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Latvijos kaltinimai dėl Būtingės 
terminalo nėra pagrįsti 

Vilnius, rugpjūčio 21 d. 
(BNS) — Lietuvos Aplinkos 
ministerija atmeta Latvijos 
kaltinimus dėl Būtingės naf
tos terminalo statybos ir pro
jektavimo trūkumų. 

Spaudos konferencijoje 
penktadienį Latvijos aplinkos 
valstybės ministras Indulis 
Emsis pareiškė, kad nepa
rengtas avarijos terminale lik
vidavimo planas, darbuotojai 
neapmokyti, kaip turėtų elg
tis, įvykus avarijai, taip pat 
neįsigyta technikos galimoms 
avarijoms likviduoti. 

Pasak valstybės ministro, 
nerimą kelia ir tai, kad termi
nale neįrengta vietų laivų at
liekoms. 

Atsakydama į šiuos kalti
nimus, Lietuvos Aplinkos ap
saugos ministerija pareiškė, 
kad danų firma „Carl Bro Evi-
zijon International" Lietuvai 
paruošė valstybinį naftos išsi
liejimų jūroje likvidavimo pla
ną. Pranešime pabrėžiama, 

kąd toks planas taip pat pa
rengtas Latvijai ir Estyai . 

Šio plano pagrindu bend
rovė „Būtingės nafta" ruošia 
vietinių išsiliejimų likvidavi
mo planą, kuris tur i būti pa
ruoštas ir įranga įsigyta iki 
terminalo darbo pradžios. 

Latvių naudojamą termina
lo statybos vertinimą pagal 
Latvijos vienašališką užsaky
mą atlieka Suomijos bendrovė 
„Soil and Water". Latvija ne
patenkinta vertinimu, pareng
tu pagal terminalo statybos 
iniciatorės, bendrovės „Det 
Bortke Veritas" užsakymą, 
nes jame neva nėra atsakymo 
į klausimą, kokios įtakos turės 
naujasis statinys Latvijos te
ritoriniams vandenims ir jos 
Baltijos jūros pakrantei . 

Tuo tarpu Lietuvos specialis
tai pareiškė, kad bendrovės 
„Det Bordke Veritas" poveikio 
aplinkai vertinimas yra pa
kankamas. 

JAV a p š a u d ė Afganistane ir 
S u d a n e esančias Į tar iamas 

t e ro r i s tų bazes 

Nuotr.: Lietuvos disidentai su prezidentu Valdu Adamkur.. po apdovanojimų įteikimo prezidentūroje. •.Elta) 

Pagerbti Lietuvos disidentai 

Lenkijos lietuvių problemos 
nemažėja 

rugpjūčio 20 d. Kaip kitą opią problemą S. 

Vilnius, rugpjūčio 21 d. 
(BNS) — Penktadienį prezi
dentūroje aukšti valstybes ap
dovanojimai buvo įteikti sovie
tinės Lietuvos disidentinio ju
dėjimo vadovams. 

atsiėmė jų giminaičiai. 
Vyčio Kryžiaus 3-iojo laips

nio ordinai įteikti Petrui Ci
dzikui, Robertui Grigui, Alfon
sui Svarinskui, Antanui Ter
leckui. Jonas Kauneckas ir 

VarSuva 
(BNS). Lenkijos lietuvių ben
druomenės tarybos pirminin
ko Sigito Parancevičiaus nuo
mone, dar daug Lenkijos lietu
vių problemų nėra išspręsta, o 
dvišalė tarpvalstybinė sutart is 
iš tikrųjų neveikia. 

Išsamų pokalbį su Lenkijos 
Lietuvių bendruomenės vado
vu paskelbė lenkų mėnesinis 
žurnalas „Nowe kontrasty". 

S. Parancevičius interviu 
pažymi, kad vis dar neiš
spręstos vadovėlių lietuviš
koms Lenkijos mokykloms, 
lietuviškų pavardžių Lenkijoje 
rašymo, galimybės būti iš
r inktam į Lenkijos parla
mentą, dvigubų vietovių pa
vadinimų ir gimtosios kalbos 
vartojimo problemos. 

S. Parancevičiaus nuomone, 
da r „daugelyje gyvenimo sri
čių yra susidariusi tokia 
padėtis, kad Lietuvos ir Len
kijos tarpvalstybinė sutart is 
yra atsidūrusi juridinėje tuš
tumoje". 

Pasak jo, ši sutartis numato, 
kad rinkimų įstatymai turi 
tautinėms mažumoms užti
krinti dalyvavimą valstybės 
valdyme, tačiau dabar nėra 
jokių galimybių išrinkti Lietu
vos atstovą į Seimą ir Senatą. 

Parancevičius įvardijo tau
tinės mažumos kalbos varto
jimą viešose vietose. 

Paklaustas, a r Lenkijos lie
tuviai, taip kaip Lietuvos len
kai norėtų pavardes rašyti 
gimtąja kalba, S. Parance
vičius sakė, jog buvo apklausti 
Lenkijos ir Lietuvos pasienyje 
gyvenantys lietuviai ir didžioji 
dauguma pasisakė už tai , kad 
vardai ir pavardės būtų ra
šomi lietuvių kalba. 

„Tačiau aš asmeniškai ma
nau, kad viskas turėtų būti 
rašoma lenkiška transkripcija. 
Svarbu, kad ir kiti Lenkijos 
piliečiai sugebėtų perskaityti 
ir suprasti pavardę pase bei 
žinybiniuose dokumentuose. 
Žinau, kad Lietuvos lenkai 
nori savo pavardes rašyti len
kiškai. Mes taip toli nesie
kiame", aiškina S. Parance
vičius. 

S. Parancevičius sakė, kad 
nepaisant to, jog kai kam iš 
Lenkijos lietuvių pavyko sulie
tuvinti pavardes, vis dar galio
ja 1956 metų įstatymas, lei
džiantis pavardę keisti tik 
trim atvejais: kai pavardė juo
kinga, skamba ne lenkiškai 
arba turi vardo reikšmę. 

Rugpjūčio 23-iosios — Juo- Vladas Lapienis negalėjo daly-
dojo kaspino dienos — išva- vauti apdovanojimų įteikimo 
karėse įvairių laipsnių Vyčio ceremonijoje, todėl Vyčio Kry-
Kryžiaus ordinai įteikti prieš žiaus 3-iojo laipsnio ordinai 
vienuolika metų prie Adomo jiems bus įteikti vėliau. 
Mickevičiaus paminklo Vii- 4-ojo laipsnio ordinus prezi-
niuje vykusio pasipriešinimo dentas Valdas Adamkus įteikė 
sovietų valdžiai mitingo orga- Jadvygai Bieliauskienei, Jo-
nizatoriams, „Katalikų Bažny- nui Petkevičiui, Jonui Protu-
čios kronikos" leidėjams ir sevičiui, Romualdui Ragaišiui, 
Komiteto tikinčiųjų teisėms Juliui Sasnauskui ir Jonui 
ginti nar iams. Volungevičiui, toks pat ap-

2-ojo laipsnio ordinai įteikti dovanojimas skirtas ir Vytau-
Jonui Borutai ir Nijolei Sa- tui Bogušiui, tačiau jis ne-
dūnaitei. Broniui Laurina
vičiui ir Juozui Zdebskiui to
kie pat ordinai paskirti po 
mirties, todėl apdovanojimus 

Prokuratūra turi 
įvertinti riaušes 

užsieniečių 
registravimo centre 

Pabradė, rugpjūčio 20 d. 

galėjo dalyvauti ceremonijoje, 
todėl ordinas jam bus įteiktas 
vėliau. 

Vyčio Kryžiaus 5-ojo laips
nio ordinas įteiktas Algirdui 
Masiulioniui, Genovaitei Ša-

kalienei, Andriui Tučkui. Da
nutė Keršiūtė Pečeliūnienė 
tokį pat ordiną ats i ims vėliau. 

„Jūs buvote t a visuomenės 
dalis, kur i a ts isakė asme
niškos ramybės ir išdrįso oku
pantui į akis pasakyti , kad jis 
okupantas, šmeižikui — kad 
jis šmeižikas, kolaborantui — 
kad jis kolaborantas . Aukos 
už šį tiesos sakymą — paauko
ta ' sveikata, sulaužyti liki
mai", sakė V. Adamkus apdo
vanojimų įteikimo ceremoni
joje. 

Prezidentas pabrėžė, kad di
sidentų „darbų ir žodžių veda
ma t au ta pakilo į savo istorinį 
atgimimą". „Istorija į tvirtins 
tikrąją tiesą. Bet j au ir šian
dien neginčijamai aišku, kad 
jūs — koneveikiami ir šmei
žiami, persekiojami ir kanki
nami — išlikote tiesos kariais . 
Jūsų dėka Lietuva nebuvo be
balsė ir beveiksmė totalitari
nio režimo siautėjimo metais", 

Atšauktas Lietuvos 
ambasadorius Baltarusijoje 

(BNS) — Į Užsieniečių regis- Valdas Adamkus remia kuo 
travimo centrą (URC) Pa- glaudesnį visų valstybių, taip 
bradėje ketvirtadienį po pietų* pat ir Lietuvos, bendradarbia-
dar nebuvo grįžę savaitės vimą kovoje su terorizmu ir 
pradžioje pabėgę nelegalai. „supranta JAV pastangas už-

URC direktorius Evaldas tikrinti savo piliečių ir tarp-
Tuinyla abejoja, ar likę dešimt tautinės bendrijos saugumą". 
bėglių sugrįš atgal į centrą. Jo Tokią prezidento nuomonę 
manymu, pabėgimi, s buvo su- dėl JAV raketų smūgio tero-
planuotas ir apgalvotas. ristų bazėms Afganistane ir 

Pirmadienį kilus riaušėms, iš Sudane žurnalistams penkta-
centro pabėgo 16 nelegalių mi- dienį perdavė atstovė spaudai 
grantų iš Afganistano, Vietna- Violeta Gaižauskaitė, 
mo ir Rusijos. Antradienio Pasak jos, prezidento nuo-

teigė valstybės vadovas. 

Lietuva supranta ir pateisina 
JAV veiksmus 

Vilnius, rugpjūčio 21 d. tyvėjusios teroristų veiklos. 
„Suprantam, jog griežta JAV 

reakcija y ra a t sakas į jų pi
liečiams bei visai tarptautinei 
bendruomenei iškilusią realią 
grėsmę ir palaikome JAV veik
smus", sakoma pareiškime. 

(BNS) — Lietuvos prezidentas 

V a š i n g t o n a s , rugpjūčio 20 
d. (Reuters-BNS) — Jungtines 
Valstijos, ketvirtadienį gavu
sios duomenų, kad nauji tero
r is tų išpuoliai prieš Amerikos 
interesus neišvengiami, smoge 
karinį smūgį „su teroristais 
susijusioms" Afganistano ir 
Sudano bazėms, kurios galėjo 
būt i atsakingos už šį mėnesį 
Afrikoje įvykdytus JAV amba
sadų sprogdinimus, pranešė 
Jungt inių Valstijų prezidentas 
Bill Clinton. 

Amerikos prezidentas pa
teikė keturias antpuolių prie
žastis: p i rma '— tai įrodymai, 
kad šios grupes reikšmin
giausiai prisidėjo prie Afrikos 
ambasadų sprogdinimo; antra 
— įsitikinimas, kad šios gru
puotės rengė išpuolius prieš 
JAV piliečius praeityje; trečia 
— kad jos planavo tolesnius 
išpuolius, ir ketvir ta — kad 
šios grupės mėgina įsigyti 
cheminę ir kitokią pavojingą 
ginkluotę. 

Amerikos sparnuotosios ra
ketos Sudane sugriovė vaistų 
gamyklą kuri, Vašingtono tei
gimu, gamino dujas, tapusias 
nervus paralyžiuojančių dujų 
VX atit ikmeniu. Be to, per ra
ketų ataką prieš bazę Rytų Af
ganistane žuvo mažiausiai 21 
žmogus. 

Aukščiausieji Amerikos pa
reigūnai, įskai tant B. Clinton, 
Gynybos sekretorių VVilliam 
Cohen ir Valstybės sekretorę 
Madeleine Albright, surengė 
viešus pasisakymus ir bandė 
pagrįsti netikėtus raketų smū
gius. 

„Aš įsakiau mūsų ginkluoto
sioms pajėgoms smogti su te
roristais susijusiems objek
t ams Afganistane ir Sudane 
dėl neišvengiamos grėsmes, 
kurią jie kėlė mūsų valstybi
niam saugumui", per televizija 
pareiškė B. Clinton iš Baltųjų 
Rūmų Ovalinio kabineto. 

Baltieji Rūmai pareiškė, kad 
gali būti surengta ir daugiau 
raketų atakų, o B. Clinton 
pabrėžė, kad jo pyktis nu-

Pasaulio reakcija: 

Vilnius, rugpjūčio 21 d. 
(Elta) — Penktadienį prezi
dento Valdo Adamkaus pasi
rašytu dekretu, nuo rugpjūčio 
24 d. atšaukiamas kadenciją 
baigęs Lietuvos ambasadorius 
Baltarusijoje Viktoras Baub
lys. Naujasis diplomatijos at-

* Se imo nariai — Krikš
č ionių demokratu partijos 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas Vytautas Bogušis ir par
tijos atsakingasis sekretorius 
Algis Kašėta ketvirtadienį iš
vyko į Vokietiją stebėti rinki
mų kampanijos į Vokietijos 
Bundestagą. Susipažinti su 
Vokietijos rinkimų sistema bei 
jų organizavimu juos pakvietė 
Vokietijos krikščionių demok
ratų partija. Parlamentarai 
dalyvaus vokiečių KDP rengi
niuose, kur bus Vokietijos 
Krikščionių demokratų parti
jos pirmininkas, Vokietijos fe
deralinis kancleris Helmut 
Kohl. 'Eu*> 

stovas kaimyninėje valstybėje 
kol kas nepaskirtas. 

V. Baublys tapo paskutiniu 
ambasadoriumi, a tšauktu va
dovaujantis pernai birželį pri
imtu vyriausybės sprendimu 
pakeisti aštuonis kadenciją 
baigusius Lietuvos diplomatus 
užsienio valstybėse. 

Šiemet gegužės pabaigoje 
vyriausybė priėmė nutarimą 
pakeisti dar keturis ambasa
dorius. Visi diplomatai, ku
riuos numatoma pakeisti, sa
vo postuose dirba apie 3 ir 
daugiau metų, o Lietuvos am
basadorių užsienyje kadencija 
paprastai t runka 3-4 metus. 

Grįžęs į Vilnių, V. Baublys 
dirbs Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijoje prižiūrės 
santykius su Karaliaučiaus 
sritimi. 

Ambasadorius birželį išvyko 
iš Minsko neterminuotų atos
togų, kai baltarusių adminis
tracija neteisėtai nurodė 

naktį buvo sulaikyti ir sugrą
žinti į centrą du bėgliai. 
Trečiadienį buvo sulaikyti 3 
afganistaniečiai, įskaitant 7 
metų berniuką. 

E. Tuinyla tikisi, kad proku
ratūra įvertins šį įvykį. „Ne
manau, kad raušių organiza-

monė visiškai sutampa su Lie
tuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos pareikštu susirūpi
nimu dėl suaktyvėjusios tero
ristų veiklos ir sprogdinimų 
prie JAV diplomatinių atsto
vybių Kenijoje ir Tanzanijoje. 

V. Adamkus taip pat pa-
toriai tur i sėsti į kalėjimą, bet brėžė, kad Lietuva yra pasi 
jų elgesys turi būti įvertintas rengusi aktyviai prisidėti prie 
teisiniu požiūriu", sakė jis. tarptautinio bendradarbiavi-

Pabėgėlių centre kilusiais mo, siekiant užkirsti kelią ga-
neramumais domisi ir specia- limam terorizmui, 
liųjų tyrimų tarnyba (STT). Lietuvos URM penktadienį 
Teisėsaugos organai atliks ty- parėmė JAV akcijas Afganis-
rimą ir išsiaiškins, ar su ne- tane ir Sudane, pareikšdama 
legalų pabėgimu nesusiję cen- gilų susirūpinimą dėl suak-
tro darbuotojai. 

Centro vadovas pastebėjo, 
kad įsigilinus į aplinkybes, 
„kyla įtarimų". Tai, kad bėg
liai sėdo į automobilį, „leidžia 
manyti, kad buvo susitarta", 
pastebėjo E. Tuinyla. 

išsikraustyti užsienio ambasa
doriams iš rezidencijų kom
plekso Baltarusijos sostinės 
Drozdy rajone ir sudarė ne
pakenčiamas sąlygas ten gy
venti. 

* P o pustrečio m ė n e s i o 
t rukus io gydymo sekmadie
nį iš JAV į Lietuvą grįžta Rai
mundas Mieželis. 67-metis 
prezidento patarėjas ir geriau
sias bičiulis R. Mieželis už At
lanto išvyko birželio pradžioje. 
Liepos 22 d. jam buvo atlikta 
prostatos operacya. Maždaug 
po pusmečio ji* turėtų vėl vyk
ti į JAV tyrimams. Prezidento 
patarėjas jau pirmadienį turė
tų grįžti į darbą- CEIU. 

— NATO J u n g t i n i u gin
kluotųjų pajėgų Europoje 
vyriausiasis vadas, generolas 
Jeremy Mackenzie JAV ra
ketų smūgius pavadino „Va
šingtono vidaus reikalu", ir 
sakė, jog nereikėtų sieti NA
TO su šia JAV karine akcija. 

— R u s i j o s p r e z i d e n t a s 
Bor i s J e l c i n penktadienį 
pasmerkė JAV raketų smū
gius prieš Afganistaną ir Su
daną. „Mano požiūris t ikrai 
neigiamas, koks kad būtų į 
bet kurį terorizmo, karinio 
įsikišimo aktą, nesugebėjimą 
spręsti problemos derybomis. 
Aš pasipiktinęs ir aš tai smer
kiu", sakė jis, nusistebėdamas 
kad Bill Clinton nepranešė 
jam apie ruošiamas a takas . 
„Aš tiesiai j u m s pasakysiu — 
aš nieko nežinojau, tai reiškia 
— visas pasaulis nieko neži
nojo. Tai nepadoru", sakė B. 
Jelcin. 

— V o k i e t i j o s k a n c l e r i s 
H e l m u t K o h l išreiškė savo 
vyriausybės pri tarimą JAV ra
ketų a takoms Sudane ir Afga
nistane bei pasmerkė „visas" 
terorizmo apraiškas . „Vokie
tijos vyriausybė remia visas 
priemones, kuriomis kovojama 
su ta rp tau t inės visuomenės 
nelaimėmis", pareiškime sakė 

H. Kohl, pažymėdamas, kad 
JAV prezidentas buvo teisus, 
įsakydamas surengt i atakas, 
atsakiusias į JAV ambasadų 
sprogdinimus Afrikoje-

— La tv i j a s u p r a n t a pr ie
ža s t i s , dėl kurių JAV apšaudė 
raketomis teroristų bazes Af
ganis tane ir Sudane, sakoma 
Latvijos užsienio reikalų mini
stro Valdis Birkavs pareiš
kime, kuriame pabrėžiama, 
jog Latvijos vyriausybe visada 
griežtai smerkė bet kurias te
rorizmo ir ekstremizmo ap
raiškas, ypač tarptautinį tero
rizmą, keliantį grėsmę taikai. 

— „ABC N e w s " ketvirta
dienį apklausus 510 suaugu
sių amerikiečių paaiškėjo, kad 
80 proc. pritarė JAV raketų 
a takoms. 

— Lib i jos v a d o v a s Muam-
m a r G a d d a f i vadovavo pro
testo eitynėms, kuriomis buvo 
smerkiami JAV raketų apšau
dymai prieš Sudaną. Libijos 
valstybine televizija penkta
dienį parode M. Gaddafi. po 
neseniai atliktos klubo opera
cijos pasiramsčiuojanti ra
mentais , vidury didelės mi
nios, skanduojančios antiame-
rikietiškus šūkius ir deginan
čios Amerikos vėliavą. 

kreiptas ne prieš Islamo pa
sekėjus, o tik prieš tuos, kurie 
veda „šventų karą" prieš Ame
riką. 

Saudi Arabijoje gimęs multi-
milijonierius Osama Bin La-
den yra pagrindinis Amerikos 
priešas jos kovoje su teroriz
mu, pareiškė JAV prezidentas 
ir jo aukščiausieji patarėjai. 

JAV Valstybes sekretore 
Madeleine Albright ir Valsty
binio saugumo patarėjas San-
dy Berger tvirtino, kad JAV 
sparnuotųjų raketų ataka Af
ganistane nebuvo nukreipta 
konkrečiai prieš O. Bin Laden. 
Amerikos pareigūnų teigimu, 
susprogdintoji stovykla Afga
nistane prie Pakistano sienos 
buvo viena aktyviausių tero
ristų bazių pasaulyje. 

JAV kontržvalgybos specia
listai vis dar tiria JAV amba
sadų sprogdinimus Kenijoje ir 
Tanzanijoje. Tačiau B. Clinton 
pareiškė, jog esama įtiki
nančių įrodymų, kad dėl jų 
kaltas O. Bin Laden su pa
sekėjais. 

O. Bin Laden pažadėjo su
rengti „šventą karą" prieš JAV 
pajėgas Saudi Arabijoje, nes 
Amerika remia Izraelį ir neva 
yra „okupavusi" valstybę, ku
rioje įsikūrę du švenčiausi Is
lamo miestai Meka ir Medina. 
„Osama Bin Laden vadovauja
mas teroristų grupių tinklas 
žodžiais ir darbais leido su
prasti, jog veda ryžtingą karą 
prieš Ameriką, nukreiptą 
prieš visus, neišskiriant nie
ko", pareiškė JAV viceprezi
dentas Al Gore. 

Praslinkus 7 valandoms po 
JAV sparnuotųjų raketų ata
kos, įpykusi minia užpuolė 
JAV ambasadą Sudane, Char-
tum mieste. 

JAV ambasadoje Sudane 
nuo 1996 m. vasario, baimi
nantis dėl saugumo, nėra nuo
lat reziduojančių diplomatų. 

Mažiausiai 100 įpykusių 
sudaniečių penktadienį ryte 
apmėtė ambasados pastatą 
akmenimis, o keli vyrai perli
po tvorą ir nupiešė Amerikos 
vėliavą. 

Sudano valdžia paskelbė, 
kad sunaikintoji privati vaistų 
gamykla ,,Ashifa". atidaryta 
pneš 2 metus, gamino vaistus 
vaikams bei medikamentus 
nuo maliarijos, o JAV išpuolį 
pavadino „nusikaltimu". 

Sudano kultūros ir informa
cijos ministras Ghazi Salahud-
din penktadienį per valstybinę 
televiziją pranešė, kad vyriau
sybės sprendimu. Sudanas 
atšaukia savo diplomatas iš 
Vašingtono, taip atsakydamas 
į JAV raketų ataką. 

Be to. JAV lėktuvams už
drausta skraidyti virš Sudano 
teritorijos, o visoje valstybes 
teritorijoje imamasi papildo
mų saugumo priemonių ir 
skelbiama visuotine mobiliza
cija, sakė G. Salahuddm. 

KALENDORIUS" 
Rugp jūč io 22 d : Švč. M. 

Marija Karaliene; Violeta. 
Karijotas, Tautminas. 

R u g p j ū č i o 2i{ d.: Šv. Ro
že Limiete. mergele (1586-
1617); Pilypas, Baumilas, Gi
lius. Liudyte. 1939 m. pasira
šytas slaptas Sovietu Sąjun
gos ir nacių Vokietijos Moioto-
vo-Ribbentropo paktas. 

R u g p j ū č i o 24 d.: fiv. Bal
tramiejus, apaštalas; Michali
na. Mykole, Audronis. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

PIRMOSIOS TRYS DIENOS 
SENDRAUGIŲ STOVYKLOS 

DAINAVOJE 
Su dideliu nekantrumu lau

kiame Sendraugių stovyklos 
Dainavoje. Koks mielas šis 
kampelis! Jis džiugina kiek
vieną čia atvažiuojantį stovyk
lautoją, nes susitinkame mie
lus draugus iš įvairių miestų, 
džiaugiamės gražia gamta, la
bai skaniu maistu, pagamintu 
Aldonos Šoliūnienės ir jos pa
galbininkių, Vytauto Šoliūno 
punktualia tvarka ir nuotai
kingu bei subtiliu Nijolės Bal
čiūnienės vadovavimu gausiai 
stovyklai. Šia stovykla džiau
gėsi arti 170 stovyklautojų: 
vaikų stovyklavo beveik visas 
šimtas. Jaunimas padėjo pri
žiūrėti vaikus ir gaminti mais
tą. Tėvai džiaugėsi turėdami 
progos paklausyti paskaitų, ar 
pabendrauti, o seneliams idea
li vieta pasidžiaugti anūkė
liais. Dainava, tai mielas kam
pelis, kurs nušviečia visų vei
dus ir gyvename lyg pasakų 
šalyje. 

Pirmadieni saulutė šildė 
maloniai. Po šv. Mišių, kurias 
aukojo stovyklos kapelionas 
kun. Vytautas Prajara, ėjome 
kelti vėliavų, išsirikiuodami 
šeimomis, giminėmis. Skanūs 
pusryčiai, patenkinantys kiek
vieno skonį. Po pusryčių vado
vai žygiuoja su jaunimu prie 
ežero, lydimi muzikės Dalios 
Mockienės. Ji įjungia vaikus į 
dainavimą, kur taip gerai iš
moksta, kad vaikai nori padai
nuoti tėveliams bei seneliams 
vaikų pasirodymo vakare. 

Tie, kurie neiškeliavome su 
vaikučiais ir jaunimu prie eže
ro, einame \ salę prie „rato dis
kusijų*,, kurioms vadovauja 
Nijolė Balčiūnienė. Dalinamės 
mintimis apie darnesnį bend
ravimą su neseniai atvyku
siais iš Lietuvos tautiečiais. 
Turėtume mažiau mokyti ir 
daugiau ' klausyti jų pasisa
kymų, mažiau kritikuoti ir 
pritarti jų veiklai, kurie gali 
pagyvinti ir mūsų „sustin
gimą". 

Buvo dalinamasi mintimis, 
ar Lietuvos ekonominis gyve
nimas gerėja? Yra sunku greit 
padaryti dideles permainas, 
bet, bendrai paėmus, Lietuvos 
ekonominis gyvenimas neabe
jotinai gerėja. Aiškiai pasisa
kyta, kad lietuvaitės gražes
nės už kitas moteris, tai pa
tvirtina, kad lietuvių daugu
ma sugeba susirasti lietuvaitę 
žmoną. 

Po taikingo ir malonaus pa
sidalinimo mintimis, laikas 
pietauti. Sugrįžta jaunimas iš 
anos pusės ežero ir visi. sto
jame į eilę prie gardžių pietų. 
Čia vėl stalas pilnas skanėstų. 
Kas nori sriubos, kas daržovių 
iš didžiausio dubens, kas mė
sos su bulvėmis, ar kugeliu, ar 
ryžiais, o pasitaiko ir norinčių 
valgyti riešutinio sviesto su 
uogiene, ar net varškės. Pasi
rinkimui nėra galo, valgyk ką 
nori ir kiek nori, tikrai, kaip 
pasakų šaly... 

Po pietų einame prie ežero 
maudytis, poilsiaujame, ar net 
važiuojame į miestelį, pažiū
rėti, kas ten naujo? Dauguma 
susirenkame prie šilto Spyglio 
ežero. Vaikams tai nepakei
čiama karalystė: jie mielai 
stato smėlio pilis, plūduriuoja 
ir plaukia ežere, draugauja su 
tėveliais, seneliais ir atsikvė
pimui nuo „sunkaus darbo" 

eina į valgyklėlę ieškoti ledų, 
nors greitai girdime kvietimą 
pavakariams. Čia paprastai 
randame vaisių atsigaivini
mui po maudymosi. 

4:30 v. p.p. vaikai yra uži
mami įvairiais darbeliais ar 
žaidimais pagal nurodymą ko
kios nors šeimos, kuri yra pa
siruošusi iš anksto. Vyresnieji 
užsiima pagal savo norus — 
eidami dainuoti, sportuoti, re
peticijos vaidinimams, ar dar 
ilgiau poilsiauti prie ežero. 

Vakarienė 6 vai. Stalas vėl 
apkrautas gardumynais, šil
tais patiekalais, tad labai sun
ku susilaikyti nepersivalgant. 
Tie skanūs kompotai, kisieliai, 
bei pudingai tikrai suvilioja 
ne vieną sotų stovyklautoją. 

Vakare visi stovyklautojai 
ieškojome paparčio žiedo, ku
ris tik Dainavoje žydi! Mūsų 
ieškinį pravedė jauni vadovai, 
vadovaujant Linai Sidrytei. 
Buvo smagu pabuvoti prie 
ežero, stebėti sumaniai vaidi
nantį jaunimą ir palydėti lau
žo dūmus Joninėms pritaiky
tomis dainomis ir šūkiais. Pir
madienį užbaigėme bendra 
malda ir skaniais naktipie
čiais su pienu ir saldžiomis 
bandelėmis, ar sausainiukais, 
ar dar kokiais skanėsiais. 

Antradienis išaušo nuosta
biai gražus rytas, viliojantis 
ne vieną pasivaikščiojimui po 
gamtą dar prieš šv. Mišias. Po 
šv. Mišių, šį kartą, išsirikia
vome pakelti vėliavas pagal 
alfabetą. Po vėliavos pakėlimo 
pranešimai, malda prieš val
gymą ir vėl skanūs pusryčiai. 
Kitos dienos eina panašia 
eiga, kaip ir pirmadienį: jauni
mas su vaikučiais į kitą pusę 
ežero užsiėmimams ir dainavi
mui, o likusieji renkamės į sa
lę dr. Justino Pikūno paskai
tai „Profesoriaus patirtis Lie
tuvos universitete". Stovyk
lautojai klausėme paskaitos 
su dideliu dėmesiu. Sužino
jome, kad moksleiviai, baigę 
10 klasių, turi apsispręsti kur 
toliau eiti, ar į universitetą, ar 
į amatų mokyklą. 

Dr. Pikūnas, profesoriauda
mas Kaune, Vytauto Didžiojo 
universitete, pastebėjo, kad 
yra daug vidurinių mokyklų, 
kurios palengva tampa gimna
zijomis ir tikisi, kad mokslo 
lygis pagerės. Mokyklose te
bėra daug mokytojų be didelio 
pašaukimo, mažai jaunų mo
kytojų, vadovėliai seni, be pa
keitimų. Technologijos nebuvo 
iki '94 metų. Dabar knygynai 
universitete jau kompiuteri
zuoti neblogiau, kaip Ameri
koje. Studentai linkę mokyto
jus apgaudinėti, nusirašydami 
rašto darbus nuo draugų. Tai 
irgi pradeda mažėti ir tikima
si geresnio rytojaus. Dr. Pikū
nas maloniai stebisi geru jau
nimu, kuris išauga aplinkoje, 
kur televizija ir žiniasklaida 
yra užteršta pornografija, kur 
negvildenama meilė Dievui ir 
Tėvynei. Tokios neigiamos įta
kos paveikia žmones, ypač 
jaunimą, tačiau atsiranda 
šviesiai ir viltingai į ateitį 
žvelgiantis jaunimas. Yra 
daug jaunimo organizacijų, 
bet dauguma nėra idealis
tinės. 

Ekonominis gyvenimas pa
reikalauja maždaug du treč
dalius uždirbtos algos maistui 

Ateitininkų namų gegužinėje Namų išlaikymo rūpesčiais dalinasi Antanas Vaičaitis ir Ateitininkų namų valdy
bos pirmininkas Alfonsas Pargauskas 

Galėtų geriau gyventi, jei ne
gertų. Kainos pagal uždarbį 
yra per aukštos. Statomi na
meliai prie ežerų, kad pa
traukti vasarotojus, bet sezo
nas yra per trumpas. Yra 
daug įvairių uogų, grybų, ku
riuos perka vokiečiai. 

Dvasinis atgimimas eina pa
lengva pirmyn. Statomos baž
nyčios, atgaivinamos semina
rijos, vienuolynai. Katalikų 
spauda sunkiai verčiasi, sun
ku įžiebti meilę Dievui, Tėvy
nei, artimui, nes yra srovės, 
norinčios, visa tai sugriauti, 
įskaitant ir valstybės vadus. 

Per atlaidus susirenka daug 
žmonių, jaunimo, bet daugu
mos žmonių bažnyčios lanky
mas nėra nuolatinis. Dr. Pi
kūnas tiki tais Lietuvos dei
mančiukais, kurie atgaivins 
katalikybę, dorą ir meilę arti
mui. Džiaugiamės visi, kad 
Lietuva turi tokio jaunimo! 
Valio! Valio! Valio! 

Po paskaitos rinkomės pie
tauti, maudytis, poilsiauti, o 
po vakarienės ėjome į kitą pu
sę ežero prie laužo. Laužą pra
vedė Tadas Kulbis ir mūsų, o 
ypač vaikų nustebimui, kai 
mes visi sukaukėme vilko bal
su, tai i | miško ir kitoje pusėje 
ežero mums atsiliepė „vilkai". 
Tai buvo nuostabu. Prie laužo 
matėme daug talentų, nes be
veik kiekviena giminė vaidi
no pasakėlę apie vilką. Laužą 
ir vakarą baigėme maldele ir 
skaniais naktipiečiais. 

Treč iadienis vėl prasidėjo 
ankstyvais pasivaikščiojimais, 
bėgikais ir ratukų slidinėji
mais dar prieš Šoliūnui spėjus 
papūsti dūdą. Kapelionas Vy
tautas atnašauja šv. Mišias, 
visada pritaikydamas tai die
nai pamokymą, gerą žodį ir 
pasidžiaugdamas, kad taip 
gausiai dayvaujame Mišių au
koje. 

Keliame vėliavą išsirikiavę 
pagal ūgį. Tai sumani mūsų 
vadovė Nijolė, švelniu būdu 
priverčia pabusti ir atsistoti 
tinkamoje vietoje. Vyksta die
nos pranešimai, malda, ska
nūs pusryčiai. Iškeliavus jau
nimui į kitą pusę Spyglio, ren
kamės į salę paklausyti mūsų 
mielo kapeliono kun. Vytauto 
Prajaro temą „Tik jis vienas 
žino, ateikime pasiklausyti, ži
nosime ir mes". 

REGISTRUOKITĖS! 

Ateitininkų studijų dienos 
Dainavoje vyks rugsėjo 4-7 d. 
Prašoma nedelsiant registruo
tis pas Laurą Lapšytę, tel. 
773-761-7173. Studijų dienas 
ruošia Sendraugių CV. 

Kun. Vytautas labai nuošir
džiai pasidalino, kaip tapo ku
nigu tarybinėje Lietuvoje. Rei
kia stebėtis, kiek daug tary
binė valdžia reikalavo, kad 
klierikai pasirašytų kokius su
klastotus popierius, o už pasi
rašymą valdžia pažadėdavo 
visokiausių lengvatų. Kai ku
rie įstojantys jaunuoliai, net 
nežinodami ką pasirašo, vė
liau būdavo apklausinėjami, 
kad sužinotų kas vyksta semi
narijoje. Pasitaikydavo klie
rikų ir be pašaukimų, tai sau
gumo komiteto atstovai. Taigi 
ir čia reikėjo budėti ir būti at
sargiam, ypač dirbant slaptoje 
spaudoje prie Bažnyčios Kro
nikos. KlieriKai nebuvo paruo
šiami mokyti mokyklose, kas 
dabar reikalinga, kad kunigai 
darytų. Klierikai buvo moko
mi, kaip vaikus slaptai ruošti 
prie sakramentų ir slapta at
likti kitas apeigas. Daug teko 
kun. Vytautui pasipriešinti 
valdžios reikalavimams ir 
gundymams. Džiaugėmės iš
girdę taip nuoširdžiai su mu
mis pasidalinus savo pergy
venimus ir, kad leido mums 
per mažą plyšelį pažvelgti į 
seminarijos tuometinį gyveni
mą. 

Šiuo metu stojimas jaunuo
lių į seminariją yra sumažėjęs, 
bet dvasinis atgimimas kyla. 
Diena labai graži, saulėta. 
Viskas vyksta pagal numatytą 
tvarką. Priartėjome prie vaka
ro programos. Ir štai, karna
valas. Čia gyvenimas virte 
verda: gali tapti gražus, nes 
yra būdelė, kur jaunimas pa
dabins klientą nupiešdami gė
lytę ant skruosto, kitame 
kampe gali sužinoti savo atei
tį, kuri paprastai būna gana 
viliojanti, gali laimėti įvai
riausių dalykų, ko niekados 
net nenorėjai. Čia, tai tikra 
pasakų šalis... Ir taip baigėsi 
pirmosios trys Sendraugių sto
vyklos dienos. 

Stasė Kazlauskienė 

K Ą G A U N U 
S T O V Y K L O S E 

Kiekvieną vasarą aš savo 
laiką praleidžiu Dainavoje 
dirbdama ar stovyklaudama. 
Daug draugų klausia manęs, 
kodėl aš kiekvieną vasarą sa
vo laiką praleidžiu stovykloje. 
Aš galiu jiems lengvai atsaky
ti. Man patinka būti su lietu
viais. Stovyklaudami mes 
tampam viena šeima. 

Stovyklaujant Dainavoje, ne 
vien praleidžiam laiką- su 
draugais, bet ir išmoksti kaip 
sugyventi su kitais. Draugystė 
yra labai svarbi vertybė gyve
nime. Nors stovyklos yra pas
kirstytos tarp jaunučių, moks
leivių, ir studentų, visos sto
vyklos padeda augti ir bręsti 
kartu su draugais, gauti paty
rimo gyvenimui. 

Nuo pat mažens lankiau 
ateitininkų stovyklas ir ten 
išmokau apie ateitininkų prin
cipus. Aš bandau gyventi va
dovaudamasi šiais penkiais 
principais: katalikiškumu, šei
myniškumu, visuomenišku
mu, tautiškumu ir inteligen
tiškumu. Stovyklose aš turė
jau progą gyventi pagal šiuos 
principus be tėvų raginimo ir 
priežiūros, bet tik su Dievo pa
galba. 

Šiais principais aš ištisus 
metus vadovaujuos mokykloje 
ir namuose. Jie man padeda 
būti gera lietuvaite. Gal aš ir 
padarysiu klaidų savo gyve
nime, bet šie penki principai 
padės man atitaisyti klaidas. 
Be šių principų gyvenimas yra 
bevertis, o be stovyklų — gy
venimas yra tuščias. 

Larą Polteraitytė 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 3. Roberte Road 
Hickory m » 

Tai. 706-506-2131 
valandos pagal susitarime 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 96 St Tai 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmai 3v.p.p.-7v v., antr. 12:30-3v.p.p. 
trsi. uždaryta, kstvirt. 1-3v p.p 
penktad ir sestad »v.r.-l2vp.p. 

EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C. 
Specialybe - Vidaus Kgų gydytojas 

KaJbama lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tai. 773-566-7756 
Valandos pagal susitarimą 

EUOBtEC. DECKER. DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t . Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
dtptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absofcueiai punktualiai. 

Susitarimui (kafceti angliškai) 
Te* 706-422-6260 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722S. KedzieAve. 
Chieago. IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Ir tokiu svetelių buvo Ateitininkų namų RpRužmėje 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių Ugoe 

15300 Weet Ave. 
OnandPark 

706-34*6100 
Valandos Kasdien, išskyrus savanoaHus 
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DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. Ptiaski Rd.. Chieago, IL 
Rez. 706-422-7807 
Kab. 773-682-0221 

6R. LŠČNAŠ ŠĖlBVTiŠ 
INKSTVI, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 8. Kedzis Ave. 

Vai.: anM. 2-4 v pp W kstvd. 2-5 v.p p 
SeMd. pagal susssrimą 

tabhistotaL 77*776-2980 
Namu tat 708 441 6545 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytoj 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St, Chieago,k. 
Tet 773-736-5656 

4707 8. GSbert. La Granga. L 
Tel 706-362-4487 

DR-vjuušuiMmš 
SEtMOS DAKTARAS « CHRURGAS 

FAMLY MEDKAL CUMC 
15506-127 St. Lamont, H. 60439 
PrSdeuso Palos CommunSy HoepSal 

SSverdossHospasI 
VaJandoe pagal susitarimą 

IMJSSJSLSSi 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. KedzJe Ave. 
Chieago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

CsvrJac Diagnotk, LTD. 
6132 S. KedzJe Ave. 
Chteago, IL 60629 
TeL 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rkjgeland Ave. 
Chieago Ridge, IL 60413 

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

TeL 773-736-7709 

DR. K. JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGULIS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 8. Kedzie Ave., CNoago 

773-77*6966 arba 773-46*4441 

UDUA BALČIŪNAITE, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VWkxjghby HiUs, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

UH. Pfc t»AS VMSiEUUS 
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei enkurgąa 
172 SchiDer St , Eknhurst. IL 60126 

630-941-2606 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANUI GYDYTOJAS 

214708.MaJn8t 
Manaaann n — 
Tai. 706-74*6033 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M 
NDRERUDAITIS, 

M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. SuNs 310 

Neparves. IL 60663 
Tel. (630) 627-0090 
382S r»gntand Ave.. 
Toeier 1. Sues 3 C 

Oowners Grova. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DU VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktirus gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Hartsrn, Bridgsvievv, IL 60466 

TeL 706 694 0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 S t 
TMayPark.IL 60477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 Highland Ava., Ste. 201 
(sksfsaJ gatvės nuo Good Sameittan Igonines) 

Dovmers Grova, IL 60615 
T a i 630-960-3113 

DR. EJJGUUS LEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVafcer St , LemonJ, IL 60439 
TeL 815-723-1854 

76TOW.rjo0egeDr. 
P a t o HeigMa, K. 60463 

TeL 706-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 706-246-6581 
6440 S. PuIaaM Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeeteheater, IL60154 

Tat 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 706662-4159 atsakomas 24 vai 
1443S.50t»Ave.,Ctoero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trecd. Sejjed 11-4 v.p.p. 

m. PĖTMŠ ŽLIČŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tat 773666-3166 
Narnų k * 847-381-3772 
6745 Wast63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
J^omj^JecMrnjs^susitanį* 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemal Medkane 

Valandos jūsų patogumui 
noiy orcee rTDieeetoriai revnon 

3fl.Sou* 
Utuerasn PlazaCt at CaMornia Ave. 

ONcaos.IL 60629 
Tat 773-471-7879 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rcberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

TeL (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTLi GYDYTOJA 

9625 8.7991 Ava., Hickory Ha*. IL 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS VPRUNSKIS. MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREOORY SUELZLE, MD 
IHnois PaJn Treatment Institute 
Nugaros, sprando, gatoe, sąnarių, 

dubens srises, raumenų, važio, 
•užakimų darbovietėje ir sporte bei 

kt vielų skausmo gydymo speciasstai 
Chlcego: 312-726-0800 

East Dundee: 847-561-1212 
McHenry: 815-383-9696 
Eik Grova: 847-718-1212 

IfUbertyvUle 

I .• 

http://TMayPark.IL
http://ONcaos.IL
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RIMTIES VALANDĖLE 

IŠGELBSTINTIS DIEVAS 
Šio sekmadienio skaitiniuo

se esame mokomi, kad, kai 
Dievas veda savo tautą, 
žmogui reikalingos pamokos 
kartais būna skaudžios, bet 
tai yra tikrasis* kelias į išga
nymą. Pirmame skaitinyje iš 
Izaijo knygos (Iz 66:18-21) gir
dime Senojo testamento pra
našystėje duotus Dievo žo
džius, kaip jis iš visų tautybių 
surinks žmones ir jie išvys 
Dievo šlovę. Pranašystės išsi
pildymą, kad Dievas juos iš
siųs „pas tuos, kurie nieko 
apie mane dar nėra girdėję ir 
mano šlovės dar nėra regėję", 
atpažįstame Kristaus sekėjų 
bendruomenėje, kai toliau 
skaitome: „Jie skelbs tautose 
mano šlovę. Visus jūsų brolius 
jie pargabens iš visų tautų 
kaip atnašą Viešpačiui". 

Dievas išgelbsti žmones, 
veikdamas per žmones. Kai 
Dievas žmogų išsirenka ir at
veda prie savęs, žmogus pa
mato Dievo šlovę — pajunta jo 
nuostabų gerumą — ir nori tą 
džiaugsmą perduoti kitiems. 
Būtina tą norą įgyvendinti,nes 
tai yra Dievo pašaukimas neš
ti Kristaus kvietimą kitiems 
žmonėms, „pas tuos, kurie... 
mano šlovės dar nėra regėję". 
Žinome, kad paskutinę dieną 
Dievas žiūrės, ne kiek kartų 
Dievo šlovę regėjome — jo .ge
rumą jautėme, o kiek kartų 
savo veiksmais išreiškėme dė
kingumą už tą meilės dovaną. 
Kai žmogus pasijunta myli
mas, juk nori visus mylėti. 

Iš to, ka ip ' Dievas vedė ir 
ugdė savo išsirinktąją tautą, 
kokias klaidas jie padarė ir 
kas buvo naudinga, galime pa
simokyti, kaip Dievas juos ve
dė, kad nepražiopsotume jo 
mums duodamų malonių. 
Skaitinyje iš Irgrtjo knygos gir
dime Dievo žodžius, kaip per 
savo išsirinktąją tautą jis 
kviečia ir kitas tautas į išgel
bėtojų šeimą. Bet svarbu at
kreipti dėmesį, kaip Dievas 
tai įvykdė. Jeruzalė — Dievo 
išsirinktosios tautos sostinė — 
tuo metu buvo sunaikinta ir 
jos gyventojai ištremti į Babi
loniją dėl savo nuodėmių — 
dėl to, kad nepaisė Dievo. Kai 
Izaijas klausė Dievo, kaip il
gai tauta neklausys Dievo, jis 
gavo atsakymą: „Kol miestai 
netaps griuvėsiais ir nebus 
apleisti, namai palikti be žmo
nių ir kol žemė nevirs dyk
viete" (Iz 6:11). 

Kaip matome izraelitų isto
rijoje, žmogus nekeičia savo 
blogų įpročių, kol jie jam tar
nauja. Keičia tik tuomet, kai 
senuoju būdu nebeįmanoma 
toliau gyventi — kai pamato, 
kad jo gyvenimas yra pavirtęs 
„dykviete". Tuo principu, pvz., 
veikia Anoniminių alkoholikų 

teikiama pagalba. Jos gydymo 
pirmasis žingsnis yra tas, jog 
žmogus pagaliau suvokia, kad 
toliau su alkoholizmu nebe
įmanoma gyventi. Todėl, no
rintys alkoholikui padėti, šei
mos nariai yra mokomi nebe
padėti j am ar jai slėpti tą 
problemą, nepaisant , kaip 
skaudu tas būtų — tiek pa
čiam alkoholikui, tiek ir šei
mos nar iams, nes, tik suvokęs 
problemos sunkumą, žmogus 
šauksis Dievo pagalbos. 

Panaš ia i buvo ir Izraelio 
tauta i : t ik visko netekusi, 
tremtyje, j i šaukėsi Dievo. O 
Dievas ne t ik ją išgirdo ir par
vedė į namus , bet per ją į savo 
išgelbėtojų žmonių šeimą pak
vietė ir daugybės tautų žmo
nes, kurių t a rpe j ie buvo iš
blaškyti. Kai žmogus Dievo 
šaukiasi , Dievas moka žmo
gaus išgelbėjimui panaudoti 
net ir jo paties užsitrauktą 
bausmę. 

Todėl tikintieji, pergyvenan
tys persekiojimus dėl savo a r 
kitų nuodėmių, laiške Žydams 
(Žyd 12:5-7, 11-13) yra ragina
mi nenusimint i , ir jų padrąsi
nimui pacituojama iš trauka iš 
Patar l ių knygos: „Mano sū
nau, nepaniekink Viešpaties 
d rausmės ir nenusimink jo ba
ramas ; nes Dievas griežtai 
auklėja, ką myli" (Pat 3:11-
12). Hebraiškas žodis „yasar", 
kur is čia verčiamas žodžiu 
„drausmė", ka r tu turi ir pras
mę „bausmė". Je i bausmės (ar 
Dievo siųsto sudraudimo) me
tu suvokiame, kad nuo Dievo 
nusitolinti yra ir kartu, ir 
skaudu, toji bausmė ar su-
draudimas mūsų nesunaikina, 
o sust ipr ina , nuskaistina ir 
pamoko, mus pakeisdama ir 
išmokydama tvirčiau remtis 
Dievu. 

Todėl šio sekmadienio Evan
gelijoje (Luko 13:22-30) Kris
tus sako, kad, norint būti iš
gelbėtiems, reikia stengtis 
„įeiti per ankš tus vartus". Iš
gelbėjimas nėra patogus. Pir
miausia žmogus turi suvokti, 
kad iš tiesų yra mirtiname 
pavojuje ir šaukt is Dievo pa
galbos. O ka i pagalba ateina, 
dažnai ją priimti taip pat ne
lengva, bet j i yra vienintelė 
galimybė, nors ji neveikia be 
paties žmogaus sunkių pas
tangų. Norėdamas pabrėžti, 
kaip svarbu, kol esame že
mėje, išmokti su Dievu bend
raut i , savo varguose prašant 
Dievo pagalbos ir jos sulau
kiant , Jėzus panaudoja duris 
rakinančio šeimininko įvaizdį: 
„Kai namų šeimininkas atsi
kels ir užrakins duris, stovė
dami lauke, j ū s pradėsite bels
ti ir prašyti : Viešpatie, at ida
ryk mums! O jis atsakys: aš 
nežinau iš kur jūs". Jėzus 

Danutė Bindokienė 

Istorija paslapčių 
n epripažįsta 

Vėliavos pakėlimo ceremonija Vilniuje, S. Daukanto aikštėje 

RUSIJOS KARINIAI 
STEBĖTOJAI J NATO 

PRATYBAS NEATVYKO 
Kaip praneša BNS žinių 

agentūra rugpjūčio 13 d. iš 
Vilniaus, Lietuvos Krašto ap
saugos ministerija (KAM) pa
reiškė, kad Rusijos atstovai 
buvo kviesti stebėti liepos 
mėnesį Klaipėdoje vykusias 
NATO ir bendradarbių praty
bas „Baltic Challenge -98", 
tačiau kvietimą ignoravo. 

KAM pareiškimas buvo pas
kelbtas, a tsakant į Rusijos Už
sienio reikalų ministerijos at
stovo viešai paskelbtą nusis
tebėjimą, kad Lietuva atsisa
kė „remiantis savo įstatymais. 
pakviesti Rusiją dalyvauti 
pratybose". 

Lietuvos KAM Tarptautinių * 
ryšių departamentas pranešė, 
kad Rusijos gynybos atašė 
stebėtojo teisėmis dalyvavo vi
sose „Baltic Challenge'98" 
planavimo konferencijoje, o 
Lietuvos URM dar kovo mė-

mums primena, kad nežino
me, kada pasibaigs mūsų gy
venimas ir su tuo mums duo
damos progos atsiliepti į Dievo 
mums siunčiamą pagalbą. 

Laikas prašyti Dievo pagal
bos nėra tada. kai jau gulime 
mirties patale, kai jau atėjome 
iki dangaus vartų, bet radome 
juos užrakintus. Dievo pagal
bos reikia prašyti, kol dar tu
rime galimybę ir laiko į ją at
siliepti, kol dar gyvename že
mėje, kai mūsų bėdose Dievas 
tiesia mums draugystės ir pa
galbos ranką, ir nori, kad jį 
pažintume, kaip mylintį ir 
išgelbstintį Dievą. Tuomet 
ateisime prie atvirų dangaus 
vartų jau ne vieni, bet lydimi 
tų, kuriuos savo gerais dar
bais pritraukėme prie Kris
taus. 

Aldona Zailskaitė 

nesį pakvietė Rusiją atsiųsti 
savo karinius stebėtojus į pa
čias pratybas. „Tenka apgai
lestauti, kad Rusija neatsiun
tė nė vieno stebėtojo, o jų ati
darymo ir uždarymo ceremo
nijoje bei svarbiu lankytojų 
svečių teisėmis dalyvavo tik 
Rusijos ambasadorius ir gyny
bos atašė", pažymima Lietu
vos KAM pranešime. 

Ministerija pabrėžia^ kad 
užtikrindama saugumo ir gy
nybos politikos atvirumą, ke
tina ir ateityje kviesti stebė
tojus iš Rusijos ir tikisi dides
nio Maskvos pasirengimo ben
dradarbiauti. 

Kar iuomene i kol k a s 
n e r e i k i a amerikiet iškų 

t ankų 
KAM visuomects informavi

mo skyriaus viršininkė Vida 
Primakienė ketvirtadienį pas
kelbė pranešimą, tvirtinda
ma, kad tikrovė neatitinka in
formacijai, ,jog Lietuvos ka
riuomenė ketina įsigyti 100-
150 senų amerikietiškų tankų 
M60". 

Trečiadienį „Respublika" 
rašė, kad Lietuva bando de
rėtis su Austrija dėl JAV tan
kų M60A1 perdavimo. Neofi
cialiais laikraščio duomeni
mis, jų ketinama įsigyti nuo 
100 iki 150 tankų. 

Paklausta, ar neatitinka ti
krovės ir žinios, kad liepos 9 
d. Gynybos taryba krašto ap
saugos ministrui Česlovui 
Stankevičiui suteikė teisę de
rėtis del tanku su užsienio 
valstybių kariuomenių vado
vais, V. Primakienė pabrėžė, 
jog „krašto apsaugos ministro 
nuomonė yra tokia, kad šitie 
faktai, kurie b'-tvo paskelbti 
Respublikos ir BNS neatitin-

Nuotr. Eltos 

kantys tikrovės". 
„Tai yra ministro žodžiai", 

užtikrino pareigūne. 

KAM tobul ins ka r ių ir 
darbuotojų anglų kalbos 

ž inias 
Krašto apsaugos ministerija 

nutarė sustiprinti karių ir ci
vilių tarnautojų anglų kalbos 
žinias ir įsteigė dar keturis 
mokymų centrus. 

Rugpjūčio pradžioje KA mi
nistras Česlovas Stankevičius 
pasirašė įsakymą bei jau 
esančių kalbos mokymo cen
trų Kauno akademijoje. Ka
rinėse jūrų pajėgose ir Taikos 
palaikymo pajėgų centre Ruk
loje, įsteigti centrus divizijos 
generolo Stasio Raštikio pus
karininkių mokykloje, moto
rizuotos pėstininkų brigados 
„Geležinis vilkas" Alytaus ku
nigaikštienės Birutės bata
lione, Panevėžio karaliaus 
Mindaugo motodesantiniame 
batalione ir Karių profesinio 
tobulinimosi centre. 

Juose nuo rugsėjo 1-osios 
lankyti trijų mėnesių anglų 
kalbos kursus pradės 139 
krašto apsaugos sistemos ka
riai ir civiliai tarnautojai. 

Projektu siekiama pakelti ir 
suvienodinti krašto apsaugos 
sistemos karių ir civilių tar
nautojų anglų kalbos mokė
jimo lygį, kuris atitiktų NATO 
reikalavimus.-

Mokymosi laikotarpiu kariš
kiams ir tarnautojams bus 
mokamas atlyginimas ir kitos 
priklausančios kelionės išlai
dos. 

Neretai per bendras praty
bas su NATO valstybėmis ar 
valstybėmis—bendradarbėmis 
Lietuvos kariai sulaukia prie
kaištų dėl nepakankamo ang
lų kalbos žinojimo. Menkos 
žinios trukdo kariams supras
ti vadų duodamus nurodymus 
ir juos vykdyti drauge su kitų 
valstybių kariškiais. 

Tarptautinės sutartys, ypač 
išreiškiančios „amžiną abipu
sę draugystę ir bendradarbia
vimą", paprastai stovi ant la
bai netvirtų pamatų, kurie 
anksčiau ar vėliau subyra. 
Dažniausiai anksčiau, nes val
stybes, vakar prisiekusios tai
kiai tarpusavyje gyventi, ry
toj jau stveria viena kitai už 
gerklės. O vis tik vyriausybių 
vadai ir jų politiniai patarėjai 
tebeteikia įvairioms sutar t ims 
daug reikšmės — jos nuolat 
pasirašomos (bet nuolat ir su
laužomos). 

Iš esmės tarptautinės sutar
tys yra vertingos, nes suteikia 
daugiau laiko pasiruošti ne
tikėtiems įvykiams, kartais 
net atlieka savo paskirtį, ypač 
pastaraisiais metais, kai 
Jungtinių Tautų, Europos Są
jungos, NATO bei įvairių kitų 
tarptautinių organizacijų ska
tinamos, valstybės savo para
šais patvirtina pažadus saugo
ti aplinką nuo taršos, ginti 
žmogaus teises, rūpintis ne
turtėliais, sveikatingumu, ma
žinti branduolinių ginklų at
sargas ir t.t. Nors ne visos tų 
pažadų laikosi, bet yra pakan
kamai savo įsipareigojimus at
liekančių ir dėl to mūsų plane
ta darosi saugesnė ateities 
kartoms. 

Dažniausiai sutartis laužo 
didieji, įsitikinę, kad jų gyven
tojų skaičius, teritorijos plo
tas, diktatorių griežtumas ir 
finansinė galia duoda teisę 
elgtis sauvališkai artimųjų bei 
tolimesnių kaimyninių kraštų 
atžvilgiu, nesukeliant pavo
jaus savo valdoms. Kartais su
tartis virsta ultimatumu, į ku
rį neatkreipus dėmesio, pa
sekmės gali būti skaudžios. 
Sutartis gali būti agresyvi 
koja, įsprausta į su pasi
tikėjimu pravertų durų ply
šelį, tampanti pretekstu reika
lauti daugiau teisių ar taikyti 
sankcijas. Ir vieną, ir kitą at
vejį Lietuva iš savo kaimynų 
— Lenkijos, Vokietijos, So
vietų Sąjungos — ne kartą pa
tyrė, tad ir į po nepriklauso
mybės atkūrimo sudaromas 
sutartis su Maskva verta 
žvelgti labai atsargiai. Papras
tai Rusijos sutartys galioja, 
kol jai yra naudingos. Į antro
sios susitarusiųjų pusės pagei
davimus mažai atsižvelgiama. 

Totalitarinio režimo vadai 
visuomet buvo ir tebėra tvirtai 
įsitikinę savo nenugalimumu. 
Jie su pasididžiavimu kaupia 
ir archyvuose saugo savo veik
los dokumentus bei kitą me
džiagą, palikdami istorijai vi
sas baisiąsias paslaptis, žiau
riausius metodus, kuriais bu
vo stengiamasi palaužti žmo

nių valią, kad jie nedrįstų 
priešintis, kad galvotų ir gy
ventų tik taip, kaip liepia val
dovai. Nors ta archyvinė 
medžiaga turėjusi būti griež
tai slepiama nuo „nepagei
daujamų akių", bet istorija 
paslapčių nepripažįsta: anks
čiau ar vėliau jas atskleidžia 
prieš visą pasaulį ir, lyg 
išdykęs vaikas, juokiasi iš sus-
progusio slaptumo burbulų. 

Žodžiais „slaptai" ir „labai 
slaptai" buvo pažymėti pasita
rimų protokolai bei kiti doku
mentai, surašyti 1939 metais 
Maskvoje ir Berlyne, kai du 
didieji šio šimtmečio diktato
riai tarėsi del tarpusavio 
draugystės ryšių, tų pasita
rimų užkulisiuose, be abejo, 
planuodami, kuris kurį — ir 
kaip — galėtų sėkmingiau ap
gauti. Tarp Sovietų Sąjungos 
ir Trečiojo Reicho, kuris į savo 
mirtiną glėbį jau buvo suėmęs 
nemažą Europos dalį, ramiai 
gyveno kelios nedidelės, tad ir 
„nepavojingos", bet vis dėlto 
strategine prasme reikšmin
gos, tautos. Nėra abejonės, 
kad ir Hitleris, ir Stalinas 
turėjo savo viziją, kam ateities 
Europa, o galbūt visas pasau
lis, turėtų priklausyti. Nei vie
nas, nei antras dalintis nebu
vo linkęs, bet laikinų poli
tinių ėjimų perspektyvoje at
rodė naudinga turėti lakštą 
popieriaus, žadantį laikytis 
abipusio draugiškumo. 

Taip 1939 metais rugpjūčio 
23 d. gimė Molotovo-Riben
tropo paktas, nulėmęs ir mūsų 
tėvynės likimą net pusšimčiui 
metų. Tačiau tam tikra pras
m e šis slaptas dokumentas 
buvo įrankis, padėjęs suardyti 
Sovietų Sąjungos pamatus^.ir 
ilgainiui atgauti laisvę pa
vergtoms tautoms, kurios į 
„sovietų įtakos sferą" buvo tuo 
paktu pasmerktos. 

Iš tikrųjų Ribentropo-Molo
tovo paktas galbūt yra ilgiau
siai galiojusi tarptautinė su
tart is , nepanaikinta net po to, 
kai viena ją pasirašiusiųjų 
pusė nustojo egzistuoti. Antro
jo pasaulinio karo pabaigoje 
Trečiąjį Reichą nušlavus nuo 
žemės paviršiaus, sąjunginin
kai pasirinko ignoruoti (ar 
nedrįso pajudinti) antrąjį, ne
mažiau kruviną, diktatorių, 
palikdami jam užgrobtose že
mėse elgtis pagal savo nuo
žiūrą. 

„Slaptųjų" protokolų pa
slaptis buvo atidengta 1972 
metais, kai Lietuvos po
grindžio spauda pradėjo juos 
skelbti ir platinti. Istorija ir 
šiandien dėl tų paslapčių ati
dengimo tebesišypso... 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.6 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 
(Tęsinys) 

Iš vieno rūksta dūmai ir purvina kiek papilkėjusi 
dangaus mėlynumą. Tą pusę slėnio gula sunkūs kal
nų šešėliai, bet anas šlaitas dar tebešvyti daugybe 
spalvų. Tai, kad galėčiau visas susižerti ir parsivežti 
miestan į savo kambarį. Tokios gausybės užtektų per 
visą žiemą. 

Smagu žvalgytis, bet kalno viršūnė dar toli. Ir ke
lias į ją visiškai kitoks, negu mačiau, žiūrėdamas iš 
Jono kiemo: vienas kitas krūmelis, eglutė, skardžio
mis šakelėmis į pietus sužiurusi, da r parudusios kažin 
kokios žolės lapelis ir akmenys. Iš lėto slenku aukš
tyn. Vietomis takas visiškai aiškus, bet vietomis tik 
spėjamas per akmenis lipo aukštyn. Čia jaučiausi taip, 
kaip kažin kada vaikystėje, kai buvau užsigeidęs už
lipti ant dvaro daržinės stogo ir pažiūrėti , a r matysiu 
namus. Slėnis nejučia slinko žemyn. Toli anapus mies
telio kalno šone saulė apšvietė baltą namą. Ten aiškių 
spalvų nebegalėjau įžiūrėti. Buvo tik neaiškus, ne
apibrėžtas mirgulys anapus melsvo rūko. 

Saulė buvo nebeaukštai, o kalno viršūnė tebesto
vėjo toje pat vietoje, kur stovėjo, kai išlindau iš miško. 
Žiūrėjau į viliojantį kalną ir svarsčiau, kiek laiko dar 

reikėtų pasiekti viršūnę. Kalnų šešėlis užgulė jau be
veik visą slėnį. Aš dar tebebuvau apšviestas saulės. 
tai ir mano šešėlis turėjo būti kur anoj pusėje slėnio. 
bet kas jį begalėtų surasti. Ir kam jis galėtų būti rei
kalingas? Taip pat, kaip ir tos mintys, knibždančios vi
duje. Tą patį' akimirksnį toptelėjo beprasmė mintis: 
juk jeigu ten kur nors mano šešėlis, šešėlyje turi būti 
ir tos pačios mano mintys. Ar ir jos gali turėti savo 
šešėlį? 

Kalnų šešėliai vis labiau uždangstinėjo spalvas. 
bet vis tiek buvo gražu, ir aš tebenorėjau pasiekti vir
šūnę. Norėjau pamatyti, kaip viskas atrodys, kai kal
nynus apšvies paskutiniai saulės spinduliai. Turėtų 
būti labai įspūdinga pagauti tą akimirksnį, kai su pas
kutiniu spinduliu dings ir kalnynuose sukurti jo še
šėliai. Ir staiga krūptelėjau: kaip reikės grįžti? Pažiū
rėjau į laikrodį: buvau ėjęs geras dvi valandas. Žino
jau , kad laikas suktis atgal, jeigu nenoriu užkluptos 
tamsos 'nuriedėti kur į kokią pakriaušę. Kai pažiū
rėjau į savo taką, jis žemyn pasirodė daug statesnis. 
negu buvo, lipant aukštyn. Kas žino. gerai susiėmęs 
ligi saulėleidžio gal ir spėčiau pasiekti, bet paskum — 
pasižiūrėk ir mirk. Patamsy gyvas vis tiek nesugrįši. 
Dar kartą apmečiau ilgėjančius šešėlius apačioje, pa
vakario saulėje tirpstančias kalnų kalnelių viršūnes. 
paieškojau Bertuliu namo. Iš čia jo dar nebuvo nratyti 
— gūžėjo ten apačioje pasislėpęs po lapais. Ėmia« leis
tis žemyn. Buvo sunkiau, negu būčiau pagalvojęs. 
Sta tuma traukė žemyn slysti, o pasilaikyti už ko nebu
vo. Ir į šešėlį greitai patekau. Ėme baime, kad galiu 

nusukti kur į šoną, kad galiu pamesti taką. Net at
sigrįždamas, ėmiau tikrinti, ar ta pačia vieta lipau į 
viršų. Bet kas gali atsiminti, koks akmuo kur guli. Po 
kiek laiko sustojau prie tos pačios suvargusios eglutės 
su į pietus nubėgusiom skurdžiom šakutėm. Atrodė, 
kad tikrai ją mačiau ir pirštais liečiau. net pagalvojau, 
kiek metų jai reikėjo skursti, kad tokia užskurdo. Bet 
tai buvo tik mintis, tik mano galvoje, jokio ženklo 
eglutėje ji nepaliko. Sumečiau, kad kitą kartą reikės 
kokius ženklus palikti ir take. Kaip anoje pasakoje. 

Pritemus, jau beveik apgraibomis pataikiau į krū
mus lendantį taką. Nežinojau, ar tas pats, bet ėjo že
myn. Paskum radau ir kelutį. Kol grįžau, buvo po vie
nuoliktos. Užeigoj tebebuvo šviesu. 

— Ačiū Dievui, — vos įėjusį pro duris pasitiko ta 
pati moteris. Bertulio nebuvo matyti. 

— Ar kas atsitiko? — paklausiau nustebintas jos 
šūktelėjimo. 

— Ačiū Dievui, kad neatsitiko. Ir Jono protas. 
Lipk į kalną ir pasidairyk, pasižiūrėk kaip saulė lei
džiasi, o saulei nusileidus, kaip sugrįžti ar pasakė? 

— Nepasakė. Bet ir aš ne vaikas. Ir kalnas man 
jau nebe pirmas, — pasigyriau, nors iš tikrųjų tik už
važiuodavau į tuos, į kuriuos būdavo galima užva
žiuoti automobiliu ar užsikelti kokiu keltuvu, bet nie
kada taip, kaip tą dieną. Ir nė kiek nesigailiu. Tiesa, 
gailiuosi, kad jums rūpesčio padariau, bet šiaip nesi
gailiu. Buvo gražu. Rytoj reikės išeiti iš ryto. 

Ji šypsojosi. Gal iš mano entuziazmo. 
— Ar vadovo nereikės? — įjungė žodžius į šypsnį. 

— Nemanau. Vadovo gal ir ne, bet bendrakeleivio 
reikėtų. Ypač... — susilaikiau. Norėjau pasakyti: 
„Ypač, jeigu ji pati pasišautų", bet susigriebiau, kad 
pasierzinimas gali būti labai ne vietoje, tai paklau
siau: — Ar Jonas jau miega? 

— Nemanau. Turbūt išėjo prasivėdinti. Uždaręs jis 
dažnai taip išeina. Gal ir reikia. Per dieną už baro pri-
sistovėjus, smulkių kalbelių priklausius, svetimų dū
mų prisirūkius ir mane pačią į gryną orą trauktų. 

— Ko gera, gal manęs ieško? — susigriebiau. 
— Ar negirdėjai ūkčiojant? 
Ne to nebuvau girdėjęs. Ne tik žmogaus, bet ir am-

sinčio šuns negirdėjau. 
— Tai ir neieškojo. Jis turi savo kelius. Bet ir aš. 

Reikia šviesą gesinti. Kas nors, pamatęs šviesą, gali 
sustoti. Aiškinkis, kad jau užsidarę. O jeigu dar koks 
gerai išgėręs. Pasitaiko ir tokių. 

Atidarė duris į kitą kambarį- Užgesino šviesą ir 
per virtuvę nusivedė į valgomąjį. Čia ant stalo buvo 
padėta šalta vakarienė. Papjaustyta kumpio, lašiniu-
kų, sūrio, dešrų, baltos ir juodos duonos. 

— O gal norėtum ko šiltesnio? Pakepti keletą 
kiaušinių su lašiniukais? Aš kaip mat, — kalbėjo taip 
ir buvo tokia, lyg būtumėm labai seni ir geri pa
žįstami. 

Ne, aš nieko kito nenorėjau. Paprašiau kartu sėsti, 
žinoma, jeigu kokie kiti reikalai nešaukia. Pagalvojau 
apie Joną ir kam jis mudu vienu du paliko? Tyčia? 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE Į 

GRAŽI GAUSIOS ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Šių metų liepos 31 dieną 
gražioje Vermonto valstijos 
gamtoje susirinko 64 asmenys 
iš įvairių JAV valstijų ir Ka
nados švęsti savo žmonos, ma
mos, močiutės, prosenelės ir 
tetos garbingąjį aštuoniasde
šimtąjį jubiliejų. 

Elzbieta Piešinaitė gimė to
limoje Mandžiūrijoje 1918 m. 
rugpjūčio 31 d. ir į Lietuvą at
vyko būdama pradžios mokyk
los mokinukė. Lankė gimna
ziją Kybartuose, paskui studi
javo Klaipėdos pedagoginiame 
insti tute. Būdama studentė 
ištekėjo už mokytojo Prano 
Pauliukonio. Baigusi studijas 
mokytojavo ir pradėjo auginti 
šeimą. Pirmas gimė Rimantas, 
po jo Gražina. Kai Pranas 
Pauliukonis buvo paskirtas 
gimnazijos direktorium, j auna 
šeima persikėlė į Zarasus. Ten 
gimė Jūrate, po jos Živilė. 
Živilei dar negimus, Pauliuko
nis buvo vokiečių išplėštas iš 
šeimos židinio ir išvežtas į Vo
kietiją. Antrajai bolševikų 
okupacijai artėjant, Dievo glo
bojama ir geraširdžio Austri
jos kareivio padedama, jauna 
Pauliukonienė su naujagime 
ir trimis mažais vaikučiais su
gebėjo pasitraukti į Vokietiją. 
Vokietijoj šeima įvairiuose la
geriuose išgyveno beveik sese
ris metus ir susilaukė Eglės ir 
Kastyčio, už kuriuos dabar vo
kiečių valdžia sumoka mažą 
mėnesinę stipendiją. 

Juozo Svirsko iškviesta, 
gausi Pauliukonių šeima at
plaukė į Bostono uostą 1950 
metų balandžio mėn. pabaigo
je. Apsigyveno Worcesteryje. 
Čia abu tėvai sunkiai fabrike 
dirbo ir augino šeimą. O šeima 
vis augo. Gimė Kęstutis, Lai
ma ir Rūta. Prie šeimos rūpes
čių prisidėjo ir lietuvybės 
klausimas: šeštadieninės mo
kyklos steigimas, spaudos pla
t inimas, aukų rinkimas, minė-

• j imų rengimas, koresponden
cijų rašymas, ir t.t. Pauliuko
nis visur neišsenkančia ener
gija buvo įsijungęs. Pauliuko
nienė kartu su vyru mokytoja
vo šeštadieninėje mokykloje. 
Be to, dar sugebėjo padėti ir 

vyresniosioms dukroms su jų 
naujagimiais. Pauliukonis, pa
laužtas širdies smūgio, iške
liavo amžinybėn 1970 metais. 
Prasidėjo sunkūs laikai, bet 
Pauliukonienės pasitikėjimas 
Dievu nepalūžo ir Dievas jai 
padėjo vienai tvarkytis su na
muose likusiais vaikais. 

Po dešimties metų vėl ves
tuvės. Jaunasis — Stasys Ru
dys, jaunoji — E. Pauliuko
nienė. Šį kartą jau ir abiejų 
vaikaičiai kar tu linksminosi. 
Dabar abu gyvena VVorceste-
rio užmiestyje su jauniausia 
dukra Rūta ir jos šeima, ir pa
deda auginti anūkėlę Eliza-
beth. Dar vis priklauso Šv. 
Kazimiero parapijos chorui ir 
yra veiklūs parapijos nariai. O 
atžalynas metų slinktyje yra 
įsijungęs į lietuvišką veiklą — 
korespondencijas rašydamas, 
Dainavoje ar Neringoje dirb
damas, lietuvišką radijos 
programą vesdamas, dalyvau
damas tautinių šokių ir dainų 
šventėse, priešsovietinėse de
monstracijose Vašingtone ir 
kt. 

Š.m. rugpjūčio pirmos die
nos vakare suvažiavo visa šei
ma. Papietavusi sugiedojo „Il
giausių metų" ir sudainavo 
„Happy Birthday", o vaikučiai 
padėjo močiutei pjaustyti py
ragą. Paskui programa vyko 
lauke. Buvo perskaityti sveiki
nimai iš JAV prezidento, Mas-
sachusetts senatorių ir kitų. 
Buvo įteiktas sveikinimas ir 
išaustas takelis nuo brolio ir 
brolienių Lietuvoje. Dukra 
grojo akordeonu smagiai rate
lį ant pievos šokantiems. Sute
mus visi suėjo į salę. Čia jau
nimas žaidė įvairius žaidimus, 
o senimas dar keletą valandų 
smagiai prisiminė savo jau
nystės dienas, dainuodami 
studentiškas ir liaudies dai
nas, kol užkimę išsiskyrė: 
Jaunimas dar ilgai tarp savęs 
bendravo, išnaudodami retą 
progą susitikti. Popiežiaus pa
sveikinimą sukaktuvininkė 
gavo grįžusi į namus. 

J.P.G. 

PANEVĖŽIO IR SEATTLE VIENUOLĖS 
STIPRINA RYŠIUS 

Vilkaviškio garbes piliete Magdalena B. Stankūniene savo pagerbtuvese. Iš kairės: Jonas Šuliauskas, Vilka
viškio mero pavaduotojas. Gabrielė Karalienė, Vilkaviškio Kraštotyros muziejaus direktorė, Salomėja 
Stakenienė, M. Stankūnienė. Jonas Mačys, Vilkaviškio meras. 

ARCHITEKTAS 
ARŪNAS RUMŠĄ 

ČLKAGIETĖ — VILKAVIŠKIO 
G A R B Ė S P I L I E T Ė 

Arch. Arūnas Rumšą 

Tai mūsų išeivijos, j au gi
musios svetur, jaunosios kar
tos, atstovas, spėjęs gražiai 
pasireikšti JAV profesiniame 
gyvenime. Jis gimė Čikagoje, 
1959 m. liepos 7 d., Antano 
Jūračio ir Bronės Rumšų 
šeimoje. Jo senelis, pik. Zig
mas Rumšą, buvo Lietuvos ka
riuomenės savanpris, baigęs 
Lietuvos Karo mokyklos pir
mą laidą, už pasižymėjimą 
kare dėl Lietuvos nepriklauso
mybės pagerbtas Vyčio Kry
žiumi. 

1977 m. Arūnas Čikagoje 
baigė Quigley South aukštes
niąją mokyklą. 1981 m. archi
tektūros bakalauro laipsnį įsi
gijo Illinois un-te Urbana. 
Tame pat universitete tęsė 
studijas architektūros magis
trui. Specializavosi gyvena
mųjų namų ir aplinkos plana
vime.. Architektūros magistro 
laipsnis jam buvo suteiktas 
1983 m. Pradžioje tame pat 
universitete buvo dėstytojo 
asistentu; Illinois valstijoje 
buvo įregistruotas architektu. 

1983 m. Arūnas pradėjo 
dirbti architektu projektuoto
ju Allegretti Architects ben
drovėje St. Joseph mieste, 
Michigan valstijoje. 

Spalvingą šios vasaros 
kultūrinių ir meninių rengi
nių pynę Lietuvoje praturtino 
čikagietė dailininkė Magdale
na Birutė Stankūnienė, atva
žiavusi į Tėvynę su daugybe 
sumanymų, planų, ir dovanų. 
Magdalena aplankė ne vieną 
Lietuvos kampelį, daug savo 
grafikos ir batikos darbų pa
dovanojo provincijos muzie
jams ir bibliotekoms. Ypatingo 
dailininkės dėmesio sulaukė 
neseniai dar buvęs sovietinis 
užkampis Vilkaviškis ir at
gimstantis Paežerių dvaras, 
esantis netoliese nuo Magda
lenos gimtinės. Šiame restau
ruojamame dvare kuriasi Su
valkijos krašto muziejus, kurį 
su meile ir atsidavimu tvarko 
muziejaus direktorė, buvusi 
mokytoja Gabrielė Karalienė. 

Magdalenai Stankūnienei, 
kuri visokeriopai remia šį mu
ziejų vertingais eksponatais, 
savo kūriniais, lėšomis, su
teiktas Vilkaviškio garbės pi
liečio vardas. Liepos 24 d. 
Paežerių dvare įvyko iškil
minga ceremonija, sutraukusi 
gražų būrį dailininkės žemie
čių, taip pat svečių iš Vil
niaus, Kauno, Kybartų, Višty
čio. Vilkaviškio miesto meras 
Jonas Mečys, „įšventinęs" 
Magdaleną Stankūnienę į gar
bingųjų Vilkaviškio piliečių 
tarpą, padėkojo dailininkei už 
dėmesį, meilę ir atmintį. Tai 
liudija daugelis muziejaus 
salių, kurias užpildo Magdale

nos surinkti ir dovanoti ekspo
natai: dailininkės motinos 
rankomis pagaminti Sibiro 
tremties liudijimai, nuotrau
kos, iš tolimų kelionių parga
benti meno dirbiniai, o taip 
pat dailininkės „širdies žiedai" 
— jos paveikslai. 

Dvaro parke ošiant seniems 
ąžuolams gražiai skambėjo 
folklorinio ansamblio dainuo
jamos suvalkiečių dainos, ilgai 
netilo muzika ir šnekos. 

Gražina M a r e c k a i t ė 

ganizacijų garbės pažymė
jimų. O tie projektai — Arūno 
Rumšos kūriniai. Ne veltui 
1989 metais jam buvo suteik
tas bendrovės viceprezidento 
titulas ir atsakomybė. 

Iš visų, Vakarų pasaulyje gi
musių ir čia Architektūros 
profesiją įsigijusių, Arūnas 
Rumšą yra. bene vienintelis, 
kuris nuolat aktyviai dalyvau-

Bendro- ja visuose lietuviškuose Moks-

Mociutei E Pauliukonienei-Rudienei talkint gimtadienio pyrago pjaus
tyme siūlėsi keli vaikaičiai ir provaikaite 

vėje dirbo tik 4 diplomuoti ar
chitektai. Vienu architektūros 
tipu nesiribodama, firma la
biausiai orientuojasi į privačią 
statybą Michigan ežero pa
krantes mišku apaugusių 
smėlio kopų aplinkoje, į ją 
darniai įsiliejant ir su ja deri
nantis. Daug pastatų susi
laukė Amerikos Architektų in
stituto, Michigan Architektų 
draugijos ir kitų architektų or-

Klzbietai Pauliuke 
mųjų būryje 

nagu '-• savo vaikų, jų Seimų ir art i -

lo ir Kūrybos simpoziumuose, 
savo pranešimus atlikdamas 
gražia lietuvių, kartais su 
žemaitišku atskambiu, kalba. 
Tai jo senelio ir tėvų nuopel
nas! 

1994 m. balandžio 9 dieną 
Arūnas Rumšą sukūrė šeimą 
su profesijos kolege, archi
tekte Michelle Brancaleon. Jų 
šeimoje jau auga pustrečių 
metų būsimasis architektas 
(?) Aleksandras. 

Dar būdamas viengungis, 
Arūnas buvo pamėgęs buria
vimą, natūralų sportą Michi
gan ežere. Jis yra dalyvavęs 
keliose, klasiškomis tapusiose 
iš Čikagos į Mackinac salą, 
333 mylių ilgio regatose. Tai 
ilgiausia pasaulyje gėlojo van
dens regata. Dėl pasikeitusių 
šeimos sąlygų, šiuo metu jis 
regatoje laikinai nebedalyvau-
ja. 

Arūnui Rumšai tenka nuo
širdžiai palinkėti geriausios 
sveikatos ir profesiniame ke
lyje sėkmingai kopti *į archi
tektūros žymūnų žvaigždėtas 
aukštumas! 

S.T. 

KPT. A. TAMULAITIS 
"BALTIC 

CHALLENGE *98" 

Liepos 25 d. Lietuvoje baigė
si šių metų didžiausios karo 
pratybos Europoje — „Baltic 
Challenge '98", kurios ten bu
vo vadinamos „Baltijos iššū
kio" vardu. Jose dalyvavo apie 
5,000 karių iš 11 valstybių ir 
bendro Baltijos kraštų batalio
no — BALTBAT, o taip pat 15 
laivų iš 7 valstybių ir 24 lėk
tuvai. Pratybose pasireiškė ir 
nemažai kareivių bei pagalbi
nio personalo iš JAV. J jas at
vyko ir pati JAV plaukiojanti 
ligoninė —- „Comfort". 

Apie šį didžiulį įvykį nekar
tą buvo painformuoti ir „Drau
go" skaitytojai pirmajame šio 
dienraščio puslapyje, tačiau 
dabar yra įdomu pranešti, jog 
pratybose taip pat dalyvavo ir 
JAV bei kituose vakarų pa
saulio kraštuose gyvenantieji 
lietuviai. 

Čikagiečiams atstovavo kpt. 
Arūnas Tamulaitis, kuris, 
kaip ir jo tėvai — fotografas 
Jonas bei mama Jūratė, gyve
na Bervvyn miestelyje. Arū
nas, baigęs VVest Point karo 
akademiją, jau 10 metų tar
nauja JAV kariuomenėje, šiuo 
metu priklausydamas akty
viam jos rezervui. Jis priklau
so Civilinių operacijų brigadai 
ir eina vertėjų skyriaus virši
ninko pareigas. 

Mūsiškis Lietuvoje darbuo
jasi jau ne pirmą kartą. Į savo 
tėvų žemę Arūnas buvo atvy
kęs 1994 metų spalio mėnesį 
su JAV „Military to Military" 
grupe. Su ja Arūnas Lietuvoje 
lankėsi 1995-siais ir tada vedė 
čia susipažintą lietuvaitę Li
ną; kuri dabar jau gyvena Či
kagos apylinkėse ir laukia šei
mos prieauglio. 

Pratybose taip pat pasirodė 
majoras Kazys Stankus, kuris 
tarnauja Michigan tautinėje 

Sisters of Providence, Seat
tle, ir Dievo Apvaizdos vienuo
lių kongregacija Panevėžyje 
dalinasi ne tik bendru vardu, 
bet ir pasišventimu t a rnau t i 
visuomenės vargs tant iems. 
Prieš vienerius metus Seat t le 
vienuolija paaukoja 100,000 
dol. Dievo Apvaizdos kongre
gacijai centrinių namų bei 
senelių prieglaudos s ta tybai . 
Siunčiant šią auką, Seat t le 
vienuolių vyresnioji Robertą 
Rorke rašė: „Sužinojusios apie 
jūsų darbą su skurs tančiais 
vaikais bei vargstančiais žmo
nėmis, jaučiamės t ikrai pa
laimintos, kad mater ia l ine pa
rama galime J u m s padėti . J u k 
ir mes ypatingą dėmesį ski
riame vargstantiesiems; taigi, 
su jumis dalinamės ne tik Die
vo Apvaizdos vardu, bet ir 
pačia vienuolyno egzistavimo 
priežastimi". Panevėžyje na
mų statybą baigė pernykščių 
metų rugsėjo mėnesį ir juos 
pašventino spalio mėn. Na
muose apsigyveno Dievo Ap
vaizdos vienuolės ir j ų pri
žiūrimi seneliai. 

Š.m. rugpjūčio mėn. pra
džioje seselė Robertą Rorke ir 
jos padėjėja seselė Lynn Chap-
pell lankėsi Panevėžyje, norė
damos asmeniškai susipažint i 
su lietuvėmis vienuolėmis. Jos 
grįžo iš Lietuvos pilnos įspū
džių ir atnaujintu ryžtu tęsti 
pagalbą Lietuvoje vargs tan
tiems seneliams. Sis ters of 
Providence žada dvi lietu
vaites vienuoles-slauges pa
kviesti į Seattle mokytis sene
lių slaugymo. Sisters of Provi
dence vienuolijai priklauso 
Sisters of Providence" Heal th 
System sveikatos t inklui , ku-

ris yra labai gerai žinomas 
Amerikos vakaruose. 

Z. P e t k i e n ė 

KONCERTAS — 
KOMPAKTINĖJE 

PLOKŠTELĖJE 
Lietuvos muzikų draugijų ir 

Vilniaus plokštelių studija ką 
tik išleido kompaktinę plokš
telę, kurioje įamžintas rekor
dinis klasikos koncertas. 
Plokštelėje skamba Muzikų 
draugijos surengto pirmojo 
Lietuvoje koncerto-maratono 
„Didysis muzikų paradas" 
fragmentai. 

J Lietuvos rekordų knygą 
patekęs koncertas Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje 
įvyko 1997 metų lapkričio 
29-ąją. Labdaros koncertas — 
mara tonas tęsėsi dešimt va
landų — nuo- vidurdienio iki 
dešimtos vakaro. Trijų dalių 
koncerte skambėjo • skirtingų 
žanrų ir stilių vokalinė bei-
inst rument inė muzika, iš viso 
maratone dalyvavo 126 at
likėjai. Tuomet šią muzikos 
šventę tiesiogiai transliavo 
Lietuvos radijas, o su pertrau
komis — ir televizija. 

Kaip sakė Lietuvos muzikų 
draugijos prezidentas kompo
zitorius Rimvydas Žigaitis, iš 
daugiau kaip aštuonių valan
dų „grynosios" muzikos įrašų, 
kompaktinės plokštelės ren
gėjai a t r inko pačius įdomiau
sius fragmentus, t runkančius 
kiek daugiau kaip valandą. 
(Elta) 

• J e i neišmoksi juoktis iš 
bėdų, neturės i iš ko juoktis , 
kai pasensi . 

Ed Howe 

Dievo Apvaizdos vienuolių vedamus senelių namus Panevėžyje šią vasarą 
aplankė Sisters of Providence atstoves iš Seattle, WA Iš k. : I eil. ses. 
Anastazija Ladauskaitė, Dievo Apvaizdos .seserų vyresnioji. II eil. — neat
pažinta vienuolė, ses Joana, Sisters of Providence vyresnioji ses, Robertą 
Rorke. Sibiro tremtinė ses. Margarita ir viešnia iš Seattle ses. Lynn 
Chappell. 

Kapitonas Arūnas Tamulaitis 

gvardijoje. skraido C-130 
transportiniu lėktuvu ir atlie
ka jo navigatoriaus pareigas. 
Šis lėktuvas papras ta i gabena 
20 tonų krovinius, gali skrai
dinti 80 desantininkų su visa 
apranga. 

Į Lietuvą jis pirmą ka r t ą at
vyko prieš du mėnesius — į 
„Baltic Challenge '98" paruo
šiamuosius darbus . Kuomet jo 
lėktuvas C-130 nusileido Lie
tuvoje, mjr. Kazys S tankus 
pro langą iškėlė ant lėktuvo 
lietuvišką trispalvę. 

Pirmą kartą Lietuvą pamatė 
lietuvių kilmės amerikietė 
Cheryl-Ona Oakleaf, kurios 
tik seneliai atvykę iš Lietuvos. 
J i JAV rytuose yra baigusi 
universitetą ir j a u 25 metus 
tarnauja JAV jurų laivyne, 
turi kapitono laipsnį. Cheryl-
Ona svajoja atvykti į Lietuvą 
JAV karo atašė pareigoms 

Pratybose buvo galima ma
tyti ir 32 metų amžiaus štabo 
seržantą, kuris JAV kariuo
menėje tarnauja j au 16 metų 

— Algimantą Grintalį. J i s 
anksčiau buvo „žaliųjų bere
čių" dalinyje, o šį kartą į Lie
tuvą atvyko kaip vertėjas. Al
gimantas tėvų žemėje susipa
žino ir vedė lietuvaitę Dianą. 

„Kario" žurnalas, aprašęs 
čia minimas pratybas 1998 m. 
liepos 30 d. numeryje, taip pat 
pažymi, jog jose dalyvavo ir 
Vokietijos kariuomenės prieš
lėktuvinės žvalgybos pulkinin
kas le i tenantas Norbert Sab-
rantzki-Sabranskas, kilęs iš 
Klaipėdos. J i s čia susirado ir 
savo gimtąjį namą bei daug 
pažįstamų. 

Beje, čia minimas „Karys" 
(dabar jis išeina kartą savai
tėje), įsidėjo ir čia aprašomų 
mūsų tautiečių nuotraukas. 
„Kario" žurnalas, kuris yra 
įsteigtas Lietuvoje 1919 me
tais, a tgaivintas JAV — 1950-
siais, nuo 1991 metų vėl lei
džiamas Lietuvoje ir dabar ei
na kaip Krašto apsaugos mi
nisterijos savaitraštis. 

Ed. Šu la i t i s 
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Raudondvario pilis. 

TAUTODAILININKŲ PALETĖJE 
— LIETUVOS PILYS IR 

PILIAKALNIAI 
Niekas taip nestiprina mūsų 

dvasios, kaip tėvynės praeities 
pažinimas. Raudondvario pi
lies bokštas su plazdančia tri
spalve sveikino turtingiausius 
pasaulyje žmones, mokančius 
didžiuotis savo protėvių pali
kimu, įprasminusius didingą 
krašto istoriją tapybos drobė
je, kanklių skambėjime, savo 
širdies kertelėje. Parodos-kon
kurso „Lietuvos pilys ir pilia
kalniai" uždarymo metu, ak
toriaus Tomo Vaisietos per
skaitytas karaliaus Mindaugo 
monologas iš J . Marcinke
vičiaus dramos da r kartą pri
minė, kad visi mes atkeliavę 
iš protėvių ryžto matyti savo 
kraštą laisvą ir laimingą. 

Šį renginį organizatoriai 
paskyrė artėjančiam Lietuvos 
vardo rašytiniuose šaltiniuose 
paminėjimo tūkstantmečiui. 
Parodoje-konkurse dalyvavo 
tautodailininkai iš Šilutės, 
Utenos, Telšių, Ignalinos, Jur
barko, Klaipėdos, Panevėžio, 
Raseinių, Šakių, Kauno. Savo 
tapybos drobes atvežė 38 tau
todailininkai. 

Dvi savaites pilyje netilo 
muzika, poezija, pokalbiai 
apie lietuvio pasaulėjautą.. 
Renginyje dalyvavo daug jau
nimo. Apie susidomėjimą tau
todailininkų darbais iškalbin
gai byloja įrašai atsiliepimų 
knygoje: „Net kvapą užgniau
žė, kada žiūrėjau...", „Puikus 
vakaras su klausančiais 

paukščiais prie senosios pi
lies". 

Įdomių atsiliepimų, vaisingų 
diskusijų sulaukėme ir iš pa
rodos vertinimo komisijos. Ją 
sudarė Lietuvos tautodaili
ninkų sąjungos pirmininkas, 
dailininkas Jonas Rudzinskas, 
menotyrininkė Vitalija Blažy
tė, Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos Kauno skyriaus pir7 
mininkas Valentinas Jazers-
kas, Lietuvos kultūros mini
sterijos LKC tautodailės sky
riaus vadove, menotyrininkė, 
humanitarinių mokslų dakta
rė Alė Pačiulpaitė, dailinin
kas, Valstybinės premijos lau
reatas Vytautas Valius. 

Geriausiais ko-^iisija vien
balsiai pripažino Kauno rajo
no „Piliuonos" tapytojų studi
jos darbus. Ši žinia labiausiai 
netikėta buvo pačioms tauto
dailininkėms, pradėjusioms 
tapyti prieš metus. 35-erių 
metų studijos narei Loretai 
Mickienei, dalyvaujančiai pa
rodoje pirmą kartą, buvo įteik
ta Lietuvos Kultūros ministe
rijos įsteigta pirmoji 1,000 litų 
premija. Kitų laukė Kauno 
apskrities, Kauno rajono savi
valdybės bei daugybe parodos 
— konkurso rėmėjų dovanų ir 
premijų. 

Pirmoji, nutarusi paremti 
parodą, atsiliepė kaunietė Lai
ma Klumbienė. J i paskyrė 
premiją tautodailininkei, nu
tapiusiai Pilėnus. Didelė gar

bė, kad parodoje dalyvavo gar
si tautodailininkė — Elena 
Krušinskaitė iš Kauno rajono, 
Krušinskų kaimo. J i apėjusi ir 
nutapiusi per 700 piliakalnių, 
užrašiusi padavimus ir legen
das apie juos. Stebina „Piliuo
nos" studijos moterų saviraiš
ka. Tapytojos — paprastos 
kaimo moterys, liečiančios 
grumstą, liuobiančios gyvu
lius, basomis kojomis apeinan
čios molėtas kaimo vagas. Jos 
nepraradusios ryšio su žeme, 
kitokius tėviškės rytus ir va
karus matančios nei miestie
tės. Jų sambūris — tai protes
tas prieš kaimo nuobodulį. Ne
lengva surasti laiko tapybai, 
dar sudėtingiau įsigyti dažų, 
rėmelių paveikslams. Tapy
tojų veiklą palaiko Taurakie-
mio seniūnas Antanas Isoda. 
J is padėjo moterims pasiruošti 
pirmajai parodai. 

Parodos darbų įspūdį sustip
rino ir paryškino čia vykę ren
giniai. Paskaitą „Lietuvių pa
saulėjauta darbuose, papro
čiuose ir mene" skaitė filosofas 
Aleksandras Žarskus, drama
turgo Juozo Grušo dramą 
„Herkus Mantas" vaidino Rau
dondvario kultūros namų jau
nimo studija, vadovaujama 
Audronės Remeikienės. Kau
no rajono pedagogai suruošė 
išvyką tema „Vietos kultūros 
paveldo panaudojimas istori
jos pamokose". Grakščiu šokiu 
į šventę įsiliejo LŽŪU dainų ir 
šokių ansamblis, koncertavo 
Kauno miesto pučiamųjų or
kestras „Ąžuolynas", vaidino 
Kauno rajono Jonučių vidu
rinės mokyklos moksleivių 
teatras, dainavo šiuolaikinio 

„Baigėsi Vilniaus festivalis, 
įpusėjo 'Šv. Kristupo vasaros 
muzika', Pažaislio muzikos 
šventė, nuskambėjo pirmasis 
Trakų festivalio akordas — 
Lietuvoje vis stipriau juntame 
europietiška vasaros gyveni
mo ritmą, vis daugiau išra
dingumo reikia kultūrinin
kams, panūdusiems surasti 
dar neužpildytą vasaros pra
mogų nišą", — rašė „Lietuvos 
rytas" (1998.07.14) vidurva
sarį. Šią vasara Lietuvoje vy
ko nemažai ku:turos renginių. 
Didžiulio publikos susidomė
jimo susilaukė klasikinės mu
zikos festivaliai, tokie popu
liarūs Europoj šalyse, turin
čiose gilias vasaros kultūrinio 
muzikinio gyvenimo tradici
jas. Įvyko antrasis Vilniaus 
festivalis, ketvirtą kartą ren
giama „Šv. Kristupo vasaros 
muzika" Vilniuje bei naujasis 
Trakų festivalis, kurio progra-

folkloro atlikėja Rugiaveidė. 
Tai tik dalis to. kas vyko. 

Neišdildomus įspūdžius pa
liko pati paroda. Jaudinanti 
tautodailininkė- Albinos Žiups-
nytės dvidešimties akmenėlių 
kompozicija su įrašu: „Jūs bu
vote stiprybė, mūsų gyvastis, 
o dabar tik ant piliakalnio pie
va gėlėta..." Tėviškes ramybės 
sklidinas Janinos Sorokienės 
„Tas kelias į Vilnių'1, į pasakų 
rūbą įvilktas Odetos Bražė
nienės karpinių ažūras, tėvy
nės didybė sulapojusi šimta
mečiais Žemaitijos ąžuolais 
Almos Skruibytės-Granaus-
kienės drobėse. 

Šis renginys subūrė neabe
jingų savo krašto praeičiai 
žmonių būrį, pasirengusių au
koti savo laisvalaikį, lėšas, 
fantaziją. Jų 'padedami, šven
tės organizatoriai — Kauno 
rajono kultūros darbuotojai, 
pasiruošę negailėti savo triū
so, žadinant istorinę atmintį, 
renginį paverčiant tradiciniu, 
krašto praeitį gerbiančių žmo
nių sambūriu. 

Lina S inkevič ienė 

moję — šeši koncertai Trakų 
pilyje ir Užutrakio rūmuose. 

Kaune nuskambėjo Pažais
lio festivalis, Klaipėdoje — 
„Muzikinis rugpjūtis pajūry
je", prisišliejęs prie daugiau 
kaip ketvirčio amžiaus tradi
ciją turinčių Lietuvos kameri
nio orkestro „Nakties serena
dų" ir naujojo „Klasikos sezo
no Palangos parke", Kretin
goje — Dvaro festivalis... Gat
vės reginių pakvietė pasižiū
rėti „Vilniaus dienos". 

Ar Lietuva pamažėle tampa 
vasaros festivalių šalis? — 
taip, kaip ir kiekviena normali 
Europos valstybė. Vieni festi
valiai įsitvirtins, kiti galbūt 
išnyks, bet viena akivaizdu — 
tokios šventės reikalingos 
žmonėms. Jos neabejotinai at
gaivina vasarą kiek apmirš
tantį kultūrinį gyvenimą, pri
sideda prie Lietuvos, kaip tur
tingo kultūros tradicijų kraš
to, įvaizdžio kūrimo. 

Festivalių renginiai sulaukė 
išties gausios publikos, žiūro
vų neatbaidė netgi nekokie 
orai. Tačiau ne mažiau svar
bus yra kitas dalykas — kaip 
tokie renginiai turėtų būti or
ganizuojami, finansuojami. 
Juk vien Vilniaus festivalį 
valstybė parėmė milijonu litų, 
450,000 skirta Pažaislio, 
400,000 — Trakų festiva
liams, 100,000 — „Šv. Kristu
po vasaros muzikai". Ar gali
ma, padėjus ranką an t širdies 
sakyti — šių lėšų skyrimas 
pasiteisino, valstybės pinigai 
nešvaistomi veltui? 

Prieš ketverius metus Pa
žaislio vienuolyno kieme stū
gavo vėjai, o šiandien Pažais
lio muzikos festivalis j au žino
mas Europoje. Įspūdingu mė
ginimu Pažaislio vienuolyno 

kiemą paversti klasikinės mu
zikos scena, kai tūkstančiai 
žmonių susirinko pasiklausyti 
gyvai at l iekamo G. F. Hende
lio „Mesijo", buvo sužavėti visi 
— ir klausytojai, ir muzikan
tai , ir Pažaislyje gyvenančios 
vienuolės. 

Pasak „Lietuvos ryto", „Vil
niaus festivalis turi aiškią 
koncepciją, kuri pasiteisina ir 
pažintiniu, ir hedonistiniu as
pektu. Tai — demokratiškas, 
skir tas įvairiems visuomenės 
s luoksniams, renginys. Jo pas
kirtis — teikti žmonėms at
gaivą. Publikai reikia geros, 
gražios muzikos — tai liudija 
klausytojų gausa visuose va
saros festivaliuose". 

„Šv. Kris tupo vasaros muzi
ka '98" apėmė daugiau kaip 
dvidešimt koncertų ir netradi
cinių muzikos vakarų Sena
miesčio kiemuose, bažnyčiose, 
Šv. Kristoforo kamerinio or
kestro klube. Pasak šventės 
meno vadovo profesoriaus D. 
Katkaus , šiųmetinio festivalio 
išskirtinis bruožas — dėmesys 
tautinei kul tūra i . Festivalio 
metu „Šv. Kristupo vasaros 
muzika" pr i s ta tė tris Lietuvos 
orkestrus, ketur is chorus, 
daug ansambl ių ir solistų, at
vyko nemaža i užsienyje gyve
nančių lietuvių muzikų. 

Be abejonės, rengiamų festi
valių sąvoka, jų programa, or
ganizacinis darbas , reklama ir 
kiti renginių sėkmę lemiantys 
dalykai negali likti nuošalyje. 
Visada kils abejonių dėl vieno 

• a r kito renginio — kad ir dėl 
Vilniaus festivalį pradėjusio 
legendinio BBC filharmonijos 
simfoninio orkestro gastrolių. 
Visada a t s i ras manančių, jog 
nūna i , kai s t inga lėšų kasdie
niams kul tūros poreikiams, 
kažin a r toks kvietimas pasi
teisina. Tačiau, vos tik atsira
dus vienai nuomonei, neišven
giamai a t s i r anda ir kita, ne 

Tautodaili-s ; . odos k< ' '.:• o .a. 
mėtoja Lorei • lickienė 'Kauno r., 
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mažiau pagrįsta ir argumen
tuota. 

Yra šventai įsitikinusių, kad 
šiandien tarp muzikų vyksta 
ne meninė konkurencija, bet 
kova del pinigų — kam pa
vyks išprašyti daugiau iš Juos 
valdančiųjų". Esą del to t ame 
pačiame festivalyje nepasirodo 
J. Domarko ir G. Rinkevi
čiaus, S. Sondeckio ir D. Kat
kaus vadovaujami orkestrai . 

Kažin, ar bepavyktų kam 
nors į vieno festivalio gardą 
suvaryti visus žymiausius mū
sų menininkus — ypač dabar, 
kai festivalių tokia daugybe ir 
yra iš ko rinktis. Ir ar vertėtų 
tokią kūrybinę bei organizaci
nę įvairovę aiškinti vien ambi
cijomis ir kova dėl pinigų. Čia 
svarbu ne įsileisti į bevaisius 
ginčus del atskirų dalykų, o 
išryškinti principus. Tai, kad 
reprezentacinės kultūros ins
titucijos renginiui valstybe 
skiria daugiausia lėšų, nieku 
būdu neturėtų trukdyti siekti 
paramos ir kitiems festiva
liams. Kultūros ir meno tary
bos, kaip nepavaldžios institu
cijos bei prie jos veikiančių ek
spertų komisijų uždavinys — 
svarstyti įvairių festivalių 
paraiškas ir teikti savo reko
mendacijas, skirstant lėšas. 

Niekur pasaulyje renginių 
biudžetai nesudarinėjami tik 
iš valstybės lėšų — tai vienas 
pagrindinių principų. Vals
tybė remia gyvybingus dari
nius: jei festivaliui vadovauja 
kūrybingi žmonės, jei jis yra 
gyvybingas, dalį pinigų gavęs 
iš valstybės, kitą dalį susiras 
savo jėgomis. Ir pagaliau — 
valstybės uždavinys yra ne tik 
rūpintis vienu ar kitu festiva
liu, bet matyti visą sistemą. Iš 
atskirų renginių sąvokų for
muojasi bendra samprata. Tu
rint galvoje vasaros muziki
nius renginius — vasaros kul
tūrinio gyvenimo samprata. 

Teisingai pastebi „Lietuvos 
rytas": „Kai nėra finansavimo 
skaidrumo, kai nedaug kam 
lieka žinoma, kaip buvo pa
naudoti pinigai, prisidengus 
skambiu festivalio vardu pub
likai pasiūlomas ir paskubo
mis parinktas reper tuaras , 
gastrolių kviečiamos tariamos 
žvaigždės, kurioms sumokamo 
honoraro dydis visai neatitin
ka meninio rezultato... 

Norėdami įgyvendinti ambi
cingus užmojus. Vilnių, Tra
kus, Pažaislį ar Palangą pa
versti ne tik Lietuvos publikos 
traukos vieta, bet ir įtvirtinti 
juos prestižinių Europos kul
tūros renginių žemėlapyje, fes
tivalių rengėjai bus priversti 
keisti darbo stilių, įvaldyti 
šiuolaikinės vadybos metodus, 
kurtis savo renginio intrigą". 
(„Lietuvos rytas". 1998.08.14). 

Kultūros ministerija, Kultū
ros ir meno taryba puikiai su
pranta, kad Lietuvos kultūra 
— tai toli gražu ne vien festi
valiai, kad kasdienes kultūros 
dalykai iš tiesų yra tos, virš 
debesų iškilusios, viršukalnės, 
kurios maitina šniokščiančius 
festivalių upelius, upokšnius. 
Tačiau dainuojančios upės tei
kia atgaivą, jos yra tikro, pil-
nakraujo gyvenimo dalis. Aki
vaizdu, kad norint įbrėžti jų 
vagas Europos kultūrinio gy
venimo žemėlapyje, teks dar 
gerokai padirbėti — kad jų 
skaidriame vandenyje atsis
pindėtų tikros, ne drumzlinos, 
kulturos žvaigždės. 

Agnė A š i n s k a i t ė 
.Kultūros gyvenimas", Nr. 6 

• Yra du atvejai, kai uždara 
burna tau pasitarnaus: kai 
žadi ką nors bloga apie kitą 
pasakyti ir kai tau paduoda
mas saldumynas. 

O. A. Battista 

• Komedija yra juokingas 
būdas kalbėti apie r imtus da
lykus. 

Peter Ustinov 

s • \ 
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W TAI M FASAULK) UETlVfŲ CENTRE 

taij kainos ĮMDSMS, 
H M U m Jūs ne I tea pM i i M bn pai 

pnHh ktaBą idl|i 

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

FORRENT 
1 & 2 bednn. Heated, newly 

decorated Golf view apartments. 
Available now! 

Call: tel. 1-708-448-1022 or 
1-773-737-6538. 

FuUUnwnanoywantcdtoUkecareof 
an iriam in our tome. or eone & go. Šame 
Engbsh reauired. Some oooking and house 
deaningalso. bxpenencewithyoungchil-
dren desinble Sttrt Octnber. $250 per 
wk. 35 hn.wk. C a 773-2M-92M. 

ABSOLUTE HOME 
IMPROVEMENT Co. 

ieško patyrusių dažytoji), tapetų kli
juotųjų ir dailidžių medžio darbams (car-
penters). Darbas siauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose. TeL 847-831-1901. 

Pasaulio Lietuvių Centras 
14911 127 T H Street 
L e m o n t , IL 60439 

Tele fonas: (630) 257-8787 
Faksas : (630) 257-6887 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ne problema! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst ui vairo 

Šiandien! 
(630) 207 2748 

Išnuomojamas mieg. kamb. prie 
šeimos nerūkančiam, negeriančiam 
senyvam žmogui. Be gyvuliukų. 
T a 708-594-1184. Kreiptis: antro., 
trečd., ketvd. nuo 8 v s. - 4 v.p.p. 

Praleiskite šeštadienio vakarą 
linksmai 

R E S T O R A N E 
„ N E R I N G A " 

2632 W. 71 SU, Cbkago, IL 
Šeštadieniais, 9 vai. vakaro, čia 
groja A.Barniškio kapela. Čia 

galėsite susitikti senus draugus ir 
pažįstamus, susipažinti su naujais, 

pasišokti ir pasivaišinti 
lietuviškais valgiais bei gėrimais. 
Laukiame! TeL 773-476-9026. 

AMERICĄĄr r#!F^V h*******INO 

MAIN OFFICE 
(CUKEDONSUNDAYS) 

4801 W. PETERSON AVE., SUTTE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

VASAKCSKAJ^ iCS 
ten ir atgal 

Ryga $675 
Kijevas $694 
Lvovas $694 
Minskas $637 
Vilnius $637 
Maskva $620 
St Peterburgas $650 

į vieną puse: 
$489 
$485 
$485 
tAAA 
9*00 $470 
$461 
$490 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342 .,315 

5316N.MJXWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

3000 N-MELWAUKEE 
AVE.. CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

BELMONT/L ARAMUS 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

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

5657 S. HARLEM AVE., 
CHICAGO, D- 60714. 
TEL. 773-788-1000. 

NILES 
9509 N.MILWAUKEE 

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

veftnnuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, IIJJNOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms proęoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

BmdtmecRom "V 
40 iki 60 svečių 

t • i «|%W 

m o i I O O M 
60 iki I00sve6ų 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

9 
lUIfCCfKUI 

125 iki 175 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS 

225 iki 550 svečių 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOM0BUO,NAMLJ,SVBrfATOŠ, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapois ir Off. Mgr. Auksė 
S. Karte kaJba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 VVeet 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

B & D 
U t N U H O V d 

Statome namus, atliekame įvairius 
remontus, irengame rOsius, statome 
balkonus, priestatus, patio, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Pensininkams 
10% nuolaida. Skambinti Kazi
mierui, tat 706463-1250. 

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

"sorfits", "decks". "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

. S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vienerių metų mergaitę New York'o 
priemiestyje, tris dienas savaitėje. Dėl 
informacijos skambinti Silvijai: tel. 
(914) 834-5149. Kalbėti angliškai 

Ieškome protingo, tvarkingo vyro 
dirbti baldų krautuvėje, prižiūrėti 
tvarką, švarą, pakavimą ir dirbti kt 
įvairius darbus. Turi turėti „Soc. 
Sec." ir suprasti angliškai. Skambinti 
AnckLteL312-8SIM>S9S. 

Rimta, subrendusi moteris norėtų 
prižiūrėti vienišą seną žmogų ir 
gyventi kartu. Gali dirbti ir kt. 
darbus. Vairuoja automobili, veža 
pas daktarus, į bankus, parduotuves. 
Kreiptis. 773-4364943. 

Gera proga statybininkui! 
Union Pier, MI augančioje vasar

vietėje, prie ežero, parduodamas 2 
bt gerai įrengtas namas su galimy
be įrengti dar trečią bt. 

Tel. 616-469-4924. 

TWIN MAPLE ORCHARD 
Galien, MI, tel. 616-545-8840. 

Come & pkk your own plnms & 
apples! Exit 194 at 4A, drive East on 
US12 to Galien, 3 miles North of town, 
onthelertFnutiatwoweekieariy. 

L 

Reikalingos 
moterys 

valymo darbams. 
Tel. 708-423-9162. J 

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

kiti namų remonto darbai. 
, JUcensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitai, 
teL 773-767-1929. 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaaki Rd. 
TeL (773) 581-4111 

FOR SALE IN ŽVĖRYNAS 
New luxury toįvnhomes in a park-like setting 

only minutes from the center of VILNIUS 
Western ąuality construction 

Ali conveniences 
3-4 bedrooms, 31/2 baths 

f "t į į ^ Fully eąuipped kitehen 
Large living room with fireplace 

Formai dining room 
Two-car garage 

Muchmore.. . 
Prices from US$285,000 

F o r m o r e inforraat ion, ca l l B i a h o p Assoc ia te s i n M c L e a n , V irg in ia 
te l . 703-506-9851 o r f a z t o 703-506-9852. 

Reikalinga vyr. amžiaus moteris 
prižiūrėti 5 ir 6 metų vaikus mūsų 
namuose. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 1-815-886-6839. Skambinti 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vakaro. 

V i d a B i t i n a i t ė . ispanų šokių 
fFlamenco) šokėja ir mokytoja 
virš 20 m., mokytojavusi Čikagoje 
'JAV), Ispanijoje . Vokietijoje, 
Amsterdame 'Olandijoje), išleido 
CD p l o k š t e l ę įgrotą j o s vyro 
J a c c o , F l a m e n c o g i t a r i s t o ir 
kompozitoriaus. 

IMAGENES DE LA LUZ 
SEPTYNIOS MELODIJOS GITARAI 

Plokštele galima gauti „Tower Records" arba užsisakyti 
tel. 773-545-2870. 

alls to LITHUANIA 
$0.46 P*r'min 

no monthry chanjes, no noed to aw*ch your eurrarrt ptaM eomaany, any dty, 
•ny Uira; o/Mt rMM to tAe rwt of ttw «erM 

— c ^ - For infarmation call AOFInternational: 
^ 1-800-449-0445 

Reikalinga 25-40 a . moteris 5 d. 
savaitėje (su nakvyne) prižiūrėti 63 
m. moterį su fizine negalia Būtina 
šiek tiek suprasti ir kalbėti angliškai. 
Pageidautina, kad vairuotų auto. At
lyginimas $400 į sav. Darbą galima 
pradėti nuo rugsėjo mėnesio. Skam
binti: Ms. Kerr.teL 847-446-5274 ar
ba Daivai/levai, teL 847-446-4896. 

Want to buy a 
concertina or 

accordion. 
Call 708-755-6444 

Wanted laborers 
full time 

for construction Co. 
Tel. 630-595-9900. 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogaub patys, arba pirkti jau 

pririnktu. Važiuoti: 1-94 iki Mkfcigan EsH 
11 tint Buriato. Touau lėkite ženklus i 
Mikc'i Blubcrrits. Atsivežkite uogoms 
krepšelius, čia grali vieta visai seimai 
pasidžiaugti gamtoje Tel. 4M-449-2S09. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

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

LITHUANIAN MERCY LIFT 

Pokylis „Kryžkelė '98* 
Šeštadienį, rugsėjo 12 d., 6:30 vai. p.p. 

Chicago Cultural Center 
E.Washington ir Michigan Ave. kampas 

Chicago vidurmiestyje 

Vakarienė, Šokiai, laimėjimai 

Pelnas skiriamas pirkti vaistus nuo džiovos, 
kiekvieno džiova sergančiojo gydymui Lietuvoje. 

Rezervacijos iki rugsėjo i d., 
tel. 708-442-8297 ir 708-974-2464. 

Iinuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 &. Kedzie 
apyl. $355 i mėn. + „security". TeL 
773-778-1451. 

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

ALLCARE 
Empk»ymentAgency 
TeL 773-736-7900 

NEKILNOJAMO TURTO 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

(773)588-5959 
(708)425-7160 

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

Realty Group Inc. 
Realmart 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
B roke r Associate 

Patarnauja [vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-585-6100 Pacer 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

Gnlufc 23. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinots 60453 
Buoinaas (706) 423-0111 
Voice Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rea. 708-423-0443 

ASTA T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
ryainų nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

IN HOME CARE AGENCY 
Agency provides services 

•House cleaning 
• in home care 
• baby-sitting 

CaD Dalia, teL (773) 247-6129. 

Lietuvaitė B Kanados atvyksta 
studijoms į Čikagą 3,5 mėnesio. 
Vietoj buto nuomos gali atlikti namų 
ruošos darbus ir gaminti valgį. 
Skambinti Elytei, tel. 403-252-1056. 

RI VERDA LE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

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

• TeL70»-201-OS»*. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

file:///A1KSTES


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

ORO TARŠA NAMUOSE 
Paskutinių trisdešimt metų 

laikotarpiu yra daug kalbama 
apie užterštą orą, apie to už
teršimo pavojų žmogui. Ieš
komi būdai, kad įvairus dega
lai būtų švaresni ir degdami 
neterštų oro. Išrandami nauji 
automobilių varikliai, kurie 
mažiau taršos išleidžia į er
dvę, fabrikai baudžiami už oro 
ir aplinkos taršą. Vadinasi, 
susirūpinta nešvarumu, už
terštos gamtos ir oro įtaką 
žmogaus organizmui. Bet, kal
bant apie aplinkos taršą, yra 
kalbama apie tai, kas darosi 
lauke. Iki šiol nepagalvota, 
kad mūsų namuose gali būti 
labiau užterštas oras nei 
lauke. Retas pagalvojame apie 
oro švarą savo namuose. 

Paskutiniu laiku yra vis 
daugiau duomenų, rodančių 
būtiną reikalą atkreipti di
desnį dėmesį į namo viduje 
esantį orą, ypač, kad dauguma 
žmonių didesnę laiko dalį 
praleidžia uždarose patalpose. 
Environmental Protection 
Agency — EPA sako, kad oro 
užteršimas namo viduje gali 
būti nuo dviejų iki penkių 
kartų didesnis nei lauke. 

Pereitais metais „The Pre-
sidential/Congressional Com-
mission on Risk Assessment 
and Risk Management" pra
nešė, kad žmogaus sveikatai 
yra kenksmingesnė oro tarša 
namo viduje, negu lauke. Taip 
pat buvo pabrėžta, kad Kon
gresas ir Vyriausybė turi ne
delsiant atkreipti į tai dėmesį. 
Oro taršai namo viduje — už
darose patalpose — yra įvai
rių priežasčių. Environmen
tal Building News" rašo, kad 
dabar statomi namai yra san
daresni, norint sutaupyti dau
giau šilumos. Be to, mūšų na
mai yra pilni sintetinių 
medžiagų: statybinės, baldų 
apmušalai, baldai, kilimai ir 
daug vartojamų daiktų yra 
padaryta iš medžiagų, kurios 
savyje turi daug chemikalų, 
kurie garuoja ir teršia orą. 

Kaip atpažinti namą su 
užterštu oru? Tai tvankus, 
troškus, „senatve" dvelkiantis, 
oras, matyti per daug drėgmės 
ant langų, užuodžiami pelė
siai, ar virinto/kepimo neiš-
siskirstę kvapai. Tokį sunkų 
orą name panaikinti yra su
dėtingiau, negu tik nusipirkti 
elektroninį oro svarinimo apa
ratą. Visokios siūlomos oro 
svarinimo įrangos daugeliu at
veju yra tik pinigų išmetimas 
be reikalo. Dulkės ir žieda
dulkės susirenka į kilimus ir 
baldus, tad maži oro svari
nimo aparatai čia negali pa
dėti. Specialistai sako, kad 
pirmiausia reikia sužinoti, kas 
jūsų namuose teršia orą. Pvz., 
gal geresnė ventiliacija galėtų 
padėti turėti švaresnį orą, At
minkite, kad daugumas šildy
mo ir šaldymo sistemų ne
traukia oro iš lauko, o tik tą 
patį maišo. Todėl, jei tik 
sąlygos leidžia, reikia atidary
ti langus ir įleisti šviežio oro. 
Yra ir daug kitų būdų, kuriais 
galite pašvarinti savo namų 
orą. 

Radon — radonas 
Radonas yra natūralios du

jos, kurios atsiranda urani-
jaus skaldymosi metu. Jei tas 
vyksta žemėje po jūsų namu, 
dujos veržiasi pro rūsio grindų 
ar sienų plyšius, ir pasilieka 
name. Radono gali būti ir se
nuose, ir naujuose namuose. 
Jis kenkia žmonių sveikatai. 
EPA tyrimai nustatė, kad nuo 
radono sukelto plaučių vė
žio, kasmet Amerikoje miršta 
15,000 žmonių. 

Norint atsikratyti radono, 
pirmiausia reikia patikrinti, 
kiek jo name yra. Galima nu
sipirkti įvairių, radoną matuo
jančių, prietaisų. Daugumas 
tų prietaisų susideda iš spe
cialios mažos metalinės dė
žutės, kurią reikia padėti 
žemiausioje gyvenamo namo 
vietoje ir ten palaikyti ją ke
letą mėnesių. Tada tą dėžutę 
reikia nusiųsti į laboratoriją 
patikrinimui. Laboratorija pa
tikrinusi atsiųs duomenis. Jei 
radono yra daug, tada namo 
savininkas turėtų susirūpinti 
ir imtis priemonių apsisaugo
ti: 

Užtaisyti visus rūsio ply
šius ir skyles grindyse bei sie
nose. Jeigu turite rūsyje van
dens pompą, uždėkite naują 
uždangalą, kuris gerai viską 
uždengtų. Kitas būdas apsi
saugoti nuo radono yra 
išgręžti skylę rūsio grindyse ir 
tada vamzdžiu ištraukiamos 
radono dujos iš po namo į 
lauką. 

Drėgmė 
Per didelė drėgmė namuose 

kenkia oro švarumui. Didelė 
drėgmė sukelia pelėjimą, gry
belių ir biologinių užkrėtėjų 
augimą. Kilimai, dengia visas 
grindis, irgi suteikia sąlygas 
augti biologiniams užteršė-
jams. Sušlapę statybinės me
džiagos, kaip „sheetrock", kili
mai ir medis, duoda galimybę 
pelėsiams tarpti. Daugelis 
žmonių yra alergiški pelė
siams, kurie gali sukelti ast
mą. O, be to pelėsiai kenkia ir 
pastatui. 

Jei pastebite pelėsius, turite 
gerai apžiūrėti namą ir panai
kinti priežastis, leidžiančias 
pelėsiams tarpti. Šiuo atveju 
gali padėti ventiliatoriai vir
tuvėje ir vonios kambaryje. 

Patartina židiniui malkų ne
sandėliuoti name, nes jos 
skleidžia drėgmę. Žiūrėkite, 
kad lietaus vanduo nesi-
sunktų į namą. Pataisykite vi
sas vietas — rūsį, palėpę, nu
tekėjimo vamzdžius ir pan., 
pro kuriuos sunkiasi lietaus 
vanduo. 

Jei jūsų name yra daug 
drėgmės, įsigykite „dehumi-
difier", bet jį reikia gerai 
prižiūrėti ir švariai laikyti, 
nes kitaip jis gali daugiau pa
kenkti sveikatai, negu padėti. 
Jei matote namuose pelėsius, 
naudokite praskiestą chlorą 
jiems nuplauti. Jei nagalite 
išdžiovinti sušlapusių baldų 
ar kilimų per 24 valandas, 
geriausia jais atsikratyti. 

Anglies dvideginis 
Tai bespalvės ir bekvapės 

dujos, kurios trukdo deguonio 
apykaitai žmogaus kūne. Maži 
jo kiekiai iššaukia silpnumą, 
pykinimą, galvos skausmą ir 
svaigimą. Didesni kiekiai iš
šaukia sąmonės netekimą ir 
mirtį. 

Anglies dvideginio dujos na
muose atsiranda, kai degalų 
dujos nėra kaip reikiant pa
šalinamos. Tas atsitinka, kai 
užsikemša kaminas, ar sugen
da šildymo krosnis, kur per 
plyšius, užuot į lauką per ka
miną, veržiasi degalų liekanos 
į namą. 

Pagal EPA duomenis, an
glies dvideginio dujomis atsi
tiktinai per metus nusinuodija 
apie 1,000 žmonių. Iš jų 800 
nuo prie namo prijungtame 
garaže užmiršto užgesinti au
tomobilio variklio. Automobi
lio išmetamos dujos nužudo ne 
tik žmogų automobilyje, bet ir 
name. Kitos 200 mirčių būna 
dėl negerai veikiančių namo ir 

vandens šildymo krosnių. 
Kad. išvengtume anglies dvi

deginio sunkimosi į namus iš 
prijungto prie namo garažo, 
reikia gerai jį izoliuoti, ypač 
duris, kurios veda iš namo į 
garažą. Izoliavimas ne tik ap
saugos nuo kenksmingų auto
mobilio dujų, bet taip pat 
šalčio. 

Labai svarbu namuose turė
ti „carbon monoxide" pajutėją. 
Daugumas vietų Amerikoje to 
įstatymais reikalauja. Svarbu 
kasmet, patikrinti šildymo 
krosnį ir kitas panašias įran
gas. 

Rūkymas namuose irgi kelia 
susirūpinimą. Visi girdime 
apie „second-hand smoke", kai 
rūkančiųjų dūmus turi kvė
puoti nerūkantys. Tai rimtas 
sveikatos pavojus ne tik rū
kančiam, bet ir nerūkančiam, 
kuris tuos dūmus įkvepia. 
EPA apskaičiavimu, per me
tus šiame krašte miršta apie 
3,000 žmonių, kurie nerūko, 
bet kvėpuoja rūkančiųjų dū
mais užterštu oru. Rūkorių 
dūmai dažnai sukelia kvėpavi
mo sunkumus, ligas bei vidu
rinės ausies dalies uždegimą, 
o turintiems astmą, ją dar pa
sunkina. 

Kad to būtų išvengta, ne
leiskite rūkyti name. Jei jie 
būtinai nori rūkyti kamba
riuose, reikia turėti gerą kam
barių ventilaciją. 

Namų apyvokoje 
naudojami chemikalai 
Chemikalų yra visokių, pra

dedant valymo priemonėmis, 
baigiant vabzdžius naikinan
čiais skysčiais — „pesticides". 
Jie gali erzinti akis, nosį, 
gerklę, iššaukti svaigulį ar net 
būti vėžio priežastimi. Tai 
priklauso nuo vartojamo pro
dukto rūšies ir kiekio. 

Reikia būti atsargiems su valy
mo priemonėmis. Visada nau
dokite jas gerai vėdinamose 
patalpose. Naudojant tuos 
produktus, labai svarbu gerai 
perskaityti ir suprasti nurody
mus, ką ir kaip reikia daryti: 
Pvz., jei nurodymuose sako, 
kad nuo tarakonų purškalą 
naudoti kas mėnesį, nenau
dokite jo kas savaitę. Geriau
sia apsisaugoti nuo vabalų — 
namus reikia laikyti švariai ir 
žiūrėti, kad vabalai negalėtų 
prieiti prie trupinių ar kitų 
maisto liekanų. 

Valydami namus, pasirin
kite tokias priemones, kurios 
turi mažiausiai garuojančių 
oran chemikalų. Šiandieną 
perkami nauji dažai ir kitos 
dažymo priemonės turi mažus 
mišinius garuojančių chemi
kalų, nes jų pagrinde yra van
duo, ne alyva. 

Dabar yra ir natūralių valy
mo priemonių, pvz., iš citrinos 
padarytų produktų (citrus-
based solvents), kurie gali 
būti naudojami vietoje chemi-
kalinių, bet yra žmonių, kurie 
yra jautrūs ir tokiems valymo 
skysčiams. Daugiau norint 
sužinoti apie namų orą, skai
tykite nurodymus kompiu
teryje: www.epa gov/iaq/arba 
skambinkite 800-438-4318. 

Prieš daugelį metų žmonės 
nevartojo tiek daug chemi
kalų, bet gyveno švariai ir 
gražiai. Nauji išradimai — 
įvairūs chemikalai palengvina 
gyvenimą, bet tuo pačiu gali 
pakenkti žmonių sveikatai. 

Kiekvienas naujai išrastas 
produktas praeina labai nuo
seklų valdžios patikrinimą, 
kad jis būtų saugus ir ne
kenktų žmonėms. Tačiau 
žmonės, neskaitydami ir ne
klausydami nurodymų, kaip 
tą produktą naudoti, patys 
sau pakenkia. Todėl kai nu
sipirksite naują produktą, pir
miausia gerai susipažinkite, 
kaip jį naudoti. Visi nurody
mai yra visada aiškiai su
rašyti, o skaityti juk visi šian
dieną mokam. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998-7-24. 

OPERACIJOS, 
LIGONINĖ IR JUS 

Kai žmogus serga, kai jam 
daroma operacija, jis jaučiasi 
blogai. O dar, jeigu aplinka 
nėra draugiška, įvairūs patar
navimai nėra geri, arba jų vi
sai nėra, žmogus jaučiasi ne 
tik blogai nuo jį kamuojančios 
ligos, bet ir prisidedančios ne
draugiškos aplinkos — ir tuo 
būdu jo gijimo periodas gali 
būto ilgesnis. 

Kad jūsų buvimas ligoninėje 
būtų saugus ir be problemų, 
patartina atkreipti dėmesį į 
šiuos dalykus: 

1. Pasirinkite jums 
tinkamą ligoninę 

Jei jūsų daktaras rekomen
duoja kurią ligoninę, galimas 
dalykas, kas jis turi teisę gul
dyti jus ir į kitas ligonines 
jūsų apylinkėje. Sveikatos ap-
draudos dažnai apriboja jūsų 
pasirinkimus, jie tačiau gali 
sutikti su jūsų noru būti pa
guldytam į kitą ligoninę, jei 
galite įrodyti, kad jums tai 
būtų geriau. 

Kur galite gauti geriausią 
priežiūrą? Geros apylinkės li
goninės atlieka puikų darbą 
eiliniais atvejais, bet, jei jūsų 
sveikatos stovis yra pavojin
goje būklėje, pagalvokite apie 
universiteto ligoninę. Tyrinė
jimai rodo, kad pacientų mir
čių skaičius yra mažesnis di
delių miestų universiteto ligo
ninėse. Mokomosios universi
tetinės ligoninės turi ir mi
nusų. Dalį personalo sudaro 
besipraktikuojantys gydytojai. 
Jums gali tekti būti dažniau 
patikrintam ir jus gali tikrinti 
kai kurie medicinos studen
tai. 

Pasitikrinkite, kad ligoninė, 
į kurią jums reikia atsigulti, 
yra akredituota Joint Com-
mission on Accreditation of 
Healthcare Organizations. Pa
siteirauti tai organizacijai ra
šykite adresu: 1 Renaissance 
Blvd., Oakbrook Terrace, Ūl., 
60181. Telef. 630-916-5600. 

2. Gulkite \ ligoninę 
tinkamu laiku 

Jei galite pasirinkti, nieka
da neikite į ligoninę savaitga
liais ar švenčių metu, kada 
ligoninėje yra mažiau perso
nalo. Jums gali tekti ilgiau pa
laukti norimos pagalbos, jūs 
sugaišite laiko ir yra didesnė 
galimybė apsikrėsti kito pa
ciento liga. 

Jei planuojate pasirinktinę 
operaciją, mokomoje universi
tetinėje ligoninėje blogiausias 
tam laikas yra ankstyva va
sara. Kiekvieną liepos 1 dieną 
keičiasi medicinos personalas. 
Tuo metu medicinos studen
tai yra pakeliami į internus, o 
internai - į rezidentus ir dau
gelis personalo gali vasaros 
pradžioje būti nauji žmonės 
savo darbe. 

3. Pasirinkite, kas sudaro 
ligoninės personalą 

Visi, kurie bet kada yra bu
vę ligoninėje, žino, kad medi
cinos seserys visą laiką rū
pinasi pacientų sveikata. Pasi
teiraukite pas savo gydytoją, 
kiek toje ligoninėje kiekviena 
registruota med. seselė turi 
savo priežiūroje pacientų. 

4. Būkite tikras, kad jums 
reikalinga operacija 

Daug operacijų daroma be 
reikalo. Jei jūsų daktaras 
sako, kad reikalinga operacija, 
paprašykite dar kito gydytojo 
nuomonės, o gal ir dar trečio 
— ar tikrai jums tai reikalin
ga. Už daktarų konsultaciją 
draudimai užmoka, nes tokiu 
bodu galima išvengti nereika
lingos operacijos. Jeigu galite, 
atsiklauskite nuomonės dak
taro, kuris dirba kitoje ligo

ninėje. 

5. Žiūrėkite, kad 
būtumėte gerose rankose 
Jei reikia operacijos, reikia 

ir gero kvalifikuoto chirurgo. 
Jūs turite sužinoti, ar dakta
ras yra specialistas chirurgas 
— ar yra „board certified" 
(kas reiškia, kad jis praėjo 
specialų apmokymą ir išlaikė 
specialybės egzaminus). Apie 
daktaro-chirurgo kvalifikaci
jas galite sužinoti, paskam
bindami „The American 
Board of Medical Specialties 
tėlef. 800-776 CERT Pak
lauskite chirurgo apie jo patir
tį, kaip dažnai jis daro tokias 
operacijas, kiek būna kompli
kacijų. O jei esate mokomoje 
— universitetinėje ligoninėje, 
paklauskite, ar pats chirurgas 
jus operuos, ar jis tik prižiūrės 
operuojančius jaunesnius dak
tarus? 

6. Mandagiai 
reikalaukite faktu 

Jūs turite teisę žinoti savo 
diagnozę, siūlomą gydymą ir 
prognozes. Jūs taip pat turite 
teisę atsisakyti kurio reko
menduojamo gydymo. 

Jei jums neaišku, kodėl toks 
ar kitoks gydymas jums reika
lingas, arba turite klausimų 
apie savo ligą, prašykite, kad 
daktaras tai išaiškintų. Bet 
tai darykite pagarbiai ir man
dagiai, nes nemandagumas iš 
jūsų pusės gali pagadinti san
tykius su ligoninės personalu. 

7. Sumažinkite 
užsikrėtimo galimybes 

Kiekvienais metais JAV yra 
pranešama apie daugiau negu 
2 milijonus ligoninėje pacien
tų gautų užkrėtimų. Pvz., 
plaučių uždegimas, kraujo už
nuodijamas. Apie tai praneša 
Center for Bisease Control 
and Prevention. Nuo tų už
krėtimų kasmet miršta 19,000 
žmonių. Daug užsikrėtimų 
galima išvengti, jei ligoninės 
personalas plautų rankas po 
kiekvieno paciento aptarnavi
mo. Neseniai padaryti ty
rinėjimai parodė, kad ypatin
gos priežiūros („intensive-
care") skyriaus personalas 
62% neplovė tinkamai rankų. 
Daktarai šiuo atveju buvo la
biausiai apsileidę. Pravesta ap
klausa parodė, kad rankų plo
vimas pagerėjo 34%, kai pa
cientai apie tai pradėjo klau
sinėti. Dar kitas būdas iš
vengti apsikrėtimo, tai vengti 
ilgalaikių ir nereikalingų „in-
travenous lines" ir „catherers", 
per kuriuos bakterijos gali • 
patekti į jūsų kūną. 

8. Saugokitės vaistu 
klaidu 

Paprašykite tikslaus jums 
duodamų vaistų sąrašo. Su
žinokite, dėl ko yra prirašytas 
kiekvienas vaistas, kaip jis 
atrodo, koks galimas tų vaistų 
pašalinis veikimas, kaip daž
nai ir kokią dozę turite imti. 
Jei med. seselė atneša jums 
piliulę, ar pakabina IV maiše
lį, kurie atrodo kitaip, atkreip
kite į tai jos dėmesį. 

9. Neišeikite ii ligoninės, 
kol nesijaučiate, kad galite 

išeiti 

Kad sutaupytų pinigų, ap-
draudų bendrovės ir „mana-
ged-care plans" spaudžia dak
tarus išrašyti pacientus iš 
ligoninės kaip galima anks
čiau. Apie tai pasikalbėkite su 
savo gydytoju, prieš jums at
sigulant į ligoninę. Jei jums 
reikia ligoninėje pabūti ilgiau, 
negu apdraudos bendrovė lei
džia, paklauskite savo dakta
ro, ar jis kovos už jus? 

Yra gerai žinoti šiuos ma
žus, neesminius dalykus ligos 
— operacijos atveju. Sis 
žinojimas kartais gali reikšti 
tarp greito pagijimo ir ilgos li-
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gos ar net mirties. 
Naudotasi medžiaga iš „Chi-

cago Tribūne", 1998. 06.26. 
• Laimė glūdi ne darbe, 

kurį mėgstame, o pamėgime 
darbo, kurį privalome atlikti. 

J. M.Barrie 

• Kada nors, apvaldę vėjus, 
bangas, jūros pakilimus,ir že
mės trauką, pakinkysime Die
vui meilės energiją. Tuomet, 
antrą kartą pasaulio istorijoje 
žmogus bus atradęs ugnį. 

Teilhard de Chardin 

VILNIUS 
< 

Vasaros pabaigos 
(rugpjūčio mėn.) 

nuolaida 
Finnair linija 

$650 + mokesčiai 

New York - Vilnius - New York 

Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV 
miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 

Douglaston NY 11363 
TeL 718-423-6161 
. 800-77-VYTIS 

EMAIL VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

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

4330 So. Callfornia 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

• LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD J 
EVERGREEN PARK, 2929 W 87 ST. 

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

http://www.epa
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ši sekmadienį yra kur 
pasilinksminti, susitikti drau
gus, pažįstamus, įsigyti naujų 
bičiulių. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, rengiama 
labai smagi gegužine — gam
toje. Žinant PLC renginių 
komiteto darbštumą ir 
vaišingumą, niekam nestokos 
nei skanumynų, nei linksmy
bių. Gegužinę taip pat ruošia 
Zarasiškių klubas Čikagoje, 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose. Abiejų švenčių 
pradžia 12 vai. 

Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo parapija, Brigh-
ton Parke, ruošia nuotai
kingą vasaros galo karnavalą 
rugpjūčio 28, 29 ir 30 d. ir 
kviečia visuomenę, ne tik pa
rapijiečius, atvykti: pasilink
sminti, pasivaišinti, laimėti 
dovanų, pažaisti „bingo". Pel
nas skiriamas parapijai. Visos 
linksmybės vyks parapijos 
bažnyčios kieme, 44 ir Califor-
nia Ave. 

Pasaulio lietuvių centro 
metinė gegužinė — pabend
ravimas jau šį sekmadienį, 
rugpjūčio 23 d., nuo 12 vai., 
centro sodelyje. Skanus mais
tas, linksma muzika, lietuviš
ka daina. Nesvarbu, koks bus 
oras, gegužinė vis tiek vyks, 
nes turime didelę salę. Kvie
čiame atvykti ir praleisti laiką 
gražioje aplinkoje. 

Rugsėjo 6 d., sekmadienį, 
12 vai., Ateitininkų namuose 
Lemonte ruošiama draugiška 
gegužinė. Ją rengia Lietuvos 
Krikščionių demokratų sam
būrio rėmėjai. Vyks pokalbiai 
apie naujausius LKDP įvy
kius. Rėmėjai kviečia paremti 
krikščioniškai nusiteikusius 
tautiečius, o ypač Lietuvos 
jaunimą. Dalyvaukime! 

LFK „Lituanica" daly
vaujanti „Metropolitan 
Soccer" lygos pirmenybių 
varžybose, pirmose pirmeny
bių rungtynėse susitiks su 
lenkų „Lightningr klubo ko
manda. Rungtynės vyks sek
madienį, rugpjūčio 23 d., 3 
vai. p.p. Centenial parko aikš
tėje, Orland Park, IL. Futbolo 
mėgėjai, o ypač apylinkėse gy
venantys lietuviai, kviečiami 
stebėti rungtynes. Savo atsi
lankymu parodysite, kad 
jums rūpi kiekvienas lietu
viškas pasireiškimas ir paska
tinsite žaidėjus siekti lai
mėjimo. Žaisdami „Metropo
litan" lygoje, „Lituanicos" fut
bolo klubo vyrai garsina Lie
tuvos ir lietuvių vardą ameri
kiečiu ir kitataučių tarpe. 
Padekime jiems, parodydami 
tinkama susidomėjimą ir jų 
p a:-'.,: r. iru .vertinimą. 

ALMOS FONDAS 

A-a. Irenos Jakštienės at
minimą pagerbdami, jos drau
gai aukojo Almos fondui. Po 
50 dol. aukojo: Rima ir Walter 
Binder, Elana Z. Carter, Ele
na Druskienė, Jūra ir Darius 
Gvidai, Irena Kairytė; 40 dol. 
— Gražina Žukauskienė; po 
30 dol. — Marija Stungienė. 
Eleonora ir Mečys Valiukėnai; 
po 25 dol. — Ona ir Stasys 
Budėjai, Irmgard ir Hermann 
Kaupp, Sofija Plenienė; po 20 
dol. — Rima Beliūnaitė, Dan
guolė ir Petras Griganavičiai, 
Sofija ir Aleksas Kikilai, Bi
rutė ir Julius Lintakai, Vaclo
vas ir Vanda Mažeikai, Leoka
dija ir Juozas Žvyniai; po 10 
dol. — Bronė ir Albertas 
Kremeriai, K. R. Skirius, Vida 
Tumasonienė. 

Duktė Jūra tė Jakš ty tė 
Landfield visas aukas, iš viso 
575 dol., atsiuntė Almos fon
dui. 

A.a. Richardo Baltruko-
nio atminimą • pagerbdami, 
aukojo: Augustinavičienė, J. 
Z. Bagdžiai, M. K. Brazai, I. 
Radavičius, Petrauskas ir sū
nus, S. A. Stungienė ir moti
na. Pinigus, iš viso 400 dol., 
perdavė A Labanauskas. 

A-a. Jurgi Grigalauską — 
gero draugo prisiminimą pa
gerbdami, po 50 dol. aukojo 
Aleksandra Petokienė, Gert
rūda ir Henrikas Žemeliai. 

A.a- Vytauto Girdvainio 
atminimą pagerbdama, Nijolė 
Balzarienė aukojo 20 dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikučių vardu dėkui! Au
kos nurašomos nuo mokesčių, 
Tax. I.D. 36-4124191. Čekius 
rašyti „Lietuvos našlaičių glo
ba", pažymint, kad skirta Al
mos fondui. Siųsti: 2711 West 
71st Str., Chicago, IL 60629.' 

Birutė Jasaitienė 

Kviečia \ talką! Galintys 
padėti, kviečiami šeštadienį, 
rugpjūčio 29 d., 9:45 vai. r., 
rinktis Pasaulio lietuvių cent
ro apatinėje mašinų pastaty
mo aikštėje ir padėti krauti 
siuntinius į talpintuvą. Bus 
apie 200 dėžių. Kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

Irena Polikaitienė, pak
viesta Lemonto LB apylinkės 
socialinių reikalų skyriaus, 
sutiko ir šiais mokslo metais 
mokyti anglų galbą. Mokslo 
pradžia bus rugsėjo 14 d., pir
madienį, 7 vai. vak., Pasaulio 
lietuvių centre, šeštojo sky
riaus kambaryje. Registruotis 
tel. 630-243-0791. Jeigu ne
suspėsite užsiregistruoti, at
vykite tiesiog į pirmąją pa
moką. 

Tradicinės ateitininkų 
Studijų dienos Dainavoje 
vyks š.m. rugsėjo 4-7 d. Jas or
ganizuoja Ateitininkų sen
draugių s-gos centro valdybos 
pirm. dr. Algis Norvilas. Nu
matyta įdomi programa. Pas
kaitos vyks prieš pietus ir po 
pietų, o vakarinės programos 
skiriamos US-jų metų Dainų 
šventei, dailei ir muzikai. Visi 
ateitininkai kviečiami daly
vauti. Numatantieji dalyvauti 
prašomi registruotis pas Lau
rą Lapšytę, tel. 773-761-7173. 
Iš anksto pranešama, kad no
rintys dalyvauti moksleiviai 
bus priimami tik su savo 
tėvais . 

Pastebėjome, kad Jūs dar 
neįsigijote bilietų į „Draugo" 
pokylį, rengiamą rugsėjo 20 
d., 4 vai. p.p., Martiniąue sa
lėje. Jeigu nedalyvausite puo
toje, bus mums labai liūdna. 
Bilietai gaunami administra
cijoje. 

Lietuvos Respublikos prezidento žmona Alma Adamkienė š.m. rugsėjo 
pradžioje atvyksta į JAV. Rugsėjo 12 d. ji dalyvaus Lithuanian Mercy Lift 
lėšų telkimo pokylyje Chicago Cultural Center, Čikagos vidurmiestyje. 
Pokylio pelnas bus panaudojamas vaistams Lietuvoje sergantiems tuber
kulioze pirkti ir nusiųsti. LML į Lietuvą jau išsiuntė daugiau kaip už 70 
milijonų dol. vaistų, medicinos reikmenų ir kitos svarbios labdaros. Poky
lis „Kryžkele ^8" yra vienintelis LML metinis renginys, į kurį kviečiama 
lietuvių visuomenė ir kitataučiai svečiai. 

„ŽALIŲJŲ KORTELIŲ" 
LOTERIJA 

Jau paskelbta „žaliųjų kor
telių" loterija 2000 metams. 

Loterijoje gali dalyvauti as
menys, gyvenantys kraštuose, 
kuriems Amerika leidžia šioje 
loterijoje dalyvauti. Lietuvos 
gyventojai taip pat gali daly
vauti loterijoje ir laimėti 
„žaliąją kortelę". 

Reikalaujama, kad prašyto
jas būtų baigęs gimnaziją ar 
jai lygią mokyklą, turi būti 
mokęsis bent 12 metų arba 
turėti dvejų metų darbo pa
tirtį paskutiniųjų 5 metų 
bėgyje darbe, kuris reikalauja 
bent dvejų metų mokslo ar pa
tirties. Mokslo dokumentų su 
prašymu siųsti nereikia. Juos 
reikės pristatyti, kai laimėsite 
kortelę. 

Prašymai imigracijos įstaigą 
turi pasiekti nuo antradienio, 
š.m. spalio 1 d., iki 1998 m. 
spalio 31 d., šeštadienio, vi
durdienio. Prieš tai ir po to 
gauti prašymai bus išmesti. 

Jokios formos užpildyti 
nereikia. Jokio mokesčio 
nereikalauj ama. 

Reikia pateikti šiuos doku
mentus: 

1. Prašytojo vardas ir pa
vardė (pavardę reikia pabrauk
ti). 

2. Prašytojo gimimo data ir 
gimimo vieta — data: dienia, 
mėnuo, metai; vieta: miestas, 
apylinkė, kraštas. 

3. Vardus, gimimo datas ir 
vietas prašančio žmonos/vyro 
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ir vaikų (jei jų turite). Vyras ir 
žmona turi teisę pildyti atski
rus prašymus, prirašydami 
vienas kitą ir visus nepil
namečius, iki 21 metų, neve
dusius vaikus. 

4. Prašytojo adresas. Jis 
turi būti užrašytas aiškiai ir 
visas, nes šis adresas bus nau
dojamas, siunčiant pranešimą, 
kad laimėjote ..žaliąją korte
lę". 

5. Turite pažymėti tautybės 
kraštą, jei tai kitas, negu gi
mimo, kraštas. 

6. Reikia pridėti vėliausiai 
darytą nuotrauką, kitoje jos 
pusėje spausdintomis raidė
mis užrašyti pavardę ir vardą. 
Nuotrauką su permatomu lipi-
nuku priklijuoti prie prašymo. 
Nuotraukos dydis 1 1 / 2 x 1 1 / 2 
colio, arba 37 mm x 37 mm. 

7. Prašymas turi būti pil
dančiojo pasirašytas. 

8. Vokai turi būti biznio ar 
laiško dydžio, būtent: 

6 ar 10 colių ilgumo (9cm ar 
11 cm) ir 3 1/2 ar 4 1/2 colio 
platumo (9 cm ar 11 cm).' 

9. Kairėje voko pusėje turite 
parašyti savo kraštą (Lithua-
nian), pavardę, vardą (pavar
dę pabraukti) ir adresą, tą 
patį, kurį įrašėte prašyme. 

Europos kraštų gyvento
jams laiškas turi būti adresuo
tas taip: 

DV-2000 Program 
National Visa Center 

Portsmouth, NH 00212. 
Neužmirškite priklijuoti 32 

centų pašto ženkliuką. 
Asmuo gali siųsti tik 

vieną prašymą. 
Laimėjusiems bus pranešta 

1999 m. balandžio-liepos mėn. 
Dokumentus turės pradėti 
tvarkytis 1999 m. spalio 1 d. 
Nelaimėjusiems nebus pra
nešta. 

Nors jokių specialių formų 
nėra, bet Socialinių reikalų 
raštinėje, „Seklyčioje" (Čika
goje), galite gauti mūsų pačių 
padarytas formas, kurios pa
lengvins prašymus užpildyti. 

Birutė Jasaitienė 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugpjūčio 
26 d., trečiadienį, 2 vai. po
piet, bus dainų popietė su 
muz. Faustu Strolia. Dar ne 
visos dainelės išdainuotos, dar 
ne visi įspūdžiai išpasakoti, 
Faustui sugrįžus iš Pasaulio 
lietuvių dainų ir šokių šventės 
Vilniuje. Bus galima pažvejoti 
ir ..laimės šulinyje", bus ska
nūs pietūs. Visi m?loniai kvie
čiami ir laukiami. Atvykite! 

Beverly Shores vasaros 
šventė — tai trijose valsti
jose gyvenančių lietuvių 
šventė! Ji prasidės rugpjūčio 
29 d., šeštadienį, 1 vai. popiet, 
Lituanikos parke ir baigsis 
sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 
12 vai., Šv. Mišiomis, kurias 
aukos kun. Antanas Saulaitis. 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos ir tarybos posėdis 
šaukiamas rugpjūčio 25 d., an
tradienį, 1 vai. popiet, ALTo 
centro patalpose, Jaunimo 
centre. Bus aptariami gegu
žinės, ruošiamos rugsėjo 7 d., 
reikalai. Visi kviečiami daly
vauti. 

Santaros-Šviesos suvažia
vime, kuris vyks rugsėjo 10-
13 d. Lemonte, bus rodomas 
filmas: „Marius Katiliškis", 
pristatoma Nykos-Niliūno 
naujai išleista knyga „Dieno
raščio fragmentai'', dalyvaus 
ansamblis , .Delčia" ir kt. 

JAV LB Kultūros tarybos 
1998 m. zurnalizmo premyai 
skirti LB-nės Kultūros tary
bos pirm. Marijos Reinienės 
pavedimu sudaryta komisija, 
susidedanti iš pirmininko Juo
zo žygo, narių Juozo Baužio ir 
Aldonos Šmulkštienės. Visi 
lietuviškos spaudos bendra
darbiai ir skaitytojai prašomi 
siūlyti kandidatus. Prenujos 
kandidatui-tei yra dvi sąlygos: 
gyvenantis JAV ir bendradar
biaujantis JAV lietuviškoje 
spaudoje. Siūlant reikia para
šyti trumpą siūlomo asmens 
pristatymą, apibūdinantį jo 
žurnalistinę veiklą. Pasiūly
mus siųsti iki spalio 1 d. (pa
gal pašto antspaudą) šiuo 
adresu: J. Žygas, 9604 S. Kar-
lov Ave., Oak Lawn, IL 60453. 
Prernįjų šventė įvyks š.m. Pa
dėkos dieną Clevelande. Pre
nujos mecenatas: Lietuvių fon
das. 

• „PENSININKO" suma
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
S U Chicago, IL 60829, teL 
773-476-2666. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(Sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (778) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitL A. & 
L Insurance Agency, 9488 S. 
Kedzie Ave., Evergrecn P k , 
IL 60806-2825. TeL 708-422-
3455. 

(sk) 
• P r i e i u i s i sakydami 

paminklą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 8914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. TeL 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 8688 
S Archer Ave., Chicago, EL 
60809. TeL 773-827-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, LL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Vitų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• A.a. Jurgio Grigalaus-

ko atminimui, Liucina Griga-
lauskienė su šeima atsiuntė 
$425 auką „Saulutei*, Lie
tuvos vaikų globos būreliui, 
kurią suaukojo O. ir M.Baukai, 
O. ir R.Kasparaičiai, Šalčių 
šeima, M.Burbaitė, V.Plioplie-
nė, R.Plioplytė, L.Barmua, E. ir 
E.Cižinauskai, S. ir JJ&auciū-
nai, R.Vanagūnaa, S. ir dr. 
P.Kiaieliai,K.Dočkua,dr.JJak-
ševičienė, V.Bichnevidus, Svarų 
šeima, K. ir D.Burbai, J. ir 
AMockaittai, skaučių .Enutijot 
Platerytės" būrelis. jSaulutė" 
nuoširdžiai dėkoja ui aukas ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 

a.a. Jurgio Grigalausko seimai 
bei artimiesiems. 

(sk) 
• Baritono Vytauto Juo-

zapaičio koncertas, akompo-
nuojant Nijolei Ralytei bus 
rugsėjo 27 cL, SiOO vaL p.p., 
Jaunimo centre. Visus ma
loniai kviečia .Saulutė", Lie
tuvos vaikų globos būrelis. 

(sk) 
• A.a. Kasio Sekmako 

atminimui Morton bendrovė 
paaukojo $100 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dė
kojame už auka. 

(sk) 
• l ithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja ponui Ja
mes Kaskin už $500 auką. 
Auka skirta padėti Lietuvoje 
tuberkulioze sergantiems. 

(sk) 
• „Saulutė", Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams bei daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: Ona Abromaitienė $50 
paremti kun. P.Linkevičiaus 
(Kaltinėnuose)darbua; Valerija 
Aukštikalnis $50; Kristin Mer-
win $1; William Lohff $350 
(tęsia mergaitės metinę pa
ramą ir prideda $100 maisto 
siuntiniui per TRANSPAK); 
Faustas ir Teresė Stroliai $20; 
Donatas ir Indrė Tijūnėliai 
$240 metams paremti našlaitį 
(dovana Gyčio Vyganto univer
siteto baigimo proga); Wanda 
Bichevičienė $10, a.a. Birutės 
Barauskienės atm.; Marija 
Ročkuvienė $200. Labai ačiū! 
„Saulute", 419 Weidn«r HA, 
Buffalo Orove, IL, 60089. 
TeL (847) 537-7949. Tax ID 
#36-3003339. 

(sk.) 
• Joaeph Mikolaitis, Rio 

Rico, AZ, perskaitęs Jeanne 
Dorr straipsnį JJridges" žur
nale apie Lietuvos našlaičius 
atsiuntė vieno našlaičio globos 
metinį mokestį $150. Kiti naš
laičiams aukojo: $100 - Vale
rija Aukštikalnis, Boston, 
MA; $100 - Mary Masens-
Sullivan, Cheshire, CT; $50 -
Grand Rapids seselė domini
kone Sister Donata Judis, 
Grand Rapids, MI; $24-Yuiun 
Chen.Marlton.NJ; kas mėnesį 
po $10 siunčia George PDe-
reska, Lyndhurst, OH, Bar
bara Borofski, Glen Lyon, PA 
vietoje vestuvinės dovanos 
Marlene ir David Vorsteg, 
atsiuntė Lietuvos našlaičiams 
$10. Visiems dosniems Lietu
vos vaikų rėmėjams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60829. 

(sk) 
• Klemensas Matkevi-

eius, Chicago, IL, globoja Lie
tuvoje penkis našlaičius.-Pra
tęsdamas paramą kitiems me
tams, atsiuntė $750. Lietuvos 
našlaičių vardu dėkojame ge
rajam Klemensui! „Lietuvos 

Našlaičių globos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk) 
• Zenonas ir Vanda Pet

kai, Park Ridge, IL, globoja 
keturis našlaičius Lietuvoje. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams atsiuntė $600. Gerie
siems globėjams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk) 
• DaiL kun. Pijaus Bra

zausko giminės leidžia jo pa
veikslų katalogą. Norėdami, 
kad šis katalogas būtų pil
nesnis, leidėjai prašo kun. 
PBrazausko paveikslų savinin
kams atsiliepti raštu ar tele
fonu: P-Bielakus, 5654 S.Wa-
shington St., Hinsdale, TL 
60521, teL 680-189-8248; 

(sk) 
• Tik 46 centai už minu

te, skambinant į Lietuva; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CTBERLINK 
pasiūlymui? Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesiniv, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
706-386-0556. 

(sk) 
• S i u n t i n i u į Lietuvą 

kompanija Baltia Ezpress 
praneša gerą naujieną: priimi-
nėjame siuntinius naujose 
patalpose, 7269 S. Harlem 
Ave., Bridgeview, DL. 60455 
(Amber Health Center). Atvy
kite arba skambinkite teL 708-
458-3810 arba nemokamu teL 
1-800-SPARNAL 

(sk.) 
ADVOKATAS. 

GMTAIIAS V. ČEPtMAS 
64% SMMM M., CMesgo, IL 60629 

0/2M. iaMtiroBatakomtoklra) 
TeL 773-582-4500 

14325 & M «d\. Lockpoit n. «0M1 
T«L 706-301-4866 

"•iiiĮm psjsi —en—i 

GUbaitis 
Ciyumės ir krinrinslmės bylos 

6847 aKedaie Avaune 
CbJoago, D, 60889 
TeL 778-776-8700 

ToOfrse 8 4 h r . 88B-77f-6742 
Dazbo vai noo 9 v.r. iki 7 v.v. 

9 v s. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Uetuvninkas 

4636 W.63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skaraai gatras noo .Draugo') 
TaL 77*-t«4-0100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
*LF« 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
anSaJtecawA»enCMoasB>ILSBSB. 
TeL S47.SS1-7SSS (kalbame lietu
viškai). Maa jOaų paslaugom* 24 vai 
per parą, 7 d. per aavaitę. . 


