijoms. 

Vadovaujant Ramonai Ste
ponavičiūtei, jaunesnių fondo 
narių pastangomis dekoruota 
salė su Eifelio bokštais ir kita 

Ped un-tas. prof hab. dr. Vv- Prancūzų atributika sudarė 
tautas Karvelis - Š i a u l i ų un- Paryžiaus nuotaiką. Nors čia 
tas. dr. Marija Barkauskaite n e b u v o grakščių Paryžiaus 

šokėju, jas pavadavo solidūs 
— Vilniaus Ped. un-tas, Gin- pokylio dalyviai, daugiausia 
taras Vitkus. SJ — Kauno su žilu plauku, atsilankius 
Jėzuitų gimnazija. Rima Ka- grupei ir studentiško jaunimo, 
šubaitė-Binder — Community kuris šokių estradoje kėlė vė-
Unit School. District 220, Bar- j u s prie šaunios „Nemuno" ka-
rington, IL, prof. dr. kun. An- pelos muzikos. Nors čia nebū
t i n a s Paškus ir AJgimantas vo šmaikščių Paryžiaus kelne-
Sventickas iš Vilniaus Ped. 

universiteto. 
Irena Kere l i enė , Nijolė 

M a s k a l i ū n i e n ė i r Da l i a 
D u n d z i l i e n ė rūpinasi, kad X 

rių. baras vaišino prancūziš
kais gėrimais, o stalų patar
nautojos nesigailėjo gero Kali
fornijos vyno. lyg primenant, 
kad puotaujame ir Lietuvių 

Mokslo ir kūrybos simpoziumo fondą auginame Amerikoje. 
užbaigtuvių pokylis praeitų 
sėkmingai. Bilietus galima 
užsisakyti, skambinant 708-
361-4770 arba 708-361-5128. 

Visi kviečiami skan i a i 
p a p i e t a u t i lapkričio 16 d., 12 
vai., Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Skanus mais
tas, maloni aplinka, o pelnas 
— geram tikslui.Pietus ruošia 
PLC renginių komitetas. 

Ane lė Ž u k a u s k a s , Chipley. 
FL. siųsdama prenumeratos 
mokestį, pridėjo 10O dol. auką. 
laikraščio išlaidoms suma
žinti, už kurią nuoširdžiai dė
kojame. 

Žurnal is to &a. Vlado Bū
t ė n o ketvirtųjų mirties meti
nių proga šv. Mišios bus auko
jamos lapkričio 16 d., sekma
dienį. 10 vai. r., t. jėzuitų 
koplyčioje. 5620 S. Claremont 
Ave. Visi buvusieji a.a. Vlado 
draugai, pažįstami ir bendra
darbiai kviečiami. 

Šakieč iu k lubas Čikagoje 
kviečia metinį narių susirin
kimą trečiadienį, lapkričio 19 
d.. 1 vai. p.p.. Vytauto 
Didžiojo šaulių namuose. 2417 
VVest 43rd Str., Chicago. 
Nariu dalyvavimas privalo
mas. Bus priimami nauji na
riai, kurie papildys klubą, bus 
renkama nauja valdyba, pa
skirstytos aukos ir sudaryti 
ateities planai. Po susirinkimo 
— vaišes. 

Paba l t i jo u n i v e r s i t e t o 
„ d e š i m t u k a s " kviečia buvu
sius kolegas atvykti į ..Sek
lyčią'' lapkričio 1 8 d., antra
dienį. 12 vai. (pietums' ir pasi
klausyti Prano J u r k a u s pra
nešimo apie apsilankymą pro
fesorių Biržišku muziejuje 
Viekšniuose. 

Kažkodėl pokylio pranešėja 
Ramoną Steponavičiūtė visus 
sveikino prancūzų kalba. De
ja, jos užkimęs balsas buvo la
biau panašus į Kongo būgnų 
dundėjimą, negu į Paryžiaus 
smuikų melodijas. Prieš pra
dedant vaišes, visus sveikino 
LF valdybos pirm. Povilas Ki
lius, primindamas LF nueitąjį 
35 metų kelią, LF pradininkus 
dr. Antaną Razmą. dr. Ferdi
nandą Kauną. dr. Gediminą 
Baluką bei LF pirmąją tarybą 
ir valdybą. Daug rankų daly
vavo Lietuvių fondo auginime 
iki šio laiko. Daugelio narių 
lėšos sutelkė dabartinį beveik 
9 milijonų dolerių kapitalą, 
kuris su uždarbiu jau viršija 
dešimt milijonų. Išdalinti 6 
mln. dol. vaizdžiai kalba, ko
kią reikšme LF turi lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje ir iš da
lies Lietuvoje. Pirmininkas 
teigė, kad artimu metu Lietu
vių fondas bus pajėgus kas 
metai skirti po milijoną dole
rių pieno skirstymui. Čia buvo 
įteiktas LF 50.680 dol. čekis 
Pasaulio lietuvių centro valdy
bos pirm. Algiui Bakaičiui, pa
gal pažadą su tokia pat suma 
remti, iki 100.000 dol. centro 
salės su scena atnaujinimo 

„Draugo" koncer to , atlik
to Aušros Cicėnaitės — sopra
no. Vaido Vyšniausko — teno
ro ir Eugenijos Kuprytės — 
pianistės. Jaunimo centre spa
lio 5 d., vaizdajuostes galima 
įsigyti dienraščio administra
cijoje. Paruošė Aleksandras 
Plėnys. Koncertas nepaprastai 
gražiai įrašytas į vaizdajuostę, 
tad verta jį dar kartą, ir dar 
daug kartų, pamatyti bei 
išgirsti savo televizijos ek
rane. Kaina — 30 dol.. o su 
persiuntimu — 32.50 dol. 

darbą, kokią pa ts centras su
telks. Buvo pristatyti i pokylį 
atsi lankę PLB pirm. Vytautas 
Kamantas ir JAV LB pirm. 
Regina Narušienė. Pokylį 
sveikino TCF Nationa : Illinois 
banko prezidentas Mr. John
son, į teikdamas 1,(00 dol. 
čekį. 

Tradicinė LF metinio poky
lio paskirtis yra stipendijų 
įteikimas s tudentams, daly
vaujantiems pokylyje ir jų iš
mokėjimas paštu, nedalyvau
jant iems. 

Lietuvių fondo pelne skirsty
mo komisija, vadovaujama dr. 
Antano Razmos, šiai- metais 
s tudentų stipendijom- išdali
no rekordinę 89,200 dol. su
mą, patenkinus dalį 315 gautų 
prašymų. Didžioji s-ipendijų 
dalis teko s tudentmas iš Lie
tuvos. Kiek mažesnė — stu
dentams iš JAV bei Kanados 
ir 14,000 dol. Vasario 16 gim
nazijos moksleiviams. 

S tudentams iš Lietuvos pas
kir ta 40,700 dolerių. Juos ga
vo: Gabrielius Alekna, Rūta 
Balsytė, Jurg i ta Baltrušaitytė, 
Juli ja Baranauskaite. Ar tū ras 
Bareika, Romualdas Basijo-
kas , Rudolfas Budginas, Gin
t au t a s Daubaras . Ieva Dau-
kutė , Gražina Dilytė, Darius 
Furmonavičius, Leonas Gaba-
lis, Virginija Grabauskaitė , 

Lietuvių fondo pokylio svečiai lapkričio 8 d. Pasaulio lietuvių centre. Sėdi iš kairės: Daiva Kisielienė, Vygandas 
Malinauskas, dr. Jolita Narutienė. Pranas Povilaitis: stovi: dr Petras Kisielius, Jr, Darius Polikaitis, Lidija Po-
likaitienė, Saulius Čyvas ir dr. Vytas Narutis. 

Elzbieta Gribova, Jolanta Ind-
rijaitytė, Placidą Jasiūnai tė , 
Šarūne Jas iūnai tė , Gediminas 
Jomantas , Andrius Juknys, 
Elona Juozaitytė. Auksė Jur
kutė, Rūta Kasperiūnaitė, Ri
man tas Kodžius, Neringa 
Klumbytė, Vytautas Kuzmins-
kis, Jo lan ta Macevichius, Dai
nius Macikėnas, Rėdą Matu-
zevičienė. Greta Miseikytė. Jo
nas Misiūra, Venantas Miški
nis, Artiomas Nepadjuk, Jur
gita Pavilonytė, Ona Pet
raškaitė, Valdas Piestys, Jū
ratė Pranskutė , Aurelija Pur
lytė, Raimundas Sakalauskas, 
Virginijus Šapoka. Diana 
Škarnai tė , Audronė Skukaus-
kaitė, Darijus Špakauskas, 
Vaida Tautvaišai tė , Eugenijus 
Urnežis, Edvardas Vaiceka-
vičius, Dainius Vaičekonis, 
Narija Vaičienė, Karilė Vait
kutė, Aušra Veličkaitė, Barbo
ra Venckūnaitė, Dalius Vit
kus, Stanislovas Zablockis. 
Antanas Zakarauskas, Ramū
nas Žalys, Šarūnas Zigmantas 
ir Aurelija Žulkutė. 

Kitiems s tudentams JAV ir 

Kanadoje — 34,500 dolerių. 
Juos gavo: J. Kimo Arbas 
(CA), Dana Barauskaitė (MI), 
Tadas Bartkus (OH). Jurgita 
Benetytė (IL), Dainius Brazai
tis (IL). Marija Ereminaitė 
(WA), Kathleen Flanagan 
(Tasmania), Donatas Garba-
liauskas (IL), Rimas Gecevi-
čius (IL), Donna Genčius (IL), 
Paulius Genčius (IL), Vilija 
Idzelis (MI), Rūta Marija Kal
vaitytė (MA), Rėdą Karaliu
kas (IL), Laura Kavoliūnaitė 
(IL), Rolandas Kazlauskas 
(Vokietija). Robertas Končius 
(IL), Irena Kvantaitė (IL), Da
nas Lapkus (IL), Edmundas 
Leparskas (MI), Vilija Meilyte 
(IL), Nida Mickutė (VA), Aistė 
Misiūnaitė (IL), Edgaras Moc
kus (IL), Kristina Mockutė 
(IL), Venta Norvilaitė (IL), 
Saulius Petroliūnas (IL), Au
dra Prialgauskaitė (IL), Rasa 
Stasiulytė (IL), Petras Ste
ponaitis (Kanada), Kristina 
Steponaitytė (Kanada), Agnė 
Tarasevičiūtė (CO), Marius 
Tijūnėlis (IL), Tomas Zubinas 
(IL), Sonata Zubovienė (IL) ir 

Į Lietuvių fondo pokv 
na= Razma ir Algirdas 

alvvKr -iident r L iv e L K -ti|xTidijn< l'Vkius įteiki- iš k i . i t - pir::r.-|i Ii; dr Ar.'a 

Lietuvių fondo pokyliui papuolusios salę iš kur.-- Ji 
Steponavičiūte. Sigita Balzekiene ir Lidija Rasutienė 

dv Sidrii ne. Daiv i M.i|.<u<kieni-. ' " , : l ?li"l'iene. K.ininn. 

Virginijus Žuromskas (IL). 
Pokylyje stipendijos buvo 

įteiktos LF tarybos pirminin
ko Algirdo Osčio. 

Po gausių vaišių, po stipen
dijų įteikimo ir foto aparatų 
blyksėjimų prasidėjo smagūs 
šokiai ir pabendravimas, už
trukęs iki vidurnakčio. 

Lietuvių fondo pokylyje da
lyvavo ir viešnia iš Vilniaus 
Lietuvos Seimo pirm. prof. Vy
tauto Landsbergio žmona Gra
žina Landsbergienė. 

Bronius Juodelis 

SKELBIMU 
x FSS Čikagos skyriaus 

sueiga įvyks šį sekmadienį 
lapkričio 16 d- 3 vaL p.p. Tėvų 
Jėzui tų klebonijoje. N a r i a i 
prašomi gausiai dalyvauti. 

(sk.) 
x Vanda ir Antanas Braz

džiūnai, Palos Park, IL, Nijolė 
ir Kostas Žalnieraičiai, Cla-
rendon Hills, IL, Ramunė ir 
Aloyzas Aidis, Bethesda, MD, 
visi globoja našlaičius Lietuvoje. 
Pratęsdami globą kitiems me
tams, atsiuntė po $150. Dėko
jame! „Lietuvos N a š l a i č i ų 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St. Chicago, IL 60629. 

(sk.) 
x Lietuvių fondui vajaus 

proga aukojo: $200 Stasys ir 
Elena Barai, Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Vytenis Kirvelaitis, 
Algirdas ir Aušra Sauliai, dr. 
Vacys ir dr. Augusta Šauliai, dr. 
Adolfas ir Algė Šležai, dr. Jonas 
ir Joana Valaičiai, Aleksas ir dr. 
Danguolė Vitkai: po $100 Stasys 
ir Sofija Džiugai, .X'. Jonas ir dr. 
Dalia Kučėnai. Ada Sutkuvienė, 
dr. Otonas ir Vanda Vaitkai, 
Vladas ir Adelė Varneckai. 
Nuoširdžiai dėkojame ir prašome 
aukas siųsti Lietuvių fondui, 
14911 - 127th St., Letnont, IL 
60439. 

(sk.) 
x Utenos alus tai geriau

siai geriamas alus. Vaišinkite 
draugus tik lietuvišku alumi iš 
Utenos. Čikagą pasiekė ir Porte
ris. Krautuvėse prašykite tik 
Utenos Visais platinimo klausi
mais kreipki tės į S t a w s k i 
Distr ibuting, tel . 773-278-
4848. George Berk j u m s 
patarnaus! Skanaus! 

(sk.) 

x Transpak , s i un t in i a i , 
pinigai į Lietuvą. Ketvirtadie
n ia i s iki 8 va i . v a k a r o . 
Transpak. 4545 W 63 St., Chi
cago. IL 60629, tel. 773-838-
1050. 

(sk.) 
x Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėne
siniais pnokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \ 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 




