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Katalikų Bažnyčia prašo 
televizijos neklaidinti 

visuomenės 
rugsėjo 25 d. labai skaudus ir neteisingas, Kaunas, 

(Elta) — Vyskupai gynė ir 
gins kunigų celibatą kaip Die
vo dovaną Bažnyčiai, teigia 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius savo pareiškime, 
kurį Eltai perdavė Kauno ar
kivyskupijos spaudos tarnyba. 

Skelbti šį pareiškimą Jo 
Ekscelenciją paskatino didelis 
susirūpinimas dėl kai kurių 
televizijos laidų daromos ne
abejotinai neigiamos įtakos 
Lietuvos piliečiams, ypač jau
nimui. Kai kurios jų, pasak 
arkivyskupo, žlugdo tautos 
moralę, skatina cinizmą, 
smurtą ir abejingumą dva
sinėms vertybėms. 

Prie labiausiai šia prasme 
„nusipelniusių" arkivyskupas 
priskiria „Radijo šou" laidas, 
rodomas per Baltijos televi
ziją. Pastaruoju metu „pasižy
mėjo" ir kita laida. 

Arkivyskupo S. Tamkevi-
čiaus pareiškime rašoma, kad 
rugsėjo 23-24 d. Baltijos tele
vizijos laidoje „Krantas" nu
skambėjo neteisingų arba ten
dencingų teiginių, tiesiogiai 
nukreiptų prieš Katalikų Baž
nyčią ir jos vadovus. Laidos 
žiūrovai, pasak arkivyskupo, 
buvo įtikinėjami neva Bažny
čios vyresnybė apmoka kai ku
riuos abortus, esą beveik visi 
kunigai turi neteisėtas žmo
nas ir kad 'įažnyčios hierar
chija esanti ^paslaptinga jė
ga", kurios turi bijoti Lietuvos 
piliečiai. 

Pavienių kunigų klaidas, 
galbūt daug kartų apgailėtas, 
laidos autoriai bando primesti 
visiems kunigams, meta šešėli 
daugeliui dorai ir sąžiningai 
Dievui bei žmonėms tarnau
jančių dvasininkų. 

„Atsakingai pareiškiu, kad 
vyskupai gynė ir gins kunigų 
celibatą kaip Dievo dovaną 
Bažnyčiai. Tvirtinimas, esą 
Bažnyčios ganytojams rūpi tik 

nes vyskupai išgyvena dėl 
kiekvieno kunigo suklydimo, 
skatina juos ne tik apgailėti, 
bet ir ištaisyti, kiek tai įma
noma, padarytų klaidų pasek
mes, tačiau niekada neskatino 
ir neskatina iškilusias proble
mas spręsti abortais. Visiškai 
neatitinka tiesos teiginiai, esą 
vyskupai toleruoja netvarkin
gą, su kunigo pašaukimu ne
suderinamą gyvenimą", rašo 
arkivyskupas S. Tamkevičius. 

„Matydamas didelę 'Kranto' 
laidoje tendencingai pateiktos 
ir Lietuvos žmones klaidi
nančios informacijos žalą, ne
galiu tylėti", pareiškia arki
vyskupas. Šios laidos kūrėjai 
skelbia prielaidą, kad ir dėl 
kunigo R. Mikutavičiaus din
gimo yra kalti ne nus ikal 
tėliai, bet Bažnyčios vadovai, 
kurie esą ir dabar elgiasi 
panašiai, kaip viduramžių 
inkvizicijos laikais. Minėto ku
nigo tragedija Kauno arkivys
kupui, jo žodžiais, skaudi kaip 
ir visiems tikintiesiems, ta
čiau tai, kad kunigo nelaimė 
išnaudojama egoistiniams in
teresams — sumenkinti Baž
nyčios autoritetą, jis laiko ne
doru elgesiu. 

Ta pačia proga arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius dė
koja sąžiningiems žiniasklai
dos darbuotojams ir visiems 
geros valios žmonėms, pade
dantiems ginti ir stiprinti 
Bažnyčią, tiek metų kentė
jusią ir daugeliui tautiečių 
padėjusią nepalūžti per sun
kiausius išbandymus. „I dva
sinį prisikėlimą žengianti Lie
tuva tenetampa krikščioniškų 
pagrindų ardymo ir vieni kitų 
niekinimo valstybe". 

„Aš tikiu, kad, kurdami Lie
tuvos ateitį, garbingi žmonės 
ieškos ir garbingų kelių", su 
viltimi baigia savo pareiškimą 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. 

Lietuva per savaitę 
(Trumpai iš visur apie viską) ~ 

Penktadienį Vilniuje įvyko Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) konferencija, kurioje valdančioji partija į 
laisvą Seimo nario vietą Nevėžio apygardoje kandidatu iškėlė Panevėžio apskrities viršininką Tomą Josą, daly
vausiantį lapkričio 15 d. vyksiančiuose rinkimuose. Ruošiantis lapkriti rengiamam Lietuvos konservatorių su
važiavimui, konferencijoje buvo pateikti valdybos siūlomi kai kurių partijos įstatų straipsnių pakeitimai. TS 
(LK) valdybos pirmininkas Gediminas Vagnorius pris:ate naujos partijos programos, kuri turėtų būti priimta 
būsimame suvažiavime, metmenis. Manoma, kad, pr.emus naują programą, valdančioji politine organizacija 
„pasistūmėtų" į centrą, taptų centro dešiniąja partija. 

Nuotr.: Konferencijoje dalykiškai kalbėjo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) vadovai — pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ir valdybos pirmininkas Gediminas Vagnorius. (Elta. 

Telekomo darbuotojai 
patenkinti naujais šeimininkais 

išorinė kunigų laikysena, yra 

Prezidentas paragino visus 
Lietuvos žydus susivienyti 

Vilnius, rugsėjo 25 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasiūlė tradicinio ir 
chasidų tikėjimo Lietuvos žy
dams kalbėti „vienu balsu", 
kad jiems patiems drauge 
būtų lengviau spręsti iškylan
čias problemas. 

„Nors tai ir nėra tiesioginė 

* Vidaus reikalu minis
terija paruošė vyriausybės 
nutarimo projektą dėl specia
lių šviesos ir garso signalų 
naudojimo. Projekte numatyta 
specialius šviesos ir garso sig
nalus leisti įrengti ir naudoti 
tarnybiniuose automobiliuose, 
aptarnaujančiuose prezidentą, 
Seimo pirmininką, premjerą, 
ministrus, generalinį proku
rorą, Generalinės prokuratū
ros budėtojus, Valstybinio ir 
diplomatinio protokolo tarny
bą, Krašto apsaugos transpor
tavimo tarnybą bei operatyvi
nės veiklos subjektus. Specia
lių šviesos ir garso signalų pa
naudojimas operatyvinių tar
nybų bei gelbėjimo ir avarinių 
tarnybų transporto priemonė
se bus reglamentuojamas ati
tinkamų valstybės institucijų 
teisės aktais. Šis projektas — 
reakcija į žiniasklaidos prane
šimus, kad švyturėlių teikia
momis privilegijomis pasta
ruoju metu nepelnytai naudo
josi kai kurie pareigūnai. (BNS> 

prezidento funkcija, kuo galė
sime, tuo padėsime", penkta
dienį žurnalistams sakė Ju
lius Šmulkštys, prezidento 
konsultantas lietuvių ir žydų 
santykiams. J is dalyvavo V. 
Adamkaus susitikime su Lon
done gyvenančiu vyriausiuoju 
žydų rabinu Lietuvai Samuel 
Kahn. 

J. Šmulkštys šiame susiti
kime buvo įpareigotas sureng
ti visų religinių krypčių Lietu
vos žydų susitikimą, kuriame 
būtų „pabandyta surasti ben
drą kalbą". 

Tradicinės tikybos rabinas 
S. Kahn sakė labai gerai ver
tinąs tokią Lietuvos prezi
dentūros iniciatyvą, nes „ten, 
kur du žydai — trys nuo
monės". 

Rabino nuomone, „išmokus 
kalbėti vienu balsu", visiems 
Lietuvos žydams būtų kur kas 
lengviau, prašant pagalbos 
Lietuvos valdžios institucijose 
dėl religinių bendruomenių 
turto sugrąžinimo, kapinių 
tvarkymo, M. Mažvydo na
cionalinėje bibliotekoje sau
gomų religinių raštų torų per
davimo žydams. 

J. Šmulkštys sakė, kad da
bar Lietuvoje, kaip tradicinė, 
pripažįstama tik vadinamoji 
žydų ortodoksų tikyba, tačiau 
tokio paties statuso siekia ir 
tarp Rytų Europos žydų 

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) 
— Lietuvos ryšių darbuotojų 
profesinė sąjunga (LRDPS) 
vasaros pradžioje, prieš par
duodant „Lietuvos telekomą", 
kaltino vyriausybę nesirūpi
nant šios įmonės dirbančiai
siais. Tačiau dabar privatizuo
to „Lietuvos telekomo" dar
buotojai yra patenkinti darbo 
sąlygomis ir jaučiasi saugūs 
dėl darbo sutartyse numatytų 
garantijų. 

LRDPS reikalavo, kad per 3 
metus po privatizavimo darb
davys neturėtų* teisės nu-

Karaliaučiaus 
gubernatorius 

„klebena" Lietuvos 
prezidentūros duris 

Vilnius-Karaliaučius, rug
sėjo 25 d. (BNS) — Kara
liaučiaus srities gubernatorius 
Leonid Gorbenko planuoja 
spalio pabaigoje atvykti vizito 
į Lietuvą, kur būtinai nori su
sitikti su prezidentu Valdu 
Adamkumi. 

„Padėtis Kaliningrade (Ka
raliaučiuje - red.) dabar su
dėtinga, ir gubernatorius tik 
labai rimtu pretekstu gali 
išvykti į užsienį", sakė srities 
administracijos Užsienio rei
kalų valdybos konsultantas 
Baltijos valstybėms Jurij 
Chlebnikov. 

Pasak jo, oficialus guberna
toriaus priėmimas galėtų būti 
toks pretekstas, nes Kara
liaučiaus srities ir Lietuvos 
vadovai apsvarstytų strategi
nius bendradarbiavimo reika
lus, be to, turėtų progą susi
pažinti asmeniškai. 

J. Chlebnikov sakė, kad su 
Lietuvos prezidentūra jau yra 
sutarta, kad V. Adamkus iš 
principo sutinka priimti Kara
liaučiaus gubernatorių, ir L. 
Gorbenko viešnagė nebuvo 
siejama su lapkritį planuoja
mu G. Vagnoriaus vizitu į 
Maskvą. 

išplitusios chasidų tikybos at
stovai Lietuvoje. 

Nors tarp šių dviejų krypčių 
nekyla didelių nesutarimų, jie 
atskirai kreipiasi į Lietuvos 
valdžios institucijas, taip ap
sunkindami sprendimų paieš
kas, sakė prezidento konsul
tantas. 

t raukt i darbo su ta r t ies ne dėl 
darbuotojo kaltės su ben
drovės dirbančiaisiais, taip 
pat norėta kai kur ių kitų so
cialinių garantijų. 

Lietuvos ryšių darbuotojų 
profesinės sąjungos finansi
ninkė Marija Stankevičienė 
sakė, kad per derybas su darb
daviais pavyko sus i ta r t i dėl 
darbuotojams palankių da
lykų. Vienas svarbiausių — 
kad iki 2000 metų gruodžio 31 
d. „Lietuvos telekome" nebus 
mažinamos darbo vietos. 

Dabar „Lietuvos telekome" 
dirba apie 10,000 žmonių, 
maždaug pusė jų yra prof
sąjungos nariai. 

Pasak M. Stankevičienės, 

pavyko susi tar t i ir dėl nemažų 
išeitinių pašalpų, kurių dydis 
priklauso nuo ištarnautų me
tų „Lietuvos telekome". J i in
formavo, kad dabar vyksta 
profsąjungos derybos su „Lie
tuvos telekomo" vadovybe dėl 
naujos kolektyvinės sutarties, 
kuri numatytų , kad įmonės 
per tvarkymo atveju, atleidžia
mas žmogus gautų didelę iš
eitinę pašalpą. 

G a n a sklandžiai vykstančias 
derybas su naujais „Lietuvos 
telekomo" šeimininkais M. 
Stankevičienė aiškino palan
kiu požiūriu į profsąjungas. 
„Mums pasisekė, kad tele
komą nupirko Skandinavijos 
šalys, kur profsąjungų tradici
jos yra labai senos ir su 
profsąjunga skaitomasi kaip 
su partneriu", sakė ji. 

Teisiamasis buvęs premjeras 
prašo kaltinimą 

„išversti į l ietuvių kalbą" 
Vilnius, rugsėjo 24 d. (BNS) 

— Už piktnaudžiavimą tarny
bine padėtimi te is iamo buvu
sio Lietuvos minis t ro pirmi
ninko Adolfo Šleževičiaus gy
nėjai teigia, jog jų kliento kai
tinamojoje išvadoje suformu
luoti kaltinimai nė ra supran
tami nei teisine, nei semanti
ne, nei logine p ra sme . 

A. Šleževičiaus gynėjas Al
mantas Gasiūnas ketvir tadie
nį Vilniaus apygardos teismui 
pateikė Vilniaus universiteto 
lietuvių kaibos katedros asis
tento Antano Smetonos at
liktą A. Šleževičiaus kaltina
mosios išvados kalbinę anali
zę. 

Kalbininkas teigia, jog kal
tinamosios išvados sakiniai 
labai ilgi, ir j ie tekstą padaro 
nelogišką. Viename sakinyje 
pasitaiko ?er 200 žodžių. 
Kiekvieną sakinį reikia skai
tyti po keli? k a r t u s ir spręsti 
kaip galvosūkį. 

Generalinės prokuratūros 
Organizuotu nus ika l t imų ir 
korupcijos tyrimo skyr iaus vy
riausiojo prokuroro Algimanto 
Kliunkos parašytą A. Šleževi
čiaus ir buvusio Lietuvos akci
nio inovacinio banko valdytojo 
Artūro Balkevičiaus kaltina
mąją išvada ka lb in inkas pava
dino „pra>*o s t i l iaus nesu
prantamu kratiniu", kuriame 
nėra „semantinio loginio ry
šio". 

Pasak A. Smetonos, tas raš
tas pažeidžia lietuvių kalbos 
reikalavimus ir ,.rodo nepa
garbą tam, kam jis yra skir
tas". 

A. Šleževičius ir A. Balke
vičius teismui sakė, jog taip 
pat nesupranta kaltinamojoje 
išvadoje prokuroro suformu
luotų kaltinimų, o dviprasmiš
ki, nesuprantami ir nelogiški 
kalt inimai pažeidžia jų teisę į 
gynybą. 

Teisiamųjų gynėjai prašė 
teismo bylą grąžinti Generali
nei prokuratūrai tardymui pa
pildyti arba bylą nutraukti . 

A. Šleževičius teismui 
skundėsi, jog jau pustrečių 
metų tęsiasi jo baudžiamasis 
persekiojimas, ir prašė bylą 
nut raukt i . J is teigė nesupran
tąs, kokį padarė nusikaltimą, 
laikydamas pinigus banke. 

* V i d a u s reikalu ministerija 
patikslino dokumentų paren
gimo tvarką, piliečiams įsigy
jan t ribotos civilinės apyvar
tos ginklus. 

Tai padaryta didėjant as
menų, pageidaujančių įsigyti 
civilinius ginklus ir juos jau 
turinčių, skaičiui. 

Nuo šiol toks asmuo turės 
pateikti savo ir viename būste 
su juo gyvenančių v; resnių 
kaip 14 metų asmenų asmens 
dokumentus — pasą arba lei
dimą nuolat gyventi Lietuvos 

* Kovo 11-osios Akto sig
nataras, advokatas Zenonas 
Juknevičius norėtų, kad kan
didatu į laisvą Seimo nario 
vietą Nevėžio apygardoje vyk
siančiuose rinkimuose jį iškel
tų Naujoji sąjunga (sociallibe
ralai), vadovaujama teisininko 
Artūro Paulausko. Teisingu
mo ministerijoje įregistruotų 
politinių partijų keliamiems 
kandidatams netaikoma jokių 
kitų reikalavimų, kad jie būtų 
įregistruoti. Tuo tarpu neprik
lausomi kandidatai į Seimo 
narius turi surinkti mažiau
siai 1,000 apygardos rinkėjų, 
remiančių juos, parašų. 

* Kauno miesto tarybos 
posėdyje ketvirtadienį nebu
vo svarstomas miesto mero 
Henriko Tamulio atleidimas iš 
pareigų prieš laiką. To buvo 
reikalaujama pareiškime, kurį 
įregistravo ir asmeniškai me
rui įteikė Lietuvių nacionali
nės partijos „Jaunoji Lietuva" 
atstovai Kauno miesto tary
boje. Pareiškimą pasirašė pen
kiolika miesto tarybos narių. 
Posėdžiui pirmininkavęs pir
masis mero pavaduotojas 
Adolfas Antanas Balutis pra
nešė, kad mero atsistatydini
mo klausimas nebus svarsto
mas, nes po jaunalietuvių pa
reiškimu likę tik 11 parašų, o 
apkaltai pareikšti reikia ma
žiausiai 14-k0S. (Elta) 

* Premjeras Gediminas 
Vagnorius teigia, kad jis bus 
pasirengęs vizitui į Maskvą, 
kai tik tam pasirengs Rusijos 
vyriausybė. „Dabar konkreti 
data priklausys tik nuo to, 
kada bus baigtas Rusijos vy
riausybės formavimas", spau
dos konferencijoje sakė jis ir 
pabrėžė, kad Lietuva neskubi
na Rusijos, nes supranta , kiek 
daug darbų visada tenka nau
jai paskirtosioms vyriausy
bėms. (BNS) 

* Europos Parlamentas 
(EP) pareiškė susirūpinimą 
dėl homoseksualių asmenų li
kimo kai kuriose Vidurio ir 
Rytų Europos valstybėse, taip 
pat ir Lietuvoje. Tačiau Lietu
vos pareigūnai teigia, kad val
stybės teisinėje sistemoje 
praktiškai nėra homoseksua
lių žmonių teises diskriminuo
jančių nuostatų, išskyrus 
vieną, kurią žadama netrukus 
panaikinti. EP išvardino val
stybes, kuriose nepaisoma ho
moseksualų teisių — Bulga
riją, Estiją, Kiprą, Lietuvą, 
Rumuniją ir Vengriją — ir 
paragino Europos Komisiją 
atkreipti dėmesį į homoseksu
alų teisių laikymąsi val
stybėse, su kuriomis bus dera
masi dėl narystės ES. 

* Lietuvos kel iuose kitą 
savaitę prasidės renginys 
„Padangos". Jo metu techni
nės apžiūros specialistai kartu 
su policijos pareigūnais tik
rins automobilių padangas la
zeriniais prietaisais. Lietuvoje 
toks patikrinimas keliuose bū
tinas todėl, kad daug automo
bilių važinėja netvarkingomis, 
nudėvėtomis, senomis padan
gomis, tai kelia pavojų eismo 
saugumui. Ypač tai pavojinga 
rudenį, kai keliai vis dažniau 
būna šlapi. • • 

Respublikoje arba gimimo liu
dijimą (asmenims iki 16 metų. 
neturintiems paso) ir jų lapų. 
kuriuose įrašyti asmens ko
das, duomenys apie dokumen
to išdavimą ir registravimą, 
kopijas. 'Eiu' 

* Vyr i ausybė te igia , kad 
a p l i n k o s min i s t ro Algio 
Čapliko pateiktas nutarimo 
projektas, siūlantis panaikinti 
reprezentacinius medžiokles 
plotus, buvo nesvarstytas to
dėl, kad nebuvo iki galo teisiš
kai suredaguotas. Ketvirtadie
nio „Lietuvos rytas" paskel
bė, kad kelią nutarimo svars
tymui užkirto ministrai, pa
mėgę nemokamas medžiokles 
šiuose plotuose. Vyriausybe 
yra numačiusi priimti nutari
mo pataisas, kurios numatytų, 
jog už medžiojimą bet kuriuo
se medžioklės plotuose turės 
būti mokama. Mokestis bus 
imamas ir tais atvejais, kai 
medžioklėse dalyvaus oficialūs 
valstybės svečiai. 

* P r a ė j u s i a i s m e t a i s Vil
n i a u s un ive r s i t e tu i (VU) 
skirtos lėšos, palyginti su 
1996 metais, išaugo 1.2 karto. 
o šiemet, palyginti su 1996-ai-
siais, daugiau nei pusantro 
karto, pranešė vyriausybes 
spaudos tarnyba, atmesdama 
priekaištus, kad VU skiriama 
nepakankamai lėšų. Universi
teto rektorius Rolandas Pavi
lionis spaudoje yra ne kartą 
kaltinęs vyriausybę valstybi
nės mokslo ir studijų politikos 
nebuvimu, nutylėjimu, kiek 
kainuoja patys universitetai ir 
kaip atlyginama juose dirban
tiems žmonėms. 

* L i e t u v o s p a r e i g ū n u s , 
atsakingus už neįgaliųjų įsi
jungimą į visuomeninį gyveni
mą, mokys Prancūzijos darbo 
ministerijos patvirtinta orga
nizacija „Prometėjas". Lietu
vos darbo birža su šia organi
zacija pasirašė ketinimų pro
tokolą, kuriame numatyta su
teikti pagalbą Lietuvos val
džios atstovams bei specialis
tams, kurie rūpinasi neįgalių
jų įdarbinimu. „Prometėjas" 
teikia pagalbą Ispanijos, Itali
jos, Belgijos, Lenkijos bei kitų 
valstybių specialistams, dir
bantiems su neįgaliaisiais as
menimis. Lietuvai ketinama 
suteikti metodologinę paramą, 
integruojant neįgaliuosius į 
darbo rinką. u^u 

* Suva lkų r a jon in i s te is 
mas nuteisė lygtinai 2 metus 
kalėti Zbignievv Sawicki, pri
pažinęs jį kaltu dviejų Pa
bradės mokyklos-internato au
klėtinių seksualiniu išnaudo
jimu. Bausmės vykdymas ati
dėtas 4 metams, 10 metų jam 
uždrausta dirbti pedagoginį 
darbą. Palyginti švelnus nuo
sprendis siejamas su tuo, kad 
nukentėję paaugliai, per pa
rengtinį tardymą liudiję prieš 
Z Sawicki, vėliau savo paro
dymų atsisakė. Lietuvos ge
neralinė konsule Varšuvoje 
Irena Valainytė nekomentavo 
bausmės griežtumo, bet svei
kino tai, kad vaikų tvirkintojo 
teismas įvyko ir jam paskelb
tas nuosprendis. Šis skanda
las kilo užpernai, paaiškėjus 
keliems atvejams, kai vaikai 
iš Lietuvos, atvykę j Lenkija 
pagal Lietuvos lenkų našlaičių 
viešnagių Lenkijos šeimose 
programą, būdavo seksualiai 
išnaudojami. BfS 

KALENDORI U8~ 
Rugsė jo 26 d Šv. Kosma.-

ir Damijonas; Kipras, Vyde-
nis, Gražina. 

Rugsėjo 27 d.: Vincentas. 
Danylė, Knvaldas. Daugilė. 

Rugsė jo 28 d. Vaclovas. 
Tautvydas. Margis. Visgirde. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Ariington Heights, IL 60004 

DVYLIKĄ ŽINGSNIŲ l TALKĄ, 
MEILĘ, RAMYBĘ 

ketvirtasis žingsniu 
Nuoširdžiai susitaikę su 

Dievu, įgyvendinę pirmuosius 
tris žingsnius, tai yra prisi
pažinę pačių palūžimą, bejė
giškumą be Dievo, „atgimę" 
savo tikėjime Dievu, ir visiš
kai pasidavę Dievo valiai, mes 
galime pradėti susitaikyti su 
savimi. Šioje dvylikos žings
nių programoje susitaikymas 
su savimi vyksta per ketinius 
žingsnius, t.y., per ketvirtą, 
penktą, šeštą ir septintą. 

Šis ketvirtasis žingsnis iš 
mūsų reikalauja tikro savęs 
pažinimo. Tikras savęs pažini
mas gali vykti tik kai mes esa
me atviri visoms savo ydoms, 
esame atviri savo neigia
miems įpročiams, esame atviri 
savęs teisinimo poelgiams. 
Žmogui sunku prisipažinti, 
kad padaro klaidų, kadangi 
jaučia jog tas jį žemins ar jo 
asmenybę sumenkins. Ginda
mas save nuo to kas jame nei
giama, žmogus neigia ydų bu
vimą — jis meluoja pats sau. 
Šis ketvirtas žingsnis priveda 
prie pradžios tikro atsivėrimo 
sau, prie pradžios jausminio 
brendimo, kadangi su šiuo 
žingsniu stengiamės atidengti 
tikrąjį „AŠ", visas mūsų bai
mes, visą mūsų pagiežą, visus 
mūsų neigimus to, kas iŠ tik
rųjų yra. Visiškai pasidavus 
Dievui pirmuose trejuose 
žingsniuose, esame laisvi pa
žvelgti sau į akis ir prisipa
žinti savo netobulumus. 

Šv. Paulius savo laiške ko-
rintiečiams (13:5-6) rašė: „Pa
tikrinkite patys save, ar lai
kotės tikėjimo. Ištirkite save! 
O gal nenutuokiate, kad ju
myse yra Jėzus Kristus? Jeigu 
taip, esate atmestini. Bet aš 
turiu vilties, kad jūs įsitikin
site, jog mes nesame atmesti
ni". 

Atvirumui, teisybei kviečia 
Paulius savo laiške galatams 
(6:3-5): „O kas būdamas nie
kas, tariasi esąs kažin kas, tas 
save apgaudinėja. Tegul kiek
vienas ištiria savo darbą, ir 
tuomet galės didžiuotis pats 
sau, nesilygindamas su kitu, 
nes kiekvienam reikės nešioti 
savo naštą". 

Šio ketvirtojo žingsnio tiks
las, atvėrimas mūsų klaidingo 
kelio, supratimas kaip toli nu
klydę nuo to, ko Dievas mums 
nori. Ir todėl šv. Povilas savo 
laiške kolosiečiams (3:5-8) tei
gė: „Numarinkite kas jūsų na
riuose žemiška: ištvirkimą, 
netyrumą, aistringumą, piktą 
pageidimą, taip pat ir godu
mą, kuris yra stabmeldystė. 
...Jūs irgi kadaise taip elgėtės, 
gyvendami tarp netikėjimo 
vaikų. Bet dabar jūs visa tai 
pameskite — piktumą, nirtulį, 
nelabumą, piktžodžiavimą, 
nešvarias kalbas nuo savo 
lūpų". Toliau šv. Povilas kolo
siečiams įsako (3:9-10) „Nebe
meluokite vienas kitam, nusi
vilkę senąjį žmogų su jo dar
bais ir apsivilkę nauju, kuris 
atnaujinamas pilnam pažini
mui pagal savo Kūrėjo pa
veikslą". 

Šv. Jokūbo visuotinis laiš
kas (1:12) teigia: „Palaimin
tas žmogus, kuris ištveria iš
mėginimą, nes, kai bus išban
dytas, jis gaus gyvenimo vai
niką, kurį Dievas yra paža
dėjęs jį mylintiems". 

Būdami sau atviri, nemeluo
dami, pripažinę savo neigia
mas ypatybes, mes pildom 
ketvirtąjį žingsnį. Mes 
„Kruopščiai i r nars ia i atlie
kam savęs moralini inven
torių; mes įžvelgiant giliai į 
savo moral inę būklę". 

L.Š. 

C :kago» ŲauiiKinto-Dielininkaičio jaunučių kuopos kar.oidatai duoda įžodį. Iš k I eil - Algi.- Grybauskas , Vy
lus KapaOinskas, Pau l i u s Mockus. Gintare Radvilaitė, .,'ustina S tuka i t e . Sigita Hoskočimaite sr Tomas Mačiulis. 
II eil. — Daiva Ragai te , Tomas Milo, Vytenis Dranga , Sunas Meiš t in inkas . Akvilė Drungai te , Paul ius Riškus ir 
D o n a t a s Valeiša. 

DRĄSOS, NEBIJOKITE! 
Tokiais žodžiais Kristus, pri

sikėlęs iš numirusių, drąsino 
savo išsigandusius ir pasime
tusius mokinius. Tais žodžiais 
ir šv. Tėvas, Jonas Paulius n , 
keliaudamas po įvairius pa
saulio kraštus drąsina žmo
nes, juos ragindamas nebijoti 
evangelizuoti savo gyvenimo 
aplinką. Vyskupas Daniel 
Hart. kuriam priklauso Nor-
wich. CT, t.y. ir Putnamas, 
tapdamas vyskupu pasirinko 
šį šūkį: „Drąsos, nebijokite!" 

Technologijos ir mokslo žai
biškos pažangos apstulbintas 
žmogus pilnas baimės ir netik
rumo. Jam reikia drąsos 
skelbti Kristaus Gerąją Nau
jieną, kurčiam pasauliui. Po
piežius Jonas Paulius II kvie
čia visus: Jiu Kristaus žibintu 
rankose ir pilni meilės, eikite 
pirmyn, nauja Evangelizacija 
užsidegę Bažnyčios nariai! 
Nuolankiai ir su viltimi leis
kite Kristui prabilti į kiek
vieną žmogų. Juk mes esame 
Kristaus kojos, rankos ir lū
pos, kuriomis Jis gali kalbėti 
ir veikti. Būdami Bažnyčios 
vynmedžio šakelė, nešame 
vaisių, kaip Kristus žadėjo: 
„Kas pasilieka manyje ir aš 
jame, tas duoda daug vaisių". 

Savo nedrąsa, pasyvumu, 
abejingumu savo parapijose 
užstojame Kristaus Šviesą. 
Gal todėl mūsų bažnyčiose ne
daug jaunų veidų. Esame ne-

DAUMANTO-DIELININKAIČIO KUOPA 
JAU PRADĖJO 1998—99 METŲ VEIKLĄ 
Daumanto - Dielininkaičio 

Jaunųjų ateitininkų kuopa 
pradėjo savo 1998-1999 metų 
veikla! Kuopa yra stipri ir 
energinga! Šiemet turime net 
daugiau negu 120 narių! 

Kuopos globėjos gvildeno 
metinę temą. Praėjusiais me
tais žvelgėme į lietuviškas tra
dicijas bei papročius. Šiemet 
dėmesį kreipsime į ateitininkų 
principus. Dažnai girdimas 
posakis: „organizacijų išsilai
kymas". Sendraugių stovyklos 
diskusijose, buvo pastaba ar 
nebūtų geriau pozityviai 
žvelgti į ateitininkiją, jos gy
vavimą negu išsilaikymą. 

niukai): vadovai — Aras Joni
kas ir Tomas Kuprys. 

6 būrelis (6, 7, 8 skyrių 
mergaitės): vadovė Dalia Lie-

. tuvninkienė, padėjėja — Auš
ra Norušytė. 

7 būrelis (6, 7,8 skyrių ber
niukai); vadovai Liudas Kulia-
va ir Saulius Čyvas. Dar pri
sidės talkininkės: Asta Raz-
mienė, Karolina Lieponytė ir 
Rasa Milo. Kuopos globėjos 
Dainė Narutyte-Quinn ir Rasa 
Kasniūnienė. 

Turime daug planų šiuose 
naujuose veiklos metuose. 
Bus susirinkimai, iškylos, 
„linksmarytis", susikaupimas 

Žvelgiant į mūsų jaunučius/ jauniams. Šiemet planuojame 

rangūs įsijungti aktyviai į 
savo parapijos darbus. Ma
nome, kad kažkas kitas turi 
pareigą veikti, katechizuoti 
mūsų vaikus, pakviesti jauni
mą į pozityvų darbą. Sąmo
ningiems katalikams visad 
gresia pavojus užsnūsti, pasi
tenkinti tuo, kas jau yra daro
ma. 

Besiruošiant du tūkstanti
niam krikščionybės jubiliejui, 
Bažnyčia kviečia visus rasti 
būdus evangelizuoti ir padėti 
laimėti pasaulį Kristui. Ir ma
ži, ir dideli darbai yra pras
mingi, o Dievo akyse kiekvie
na nuoširdi pastanga yra 
reikšminga. Prisimename ra
šytojo Shakespearo garsų po
sakį, jog kiekvienas žmogus 
turi savo akimirką pasaulio 
scenoje. Panaudokime ją įneš
ti daugiau gėrio savo aplin-
kon. 

Galime padaryti labai daug. 
Pakvieskime savo pažįstamus 
ir draugus drauge su mumis 
dalyvauti šv. Mišiose. Kur ma
tome blogį melskime šv. Dva
sios, pakeisti žmonių širdis. Ir 
patys atsiverkime jos veikimui 
atlaidumu, gerumu, kad būtų 
atnaujintas žemės veidas. Šv. 
Dvasia pasireiškia stipriausiai 
ir veiksmingiausiai žmogaus 
širdyje. Juk tikime, kad Kris
tus yra Kelias, Tiesa ir Gyve
nimas, o Jis mus skatina dary
ti tai, ką Jis pats darė „Eikite 

jaunius, vadovus ir jų padė
jėjus, mes optimistiškai ga
lime jausti, kad iš šios gausios 
grupės tikrai turi kilti užsi
degę, supratingi katalikiški 
lietuviai. Tad, šių metų tema/ 
šūkis yra — „Ateitininkiją 
čia gyvai" 

Šiai gausiai jaunučių/jaunių 
grupei reikia „energingos" 
grupės vadovų. Džiaugiamės, 
kad šiemet vadovavimo ir pa
dėjėjų eilėse darbavosi moks
leiviai ir studentai! 

1 būrelis (darželis ir 1 sky
rius): vadovė Laima Aleksie
nė, padėjėjos — Natalija Stu-
kienė, Rima Kuprytė, Inga Ja-
nušaitė, 

2 būrel is (2 skyriaus mer
gaitės ir berniukai): vadovė 
Audrė Budrytė, padėjėjos Lo
reta Grybauskienė ir Audra 
Adomėnaitė. 

3 būrelis: (3, 4, 5 skyrių 
mergaitės): vadovė Stefa Vaz-
nelienė, padėjėjos — Loreta 
Plienaitė-Guziec ir Vija Sid-
rytė. 

4. būrel is (3, 4 skyrių ber
niukai): vadovas Pranas Pran-
ckevičius, padėjėjai — Tomas 
Kuprys ir Marius Pakalniš
kis. 

5. būrelis (5 skyriaus ber-

ir skelbkite, jog prisiartino 
dangaus karalystė" (Mt 10,7). 
Neabejojame, kad Kristus yra 
vienintelis pasaulio Gelbėto
jas, tikrasis taikos, ramybės ir 
meilės nešėjas visiems žmo
nėms. 

Nelabai išmintinga laukti, 
kad Dievas į mūsų rankas 
įspraustų magišką lazdelę, 
kurią pamojavę sukurtume 
laimės rojų pasaulyje. Pasau
lio atnaujinimas yra mūsų, 
kaip Kristaus sekėjų, užduo
tis. Savo malda ir darbu ne
šame šviesą ir tiesą į žmonių 
tarpą. "Ora et labora" tai 
mūsų šūkis ir atsakas į šių 
dienų blogį, neviltį ir neapy
kantą. 

Bažnyčia kviečia liudijimui, 
ne savęs, savo menkumo, bet į 
begalinę Dievo erdvę, kurioje 
visiems yra šviesos, vilties ir 
meilės Kristuje. 

Ses. Margari ta 
Bareikaitė 

pravesti susidomėjusiems tė
veliams pašnekesius/paskai
tas apie ateitininkiją. Bus pro
ga tėveliams susipažinti su 
ateitininkų ideologija, istorija 
ir t.t. Pirmą paskaitą praves 
dr. Arvydas Žygas spalio 4 d. 
susirinkime. 

Pirma iškyla buvo rugsėjo 
20 d. Dalyvavo daugiau negu 
90 jaunučių, jaunių ir tėvelių! 
Turėjome progą obuoliauti In
dianoje, o po to turėjome gegu
žinę Lituanicos Parke, Bever-
ly Shores, Indianoje. 

Ateinantis susirinkimas bus 
spalio 4 d. Jaunučiai ir jauniai 
(uniformuoti) renkasi 8:45 vai. 
ryto Pal. J . Matulaičio misijo
je. Visi kartu su kuopos vėlia
va eisime į bažnyčią. Būreliai 
Mišių metu sėdės kartu su 
vadovais ir vadovėmis. Susi
rinkimas tuoj po šv. Mišių vai
kams vyks Ateitininkų na
muose. Bus proga tėveliams 
užregistruoti savo vaikus į 
kuopos veiklą. Visi laukiami. 

r n k 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
PHILADELPfflJOJE 

Rugsėjo 26 ir 27 d. Philadel-
phįjos ateitininkai švenčia 
Šeimos šventę. Kartu Balti-
morės ir Vašingtono ateitinin-
kiškas jaunimas. 

Programoje — moksleiviai ir 
jaunučiai į Philadelphiją at
vyksta rugsėjo 26 d. Laukia
ma svečių ir iš Bostono. Die
nos metu bus lankomos miesto 
įžymybės ir muziejai, o vakare 
susipažinimo vakaras. 

Sekmadienį, 10:30 vai. r. šv. 
Mišios Šv. Andriejaus lietuvių 
šventovėje. Mišių metu moks
leiviai ir jaunučiai duos ateiti
ninkų įžodį. Po šv. Mišių para
pijos salėje užkandžiai. Po jų 
vyks iškilmingas posėdis ir 
sendraugių pirmininko dr. E. 
Saliklio paskaita ..Maldos 
įtaka mūsų gyvenime". Bus 
diskusijos atskirai jaunimui ir 
sendraugiams po kurių — dis
kusijų išvados ir šventės pa
baiga. 

Ateitininkiškam jaunimui 
Philadelphijoje vadovauja dr. 
Onilė Vaitkutė-Seštokienė. 

Kor. 

TALKOS SAVAITGALIS 
DAINAVOJE , 

Š.m. spalio 4 ir 5 d. ruošia
mas Talkos savaitgalis Daina
voje. Šį savaitgalį norima per
dažyti kai kuriuos stovyklos 
pastatus, atgaivinti gamtos 
takelį, paruošti stovyklavietę 
žiemai ir kt. Kviečiame visus 
savanorius talkininkus prisi
dėti prie gerojo darbelio Dai
navai ir tuo pačiu pasidžiaugti 
spalvinga rudens gamta. Visi 
galintieji šiame Talkos savait
galyje dalyvauti prašomi pra
nešti Audriui Polikaičiui, tel. 
630-257-2022, Mariui La-
niauskui — 216-731-7464 ar
ba Vitui Underiui — 734-261-
7464. 

ATEITININKŲ NAMU 
KALENDORIUS 

Spalio 4 d. — Daumanto-
Dielininkaičio kuopos susirin
kimas 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ŽUBINAS, D.D.S 

Family Dental Care 
6317Fairview, Ste. 6 
Westmont, IL 60559 

6 3 0 4 5 2 - 5 3 5 3 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

DR. V.J. VASARIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fenow. American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
Hobart, IN 48342 

(219) 947-5279 
Fax (219) 047-6236 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Htekon/HOs 

Tai. 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr. 12:30-3v.p.p. 
trefi. uždaryta, kotvirt. 1-3v.p.p. 
penktad ir sestad. 9v.r.-l2v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7756 
Valandos pagal susitarimą 

BJGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Nortnwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60862 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

l530WeatAve. 
OitandParft 

708-348-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 
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DR. JANINA JAKŠEVrCIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773682-0221 

6R.LŠČ>HAŠŠElBLmš 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6l32S.KadJrteAv*. 

Vai.: antra. 2-4 v.p.p. Ir kstva 2-$ v*.p. 
Sestd. pagal sussaUmą 

Kabineto tai. 773-778-2890 
Namų tai. 700-44J.J646 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
P*n*WnkaWn* nuottkta 

4007W.50St.Creeaao.IL 
Tai 773-736-6666 

4707 S. Gfbert. U Granas. L 
Tel. 708-362-4487 

DR. VIUUS MIKMTIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMH.Y MEDtCAL CLMC 
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REZISTENCIJAI REIKŠMINGŲ 
VIETOVIŲ REGISTRACIJA SU 

GPS NAUJOVE 
ANTANAS DUNDZILA 

Jvykio dokumentacijai pa
prastai svarbūs ben t šie ele
mentai: kas atsi t iko, kur ir 
kada, duomenų šal t inis . Doku
mentacijos paskirt is kaip tik 
ir yra kiek galima t iksliau vi
sa tai sutelkti. Be tų „kur" ir 
„kada", be šaltinio, įvykis t am
pa tautosakos pasakėle, gal 
balade. Tautosaka, tiesa, tur i 
savo vertę ir vietą — tai tau
tos dvasinis, kul tūr inis lobis 
— tačiau istoriografijai bei 
teisėtvarkai reikia dokumen
tacijos. Pasvars tykime šiuos 
pavyzdžius: 

Kas gali šiais laikais parody
ti nors pačias svarbiausias, 
1831 ar 1863 m. sukil imams 
reikšmingas vietoves? 

Atsakymas: tu rbū t , niekas! 
1997.11.29 d. Vilniuje vyku

sioje konferencijoje apie komu
nistinį genocidą Lietuvoje, 
Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
(LGGRTC) darbuotoja minėjo 
epizodą apie Marcinkonių ka
pinėse palaidotus, 1947 m. žu
vusius par t izanus. Valstybi
nio LGGRTC žmonėms ieš
kant tų kapų, vietinės parei
gūnės nuvykusius darbuotojus 
vedė visai kitur. Ar tokie reiš
kiniai kelia rūpestį? 

Atsakymas: taip! 
O koks likimas laukia miš

kuose nykstančių part izanų 
slėptuvių ir bunkerių, žuvų-. 
šiems pristatytų medinių kry
žių bei kitokių atminimo 
ženklų? Kas ats i t iks su j au se
nyvo amžiaus da r išlikusiais 
liudininkais, jų parodymais? 

Atsakymas: užmaršt is , do
kumentacijos stoka! Šiems rū
pesčiams dabar kaip tik švin
ta reali prošvaistė. Atsirado 
technologija pigiai, lengvai ir 
greitai, anksčiau praktiškai 
neįmanomu t ikslumu nustaty
ti rūpimų vietovių geodezines 
koordinates, š iaurės platumą 
ir rytų ilgumą. Tai visai nauja 
galimybė rezistencijai svarbių 
vietovių dokumentacijai, pa
minklinių vietovių saugoji
mui, priežiūrai bei prisimini
mui. Svarstant dokumentaciją 
griežtąja to žodžio prasme, čia 
imame dėmesin tiksliai nusta
tytos istorinės vietovės reika
lą, tačiau neneigiame kitų 
duomenų vertės. Svarbu, kad 
apie rezistenciją išliktų kuo 
didesnis skaičius tikslių, ne
ginčijamų duomenų, kad šian
dien dar prieinami rezistenci
jos epizodai neištirptų vien 
tautosakinių legendų a r dainų 
pynėje. Svarbu, kad Lietuvos 
teismuose buvusių stribų a r 
kitokių nusikaltėlių advokatai 
pokarinės rezistencijos ne
verstų neįrodytomis pasakė
lėmis. 

Ši technologinė priemonė 
ypač t inka sunkiau suranda
mų (pvz., miško tankumoje, 
laukuose a r ten, k u r nė ra t iks
laus, miestui įprasto adreso, 
a r t i didelio pas ta to ir t.t.) vie
tovių nus ta tymui ir užregist
ravimui. Tai Amerikos į erd
ves iškelta, visoje planetoje 
veikianti , navigacinė sistema, 
angliškai „Global Positioning 
System", o lietuviškai — Glo
balinė padėties nus ta tymo sis
tema, su t rumpin ta i ir lietu
viškai ir angliškai žymima 
GPS raidėmis. Vartotojui te
reikia įsigyti specialų, radijo 
apara to principu veikiantį im
tuvą, su kuriuo bet kur lauke 
(ne po stogu) keliolikos metrų 
t ikslumu išskaičiuojama geo
dezinė p la tuma bei ilguma. 
Anksčiau tokios galimybės ne
turėjome: teko tenkintis pasa
kojimais, s tambaus mastelio 
žemėlapiais, r anka padarytais 
brėžinukais , vietinių gyven
tojų atmintyje išlikusiomis 
žiniomis ir kažkada pastaty
ta is kitokiais atminimo ženk
lais. 

Pa tys prieinamiausi — va
dinkime juos kišeniniais ar 
sport iniais — imtuvais yra 
pigūs. GARMIN įmonės GPS 
12 modelis Amerikoje kainuo
j a apie 150 dolerių. Aišku, yra 
ir specialiam, aukštosios tech
nologijos naudojimui apara tų . 
J i e daug brangesni, pvz., labai 
t iksl iems geodezijiniams ma
tav imams a r aviacijai skirtų 
apa ra tų kainos siekia kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių. 
Lietuvoje su danų padovanota 
G P S instrumentacija nuo 
1992 m. profesionaliai darbuo
jas i VGTU Geodezijos mokslo 
ins t i tu tas . Į Ameriką 1998 m. 
a tp laukęs Lietuvos karo lai
vas „Vėtra" du GPS apara tus 
naudojo navigacijai per At
lantą. Lietuvos Avialinijos 
„Boeing 737" lėktuvuose ši sis
t ema ta ip pat naudojama na
vigacijai, skraidant po Eu
ropą. Šiuo metu žinome,*kad 
su dviem „pigiais" GARMIN 
GPS 12 aparatėl iais darbuosis 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
t remtinių sąjunga (LPKTS). 
LPKTS tarybos pirmininkas 
An tanas Lukša autoriui pat
virtino, kad „Aparatai įgalins 
LPKTS vykdyti partizaninių 
kovų istorinių vietovių bei pa
minklų tikslią dokumenta
ciją". 

Nuosekliau svars tant rezis
tencijai reikšmingų vietovių 
registravimo uždavinį, būtina 
iš anks to nusistatyti , ką re
gistruoti ir kodėl. 

Manyčiau, kad yra regist-
ruotini bunkeriai, vadavietės, 
ryšių punktai miškuose, lau

kuose, buvusiose sodybose ir 
kitose aiškiai nepažymėtose 
vietose; taip pat partizanų ka
pai, žinomos išniekinimo vie
tovės; kai kurie vieniši — ypač 
mediniai — kryžiai bei pa
minkliniai objektai. Visa tai 
sako, kad GPS apara tas su re
zistencinių vietovių nustaty
mui išdirbta metodika gali 
taip pat tikti ir, pvz., religinių 
bei etnografinių objektų re
gistravimui. 

Kodėl registruoti? Atsaky
mas: kad duomenys išliktų 
(gal net notarizuotose) doku
mentuose. Kad būtų galima 
tuos objektus surasti , lankyti 
bei prižiūrėti; kad laikas, me
teorologinės sąlygos ir vanda
lai jų nesunaikintų. Kad, kaip 
1998 m. vasarą Merkinės 
miškuose patys pamatėme, jie 
nevirstų šiukšlių duobėmis, 
kurias ateityje traktoriai gal 
užvers pušynų smėliu. 

GPS panaudojimo tikslu 
1997 m. rudenį ir 1998 m. va
sarą specialiai vykęs į Lietu
vą, bandymais patikrinau, 
kad 1. GARMIN GPS 12 apa
ratas patikimai veikia Lietu
voje; 2. apskritai tinka rezis
tencijos istorinių vietovių re
gistravimui, Lietuvoje turimų 
geodezinių matavimų tiksliais 
duomenimis man maloniai 
talkino kariuomenės štabo To
pografijos skyrius ir Geodezi
jos institutas. Atvykau 1998 
m. vasarą su specialiai nori
mam uždaviniui išdirbta ma
tavimų metodika ir lietuvių 
kalboje paruoštais nurody
mais naudotojams. 

Didelį dėmesį parodė, su 
manim labai skatinančiai 
bendradarbiavo LPKTS. Taip 
pat 1997 m. su GPS aparatu 
buvo trumpai supažindinta 
LGGRTC vadovybė. Abiems 
institucijoms iš anksto siūliau 
ir pageidavau su jų žmonėmis 
šią vasarą Kaune bei Vilniuje 
padirbėti bent po dvi dienas — 
vietinius darbuotojus apmoky
ti, įdiegti minimalią patirtį. 
Vadovybei teigiamai nusitei
kus, o darbuotojams projektu 
domintis, su LPKTS bendrai 
ir dirbome dvi dienas su kau-

Danutė Bindokienė 

JAV LB XV Tarybos 
sesijai artėjant 

Bingelių kaimo :r.;žke, prie Dainavos štabo bunkerio duobes 
ko-Vanago duktė Aukse Skokauskiene su sūnum ir A. Dundzila. 

kinės miškus. Ten nustatėme 
koordinates Bingelių apylin
kėje buvusiam Dainavos apy
gardos štabo bunkeriui, dabar 
jau tik bepilnejančiai duobei. 
Matavimus tęsėme prie Bi
rutės vardu vadinto bunkerio. 
Išvykos metu patyrėme ir 
liūdnoką šių laikų pamokėlę; 
vienoj vietoj gėrėjomės aptver
tu, girininkų aiškiai prižiū
rimu, skruzdėlynu; susiieškoję 
Birutės bunkerio duobę, ra
dome į ją priverstų šiukšlių 
krūvą — tuščių butelių, plast
masinių lėkščių, puodukų, po
piergalių. 

O Vilniuje su LGGRTC išėjo 
kitaip... Šiaip jau pasigėrėti
nai užsirekomendavęs rezis
tencijos tyrimų bei spaudos 
srityje, LGGRTC neprilygo su
sipažinimo su GPS uždaviniui 
i net anksčiau savo pareikštam 
norui niekad nematytą, nečiu-
pinetą aparatą pirkti!). Birže
lio devynių dienų laikotar
pyje, susipažinimui su GPS 
LGGRTC tesugebėjo anga
žuoti vieną, tačiau išvykusį ir 
vis nežinia kada turintį su-

jau skatinantis Amerikos lie
tuvių visuomenės dėmesys ir 
konkreti talka LPKTS darbui. 
Kita pakopa būtų suregistruo
ti maždaug 100 rezistencijos 
istorijai reikšmingų vietovių ir 
užvesti archyvą.. 

Naujutėlė GPS technologija 
žada labai teigiamai pasitar
nauti ne tik Lietuvos rezisten
cijos istoriografijai, bet ir ki
toms sritims. Su GPS stovime 
įvairias galimybes skatinan
čioje angoje. Apie galimas 
sporto, pramogavimo gamtoje, 
transporto, kariuomenes, civi
linės pagalbos bei tvarkos pa
laikymo galimybes čia šiuo 
sakinuku teužsimename... 
Klausimas, kur dabar esu a r 
kuria kryptimi eiti, žmonijai 
rūpėjo ir teberūpi nuo pat ži
los senovės. 

pu. Šių pastangų dėka LPKTS grįžti, Įstaigos tarnautoją. Pa-
šiuo metu turi 3-4 apmokytus, galiau įstengta (su galų gale 
savarankiškai GPS aparatą 
galinčius naudoti, asmenis. 

Darbą pradėjome'Kauno ir 
Vilniaus apylinkių tiksliai nu
statytuose geodeziniuose 
punktuose (Lietuvoj jie gražiai 

atsiradusiu tarnautoju) GPS 
naudojimui sutelkti keturias 
bendrų pastangų valandas. 

Pasirodė, kad kai kurios šį 
pavasarį mano puoselėto ruo-
šimosi grynai techninės išva-

vadinami „sargeliais"), juose dos pralenkė eilinį aparatėlio 
atlikome pirmuosius GPS ma- pavartymą naudotojo saujoje. 
tavimus. Birželio 3 d. popietę 
ir rytojaus dieną jau leidomės 
į istorinių sodybų bei miškų 
vietoves. Šalia dėmesio GPS 
skaičiavimams, man dar buvo 
nepaprastai miela klausytis 
vietinių liudininkų pasako
jimų apie ten vykusius įvy
kius. Birželio 6 d. su Pietų 
Lietuvos partizanų vado Ra
manausko-Vanago šeimos pa
likuoniais nukeliavome į Mer-

Rugpjūčio mėnesį jas išspaus
dino amerikiečių GPS profesi
nis žurnalas, o Lietuvoje — 
„Mokslas ir technika". O, vėl 
atsisukus grynai į Lietuvos 
reikalus, šį rudenį prie Detroi
to Dainavoje vykusių Lietuvių 
fronto bičiulių studijų dienų 
dalyviai spontaniškai suauko
jo pinigų LPKTS registravimo 
ekspedicijų vykdymo bei ar-
chyvo telkimo išlaidoms.Tai 
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GARMIN GPS 12 modelio 
aparatėlis. 

Sparčiai artėja vienas svar
biausių įvykių JAV lietuvių 
gyvenime — JAV Lietuvių 
Bendruomenės XV Tarybos 
antroji sesija, šaukiama spalio 
10-11 d. Cleveland. OH. 

Norime tikėti, kad šį kartą 
galbūt sulauksime mažiau 
kalbingos, labiau darbingos 
sesijos su nutarimais, kurie 
pasuks lietuvišką bendruo-
meninę-visųpmeninę veiklą 
lygesniu keliu ir paskatins 
žengti tvirtu žingsniu į atei
nantį tūkstantmetį. Pakanka 
suvažiavimų ir rezoliucijų. 
kurių niekas nevykdo! Laikas 
problemoms pažvelgti tiesiai į 
akis ir nesiguosti mintimi. 
kad kažkaip viskas ir be mū
sų pastangų išsispręs. 

Kai okupuota Lietuva ilgus 
dešimtmečius kovojo už tau
tinį išlikimą, dusinama' siste
mingu dvasiniu naikinimu, 
mūsų. gyvenančių užjos ribų. 
paskirtis buvo aiški: priminti 
laisvajam pasauliui, kad ne 
visoms tautoms Antrasis pa
saulinis karas pasibaigęs, ir 
nepasibaigs, kol jos bus palik
tos neteisėto „šeimininko" na
guose. 

Nedaug užsienio lietuvių 
pastangos davė vaisių — nors 
didžiosios Vakarų valstybes 
nepripažino okupacijos ir jų 
politikai, ypač rinkiminiais 
metais, garsiai tą pabrėždavo, 
tačiau mažai konkrečios pa
galbos iš to pavergtos tautos 
sulaukė. Tikėtis, kad galbūt 
Amerika ar kuri kita stiprioji 
valstybė pareikalaus Sovietų 
Sąjungos pasitraukti iš oku
puotų kraštų, būtų buvę nelo
giška. O tikėtis stebuklo ne vi
siems buvo priimtina. 

Vis tik stebuklas įvyko: so
vietų imperija išnyko nuo 
žemės paviršiaus. Lietuva, kar
tu su kitomis pavergtomis 
tautomis, jau kelinti metai 
džiaugiasi laisve. Tiesa, dar 
reikia daug pagalbos, kol lie
tuvių tauta pasijus tikrai sau
gi ir galės šviesiai žvelgti į at
eitį. Turime rūpintis, kad to
kios pagalbos ji sulauktų. 

Visi suprantame, kad įstoji
mas į Europos .Sąjungą ir 
NATO. o taip pat pelningos 
vakariečių investicijos Lietu
vai labai svarbios, reikalin
gos. Tačiau nemažiau dėmesio 
reikia ir mums patiems, už
sienyje — šiuo atveju Ameri
koje — gyvenantiems lietu
viams. Ne visi turi galimybių 
grįžti į tėvynę, bet taip pat ne
gali atsisakyti savo lietuviš
kumo. Mūsų čia ne šimtai, o 
dešimtys tūkstančių, ir vis 
dar tie skaičiai didėja, atvyk
s tant naujiems emigrantams 
iš Lietuvos. Dalis lietuvių 

tautos toli nuo savo kilmes 
krašto visuomet gyveno, ir 
visuomet gyvens. Ne vien nuo 
jų pačių priklauso, ar jie 
norės save vadinti lietuviais. 

O tautinio sąmoningumo 
dėmenys yra įvairiopi: sava 
spauda, mokyklos, organizaci
jos, įstaigos, kultūrinė ir vi
suomeninė veikla, jeigu ta 
veikla vystoma tik siauru 
mastu, nedideles žmonių gru
pės, ji negali būti sėkminga. 
Kažkas turi koordinuoti, rū
pintis, jungti, skatinti. O tas 
..kažkas" kaip tik yra Lietuvių 
Bendruomenė, jeigu jos vado
vybe nėra tiek įsitraukusi į 
kitus darbus. į platesnius 
užmojus, kad nepakankamai 
kreipia dėmesio į savo kiemą. 

XV Tarybos sesija yra, kaip 
minėta, svarbus įvykis. Tai ne 
uždaras ..vidaus" reikalas, o 
visos lietuvių visuomenės rū
pestis, todėl stebina labai skū-
pi informacija, nors sesijos da
ta jau čia pat. Ankstesnės se
sijos būdavo gerokai iš anksto 
garsinamos, jų darbotvarkes 
skelbiamos, svarbūs rūpesčiai 
bei klausimai nagrinėjami. 
Dabar beliko tik pora sa
vaičių, o mūsų žiniasklaidoje 
pateikiama vos viena kita 
užuomina. Nuo kada JAB LB 
Tarybos darbai tapo „valsty
bine paslaptis" 

Vasaros pabaigoje „Drauge" 
spausdintame pasikalbėjime 
su JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušiene. ji pa
minėjo, kad prieš pačią sesiją, 
spalio 7 ir 8 d., ruošiama spe
ciali konferencija, pavadinta 
..JAV LB 21-mame šimtme
tyje". Joje atskiros grupės 
svarstys opiausias šių dienų 
ir ateities JAV lietuvių gyve
nimo problemas ir ieškos joms 
sprendimų. Tarp tų diskusi
nių grupių yra ir lietuviškos 
žiniaskląidos atstovai. Bet ir 
vėl — gan abstrakti informa
cija, pradėta teikti tik šią sa
vaitę. 

Mes žinome, kad Lietuvių 
Bendruomenes krašto valdybą 
ir tarybą sudaro žmonės, ku
rie turi ir savo asmeninio, 
šeimyninio gyvenimo įsiparei
gojimus, tačiau vis dėlto ap
siimtos bendruomeninės rei
kalauja ir darbo, ir atsako
mybes, ir atskaitomybes, o juo 
labiau — informavimo. Nepa
kanka kai kurioms LB tary
boms prieš pat sesiją atsiųsti 
savo veiklos apyskaitą ir 
prašyti, kad laikraštis iš
spausdintų. Reikia nuolatinio 
ryšio su visuomene. Siūlome 
JAV LB XV tarybos sesijai 
daugiau dėmesio kreipti į tą 
ryšį ir jo priemone?-

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 
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.JURGIS JANKUS 

ROMANAS 
(Tęsinys) 

Kitam pasieny sėdėjo Jonas . Iš pat pradžių ten at
sisėdo ir tebesėdėjo. Kartais mačiau šnekantį su kuo 
šalia prisėdusiu, kartais taip sau besižvalgančiu. Da
bar žiūrėjo į mūsų pusę, ir aš negalėjau kaip niekur 
nieko išeiti su jo žmona. Negalėjau ir užtikrinti, kad 
tokio pašėlusio kvaitulio sukamas sugrįšiu kaip išėjęs. 

Tuo tarpu akis užkliuvo už Vytauto Leikaus, kuris 
prieš porą savaičių buvo įsigijęs motociklą. 

— Gal vėliau, — pasakiau išlaisvindamas ranką. 
— Matau Vytautą. Turiu jį pagauti , kol neišdulkėjo 
kur. 

Ji kreivai šyptelėjo, bet ranką paleido. 
— Tik neužsišnekėk amžinai. — dar pridėjo. 
Buvau girdėjęs, kad yra kažin kur universitetų, 

kurie priima ir pabėgėlius. Aš nežinojau ką daryti . 
Gulo kažin kokia apatija. Atrodė vis tiek ką bedary
tum niekam nebebus reikalinga. Vytautas buvo ki
toks. Pardavęs keliolika skardinių benzinu pasmar
dinto spirito, markių nešvaistė, bet tuoj nusipirko gerą 
motociklą ir dabar kažin kur ko dairėsi, stovyklon net 

retai beužsukdamas. 
J au seniau pašnekėdavom kad reikėtų pasidairy

ti, ar vokiečių universitetai priims pabėgėlius. Juk 
Lietuvoje pasvąjodavom, kad būtų gera pastudijuoti 
kur užsienyje, o dabar buvome užsienyje. Ruduo irgi 
artėjo. Nors vokiečiai ir okupuoti, bet jie ne tokie, kad 
visiškai sugniužtų. Mes mažiukai ir tai jų pačių oku
pacijos užgulti negniužom. Mokėmės, kodėl dabar tu
rėtumėm patys sugniužti. Jis jau žinojo, kad kai kurie 
universitetai rudenį tikrai dirbs, bet pabėgėlių krato
si. Poroj šnekėjęs, jie dar nežiną, ką okupacine valdžia 
darys. Okupacinei valdžiai tas visai nerūpi. Ji ir be tų 
smulkmenų turi daug reikalų. Nugirdęs, kad pietinėje 
Vokietijoj pabėgėliai galvoja atidaryti savo universi
tetą. Sako, kad, ten ir vokiečiai ne tokie kieti. 

— Ar turi kiek markių? — staiga paklausė. 
Markių dar turėjau, iš Lietuvos išsivežiau gerą 

pluoštą ir nebuvo kur išleisti. Nereikėjo, o dabar gali 
ir prireikti. Aš pats nieko nenujaučiau, bet jeigu Vy
tautas klausia, tai turbūt žino, kad reikės. 

Šnekėdamas vis žvilgterėdavau, kur Brigitėlė0 H 
šoko su nepažįstamų, turbūt iš kitur atvykusiu, bet 
visą laiką žvilgterėdavo į mano pusę. Tada tikrai nu
sprendžiau, kad čia vieta ne man. Pajutau, kad čia pa
silikęs nuskęsiu dar sunkiai neatspėjamam marma.e 
ir vargu ar kada nors iš jo beišsikapstysiu. 

— Išlekiu anksti. Kokią ketvirtą. Jeigu nori, te
kiam, — pasakė, ir aš net nepaabejojęs atsakiau, kad 
lekiam. 

— Tik ar nereikėtų iš stovyklos kokio popieriuko? 
— dar paklausiau. 

— Turiu, kad ieškau savo šeimos, bet ligi šiolei 
niekas neklausė. Bet palauk. Pašnekesiu. Susitvar
kyk. Ketvirtą, — ir nuėjo prie komiteto sekretoriaus. 
Juodu kiek šnektelėjo žvilgtelėdami į mano pusę ir 
išėjo. Išėjau ir aš: reikėjo savo daiktelius susidėti į pa
togų ryšuliuką. 

Taip, kaip sakė, truputį po ketvirtos ir išlėkėm. 
Kaip vagys. Visa stovykla dar tebemiegojo, Vytautas 
motociklą išstūmė pro vartus ir tik tada užsikūrė. 

— Nenoriu miegalių iš miego kelti. Tegu sau ra
miai ilsisi, — smagiai šūktelėjo per petį kai jau buvom 

gerokai palėkę pušynu. 
Kitą rytą Joną ir Kristiną palikom, mudu išsiren

gėm į kalną. Aldona užsitempė džinsus, apsiavė sun
kiais batais, kaip tik po akmenynus laipioti. Pažiūrėjo 
į mane, šyptelėjo: 

— Keista iš mudviejų kalniečiu pora. Galėjai Jono 
batus paimti. Gal būtų tikę. 

— Gal dar laikys ir tie. — atsakiau šypsniu. 
Važinėdamas niekada po kalnus nesikarstydavau. 

tai visada tenkinausi kasdieniškais miestiškais dra
bužiais. Teisybę pasakius, kitokių ir neturėjau. 

— Kiekvienas pasakys, kuris kurį veda, — dar nu
sijuokiau. 

Kristina irgi juokėsi, o paskum labai surimtėjusi 
perspėjo: 

— .Kai nueisite į viršūnę, su tokiais batais neik per 

arti prie krašto. O jeigu ir eisi. tai žiūrėk kur. Su jais 
lengva paslysti ir nuslysti. Paskum kaltins Aldoną, 
kad nustūmė, kaip tada aną mergaitę. 

Buvo nediduke. Ne nutukusi, bet apvali jaukiu ap
valumu. Veidas tebebuvo šviesus ir su duobutėm abe
juose žanduose, akys tamsiai rudos ir pilnos gyvumo. 
Man ji pasirodė jaunesne negu iš tikrųjų galėtų būti ir 
pagalvojau, kad Jonui visiškai galėtų pakeisti neuž
mirštamą Brigitelę. Ta irgi tryško panašiu gyvumu. 

Vėliau, kai jau buvome urlipę anapus miškų, tą 
pasakiau ir Aldonai. Pasakiau pusiau juokais, bet Al
dona nė kiek nesijuokė. Ji ne sykį apie tai galvojusi, 
net Jonui labai rimtai šnekėjusi, bet jis tebėra anos 
taip užkerėtas, kad per jos paliktą kvaitulio debesį 
nieko daugiau nebemato. Jono nuotaikos pavadinimas 
kvaitulio debesiu, mine man ir mano paties geidulio 
debesį, kuris kiekvieną syk) kilo. kai tik ji prisiartin
davo. Niekas už mane geriau nežinojo, kaip sunku 
buvo iš to kvaitulio išsinerti. Net ir po tiek metų su at
siminimu jis wd kartais sugrįžta. Jonui nepasakiau, 
net nė į tą pusę neužsiminiau, kas mane tada paskubi
no iš tos stovyklos bėgti. Ta pabėgimą Jonui buvo 
lengva paaiškinti: sužinojau, kad galiu tęsti mokslą. 
Per jį ir šiandien kitaip gyvenu. Tą kiekvienam lengva 
suprasti. Kitiems net sunku sugaudyti, kodėl jie patys 
tuos penkerius metus prarūdijo stovyklose, o dabar 
prakaituoja prie konvejerio ar net šluotą kur nors 
stumdo. 

i Bus daugiau I 



LIETUVOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 
In fo rmac i j a : 

N'.Maskaliūnienė, tel. 708-361-5128 
P.Ragienė, tel. 630-529-0955 atvyksta i Čikaga! 

Prezidento Valdo Adamkaus k o m i t e t a s maloniai kviečia visuomenę dalyvauti pokylyje pagerbiant Lietuvos 
Respublikos Prezidentą VALDĄ ADAMKŲ ir ponią ALMĄ, 1998 m. spa l io 18 d., sekmadienį Willowbrook 
Ballroom, 8900 S. Archer Rd., Wil low Springs , IL. 

6 v.v. kokteiliai 
7:30 v. v. vakarienė 

9 v.v. programa 

Stalai po 12 asm., auka $75 asm. 
Čekius išrašytus „President Adamkus Committe" siųsti: 

D.Bazienė, 9213 S.Keeler Ave., Oak Lawn, IL 60453, 
tel. 708-636-6021. 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
KILNAUS SUKAKTUVININKO, 
KILNUS GYVENIMO KELIAS 

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ 
Rugsėjo šeštą dieną sukako 

85 metai pedagogui, žurna
listui, grafologui, visuomenės 
veikėjui, ilgamečiui ambasa
dos darbuotojui Cezariui Sur-
dokui. 

Dosnus likimas suteikė man 
galimybe iš arčiau pažinti Ce
zarį Surdoką ir jo žmoną, poe
tę Staselę Šakytę. Šį pavasarį, 
lankydamasi Amerikoje, apsi
lankiau ir judviejų namuose. 
Skoningai, jaukiai, su meile 
sutvarkyti namai byloja, kad 
čia viešpatauja gėris ir gro
žis... Ilgą gyvenimo kelią abu 
nukeliavo, užaugino sūnų, o 
dabar rūpinasi savo anūke. 
Savo širdies šilumą jie dalina 
kiekvienam, pas juos atklys
tančiam. 

Šiandieną skaitytojams no
rėčiau priminti jubiliato Ce
zario Surdoko nueitą gyveni
mo kelią. 

Gimė jis Babrauninkų kai
me, Simno valsčiuje, Alytaus 
apskrityje. Baigęs gimnaziją, 
studijavo VDU teologijos-filo
sofijos fakultete, o vėliau Vil
niaus universitete humanita
rinių mokslų fakultete studija
vo sociologiją, istoriją, roma-
nistiką, pedagogiką, psicholo
giją. Pagrindinis dalykas buvo 
pedagogika-parašė diplominį 
darbą apie L. Ivinskj.« 

Iš savo studijų laikų jis pri
simena įdomias Z. Ivinskio, S. 
Šalkauskiu. A. Maceinos ir kt. 
paskaitas. Be paskaitų lanky
mo jis pradėjo dirbti žurna
listinį darbą. Kai prisimena: 
.,Dr. Dielininkaitis ir prof. 
Eretas pasiKvietė mane į Dar
bininką. Jie įteikė man 
plunksna. Kurios ir dabar iš 
rankų nepaleidžiu" Vėliau jis 
bendradarbiavo Pavasary, Vy
ru žygiui. -Jaunimu vadas. XX 

amžius. Kary ir kituose leidi
niuose. Nesvetimas jam buvo 
ir visuomeninis darbas — jis 
buvo pavasarininkų organiza
cijos pirmininku dalyvavo 
dainų šventės komisijose, ka
talikų veikimo centro vyriau
sioj valdyboj, buvo „Dzūkų" 
draugijos pirmininku, o V. 
Krėvė ir K. Petrauskas buvo 
garbės nariai. Nuo 1925 metų 
priklauso ateitininkų federaci
jai. Baigė karinę mokyklą. Vo
kiečių okupacijos metais pa
dėjo redaguoti laikraštį Kariūnas. 
Oficialus redaktorius buvo Vy
tautas Tamulaitis. Atėjus an
trai rusų okupacijai, atėjo ir 
nurodymas trauktis kartu su 
redakcija. Skaudus buvo pasi
traukimas — palikti tėvynę ir 
keliauti į nežinią. Pasiekęs 
Freiburgą, Cezaris Surdokas 
gauna darbą universitete, 
užsienio tarnyboje. Jis prisi
mena, kad, išvykus trumpam 
atostogų, įvyko lemiamas po
šūkis jo gyvenime. Jis susi
pažįsta su vokiečių grafologi
jos profesorium Kleins Hages, 
kuris visam gyvenimui uždega 
jį aistra grafologijos mokslui. 
Profesorius duoda nurodymus 
ką skaityti, kaip pačiam mo
kytis grafologijos. 

Prasidėjus bombardavimui 
Freiburge, C. Surdokas iš
vyksta į Kempteną, kuris yra 
Algos srityje. Čia jau buvo su
sibūrusi lietuvių bendruo
menė. A. Šešplaukis-Tyruolis, 
A. Kairys, Kolupaila, A. Ra-
džius ir C. Surdokas pradėjo 
dirbti švietimo, spaudos, lite
ratūros darbą. Jis pradėjo leis
ti laikraštį Alguuos baras. Štai 
ką prisimena Cezaris: „Iš pat 
pradžių, kai neturėjome tech
ninių galimybių, tai didelio 
formato lapą apklijuodavom 

„Pipirų ratelio" mažieji „pipiriukai" ir jų mamytes. Tai jaunos lietuves, kai kurios sukūrusios mišrias seimas, 
bet nuoširdžiai rūpinasi savo vaikučių lietuvišku auklėjimu ir bendravimu su lietuviais. Nuotr. G. Baluko 

straipsniais, iliustracijomis. Mindaugo šeštadieninę mo-
Tai buvo tartum didžiulis kyklą, kuri veikia ir dabar 
sienlaikraštis. Jis, be abejo, 
patraukdavo akį... Jame, kaip 
įprastame laikraštyje, buvo 
vedamasis, o taip pat straips 

Priklausė žurnalistų sąjungai, 
bendradarbiavo Aiduose, Drau
ge, Darbininke, Dienovidyje. 
Išėjus į pensiją, daktaro S. 

Praeitais metais Cezaris 
Surdokas buvo pakviestas į 
Lietuvą skaityti pranešimą 
LKMA suvažiavime. Jo tema 
— Rašysenos psichologija". 
Tai jau trečias platus moksli-

niai politinėmis, kultūrinėmis Bačjci0 kvietimu, dirbo Lietu- n i s straipsnis, parengtas gra 
temomis, buvo spausdinama vos ambasadoje Vašingtone, 
poezija, satyra, šaržai, buvo Daugiau nei 9 metai dirbta su 
iliustracijos. Vėliau tai perėjo 
į neperiodinį leidinį, spausdi
namą šapirografu. Dar buvo 
leidžiamas kasdieninis infor
macinis biuletenis Alguvos 
baro naujienos. Vėliau Algu
vos barą perėmė redaguoti 
poetas Aleksandras Radžius. 
O stovyklinis gyvenimas buvo 
judrus. Jsteigėm gimnaziją, 
sporto mokyklą. 

Alguvos baro įsteigimas, lei
dimas — buvo svarbus istori
nis įvykis. Kemptene buvo 
įkurtas žurnalistų būrelis. Ce
zaris Surdokas buvo išrinktas 

S. Bačkiu, vėliau S. Lozorai
čiu. 

Cezaris Surdokas buvo akty
vus ir amerikiečių visuome
niniame gyvenime — ketve
rius metus buvo Maryland 
valstijos tautinių tradicijų ko
misijos narys. Abu su žmona 
Stasele atstovavo lietuviams 
Amerikos Katalikų Bažnyčios 
200 metų sukakties minėjime, 
įvykusiame Baltimorėje. Ce
zaris Surdokas daugiau nei 25 
metus vadovavo Baltimorės 
BALFo skyriui. Daug nuveik
ta prasmingo ir reikalingo 

įvertinimas ir veiklos pripa
žinimas", — teigia C. Surdo
kas. 

> Vzans Surdokas. 

pirmininku. Jis bendradarbia- kilnaus darbo'. Vienas iš įdo-
vo Žiburiuose, gimnazijoje mių renginių, kai prisimena 
skaitė filosofijos įvadą. Laikui Cezaris buvo 40 metų BALFo 
bėgant, vienas paskui kitą veiklos paminėjimas. Tada ir 
pakėlė sparnus skrydžiui — buvo pagerbtas Lietuvos atsto-
už Atlanto. Savo geradarių vas Vašingtone — St. Bačkis, 
dėka, prof. Kolupailos ir dr. kuris išdirbo diplomatinėje 
Gridžiūno rūpesčiu, per Emi- tarnyboje 55 metus, o Lietu-
liją Railienę išrūpino Cezariui Vos pasiuntinybėje — 25 me* 
iškvietimą į Ameriką. Taip tus. Tada jubiliejinį seimą pa-
1949 m. pasiekta Amerika, gerbė prezidentas Ronald Rea-
Čia niekas nelaukė su pyra- gan, atsiuntęs laišką — svei-
gais — teko dirbti sunkius kinimą. „Tai išties svarus 
darbus. Gavus vieno kunigo 
rekomendaciją, kartu su poetu 
K. Bradūnu buvo priimti pjau
ti žolę kapinėse. Vėliau teko 
dirbti pagalbiniu darbininku 
krautuvėje. Ir tik laimingo at
sitiktinumo dėka gavo darbą 
spaustuvėje. Kaip jis prisime
na: „Ši spaustuvė leido moks
lines knygas ir žurnalus. 
Cia įsigijau ir akademinę pa
tirtį — taisiau tekstus iš 
graikų kalbos. Vėliau per
sikėliau dirbti į Vašingtono 
valstybinę spaustuvę ir visą 
gyvenimą praleidau joje, iki 
išėjimo į pensiją". Ši spaus
tuvė buvo Kongreso žinioje. 

Jis buvo aktyvus ir pedago
ginėje srityje — kartu su adv 
A. Leonu įsteigė Karaliaus 

fologijos tema ir spausdintas 
suvažiavimo darbuose. Štai ką 
sako pats Cezaris: „Kaip gali
ma atpažinti žmogų iš veido 
bruožų, eisenos, taip galima 
atpažinti iš rašysenos. Iš jos 
galim įžiūrėti aktyvumo, at
sargumo, lėtumo, atvirumo, 
uždarumo ir kitus charakterio 
bruožus. Rašysenos analizė — 
kaip rentgenologija. Sugebė
jimas įžvelgti rašiusiojo jude
sius ir supratimas jų charak-
tereologinės reikšmės yra me
nas ir mokslas, kuriam reikia 
ir pasiruošimo, ir gilaus žmo
gaus dvasinės prigimties su
pratimo". 

Cezaris Surdokas išvarė pla
čias vagas pedagogikoje, žur
nalistikoje, grafologijos mo
ksle. Visų jo nuveiktų darbų 
neįmanoma surašyti. Šiuo 
metu Cezaris Surdokas ren
giasi išleisti visus savo darbus 
atskira knyga — palinkėkime 
jam kūrybingų ir sėkmingų 
metų. Žaviausias gyvenimo 
metas yra ruduo: jame suspin
di darbai įvairiomis spalvo
mis. Cezario Surdoko gyveni
mo ruduo vienas spalvingiau
sių ir maloniausių. Gera būti 
su tokiais žmonėmis. 

KAPITALO (AKCIJŲ) RINKA TAI: 
1 įmonei — finansų šaltinis. 
2 Šalies ekonomikai — varomoji jėga. 
3. Investuotojai — galimybe uždirbti 
Mes dirbame Lietuvos akcijų rinkoje ir kviečiame Jus prisijungti! 
Nemokamos konsultacijos ir analitiniai tyrimai bei rekomendacijos: 
FMJ „Baltijos vertybiniai popieriai" 
Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos licenzija N'r. B027 
Adresas Gedimino pr. 80, 2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 2 31 38 36; • 370 2 31 38 35 
Mob. tel • 370 87 45373; t 370 87 96105 
Fax+370 2 31 38 40 
F.-mail tblsfeunet.lt 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PRALEISKITE 

ŠV. KALĖDAS LIETUVOJE! 
Specialios kainos skrydžiams iš įvairių miestų 

Baltimore. 
Chicago.... 
Cleveland 
Denver 
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Detroit 
Los Angeles 
Minneapolis 
New York „.• 
Omaha 
Orlando —.., 
San Francisco 
Tampa..... 

Prie bilieto kainos reikia pridėti 
turime spacialias kainas skrydžiams 
miestų. 

* * * 
Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins pigiausius 

bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 
* * * 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

$480.00 
$479.00 
$518.00 
$564.00 
$504.00 
$594.00 
$504.00 
$415.00 
$582.00 
$504.00 
$594.00 
$504.00 
mokesčius. Taip pat 
į Vilnių iš kitų JAV 

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

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

Jonas Šlapkauskas. 

Erikas ir Manus Berner Ii 
mokykloje. Lemonte. 

iko llietnvi$k:ii besimokančių klase Maironio 

DOVANA 
Atėjo į seklyčią" vyriškis. 

Pradėjus kalbėti, iškilo pagal
bos Lietuvai klausimas. Pa
galba Lietuvai yra plati ir 
įvairi. LB Socialinių reikalų 
taryba, be įvairiausios pagal
bos lietuviui žmogui Ameri
koje, turi kelis komitetus, ku
rie pagelbsti žmogui Lietuvo

je. Tai „Lietuvos Vaikų viltis", 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas ir „Lietuvos Parti
zanų fondas". 

Svečias sako: „Turiu tėvą, 
kuris nori padėti Lietuvos vai
kui". Po to pokalbio, praėjus 
kelioms dienoms, šeštadienį į 
„Seklyčią" ateina pagyvenęs 
žmogus su jauna moterim. Pa
sirodo, kad tai Jonas Šlap
kauskas ir jo marti. Jonas 
Šlapkauskas susirūpinęs ir 
nori padėti nuskriaustiems 
vaikams Lietuvoje. Tą rūpestį 
išreikšdamas, jis „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetui 
įteikė 1,000 dol. čekį. Šie pini
gai — ši didelė dovana nu
šluostys ne vienam nelaimin
gam vaikui skausmo ir nevil
ties ašaras, praskaidrins sun

kias gyvenimo dienas. Lietu
vos našlaičių vardu dėkojame 
Jonui Šlapkauskui už didelę ir 
dosnią auką. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 Wesi 71st St., 
Chicago, IL 60629. 

. Birutė Jasai t ienė 

* įsigaliojus Valstybinių 
socialinio draudimo pensijų 
įstatymo kai kurių straipsnių 
pakeitimui, valstybė privalo
mu socialiniu draudimu draus 
motinas (tėvus), auginančius 
vaikus, įskaitant draudimo 
stažą. Įstatymo projekte pri
valomuoju valstybiniu sociali
niu draudimu pagrindinei 
pensijai gauti numatyta 
drausti ir tradicinių, valstybės 
pripažintų, religinių bendruo
menių bei bendrijų dvasinin
kus. Kasmet iš valstybės biu
džeto tam planuojama skirti 
apie 50 mln. litų. Projekte nu
matyta slaugos priedą slaugy
tojams mokėti nepriklausomai 
nuo gaunamų pajamų arba 
pensijos. Iki šiol slaugos prie
dą galėdavo gauti tik dirban
tys, slaugantys vaiką tėvai. 

(Eltai 

http://tblsfeunet.lt


IŠ KULTŪRINIŲ ĮVYKIŲ 
VILNIUJE 

STASE E. SEMĖNIENĖ 

Atsiradus į Vilnių birželio 
30 d., teko skubiai ieškoti Lie
tuvos operos ir baleto teatro 
kasoje užsakytų paliktų bi
lietų į kitos dienos — liepos 1 
d. — tarptautinę baleto žvaigž
džių šventę. Renginio globė
jos — Alma Adamkienė ir ba
lerina — legendinė Maja Pli
seckaja. Nelengvai teko tuos 
pakvietimus susieškoti, bet, 
anot rusų tautoje dažnai var
tojamo posakio: su liežuviu 
nuvažiuosi iki Kijevo — paga
liau bilietais buvo apsirū
pinta. 

Kur eisi — savus rasi 

Vėjo draikomoje milžiniškoje 
iškaboje rūmų pastogėje skel
bė „benefisą" balerinai Neli 
Beredina. 

Vilniaus šviesuomenė — 
kultūrinių renginių rėmėjai — 
gausiai sugužėjo į pilną 
teatrą, nors bilietų kaina 
j iems ir nelabai patiko — 80 
Lt. (amerikiečių kišenei — tai 
niekis! Už 20 dol. JAV^se 
sėdėtum pačioje palėpėje). Pu-

.blika panaši į Čikagos, kur į 
Lyric operos rūmus vieni atei
na deimantais ir smaragdais 
apsikarstę, o kiti — mėlynom 
kelnėm („džinsais"). Klegė
j imas, pažintys, išgėrimai prie 
baro ir pasivaikščiojimai „ra
tuku" fojė. Čia ir mes pasi-
maišėm po kojom Mildai Len
kauskienei ir dr. Vitalijai Va-
saitienei, kuri rūpinosi Čika
goje bilietų užsakymais į šį 
renginį. 

Vargas gaisro metu 

Viduje teatras moderniškas, 
gražus, erdvus (tačiau telpa 
£ik 1,500 žiūrovų), nors ir ne
prilygsta Vienos, Paryžiaus, 
Londono, Milano teatrų gro
žiui, Čikagoje gaisrininkai jį 
uždarytų pačią pirmą atidary
mo dieną (ir vėl toji nelemtoji 
sovietiška statyba!). Gaisro at
veju, tikri spąstai! Visos 50 
sėdynės nuo sienos iki sienos 
tęsiasi be jokio tako per vi
durį- Taip pat nežmoniškai 
nepatogu, kai vidury sėdintį 
žiūrovą turi praleisti sukilę... 
24 sėdintieji. O tų laiptelių, 
laiptužėlių ir nesenam žmogui 
pavojingi ne vien patamsėję... 

Užtat rūtos šakelė uždan
goje nušvito laisvės, tėvynės 
meilės, sodžių jaunimo dainų 
simboliu. Ne vien akys 
džiaugsmu šokinėjo, bet ir au
sys sugėrė Lietuvos himno 
žodžius, kaip tik ypatingais 
atvejais tebūna. Tai reiškė, 
kad atsilankė tautos preziden
tas . Ir iš tiesų ložėje, ąžuolo 
tiesumu išsitiesęs, stovėjo Val
das Adamkus, o šalia jo lino 
spalvos galvutė — Alma 
Adamkienė. 

Šoka pasaulio 
garsenybės 

• 
Koncertą pravedė šaunuolių 

pora — LTV žvaigždė Sigita 
Stankevičiūtė ir garsus mu
zikologas Viktoras Gerulaitis. 
Pranešėja aukšta, jauna, liek
na, daili ir elegantiška vaka
rine suknele apsirengusi, at
rodė, kaip kino aktorė, o dikci
ja — profesionali. Tik kai kam 
užkliuvo jos po pertraukos 
rūbo pakeitimas, esą, parodė 
„blogą skonį". Čikagon atvyku
si iš Lietuvos, viena estrados 
dainininkė pakeitė sukneles 
scenoje pec vieną vakarą tik... 
4 kartus. Ir kas gali tvirtinti, 
kad Lietuvoje vargas? 

Labai šiltai buvo publikos 
sutikta japonė Yomiko Take-
shina su prancūzu Stephan 
Daile. Abu baleto šokėjai tarp
tautiniame Serž Lifar baleto 
konkurse praeitais metais 
laimėjo 1-ąją premiją ir spe
cialų prizą, kaip geriausia 

konkurso pora. Kita publikos 
favoritė buvo čekė Daria Kli-
mentova, gastroliavusi po visą 
pasaulį, o dabar yra Anglijos 
valstybinio baleto prima bale
rina. Josios tėvynainis, Čeki
jos valst. teatro solistas, Ru
dolfo Nurejevo premijos lau
reatas Stanislav Fėčo puikiai 
atstovavo savo tautą nuosta
biu šokiu. Mums, lietuviams, 
maloniausia buvo stebėti lie
tuvių kilmės artistą Gediminą 
Tarandą su Olga Pavlovą — 
abu Rusijos imperijos baleto 
solistai. 

Special iai s u k u r t a s 
„Bolero" 

Ir taip daugelis Lietuvos ba
leto žvaigždžių džiugino savo 
menu gerai nusiteikusią pub
liką, šokdami klasikinius Mi-
chail Fokino, Mariaus Petipa, 
Antano Dolino kūrinius, o taip 
pat ir šiuolaikinių choreografų 
George Balančino, Rolano Pe-
ti, Kenneth McMillan bei kitų 
kompozicijas. 

š iame koncerte su žiūrovais 
atsisveikino baleto solistė Neli 
Beredina. J i daugiau, kaip 20 
m., garsino Lietuvos baleto 
meną tėvynėje ir užsienyje. 
Šia proga Lietuvos baletmeis
teris Jurijus Smoriginas 
sukūrė specialiai šiam vaka
rui M. Ravelio „Bolero", skirtą 
jai. J i šoko su ilgamečiu savo 
partneriu scenoje Petru Skir
mantu. J is buvo koncerto ini
ciatorius, meno vadovas ir re
žisierius. Galėjome pasigėrėti 
puikiu Lietuvos nacionalinių 
(taip vadinasi!) simfoniniu or
kestru, kuriam dirigavo mae
stro Juozas Domarkas. 

Pabaigoje koncerto, „kalti
ninkę" Nelę Beredina scenoje 
apipylė gėlėmis — puokštė
mis, vazonais, žiedų krep
šiais... Ir stovėjo ji vidury, kaip 
skulptūra, lyg kvepiančių įvai
riaspalvių gėlių lysvėje. Pasi
baigė puikus kultūrinis ren
ginys, kuris, Juozo Keliuočio 
žodžiais, buvo „tikroji kultūra 
savo gelmėje turi būti vidaus, 
širdies ir sielos kultūra. 

Pokyl is teatre 

Renginio globėjos — Plisec
kaja kažkodėl koncerte visai 
nepasirodė, o Alma Adam
kienė su prezidentu po per
traukos irgi pranyko. Kuždėjo 
gandai, kad prezidentienė 
išėjo dėl sužeistos kojos, o kiti 
„filosofavo", kad prezidentas 
išskubėjo dėl kun. Ričardo 
Mikutavičiaus dingimo (kiek 
tos tiesos — nežinia — nes 
pastarasis dingo dieną prieš). 
.Neteko atpažinti iš anksto 

spaudoje skelbtų, kad daly
vaus vyriausybės, Seimo na
rių. Nesimatė Landsbergių. 
Nebuvo nė Vagnoriaus. Užtat , 
kaip amerikiečiai sakytų, „te
ko garbė" „patrinti pečiais" su 
Nijole Vagnoriene, akiniuota, 
dekoltuota ponia. 

Širdis nudžiugo, kai pasvei
kino buvusi čikagietė, dabar 
floridietė, malionioji solistė 
Roma Mastienė. Prisiminėm. 
kai kartu skridome su 185 
čikagiečiais, vysk. V. Brizgio 
organizuota ekskursija, į Ro
mą lietuvių koplyčios Šv. Pe
tro bazilikoje šventinimą, o su 
garsiuoju maestro J. Domarku 
supažindino GT International 
kelionių bendrovės viršininkė 
Lietuvoje Rūta Domarkaitė — 
Pauperienė. Tik neteko „iššni-
pinėti" ar jie giminiuojasi. 
„Drauge" buvo skelbta, kad 
vaišes surengs „vienas pra
bangiausių restoranų Lietu
voje „Stikliai", bet jas paruošė 
Operos kavinės vadybininkė 
Regina Rakštienė, kurią teko 
pažinti per GT International 
kelionių bendroves pirm. Algį 
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Tarptautinėje baleto žvaigždžių šventėje, skirtoje Nele: Beredinai, liepos 
1 d. vakare Vilniaus Operos ir Baleto teatre šoko Krist::ia Kanišauskaite 
ir Vitalijus Vološinas. Nuotr. Eltos 

MUZIKOS FESTIVALIŲ AIDAI 
TĖVYNĖJE 

P. PALYS 

Ši vasara Lietuvoje buvo 
bene pati turtingiausia įvai
riais muzikos festivaliais, bei 
kitais muzikiniais renginiais. 
Vieni iš jų nauji, o kiti jau ge
rokai įsitvirtinę. Malonu juos 
pasekti ir pasidžiaugti jų 
našia veikla. 

„DRUSKININKU 
VASARA — 98" 

J au antra vasara, Muzikų 
rėmimo fondo pastangomis. 

Grigą. Ir vaišėse tedalyvavo 
per 200 žmonių. Pokylio kaina 
lietuviams irgi „per daug ' — 
200 Lt. asmeniui. 

Mažas p a s a u l i s 

Mano palydove vilnietė. N. 
Beredinos draugė, supažin
dino su balerina. Malonu buvo 
pakalbėti su japone Y. Tahe-
shina. Dar lieknesnė ir tra
pesnė kaip scenoje, lyg porce
lianinė Dresdeno lėlė, ji visa 
švytėjo Tolimųjų Rytų peršvie
čiamu grožiu. Žavi ir kultū
ringa, išreiškė labai daug 
simpatijos lietuviams ir Lietu
vai. Matomai nustebo bei pra
džiugo girdėdama, kokį ne
užmirštamą įspūdį čia rašan
čiai paliko Kijoto kultūrinis 
gyvenimas ir Auksinis paviljo
nas, Kamakura su milžinu 
Buda. Tokijo su „kulkos (grei
tumu) traukiniu", Osaka, 
Hirosima... Ir Balzeko Lietu
vių kultūros muziejus turi Ja
ponijoje savo narių, dosniai re
miančių muziejų, užsisakan
čių „Encyclopedia Lituanica", 
taut . lėles, net šiaudinukus. 
ir kurie domisi bei žavisi lietu
vių kultūra. O jos palydovas 
— jaunas, gražus brunetas 
prancūzas, kreipėsi į šias ei
lutes rašančią: „Mes atskri
dome tuo pačiu lėktuvu". 
„Negali būti0'" „Argi nesėdėjote 
lėktuve dvi valandas dėl au
dros?" Koks mažas pasaulis! 

Grįžtant su palydove į vieš
butį, dalinomės įspūdžiais, 
pakilusia nuotaika įvertinda
mos aukšto lygio kultūrinį 
renginį. Ir išgyvenau prisimi
nimą kadaise. Lietuvos žy
dėjimo laikais, parašytais pra
našingais Antano Smetonos 
žodžiais: „Ką sukuria meni
ninkas ar mokslininkas, tai 
eina iš kartos į kartą, tai nie
kuomet nesensta, tai lieka 
amžina'" 

Druskininkuose suorganizuo
jamas Smuike muzikos festi
valis „Druskininkų vasara — 
98". Kartu su juo jau treti 
kartą vyksta ir Smuiko muzi
kos meistriškumo kursai. 

Meistriškumo kursuose, gim
nazijose, konservatorijose ir 
muzikos akademijose studi
juojantieji jaunieji smuikinin
kai, iki pietų, garsių muzikų 
profesorių padedami, tobuli
nasi smuikavimo mene. Kiek
vieną vėlyvą popietę, gausiai 
susirinkusiai publikai jie kon
certuoja Druskininkų bažny
čioje. Jiems buvo suteikta ga
limybe pasirodyti ir keliuose 
vakariniuose koncertuose, ku
riuose jie koncertavo su sve
čiu, vienu žymiausių latvių 
smuikininku. Latvijos J. Vito-
lio muzikos akademijos profe
sorium, Juriu Švolkovskiu. 

Kiekvienos festivalio dienos 
vakarai buvo skirti muzikos 
profesionalams. Mokymo cen
tre ..Dainava', per tris vaka
rus vyko smuikininko Vilhel
mo Čepinskio koncertai, sana
torijoje „Lietuva", kartu su so
liste R. Maciūte, koncertavo 
M. K. Čiurlionio kvartetas, o 
senatorijoje ..Nemunas", kartu 
su klarnetininku A. Taločka 
— kvartetas ..Chordos". 

Kadangi -iais metais yra 
minima Adomo Mickevičiaus 
200 metu gimimo sukaktis, jo 
poeziją lietuuų ir lenkų kalba 
koncertų metu skaitė aktorius 
L. Noreika. 

Per visą festivalio laikotarpį 
(rugpjūčio 2-9 d.) vyko 16 įvai
rių renginių Vienas festivalio 
tikslų buvęs -katinti kompozi
torius daugiau kurti muzikos 
vaikams —punimui . 

„MUZIKINIS 
RUGPJŪTIS P A J Ū R Y J E " 

Klaipėdos muzikinio teatro 
vadovo dirigento Stasio Do
marko rūpesčiu, Klaipėdoje 
įvyko operos ir simfoninės mu
zikos festivalis „Muzikinis 
rugpjūtis pliūryje". Festiva
liui buvo pa-irinkta prancūzų 
muzika, aprėpusi įvairias epo
chas ir kryptis. 

Festivalio "engimai vyko ne 
tik Klaipedue, bet ir Nidoje 
esančiame kultūros centre 
„Agila", Ju' ikrantės „Atžaly
no" kieme ir Palangos vasaros, 
koncertų e^'.adoje. 

Festivalyje dalyvavo Mažo

sios Lietuvos simfoninis or
kestras (vyr. dirigentas Stasys 
Domarkas), S. Sondeckio va
dovaujamas Lietuvos kameri
nis orkestras ir Kauno muziki
nio teatro trupe pastačiusi Ch. 
Gounod operą „Margarita" 
(„Faust"). 

Patys festivalio šeimininkai 
— Klaipėdos muzikinis tea
tras paruošė net tris premje
ras. Pirmoji — baleto t r ipt ikas 
(„Artisto gyvenimas", „Sire
nos" ir „Bolero") pagal H. Ber-
lioz „Fantastinę simfoniją", C. 
Debussy „Noktiurną" ir M. 
Ravel „Bolero". Pagrindinius 
vaidmenis atliko E. Špokaitė, 
M. Baužys ir N. Beredina. An
troji premjera — G. Bizet ope
ra „Carmen". Dirigavo J . Do
markas, Carmen — I. Lina-
burgytė ir A. Zubaitė, don 
Jose — V. Noreika, Eskamilijo 
— A. Kozlovskis. Trečioji 
premjera — A. Honeggerio 
mistinė oratorija „Žana d'Ark 
an t laužo". Šios oratorijos pa
statyme dalyvavo jauni meni
ninkai. Režisavo Klaipėdos 
universiteto dramos režisūros 
magistrantas Ramūnas Kaub
rys. Žanos vaidmenį atliko I. 
Milkevičiūtės dainavimo kla
sės absolventė mecosopranas 
Žaneta Sabutytė, dirigavo 
Klaipėdos muzikinio teatro 
chormeisteris Vladimiras Kon-
stantinovas. 

Festivalis buvo užsklęstas 
nemokamu koncertu Klaipė
dos Jono kalnelyje. Koncerte 
iš t raukas iš operų dainavo 
Lietuvos teatrų solistai. 

Festivalio vadovas S. Do
markas kalbėjo: „Šis festivalis 
— tai pirmas mėginimas su
telkti miesto ir šalies muzikus 
rimtam ir intensyviam darbui 
vasarą. Kartu tai pirmas ban
dymas sudaryti pajūryje poil
siaujančiam žmogui galimybę 
rinktis ne vien į pramoginio 
pobūdžio renginius. Šia švente 
siekiame kelti regiono pres
tižą, turt int i miesto įvaizdį". 

GEDIMINO ORDINAI 
Liepos 6-ąją, minint Min

daugo karūnavimo — Lietu
vos valstybės dieną, Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
už nuopelnus Tėvynei Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino 2-ojo laipsnio ordinu ap
dovanotas Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas Tam-
kevičius, o 3-ojo laipsnio ordi
nu — Telšių vyskupas Anta
nas Vaičius ir Vilkaviškio pa
rapijos klebonas dek. kan. Vy
tau tas Gustaitis. 
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Rimties valandėlė 

DABAR LAIKAS VEIKTI 
Šį sekmadienį, pateikdama 

Jėzaus palyginimą apie tur
tuolį ir elgetą Lozorių ir ko jie 
susilaukė po mirties. Bažnyčia 
kviečia mus atkreipti dėmesį, 
kaip mes gyvename dar šia
pus amžinybės. 

Evangelijoje (Luko 16:19-31/ 
Jėzus šį palyginimą pasako 
fariziejams, kurie yra pana
šesni į Jėzaus mokinius, negu 
pamanytume. Jėzus į juos la
bai dažnai kreipiasi. Tai 
reiškia, kad jie nuolat buvo su 
juo keliaujančių žmonių bū
ryje. Fariziejai buvo reformuo
jant i grupė žydų visuomenėje. 
Pamatę, kad Šventyklos kul-

. tas nutolo nuo paprastų žmo
nių, fariziejai rado būdus 
padėti j iems praktikuoti savo 
tikėjimą. J i e kasdieniniame 
gyvenime skatino įvairius pa
pročius, kurie padėtų žmo
nėms prisiminti savo pašau
kimą būti Dievui pašvęsta 
tauta M pagoniškos graikų-ro-
mėniškos kultūros dominuoja
mame pasaulyje. 

Kadangi Jėzus atėjo, skelb
damas „Viešpaties malonės 
metus" ir kad vargdienių yra 
dangaus karalyste , daugelis 
fariziejų juo susižavėjo ir tapo 
tikrais Jėzaus mokiniais, ku
rie nuoširdžiai kvietė Jėzų į 
savo namus ir, po jo mirties, 
net pasirūpino jo palaidojimu. 
Mokslininkai mano, kad grei
čiausiai ir pats Jėzus buvo fa
riziejų auklėtinis ir kad jis 
kritikavo ne visus, bet tuos, 
kurie veidmainiškai laikėsi 
papročių, nesistengdami vyk
dyti Dievo valios — nesirū
pindami į vargą patekusiais 
žmonėmis. 

Palyginimą apie turtuolį ir 
elgetą Lozorių Jėzus taiko 
padoriems žmonėms, kurie 
sunkiu darbu ir nuosaikiu gy
venimu neblogai apsirūpino; 
žmonėms, kurie nemažai pri
sideda ir prie savo sinagogos 
išlaikymo ir palaiko visas doro 
visuomeniško gyvenimo for
mas. Kaip visada savo palygi
nimuose Jėzus šiek tiek perde
da aplinkybes, kad išryškintų 
pamokymą. Šiuo atveju jis pa
brėžia kontrastą tarp turtuo
lio, kuris rengėsi brangiau
siais drabužiais ir, „kasdien 
ištaigingai puotaudavo", ir 

Šv .lono bažnyčioj- Vilniuje didysis altorius Nuotr Kitos 

prie jo vartų gulinčio, votimis 
aptekusio, elgetos, kuris „troš
ko numarint i alkį bent trupi
niais nuo turtuolio stalo, bet 
tik šunes atbėgę laižydavo jo 
žaizdas". 

Nors gyvenime galėjo atro
dyti, kad turtuolis Lozoriaus 
nematė, bet po jų abiejų mir
ties, pasirodo, kad Lozorius 
net jo vardą žinojo. Po mirties 
„atsidūręs pragaro kančiose", 
turtuolis pakėlęs akis pamatė 
elgetą Abraomo prieglobstyje. 
Tada jis atsiminė, kad jis, 
kaip ir Lozorius, priklauso 
Dievo per Abraomą išsirink-
tajai tautai ir tad kreipiasi į jį: 
„Tėve Abraomai, pasigailėk 
manęs... atsiųsk čionai Lozo
rių", kad šis palengvintų kan
čias. 

Bet Abraomas j a m priminė, 
kad gyvenime ignoruodamas 
Lozorių ir kitus varguolius, jis 
sukūrė neperžengiamą prara
ją ta rp jų ir savęs ir dabar jau 
nėra kaip jos peržengti. Tuo
met turtuolis prašo, kad Lo
zorius būtų pasiųstas bent jo 
brolius įspėti, nes j e i kas iš 
mirusiųjų nueitų pas juos, jie 
atsiverstų". Bet Abraomas pa
sakė tiesą, kur galioja ir apie 
Jėzų, prisikėlusį iš mirties: 
„Jeigu jie neklauso Mozės nei 
pranašų U.y., Šventojo rašto ir 
jį perduodančių tikėjimo mo
kytojų), tai nepatikės, jei kas 
ir iš numirusių prisikeltų". 

Ir mes iš savo patirties ži
nome, jog, kai per giliai įklimps
tame į materialinį gyve
nimą, pasidaro sunku ir Baž
nyčios pamokymų klausyti, ir 
rasti jėgų ir laiko prie savo 
vartų gulinčiais lozoriais rū-
ointis. Bet esame įspėjami, 
kad laikas mažinti prarają 
tarp varguolių ir savęs yra da
bar, kol jie yra arti mūsų. 

Pi rmame skaitinyje prana
šas Amosas (AM 6:1, 4-7) 8-me 
šimtmety prieš Kristų, pana
šiai kaip Jėzus fariziejams, 
pasako tiesą, tiek Izraelio 
Šiaurines karalystės didikams 
Samafijos kalne, tiek ir Pie
tinės karalystės vadovams 
Siono kalne, Jeruzalėje. Jie, 
prabangiai gyvendami, gu
linėdami ant dramblio kaulu 
inkrustuotų gultų, arfomis 
skambindami, kūrė ir giedojo 
(su panieka Amosas jiems sa
ko „rėkaujate") šventas gies
mes, įsivaizduodami, kad jų 
kūryba prilygsta Dovydo psal
mėms. 

J i s juos įspėja, kad jie turė
tų susirūpinti, kodėl ir kaip 
pražuvo viena iš Izraelio gen
čių — Juozapo — ir pagalvoti, 
kaip jie patys galėtų apsisau
goti nuo panašaus likimo. 
Kalbėdamas Izraelio pranašų 
tradicijoje, Amosas reikalavo, 
kad jie rūpintųsi negalinčiais 
apsirūpinti — našlėmis, naš
laičiais, elgetomis. Bet maty
damas, kad jie verčiau nori 
patogiai gyventi, ignoruodami 
neteisingumą šalyje, jis tegali 
j iems pasakyti, kas jų laukia: 
„Todėl jūs išeisite dabar į 
tremtį visu tremtinių prie
kyje". 

Šv. Paulius pirmame laiške 
Timotiejui (1 Tim 6:11-16) ra
gina jį (taip pat ir mus, Kris
taus sekėjus) siekti „teisumo, 
maldingumo, tikėjimo, meiles, 
ištvermės, romumo". J is pri
mena jam, jog savo pašaukimą 
vykdyti Tėvo valią, kuriant 
žemėje dangaus karalystę, Jė
zus išpažino, net prieš Pilotą, 
kuris turėjo galią jį nuteisti 
mirčiai. Ir tuomet Paulius 
drąsina ir Timotiejų, ir mus. 
kad be baimes galime vykdyti 
savo tikėjimą, nes. kai Jėzus 
ant ra kartą ateis, pasirodys jo 
teisingumas ir šlovė. 

Aldona Zailskaitė 
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DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 26 d.? š e š tad ien i s • D i d ž i a u s i o s istorijos tra
gedijos įvyks ta ne kai te isybė 
kovoja s u nete i sybe , bet kai 
v iena te i sybė stoja kovon 
prieš kitą. 

Henry Kissinger 

• Tebūna š i lumos tavo led-
n a m y , alyvos tavo žiburyje ir 
ramybė tavo sieloje. 

Eskimų priežodis 

. "-". R. ^...KI.JLII i f T w 

MomcseoRi 

A U T A 

AMERICAAr Tt^1^V N ^ R O A D ' I N O 

MAIN OFFICE 
(CLOSED ON SUNDAYS) 

4801 W. PETERSON AVE., SU1TE 618, 
CHICAGO. IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

^/ASA^OS I&&3MOS 
Ry$a . 
Kijevas 
Lvovas 

Į hlinskas 
> Vilnius 

Maskva 
St. Peterburgas 

Keliaujant 

ten ir atgal 
$590 
$580 
$580 
$580 
$560 
$620 
$600 

į vieną pusę 
$390 
$415 
$415 
$390 
$380 
$420 
$400 

1998.11.1 -19993.17 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL. 773467-0700. 

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

TEL. 773489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE.. 

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

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, EL 60632. 

TEL. 773-838-8888. 

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

NILES 
9509 N.MILWAUKEE 

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

Absolutely Rositiv«hf* 
L A S T '98 BloiAi-Out! The 

No sane offer will be refused on al l remaining '98's! 

N e w 1998 Civic DX 
t per month* 

r 3 6 TIO. iease 
s2244 due at Iease signing 

N e w 1998 Civ ic D X 3 Ooor 
N e w 1998 Civ ic D X C o u p e 
N e w 1998 C iv ic D X S e d a n 

NEW 1998 ACCORD LX 

per month* 
' 36 mo. Iease 

'•2344 due at ':ease signing 

per month* 
' 36 TKD Iease 

-2598 due at :ease signing 

•Air «Auto "Front disc brakes *2 2 liter fuel injected engine 
•Body s«2e moldrng »Dual airbags •Stereo/cass. 
• Remc-te trunk release «Power Windows & Locks 

NEW 1998 PASSPORT LX 4x4 

o r 

•Stereo/Cass «Air »Power Mirrors »AHoy VVheds 
•Sectnc Rear Defrost »ABS Brakes •Doal Airbogs 
•Cruise "Povvcr Lccks •Trft 

O^^^UsedCars 
• 150 -Point Mechonical * Appoorance lnip*rhon 
•Backed by o Honda 6 / 7 2 "p)o«" l i m i t e VVorr-»nty n satirm s i 

A u t o Air Oo*"icl*ti 

Hmm 98 Olrit Aurom 
\4oo*- -̂ oof *-*eatec ^-"etN"* '-n 4 * M-»M Cr>rom> Wh«tHs Sos* 
Autofcw-r^ PVq 
Orifinal LHt S39,S3S . . . N<>w*33,995 
"M Honda hccont LX 

OUR USED CAR LOT IS JUST 
AROUND THE CORNER AT 

8 8 3 3 WAUKEGAN RD. 

BS Honda Civic IX 4 Dr. 
AutC A ' ruH ^Ov^r 
' •7 Chevy Camare Cetrvert. 

Kr, i - Cassme I w-..«dows 'Locks . | Autr, 
• 7 Mazda Pratašą 

-SS t o n U 2.5 Premta-n 
£..- ^^••NC- '• Tt»-,or S i ' ''OO* LoKJ-?<1 . 

96 Handa Accnrd f XI 

96 Hondk Hceotrt IX 
4 D o o r S tO CNjO.i,*' frcvml 
'SS Honda Civic 
Air Oyy*w*Q Cassette 
95 Honda Civic IX 

A j ' c T'ans Law M-^s 6 to r.!>oo*-.c f -o-t 
96 0o*Jg« IntropitC 

A-r Auto ^OW*M- A'-<v>ws/i-ocks Alio-.-V\'S«cK * 
15 Honda Odyssey Van IX 

A>r Auto Sur 3 ^ ' '""o^c A':xj0^3''*..c-.k9 
'S5 Honda Accortj ^ _ — p-ąę^aa, 
3 t o c^oo»e ' rom start ing o: t 1 i l f l f 3 
S5 Mazda Miata Ceovertibio s _ O O 0 5 

* 1 7 . - 4 9 5 
• 1 3 , 6 9 5 
• 1 6 , 4 9 5 
' 1 0 . 4 6 5 
• 1 7 . 9 9 5 
M 6 . 9 9 5 
• 1 3 . 5 9 5 
• 1 2 . 9 9 5 
• 1 2 , 4 9 5 
• 1 0 . 9 9 5 

1 3 , 9 9 5 

84 Handa Praluda V-fceh 
.eaT^e' 'nxer"y Sun Roof uoed**d 
'03 ToyeU Tercel 
Air Auto T ra rs , - . 
B2 r-ord Eiplorar 4*4 XtT 

Loaced -ow N/>lo»3ff 
' • 2 Lincoln I m m Gar 
S" " C r y v M "I"op Al' Pc<wBf 
»2 Honda Acconl IX 

A»r. Au?c c j f P&**!* 
•S2 Mitsubishi Bąlant 
A;f A-j*o . cuH Povver 
"92 Nissan Statos 
A>-. S"*nso C«ss«ttff 
'92 Ford Thundsrtilrfl 
Air . A:jto . cuit ^osver 
'SI Oadga Shadonv 
V«!T, CU»!>-
' t 0 Toyota Camry 
A.r Auto E>ower Wir ,oows/Door Locks 

'SS Honda Nocard IX 

• 9 WU7d. MPV Van 
V-6 AK _o-K*e<3 
89) Rnvrcuf 

A-r Auto Ste"»0 
'BS NbMan Sontra Waoon 
Aute "ran«trrws!i*o'i -jke Ne^*/ 

A K S^***0'C»S'Vfa* Surrv^*-
SS Suzuki Sidokidi 

Auto Transfru»»ton A»r Co«<fctor.inq. Chaon 

St«*-*o C«s* cactory Eouoopyi ABo> Whe*Ms " 8 . 9 9 5 Fu'jy Loc>o>»d 

W E WILL G E T Y O U A P P R O V E D ! 
24 Hr<, / n.tys 888 750 AUTO (2886) 

rsdfl aacsstar Caajvsrsisn Van 
• Š S C n ^ y C l H J v . t t . 
Fu>y cactory Equ<ooed ^WSo*p>s«*e So^scan 

• 6 . 9 9 5 
• 1 3 . 9 9 5 

• 5 . 4 9 5 
• 1 0 . 9 9 5 

• 8 . 9 9 5 
• 7 , 2 9 5 
• 5 . 4 9 5 
• 4 , 9 9 5 
• 3 . 9 9 5 
• 2 . 9 9 5 
• 4 . 9 9 5 
• 3 . 9 9 5 
• 3 . 4 9 5 
* 2 . 9 9 5 
• 2 . 9 9 5 
• 3 . 4 9 5 
• 2 . 4 9 5 

* 9 9 5 
• 4 9 5 

'Acd ••afse \«± t«MM ar>d dcr. sw> Lesse 'or 36 mos »•' 12.000/yr 15c'mile m excess Opton to pu'chose at iease end Passpoo 
LX $14 837 Civic DX S7818 Accord LXS13.289 »Up to 36 mos on select n«v« models to Ouetified buyers 

S900 IV. Dompst&r 
(847) 965-7070 

Just east of 
Hariem Ave 

M f 9am-Bam • Sat Sam-Som 

Iš parodos-mugės „Moters projekuis 98 hLauno Kūno kultūros institute 
birželio viduryje Nuotr. Eltos 

alls to LITHUANIA 
$0.46 per/min 

nomonth>ychatBt«,iK>nss t̂otawathy«ircufTsitf 
tny thns; grsst rast* to Ihs isst of tht wortd 

For information call AOF International: 

1-800-449-0445 
I š n u o m o j a m a s 

a p š i l d o m a s 4 k a m b. 
1 mieg. butas 67 & Kedzie 

apyl. $355 į mėn.+^ecurity". 
Tel . 773-778-1451 

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

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

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

ABSOLLTE HOME 
EvtPROVEMENT Co. 

ieško patyrusių dažytoju, tapetų kli-
juotojų ir dailidžių medžio darbams (car-
penters). Darbas šiauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose. TeL 847-831-1901. 

J a u n a v e d u s i ų p o r a ieške 
darbo. Gali prižiūrėti senus 
žmones, gali dirbti ūkyje, ir 

gyventi kartu. 
TeL 773-202-0868 

N e b r a n g i a i i š n u o m o j a m i 
2 a t s k i r i k a m b. moterims, 
kurios būna savaitgaliais. 

Kreiptis n u o 10 v.r . 
teL 773-376-6051 

M r į per minute 

" • * * T Anytime 

to LITHUANIA 
Low Rates also: 

• Wrthin most statės & U.S. 
• To Other Countries 
• From most countries to 

ANYVVHERE 
16 monthfy fee - Usually 

Six second bilting 
Friend/y service 

VISO GERO 

MARKETEL 
ToltFre* 1 -888-734-1910 
310-W«57» • r«310-3SS4449 

828-11 m St., #3 
Santo Monieo, CA 90403 
marketel@ix.netcom .coiti 

Brighton Pk 
išnuomojami 2 bt.. Vienas — 4 
kamb. su šiluma $525 mėn., 
antras - 3 kamb. su šiluma ir 

elektra $380 mėn. 
TeL 773-376-1754 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti autoBtobu) mOsų aikitelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercine siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Tel. 708-201-0586. 

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 

DĖMESIO! 
1-800-SPARNAI — 

tai BALTIA EXPRESS 
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai 
įstringantis i atmintį. 

Jūsų patogumui dirbame: 
ketvd. 3 v.p.p. -10 v.vM 

šeštd. 8 v.r. - 3 v.p.p. 
Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei; 

7269 S. Hariem, 
Bridgeview, IL 60455 

LIVE AND VVORK 
IN THE U.S.A. 
50,000 Immiorant Visas (Green Cards) are offsred in 
new U.S. GOVEIMMEIIT LOTTERY. 

DEAOUNfc 0CT0B6R 31. 1998 
FRtl ofcial lottery information. Send a post cart osl»wrth 
name address. country to: 

4200 WrSC0W1K AVEMUE N.W. 
WASHIMG70N. O.C. • 20016 U.S.A. 
FU (202) 2M-5601 • TEL (212) 29S-9600 

NATIONAL ^ 
VISA SERVICE 

»'«»atnvcFs www.sitiouhiliiunttr.c9in 

vmoK 
Veikia nuo 

1921 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokvlių salės - tinka įvairioms proęomt 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

BoTaMocRaont 

40 iki 60 svečių 

t a i f i s V 
A t t O K I O O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

i 
125 iki 175 svečių 

22S iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTrjMCSoJO.NMaUSVE3v\tOST 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agantas Frar* Zaoots ir 0«. Mgr. Aukso 

S. Kane kalba HetuvUkaj. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 Wss* 95th Strset 
TeJ. (708) 424-8654 

(773)581-8654 

KMIEC1K REALTORS 

2 1 . 4365 S Archer Ava 
7922 S.PUMH Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

OrwUQ{_ Accent 
— S C T - 3 . Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, lUinois 60453 
BusklMt (708) 4234111 
VoJceMaJ (708) 23*3374 
Fax (708) 4234235 
Paoer (312) 7074120 
Rts. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profetionaliai ir sąžiningai patamauĮa 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding" 
TeL 708-728-0208 

TOWNHOME 
BT O V N i a PALOS HHJL8 

Mocber in Lnr m u a g o L 2 BR. 2 BA and 
fuU Mudu apvtment. AD new ąppliinc— it car-
petafif- alove m eooditkn. Wmlk to Morminr Val-
itj Cauaft. S u t z H.gh Scfaool A Sacrad Hurt 
Church tl«MOS.T*L TW-T7« »»M 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314W.63St 

Tel. 773-776-8998 

NIEKILNOJAMO TURTO 

TWIN MAPLE ORCHARD 
GaUea, Ml, teL 616-545-8840. 

Coeae & pkk ronr own plnms & 
appks! Eut 194 at 4A; ori ve East on 
US12 to Galien; 3 miles North of town. 
on the left. Fmit i i two weeks tarty. 

SIŪLOME DARBUS! 
» 

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

ALL CARE 
Efnployiiiciit Agency 
TeL 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

&Sra RE/MAX 
^TREALTORS 

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

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

tt*5 
Realty Group Inc. 

Realmart 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-585-6100 Pager 312-30*4)307 
F H 773-585-3997 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702, 

WAGNER 
MAŠINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRrTERS • COPIERS 

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

Skambinantiems į Lietuvą ir 
kitas šalis $0.39 už minute!!! 

Pokalbiai iš visur ir bet kada, 
kur tik yra telefonas. Jokio spe
cialaus prisijungimo, jokių s 
skaitų ir papildomų mokesčių. 
Taip nebūna"! BŪNAH! 

GLOBAL KEY telefono korte
lės $6, $10 $20 ir $80 vertes 
Perkant už $100 — viena ($10) 
nemokamai!!! 
Teiraukitės teL (773) 2304138; 
(773) 251-5822; (773) 419-3595. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus damai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'skSngs*, 

"sotfits', "decks*. "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.eenete. to/. 630-241-1912.. 

MOVI N G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

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

kiti namų remonto darbai. 
„Llcensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitai, 
tel. 773-767-1929. 

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 

BAKEFKM§J 

KAVINĖ 
350 N. O ark, Chicago, II60610 

Tel. 312444-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uidaryta 

http://www.sitiouhiliiunttr.c9in


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialiniu Reikalų Taryba 

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

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

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ 
TARYBA 

Pranešimas JAV LB XV tarybos antrai sesijai 

Socialinių reikalu tarybą 
sudaro: 

Pirmininkė — Birutė Jasai
tienė, nariai — direktoriai: Al
dona Šmulkštienė, dr. Petras 
Kisielius, Salomėja Daulienė, 
Elena Kėželienė, Antanas 
Paužuolis, Vladas Čyvas, Lai
ma Vaičiūnienė, Juozas Žy-
gas, Rita Šakenienė. Teisinis 
patarėjas — adv. Saulius Kup
rys. CPA — Juozas Paškus. 

Socialinių reikalų tarybos 
darbus daliname į dvi dalis: a. 
pagalba lietuviui žmogui Ame
rikoje ir b. organizavimas tie
sioginės pagalbos Lietuvos 
žmogui, vaikui Lietuvoje. 

Pagalba lietuviams 
Amerikoje 

Reikalinga pagalba teikia
ma visokio amžiaus lietu
viams, anksčiau atvažiavu
siems ar dabar atvykstan
tiems iš Lietuvos ar kitų kraš
tų. Pagalba yra įvairi — pata
rimai, nurodymai legaliais, so
cialiniais, medicininiais ir ki
tais reikalais, kurie iškyla 
kasdieniniame žmogaus gyve
nime. Į šį darbą įjungiami lie
tuviai ir amerikiečiai, įvairių 
sričių profesionalai. Norint 
padėti lietuviams, žinių ir pa
galbos tenka ieškoti Amerikos 
miestų, valstijų ir federalinės 

sa ldž ios įstaigose. 
VyresniųjųUietuvių centras 

arba „Seklyčia" Čikagoje, yra 
mūsų namai — mūsų darbų 
centras. Visas Socialinių rei
kalų tarybos ir jos padalinių 
darbas būtų neįmanomas, ar
ba sunkiai atliekamas, jei ne
būtų šio centro. Čia yra mūsų 
oficialus adresas, telefonas, 
kurį žino ir naudojasi ne tik 
Čikagos, bet ir visos Ameri
kos, o dažnai kitų kraštų lie
tuviai, kai jiems reikia pata
rimų ar pagalbos. Šiandieną 
butų sunku įsivaizduoti lietu
višką gyvenimą Čikagoje, jei
gu nebūtų šio centro „Sekly
čios". 

Vyresniųjų cent ras — 
„Seklyčia" 

Socialinių patarnavimų raš
tinė. Raštinės vedėja Birutė 
Podienė. Raštinė atidaryta 
penkias dienas savaitėje. Čia 
randa atsakymus į įvairius 
klausimus, neaiškumus Čika
gos ir apylinkių lietuviai. Čia 
padedam užpildyti įvairias 
formas, padedam sutvarkyti 
draudimų, ligos, „žalių korte
lių", pilietybės, pensijų ir ki
tus dokumentus, padedam iš
siaiškinti su valdžios ir pri
vačiomis įstaigomis. Kitų vie
tovių lietuviai mus pasiekia 
telefonais, laiškais ir visiems, 
pagal galimybes, yra suteikia
ma pagalba, informacija. Pa
gal reikalą, pagal laiką, ste
bint pasikeitimus imigrantų 
gyvenime ir Amerikos valdžios 
įstaigose, gaunama informaci
ja iš imigracijos ir kitų val
džios įstaigų, skelbiama ir pla
tinama mūsų žmonėms. Seka
mi įvairūs įstatymų pasikeiti
mai, reikalingi žinoti mūsų 
žmonėms ir, reikalui esant, 
sudaromos sąlygos prie jų 
prisitaikyti. Raštinės vedėjai, 
reikalui esant, padeda talki
ninkai — savanoriai. 

Popietės, išvykos. Popietes 
bei išvykas organizuoja ir 
tvarko Elena Sirutienė. Kiek
vieną trečiadienį, 2 vai. p.p., 

centre rengiamos popietės. Jų 
programose — įvairios paskai
tos, pranešimai, meninė dalis, 
dainų popietės. Po programos 
pietūs. Organizuojamos išvy
kos į teatrus, muziejus, zoolo
gijos sodą ar kitas įdomias vie
toves. Popiečių ir išvykų tiks
las yra sudaryti mūsų vyres
niesiems progą išeiti iš namų, 
susitikti, susipažinti, praleisti 
laiką su draugais — pažįsta
mais, tuo pačiu praturtinti sa
vo žinias ir maloniai praleisti 
laiką. 

Restoranas „Seklyčia" — at
daras visiems septynias die
nas savaitėje. Restoraną ad
ministruoja Rasa Quattrocki. 
Ligoniams ir nepajėgiems 
maistas savanorių išvežioja-
mas į namus. 

Centre vyksta aerobikos pa
mokos, matuojamas kraujo 
spaudimas. Turime didelę bib
lioteką, kurios knygas žmonės 
skolinasi. Centro sale naudo
jasi įvairios organizacijos susi
rinkimams, o privatūs asme
nys šeimos šventėms ir pan. 

Žurnalas „Pensininkas" lei
džiamas jau keturiolika metų. 
Redaktorius — Karolis Milko-
vaitis. Jis gyvena Californi-
joje, o administracija — Čika
goje. Žurnalą spausdina 
„Draugo" spaustuvė. Šiuo me
tu žurnalas išeina aštuonis 
kartus metuose. Administruo
ja Elena Sirutienė. Žurnalas 
skaitomas ne tik Amerikoje, 
bet ir Kanadoje, Australijoje, 
Pietų Amerikoje, Vokietijoje ir 
Lietuvoje. Metinė žurnalo pre
numerata — JAV-se 15 dol., 
užsienyje — 25 dol. Žurnalas 
išsilaiko iš prenumeratų, au
kų ir Lietuvių fondo 1,000 dol. 

Reiškiame didelę padėką už 
kasmetinę 1,000 dol. paramą 
Lietuvių fondui. Reiškiame 
didelę padėką ir pagarbą re
daktoriui Karoliui Milkovai-
čiui, kuris nepavargdamas jau 
keturiolika metų redaguoja šį 
įdomų žurnalą, didesnę dalį jo 
pats prirašydamas. 

Socialinių reikalų taryba 
taip pat administruoja Mar-
ąuette Parko specialią apsau
ga-

„Seklyčioje", antrame aukš
te, viename kambaryje yra 
įrengta „Margutis IT radijo 
transliacijos studija. „Margu
tis IT radijo programa trans
liuojama penkis kartus sa
vaitėje po 45 minutes. 

Vyresniųjų centre yra: resto
ranas „Seklyčia", įvairių ren
ginių salė, socialinių patarna
vimų raštinė, biblioteka, „Pen
sininko" administracijos rašti
nė; antrame aukšte: „Margu
tis IT radijo studija, Sociali
nių reikalų tarybos raštinė, 
„Lietuvos Vaikų vilties" ir 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetų raštinės, o kituose 
kambariuose gyvena iš Lietu
vos gydytis atvežti „Lietuvos 
Vaikų vilties" komiteto vaikai 
su mamomis ar tėvais. 

Socialinė tarybos atkarpa 
„Draugo" dienraštyje. Jau 6 
metai, kas šeštadienį „Drau
go" dienraštyje spausdinamas 
socialinis skyrius, kurį reda
guoja Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė. Jame per
duodamos įvairios žinios, rei
kalingos žinoti mūsų žmo
nėms. Esame dėkingi „Drau
go" redaktorei Danutei Bindo-
kienei už pagalbą ir vietą mū
sų atkarpai. 

Vyresnio asmens pasižymė
jusio lietuviškoje katalikiškoje 

veikloje premija. 1996 m. bir
želio mėn. prelatas dr. J. 
Prunskis davė Socialinių rei
kalų tarybai 10,000 dol. įsteig
ti fondą, kurio procentai būtų 
naudojami metinei premijai 
asmeniui per 60 metų, pasižy
mėjusiam tais metais lietu
viškoje, katalikiškoje veikloje. 
Pirmoji premija 1997 metais 
gruodžio 13 d. per „Labdaros 
vakarą" buvo įteikta Viktorijai 
ir Antanui Valavičiams. 

Lemonto socialinis skyrius. 
1998 m. sausio 22 d. JAV LB 
Lemonto apylinkė įsteigė so
cialinį skyrių padėti apylin
kėje gyvenantiems lietuviams. 
Skyrius patalpas gavo Pasau
lio lietuvių centre. Skyriaus 
veikla ir jo plėtra rūpinasi 
apylinkės pirmininkas Gedi
minas Kazėnas, Socialinių pa
tarnavimų raštinėje dirba Lili
ja Kizlaitienė. Skyrius artimai 
bendradarbiauja su pagrindi
ne raštine Čikagoje. 

Clevelando „Sodyba". Vyk-
'dant 1995 m. JAV LB Tarybos 
sesijos įpareigojimą Socialinių 
reikalų tarybai išspręsti vyks
tantį nesusipratimą tarp Lie
tuvių Bendruomenės ir „Sody
bos" direktorių, yra pasamdy
tas advokatas Robert C. Pet
rulis iš Baker & Hostetler fir
mos Clevelande šį reikalą 
tvarkyti. 

Pagalba Lietuvos žmogui. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę ir pamačius, kiek ten 
yra šiandien vargo ir skurdo, 
Socialinių reikalų taryba orga
nizuoja pagalbą vargstančiam 
Lietuvos žmogui padėti. 

„Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas, įsteigtas 1991 m. sau
sio mėn. padėti Lietuvos vai
kams su įvairiomis ortope
dinėmis negaliomis, nudegi
mais, naudojant Shriner's li
goninių nemokamai teikiamą 
gydymą. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, įsteigtas 1993 m. 
birželio mėn. padėti labiausiai 
nuskriaustam Lietuvos žmo
gui — vaikui, našlaičiui. 

Lietuvos Partizanų globos 
fondas įsteigtas 1995 m. rug
sėjo mėn. Tikslas — šelpti dar 
gyvus likusius Lietuvos par
tizanus, padėti jų vaikams eiti 
mokslus. 

Visi šie komitetai turi savo 
patikėtinius — įgaliotinius 
Lietuvoje, per kuriuos yra tei
kiama, siunčiama pagalba 
Lietuvos žmogui. Visa siunčia
ma globa eina tiesiogiai skir
tam tikslui — paramos reika
lingam žmogui. Visi komitetai 
savo darbus atlieka savanorių 
talka. 

Veikla ir reikalingos lėšos. 
Visi Socialinių reikalų tarybos 
vykdomi darbai yra atliekami 
daugiausia savanorių, nes tu
rime tik kelis apmokamus tar
nautojus. Bijome ir pradėti 
vardinti savanorių pavardes, 
nes jų yra labai daug. Jiems 
visiems esame be galo dėkingi 
už pagalbą, už jų aukojamą 
daugybę valandų, padedant 
kitiems. 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos darbai finansuojami 
Amerikos lietuvių aukomis. 
Esame labai dėkingi Lietuvių 
fondui, kuris mus kasmet la
bai dosniai remia. Centro iš
laikymui iš Čikagos miesto 
jau 6 metus gauname po 
20,000 dol. metinę paramą, 
kuri gali kiekvienu metu būti 
nutraukta. 

Visi Socialinių reikalų tary
bos padaliniai ir komitetai tu
ri savo atskiras sąskaitas, ku
rias patys kontroliuoja ir au
kas renka kiekvienas atskirai. 

„LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIS" (LVV) 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos padalinys, įsteigtas 
1991 m. sausio mėn., tęsia sa
vo veiklą vadovaudamasis vie
nu pagrindiniu tikslu: suteikti 
specifinę pagalbą Lietuvos 

vaikams su ortopedine nega
lia. 

LVV komitetą sudaro šie as
menys: pirmininkė Gražina 
Liautaud; pirmininkės padėjė
ja Irena Blinstrubienė; vice
pirmininkė Birutė Jasaitienė; 
sekretorė Aldona Šmulkštie
nė; iždininkas Antanas Vala
vičius; visuomeniniai ryšiai 
Marija Kriaučiūnienė; lėšų 
telkimas Birutė Augaitienė; 
Vilniaus operacinė Dana Kau
nienė; informacija Jūratė Bud
rienė; reikalų vedėja Birutė 
Jasaitienė. 

Skyrių valdybų pirmininkės: 
Los Angeles — Danguolė Na
vickienė; San Francisco — Vy-
ga Dikinienė; Tampa — Graži
na Meiluvienė; Lietuva — Ele
na Gervickienė. 

Šalia LVV komiteto Čikago
je ir skyriuose, yra sudarytos 
grupės savanorių, kurie auko
ja savo laiką globodami į tų 
vietovių Shriner's ligonines 
gydytis atvežtus vaikus ir jų 
globėjus. Šių asmenų, kurių 
skaičius yra gerokai per šim
tą, indėlis į LVV veiklą yra 
neapskaičiuojamas. LVV Lie
tuvos skyriaus valdybai sava
noriškai talkininkauja pagal 
išgales, JAV-bėse gydytų vai
kų tėvai. 

Nuo pat įsisteigimo iki š.m., 
JAV Shriner's ligoninėse gy
dėsi/gydosi 115 vaikų. Shri
ner's ligoninės Lietuvos vai
kus gydo veltui. LVV komite
tas iš sutelktų aukų parūpina 
vaikams ir jų globėjoms ke
lionės ir visą išlaikymą Ameri
koje. Vieno vaiko ir kartu at
vykstančio globėjo išlaikymo 
vidurkis siekia 1,000 dol. mė
nesiui (įskaičiuojant ir kelio
nės išlaidas). Gydymosi laiko
tarpis nuo trijų mėnesių iki 
pusantrų metų. 

LVV Ortopedinė operacinė 
Vilniaus universitetinės Vai
kų ligoninėąjjatalpose įsteigta 
1993 m. spalio 2 d. Nuo tada 
iki dabar buvo jau atliktos 
aštuonios operacijos, o devinta 
numatyta 1999 m. vasario 
mėn. Medicininio kadro kelio-
nėnis savaitės darbui Lietu
voje vadovaują Chicago Shri
ner's ligoninės vyriausias chi
rurgas dr. John L. P. Lubicky. 
Kadrą sudaro chirurgai spe
cialistai, dirbantys įvairiose 
JAV ligoninėse, savą laiką ir 
talentus aukojantys Lietuvos 
vaikų gerovei. LVV komitetas 
yra dėkingas dr. Algimantui 
Čepuliui, kuris talkininkauja 
medicininiam kadrui kelionės 
metu. 

Įrangos ir įvairios priedinės 
medicininės medžiagos, pris
tatyta LVV ortopedinei operaci
nei, vertė jau yra skaičiuo
jama daug milijonų dolerių. 
Praeitais metais LVV komite
tas nupirko modernią sterili
zavimo sistemą. Po kiekvienos 
kelionės darbui LVV Ortope
dinėje operacinėje vis ryškėja 
stoka įvairių įrangos reikme
nų, kurių LVV komitetui iš 
savo sutelkiamų lėšų parūpin
ti yra sunku arba neįmanoma. 

LVV komitetas per metus 
praveda tris pagrindinėms lė
šoms sutelkti vajus: du laiš
kais ir vieną renginį. LVV 
skyriai taip pat organizuoja 
savose vietovėse lėšų telkimo 
vajus. 

LVV JAV medicininio kadro 
kelionės Lietuvon išlaidos yra 
apmokamos pavardės prašan
čio neskelbti aukotojo. Medi
cininio kadro narių išlaikymą 
Lietuvoje parūpina Vilniaus 
universiteto Vaikų ligoninė. 
Siuntos LVV Ortopedinei ope
racinei yra persiunčiamos Li-
thuanian Mercy Lift dėka. 

LVV komitetas jau yra atve
žęs penkis daktarus iš Lietu
vos susipažinti su nauja medi
cinos technika, tiesiogiai pa
tirti vakarietišką medicinos 
metodiką. Daktarai chirurgai, 
kurie stažavosi yra: dr. Ša
rūnas Bernotas, dr. Kęstutis 
Saniukas, kuris yra Vilniaus 

universitetinės ligoninės LVV 
Ortopedinės operacinės vy
riausias chirurgas, dr. Dalia 
Balevičiūtė-Galdikienė, anes
teziologe dr. Vida Meškienė ir 
š.m. rugsėjo mėn. dr. Darius 
Radzevičius. Taip pat š.m. 
birželio mėn. buvo atvežtos ir 
Shriner's ligoninėje stažavosi 
trys gailestingosios seserys, 
kurios dirba LVV Ortopedi
niame skyriuje Vilniuje. Tai 
Rasa Ališauskienė, Janina 
Mickevičienė ir Angelija Sau-
lėnienė. 

LVV komitetas yra dėkingas 
Lietuvių fondui ir Soros, At
viros Lietuvos fondui, už su
teikiamą finansinę paramą, 
padengiant Lietuvos daktarų 
išlaikymo ir kelionių išlaidas. 
LVV komitetas yra dėkingas 
visiems Amerikos aukotojams 
už aukas ir pagalbą, be kurios 
šį projektą nebūtų galima 
įvykdyti. 

Pradėtą darbą LVV komite
tas yra pasiryžęs tęsti ir savo 
veiklą tobulinti, kad reikiama 
pagalba pasiektų kiek galimai 
daugiau Lietuvos vaikų su or
topedine negalia. Taip pat ko
miteto siekis yra, kad Lietu
vos daktarai ir jų turima tech
nika galėtų pasiekti Amerikos 
lygį ir Lietuvos vaikai galėtų 
savo tėvynėje gauti tokią pat 
medicininę pagalbą, kokia 
šiuo metu yra galima Ameri
koje. 

„LIETUVOS NAŠLAIČIŲ 
GLOBOS" KOMITETAS 

Komitetą sudaro: pirm. Bi
rutė Jasaitienė, garb. pirm. 
dr. Albina Prunskienė; sekre
torė — Irena Kairytė, iždi
ninkas Albinas Smolinskas; 
nariai: Dana Bazienė, dr. Ali
na Domanskienė, Jeanne S. 
Dorr, Regina Jautokaitė, Aldo
na Kaminskienė, Irena Kaz
lauskienė, Teresė Landsber
gienė, Nijolė Maskaliūnienė, 
Vanda Prunskienė, dr. Ed
mundas Ringus, Aldona 
Šmulkštienė, Regina Smolins-
kienė, Algirdas Stepaitis ir 
Laimutė Stepaitienė. 

Komitetas įsteigtas 1993 m. 
birželio mėn. Jis sudarytas ir 
veikia Amerikoje labai popu
liarios „foster-a child" progra
mos pavyzdžiu. Amerikoje ieš
kome žmonių — rėmėjų, ku
rie sutiktų globoti našlaitį Lie
tuvoje, įsipareigodami mokėti 
150 dol. metams. 

Lietuvoje našlaitis arba jį 
globojantis asmuo gauna 
12.50 dol. per mėnesį. Pinigai 
siunčiami į Lietuvą triskart į 
metus, siunčiami Lietuvon 
įgaliotiniams, kurie paskui 
pinigus išdalina savo globoja
miems našlaičiams. Šiuo metu 
šelpiamų našlaičių turime 
743. Skaičius keičiasi, nes ko
mitetas remia našlaičius tik 
iki 18 metų, bet suaugusių 
vietą užima dvigubas skaičius 
naujų. Lietuvoje šiuo metu tu
rime 11 įgaliotinių: Gražina 
Landsbergienė — 263 naš
laičiai, Kaimo Vaikų fondas 
— 368, kun. K. Ralys — 31, 
kun. Gražulis — 18, kun. L. 
Dambrauskas — 15, kun. A. 
Baniulis — 14, kun. V. Aukš
takalnis — 13, kun. R. Ra-
mašauskas — 7, kun. R. Rep
šys — 5, Teresė Kaušikienė — 
4, kun. B. Jonauskas — 2. 
Trims vaikams yra persiun
čiami palikimo pinigai. Taip 
pat yra surandamos stipendi
jos studentams-našlaičiams-
invalidams. Be piniginės pa
šalpos, siunčiame Lietuvon 
žmonių suaukotas gėrybes. 
Komitetas artimai bendradar
biauja su Lietuvos Dukterų 
draugija. 

Komitetas yra dėkingas Li-
thuanian Mercy Lift už per
siuntimą gėrybių Lietuvon. 

Be nuolatos gaunamų vien
kartinių ir nuolatinių šalpos 
aukų, turime įsteigtus penkis 
fondus: 

Kazio ir Genovaitės Trečio
kų fondas — 65,000 dol.; 

DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis 
Onos ir Jono Motiejūnų fon

das — 20,000 dol.; 
Prelato dr. J. Prunskio fon

das — 10,000 dol. Šių fondų, 
pagal sudarytojų valią, pag
rindinė suma neliečiama, naš
laičių šalpai naudojami pro
centai. 

Jono ir Ida Valauski pomir
tinis fondas — pinigai yra pa
likti trims našlaičiams. Komi
tetas tą fondą, pagal testa
mento nurodymus, administ
ruoja. 

1998 m. vasario pradžioje 
įkurtas naujas fondas, tai Al
mos fondas. Šio fondo pinigai 
yra skirti Lietuvos neturtin
giems vaikams, našlaičiams, 
kaimo mokykloms ir pan. Šio 
fondo pinigus skirsto Alma 
Adamkienė, pagal prašymus 
ir pagal reikalą. 

Komitetas neturi apmokamo 
tarnautojo — visas darbas at
liekamas savanoriškai. 

Su komitetu artimai bendra
darbiauja ir šalpa prisideda 
Omahos skautų-skaučių Ne-
ries-V. Kudirkos Vietininkija 
ir Omahos lietuviai. Jiems va
dovauja Laima Antanėlienė. 
Jie tiesiogiai remia dideles ir 
neturtingas šeimas. 

Atskirai reikėtų paminėti 
komiteto narę Jeanne S. Dorr, 
kuri labai daug ir efektingai 
prisideda, renkant aukas. 

Komiteto narė Teresė 
Landsbergienė yra mūsų veik
li atstovė VVashington, D.C., 
apylinkėje. 

Komitetas yra tik rankos, 
kurios surenka pinigus ir gė
rybes iš gerų žmonių Ameri
koje ir juos perduoda reikalin
giesiems Lietuvoje. Komitetas 
dėkoja visiems, kurie priside
da prie šalpos ir padeda nu
skriaustam Lietuvos žmogui. 

JAUNIMO VASAROS 
STOVYKLOS 

Liepos 5 -11 d. Kauno Vili
jampolės parapijos jaunimo 
iniciatyva Čekiškėje prie Du
bysos buvo surengta vaikų iki 
13 metų amžiaus vasaros sto
vykla. 

Liepos 1-5 d. Garliavos Vy
tauto Didžiojo ateitininkų 
kuopa organizavo mokyklinio 
amžiaus vaikų stovyklą Mete
liuose, kur stovyklavo apie 30 
vaikų ir 7 SKAT-o kareiviai. 
Su stovyklautojais nuoširdžiai 
bendravo Metelių parapijos 
klebonas V. Prajara, buvęs 
Garliavos vikaras kun. A. Gu
daitis, SJ, Garliavos ateiti
ninkų dvasios vadovas kun. R. 
Venslova. Stovyklą rėmė Gar
liavos parapijos klebonas 
mons. A. Gustaitis ir Garlia
vos seniūnas R. Gudaitis. 
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• Nekalbėk apie beprasmį 
prisirišimą; prisirišimas nie
kuomet nėra beprasmis. 

Henry Wadsworth 
Longfelloiu 

AtA. 
ONUTEI BRIEDIENEI 

taip staiga išėjus Amžinybėn, didžiame liūdesyje pa
silikusiems vyrui JUOZUI ir dukrai DALIAI su šei
ma reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Vanda ir Otonas Vaitai 

GAIDAS - D A/M/D 
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. California 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HJCKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONVVIDE TOLL ^REE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708 652 5245 

) I t I 



DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Vyresniųjų lietuviu cen
tre, „Seklyčioje", rugsėjo 30 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
dainų popietė su muz. Faustu 
Strolia. Apsilankys ir visų 
taip laukiama viešnia — Lie
tuvos Respublikos prezidento 
žmona Alma Adamkienė. 
Skambės dainos, pietausime, 
bendrausime. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

Lietuvišku organizacijų 
pusryčiai su Lietuvos pre
zidentu Valdu Adamkum, 
kuris mus pagerbs sekmadie
nį, spalio 18 d., dalyvaudamas 
„Seklyčioje" ruošiamuose pus
ryčiuose. Kviečiame organiza
cijų atstovus tuose pus
ryčiuose dalyvauti (kaina 15 
dol.). Pusryčiams renkamės 
punktualiai 8:30 vai. r., sek
madienį, spalio 18 d., nes pre
zidento laikas labai ribotas. 
Po pusryčių, 10:30 vai. r., bus 
iškilmingos Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Norintieji pusryčiuose daly
vauti organizacijų nariai, 
prašomi skambinti tel. 773-
476-2655. (Birutė Jasaitienė) 

Spalio 2 d., penktadienį, 
7 vai. vak., Saint Xavier uni
versitete, 3700 W. 103rd Str., 
pianistas Rokas Zubovas at
liks naujai paruoštą koncertą-
paskaitą „Čiurlionis. Kelias 
link garsovaizdžių". Progra
moje — Čiurlionio fortepijoni
niai kūriniai, o taip pat ir jo 
paveikslų skaidrės. Tą patį 
koncertą-paskaitą pianistas 
pakartos spalio 11 d., sekma
dienį, 1:30 vai. p.p., Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 

Laikraščiu daug — 
„Draugas" tik vienas. Su 
malonumu primename, kad šį 
rudenį taip pat skelbiamas 
„Draugo" prenumeratos papi-
ginimas. Ribotą laiką ir ribo
tam naujų skaitytojų skaičiui 
dabar įmanoma į savo namus 
pasikviesti vienintelį užsieny
je leidžiamą lietuvišką dien
raštį, kuris lankys visus me
tus, penkias dienas savaitėje, 
tik už 60 dol.! Taip, tikrai! O 
tą įmanoma padaryti tik su 
Lietuvių fondo parama, gauta 
per JAV LB Kultūros tarybą 
(žinoma, prisideda ir „Drau
go" administracija). 

ALTo valdybos ir tarybos 
posėdis šaukiamas spalio 1 
d., ketvirtadienį, 1 vai. popiet, 
ALTo centro patalpose, Jauni
mo centre. 

Pasaulio lietuviu centras 
švenčia sukaktą... Šiandien 
pokyliaujama PLC didžiojoje 
salėje, o rytoj, t.y. sekmadie
nį, toje pačioje salėje bus 
„šypsenų popietė". Lietuviai 
yra rimti žmonės — šypsotis 
gal dar nusišypso, bet garsiai, 
atvirai, laisvai nusikvatoti jau 
sunkiau. Įdomu, kaip Stasė 
Jagminienė su savo talkinin
kais mus prajuokins? Ateikite 
ir įsitikinkite! 
KULTŪROS TARYBOS 

POSĖDIS 
JAV LB Kultūros tarybos 

posėdis įvyko rugsėjo 9 d. ma
rijonų patalpose. Posėdžiui va
dovavo pirmininkė Marija Re-
mienė, dalyvavo: Violeta Dru-
paitė. Dalia Anysienė, Regina 
Jautokaitė, Dalia Šlenienė ir 
Loreta Venclauskienė. 

Pirmininkė Remienė papa
sakojo apie šių metų įsiparei
gojimus. Pirmasis kultūrinis 
renginys bus rugsėjo 19 d., 7 
vai. vak., Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, Lietuvių dai
lės muziejuje. Tą vakarą ati
daroma dr. Antano Lipskio 
dailės paroda ir supažindina
ma su jo poezijos knyga 
Rausvo dagio žiedas". } šį 
kultūrinį vakarą atvyks sve
čias iš New Yorko rašytojas 
Paulius Jurkus, dalyvauja Da

nutė Bindokienė ir kt. 
Po šio renginio kitas vyks 

lapkričio 28 d. Clevelande — 
bus įteiktos premijos ir pla-
ketės pasižymėjusiems kultū
rininkams. Paskutinis šių me
tų renginys bus lapkričio 29 d. 
kada po gastrolių Los Angeles 
mieste į Čikagą atvyks Telšių 
teatras. 

Susirinkime buvo diskutuo
ta galimybė įsteigti J)rauge" 
skyrių kul tūr inių įvykių pa
raštė", kuriame kas trys mė
nesiai būtų spausdinama kul
tūrinių renginių apžvalga. 

M. Remienė informavo apie 
1999 m. Kultūros tarybos pla
nus. Sausio 17 d. bus pami
nėta sausio 13-osios įvykiai. Į 
šį minėjimą pakviestas Seimo 
narys, poetas Vytautas Ci-
nauskas. 

Gegužės 21 ir 22 d. vėl ruo
šiamos poezijos dienos. Taip 
pat numatomas Lietuvos him
no autoriaus Vinco Kudirkos 
100 m. mirties paminėjimas 
įvairiuose lietuviškuose telki
niuose. Čikagoje šis minėji
mas numatomas rugsėjo 26 d. 
Planuojama ir talentų popietė 
1999 m. pavasarį. Ji suteiktų 
galimybę pasireikšti tiems as
menims, kurie gal niekada ne
turėtų progos parodyti savo 
talentą lietuviškai visuome
nei. 

•Mt 
ALMOS FONDAS 

Giedra Nasvytytė Gu
dauskienė, Los Angeles, CA, 
aukojo 100 dol. 

Bruno Matelis, Chicago, 
IL, — 50 dol. 

A.a. Genovaitės Šukienės 
atminimą pagerbdami, Vytas 
ir Onutė Suopiai, Melrose 
Park, IL, — 30 dol. 

A.a. Bernadetos Reinie
nės atminimą pagerbdama, 
Birutė Zalatorienė aukojo 25 
dol. 

A.a. Kazio Sekmako atmi
nimą pagerbdama, Valerija 
Patalauskienė aukojo 20 dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių, Tax. I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti 
2711 W 71st Str., Chicago, IL 
60629. 

Birutė Jasaitienė 

JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBOS DARBAI 

JAV LB Švietimo taryba 
rūpinasi lituanistinėms mo
kykloms vadovėlių, pratimų ir 
kitų vaizdinių priemonių iš
leidimu. Tšsibaigus anksty
vesnėms vadovėlių bei pra
timų laidoms, jų nebeper-
spausdina, bet paruošiami 
nauji, nenutolstant nuo tauti
nio auklėjimo ir atsižvelgiant į 
šių dienų mokinių poreikius 
bei pajėgumą. Mokiniai supa
žindinami ir su Lietuvos 
rašytojais. 

Pradedant naujuosius mok
slo metus, paruošta: 

„Skaitiniai penktam sky
riui", „Skaitiniai aštuntam 
skyriui". Prie vadovėlių pa
ruoštas pratybų sąsiuvinis. 
„Skaitiniai trečiam skyriui". 
Baigiamas ruošti atitinkamas 
pratybų sąsiuvinis. 

Daugelis vadovėlių tekstų 
yra pertvarkyti. Vadovėlius 
paruošė LB Švietimo tarybos 
trijų kadencijų koordinatorė 
mokykliniams reikalams Vida 
Brazaitytė. Vadovėlių išleidi
mą remia Lietuvių fondas. 

Aukštesniems lit. mokyklų 
skyriams yra perspausdinta 
trečioji laida Danutės Bindo-
kienės „Lietuvių literatūros 
skaitymų" ir vadovėliui pritai
kyti konspektai. 

DRAUGO FONDAS 
4345W.63rd 
Chiemga, IL B0929 
Tml 773-505-0500 

PARAMA „DRAUGUI' 
Metinis šių metų „Draugo" 

pokylis Martiniąue salėje, su
traukęs arti 500 dalyvių, pa
rodė, kad „Draugas" turi daug 
draugų ir rėmėjų Čikagoje bei 
apylinkėse. Be abejo, jie yra ir 
Draugo fondo nariai, garbės 
nariai bei rėmėjai, kurių su
telktas DF kapitalas iš gauto 
prieauglio iki šiol galėjo pa
remti JDraugo" leidybą su ket
virčiu milijono dolerių per 3-4 
metus. 

Draugo fondas tą paramą 
„Draugui" galėjo suteikti tik 
sėkmingų investavimų biržoje 
dėka, kuriuos atliko DF Inves
tavimų komisija, vadovauja
ma Jono Vaznelio. Pati inves
tavimų birža, iki šių metų va
saros davė labai gerą prie
auglį. Tik paskutiniai rinkos 
svyravimai šių metų uždarbį 
sumažino, palyginant su anks
tyvesniais metais. 

Nepaisant biržos svyravimo, 
„Draugo* pokylio metu Draugo 
fondas įteikė „Draugo" leidy
bai 30,000 dolerių iš šių metų 
investavimų uždarbio, tuo pa
siekiant bendrą 285,400 dole
rių paramą. 

Milijono Draugo fonde dar 
nesurinkome, skaičiuojant na
rių ir rėmėjų įnašus, tačiau 
malonu, kad per tuos penke
rius Draugo fondo veiklos me
tus galėjome paremti „Drau
go" leidybą stambia suma. 

Sėkmingai prasidėjęs š.m. 
rudens vajus leidžia tikėtis, 
kad pasieksime milijoninį ka
pitalą Draugo fonde, kuris, 
kaip finansinė jėgainė, kas 
metai rems „Draugo" leidybą 
iš gauto uždarbio. Kad rudens 
vajus būtų derlingas, visus 
kviečiame su čekiais aplankyti 
Draugo fondą. 

Rudens vajaus įnašai 
Su 1,000 dolerių: 
Adelaida Balbata, garbės 

narė, a.a. vyro Jurgio atmini
mui, iš viso 2,700 dol., St. Pe-
tersburg, FL. 

Jonas ir Laima Šalčiai, gar
bės nariai, iš viso 3,520 dol., 
Arlington Hts, IL. 

Su 200 dolerių: 
Juozas ir Danutė Doveiniai, 

garbės nariai, iš viso 1,600 
dol., Clinton Tow., ML 

Benius ir Akvilė Karkiiai, 
garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Cleveland, OH. 

Vida ir Šarūnas Rimas, iš 
viso 500 dol., Riverside, IL. 

Elena ir Stasys Briedis, iš 
viso 800 dol., Burr Ridge, IL. 

Su 100 dolerių: 
Kostas Dočkus, garbės na

rys, iš viso 1,800 dol., Cicero, 
IL. 

Helen Schanel, garbės na
rė, iš viso 1,700 dol., Wood 
Dale, IL. 

J. V. Lopatauskas, garbės 
narys, iš viso 1,000 dol., San
ta Monica, CA. 

Marytė ir Juozas Vizgirdai, 
garbės nariai, iš viso 1,300 
dol., Putnam, IL. 

Dr. Leonidas ir Praurimė 
Ragai, iš viso 700 dol., Itasca, 
IL. 

Stasė ir Vytautas Mažeikos, 
iš viso 700 dol., Colbert, GA. 

Dr. Birutė ir Gediminas Bis-
kis, iš viso 700 dol., Clarendon 
Hills,IL. 

Stasė ir John Latvys, iš viso 
600 dol., Wheaton, IL. 

Ramutė ir Aloyzas Aidis, iš 
viso 500 dol., Bethesda, M.D. 

Gaida Zarkis, iš viso 500 
dol., Downers Grove, IL. 

Zuzana Pupienė, iš viso 600 
dol., Lemont, IL. 

Daina Variakojis, iš viso 400 
dol., Chicago, IL. 

Albina ir Kazys Paliulis, iš 
viso 150 dol., Waterbury, CT. 

Kun. Kazimieras Kaknevi
čius, London, Ont. Canada. 

Su 85-75 doleriais: 
Vytautas Matulionis, iš viso 

245 dol., Cleveland Hts. OH. 
Eduardas Jokubauskas, iš 

viso 150 dol., Oak Lawn, IL. 
JAV LB Cape Cod apylinkė, 

per Ireną Jansonas, iš viso 
350 dol. 

Lietuvos ambasada JAV, iš 
viso 350 dol., Washington, 
D.C. 

Viktoras Chainas, iš viso 
525 dol., Naples, FL. 

Dr. E. ir R. Šilgalis, iš viso 
150 dol., Euclid, OH. 

Uršulė Baltrėnas, iš viso 
220 dol., Tustin, CA. 

Ligija Rociūnas, Nyack, NY. 
Su 25-20 dolerių: 
Kun. Viktoras Skilandžiū-

nas, iš viso 205 dol., Ottawa, 
Canada. 

Joana Dailidė, iš viso 500 
dol., Crete, IL. 

Irena Paliulis, iš viso 185 
dol., Darien, IL. 

Ona G. Skardis, iš viso 225 
dol., Euclid, OH. 

Stasė Bublienė, iš viso 300 
dol., Birmingham, MI. 

Magdalena Šermukšnis, 
Boylston, MA. 

Eugenija Kolupailaitė, iš 
viso 475 dol., Chicago, IL. 

Regina Vilkutaitis, iš viso 
175 dol., Cleveland, OH. 

A. R. Šlapkauskas, iš viso 
145 dol., Glen Ellyn, IL. 

Frank Budrys, iš viso 130 
dol., So. Boston, MA. 

Bronius ir Ona Balčiūnai, iš 
viso 295 dol., Manahawkin, 
NJ. 

Andrius A. Butkūnas, iš viso 
190 dol., Farmington Hills, 
MI. 

Joseph P. Kalvaitis, iš viso 
90 dol., Chicago, IL. 

Bronius ir Aldona Underiai, 
iš viso 380 dol., Chicago, IL. 

Elena Galėnas, iš viso 170 
dol., Chicago, IL. 

Petras ir Apolonija Stepona
vičiai, iš viso 20 dol., Brook-
field, IL. 

George A. Likander (15 
dol.), iš viso 55 dol., Kanka-
kee, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

Iš Šiluvos atlaidų Marąuette Parke — procesijoje is Maria gimnazijos aikštės į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią. Priekyje žygiuoja: inž. Antanas Rudis, kun. Pranas Kelpšas, prel. Ignas Urbonas, kun. Rimantas 
Gudelis, kun. Stasys Šlepavičius ir kiti. Nuotr. Joe Kulio 

LAIMINGIEJI! 
„Draugo" pokylio metu, sek

madienį, rugsėjo 20 d., vyko 
laimingųjų bilietų traukimas. 
Laimėtojai buvo šie: 

500 dol. — Pranas Visvydas, 
Santa Monica, CA; 

300 dol. — Ona Petrys, Un
ion Pier, MI; 

250 dol. — K Vaičaitis, St. 
Pete Beach, FL; 

200 dol. — Petras Palys, 
Richmond Hill, NY.; 

150 dol. — Aldona Kaman-
tienė; 

100 dol. V. ir P. Janulaitis, 
Oak Lawn, IL. Laimėtojas 

savo dovaną tuoj pat paaukojo 
„Draugui". Ačiū jam ir vi
siems, grąžinusiems bilietėlių 
šakneles (ypač pridėjusiems ir 
savo auką). 

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
FRONTO BIČIULIŲ 

VEIKLA 
Rugsėjo 14 d. įvyko Čikagos 

skyriaus LFB valdybos posė
dis, kurio pirm. yra Julija 
Smilgienė. Dalyvavo pirmi
ninkė, taip pat Marija Remie
nė, Jonas Rugelis ir Aleksas 
Šatas. Posėdyje nutarta spalio 
21 d., trečiadienį, 7 vai. va
kare, t. marijonų vienuolyno 

patalpose sukviesti LFB susi
rinkimą; lapkričio 8 d., sekma
dienį, Jaunimo centre pa
minėti a.a. prof. dr. Antaną 
Maceiną, kuriam š.m. sausio 
127 d. būtų suėję 90 metų. 

Šv. Mišios bus aukojamos 
lapkričio 9 d., 3 vai. p.p., T. 
jėzuitų koplyčioje, o 4 vai. 
Jaunimo centre bus akade
minė dalis, kuriai vadovaus 
dr. Feliksas Jucevičius iš Ka
nados. Paskaitos tema: „Di
džiojo inkvizitoriaus interpre
tacija". 

AL Šatas 

Draugo fondo direktorių tarybos pirmininkas ir iždininkas Bronius Juo-
dflis 'kairėjei ..Draugo" pokylyje įteikęs administratoriui Valentinui 
Krumpliui :j0.000dol čekį. parama dienraščiui 

• Danutės Bindokienės 
pagerbimas bus spalio mėn, 
24 d. 12:00 v„ „The Mayfield" 
restorane, 6072 S. Archer Ave. 
Rengia ir kviečia ALRK Mo
terų Sąjunga. Vietas užsisa
kyti tel. (773) 247-8453; arba 
773-737-7780; 773-582-7452. . 

• Tik 46 centai už minu
tę, skambinant \ Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0656. 

(sk.) 
• Baritono Vytauto Juo-

zapaičio koncertas akompa
nuojant pianistei Nijolei Ra
lytei, bus jau šį sekmadieni, 
rugsėjo 27 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami 1:30 vai. p.p. prieš 
koncertą prie durų. Į labdaros 
koncertą visus kviečia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. Jūsų auka — alkanų 
vaikų parama! 

• (sk) 
• DĖMESIO! Legaliai išrū

pinu vairavimo teises (Dri-
vers Lic.) Illinois I.D., vizų 
pratesimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą, atidarau ban
kų sąskaitas. Ed Šumanas 
1-708-720-2651. 

(sk) 
• Dėmesio buvusieji pa-

pilėniškiai! Papilės Kultūros 
Namams yra reikalingas kapi
talinis remontas. Vietinės pa
jėgos negali užtektinai sutelk
ti lėšų tam projektui užbaigti. 
Būtų gerai, kad buvusieji pa-
pilėniškiai galėtų prisidėti 
prie remonto pabaigos išlaidų 
padengimo. Tie Namai yra la
bai svarbus kultūrinis židinys 
Papilės miestelio bei Papilės 
apylinkių gyventojams. Aukas 
siųsti įrašant: „Auką perves-
kite į einamąją valiutinę są
skaitą Nr. 1116098 Lietuvos 
Taupomojo Banko Mažeikių 
skyriaus Papilės poskyryje". 
Aukų siuntimo adresas: Pa
pilės Seniūnijos Rėmimo 
Fondas, J. Basanavičiaus 
g. 23. 5456 Papilė, Akmenės 
rajonas. 

(sk) 
• Legaliai galiu išrūpinti 

„Sočiai Security" iki spalio 30 
d. E. Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. 

(sk) 

• Lietuvos Dukterų dr-
jos rudens pokylyje nuotai
kingai praleisite šeštadienio 
vakarą Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Čia spalio 
10 d., 6 v.v., skambės dr. V. 
Kerelytės ir A. Barniškio dai
nos ir muzika, po to — gardi 
O. Norvilienės paruošta Šilta 
vakarienė. Šokiams gros Ą. 
Stelmoko kapela, veiks dvi 
gausios loterijos. Joms laimi
kių galima atnešti į dr-jos raš
tinę, 2735 W. 71 g-vė, kas
dien 10-2 v. popiet, Rezervaci
joms tel. — 773-925-3211. Da
lyvaudami prisidėsite prie lie
tuviškos labdaros. Visi laukia
mi-

(sk) 
• Melrose Parko „Lietu

vos dukterys" per Aldoną 
Chesną atsiuntė $600 — tai 
keturių jų globojamų Lietuvos 
našlaičių metinis mokestis. 
LB East St. Louis apylinkė 
per Vytautą Gavelį, taip pat 
Vaida Trimakas, Westlake 
OH globoja po vieną Lietuvos 
našlaitį. Pratęsdami globą ki
tiems metams, atsiuntė po 
$150. Vytautas ir Irena Ma
tomai, Philadelphia PA, 
šventę 60 metų vedybinio gy
venimo, atsidėkodami Dievui 
už šią malonę, atsiuntė $150 
— metų paramą vieno Lietu
vos našlaičio. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame aukotojams. 
„Lietuvos Našlaičiu glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
• Namams pirkti pasko

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

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTO, 

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

(sk.) 
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2326. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 

• ASS metinė šventė įvyks 
š.m. spalio 3 d., šeštadienį, 
Willowbrook salėje, šia tvar
ka: 5 v. p.p. pakėlimai, 6 v. v. 
pabendravimas, 7 v. v. progra
ma, 8 v.v. vakarienė. Rezer
vacijoms skambint fil. Jolan-
dai Kerelienei, tel. 630-257-
2558. Laukiame visų! 

('"-) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAS Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškają NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VDDEO 3533 
S Archer Ave., Chicago, IL 
60809. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• Pr ie š užs i sakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 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.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-S83-4600 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6847 SJtedaie Avenue 
Chicago, DL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Uetuvninkaa 

4636 W.63th Street 
Chkago, IL 60629 

(Skersai gatvei nuo .Draugo") 
TeL 77S-2S4-O100 

Valandoa pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJUne A LFeynum 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
521S8uArcherAv^ Chicago. ILS08S2. 
TeL S47-3S1-7S36 (kalbame lietu-
viikai) Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per para, 7 d. per savaite. 


