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Svarbiausi lietuvių-žydu 
santykių istorijos momentai dar 

neištirti
Vilnius, spalio 9 d. (BNS) 

— Penktadienį Vilniuje pasi
baigė dviejų dienų mokslinė 
konferencija, skirta Katalikų 
Bažnyčios ir lietuvių-žydų 
santykiams XIX-XX amžiais. 
Ją surengė Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, Vilniaus 
universitetas ir Lietuvos isto
rijos institutas.

Konferencijoje buvo perskai
tyti pranešimai apie Lietuvos 
žydų katastrofos pradžią pir
maisiais karo mėnesiais, Vati
kano nuostatą holokausto at
žvilgiu, kunigus — žydų gel
bėtojus ir kiti.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Vyskupų Konferencijos gene
ralinis sekretorius vyskupas 
Jonas Boruta sakė, kad šis 
mokslininkų forumas sureng
tas dėl popiežiaus Jono Pau
liaus II laiško „Mes prisime
name: mintys apie šoa” (holo
kaustą — red.). Jis paskelbtas 
Lietuvos katalikiškoje spau
doje, su jo tekstu supažindinti 
Lietuvos kunigai.

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
programos vadovas prof. Va
lentinas Brandišauskas, gvil
denęs Lietuvos mokslininkų 
požiūrį į žydų tragediją, apgai
lestavo, kad „nors nacistinės 
Vokietijos okupacijos metais 
Lietuvoje buvo nužudyta apie 
94 procentus &ydų, tačiau ho
lokausto problematika tėra

Ar Lietuva netaps ,,kalinių 
valstybe”?

Vilnius, spalio 7 d. (BNS) 
— Lietuvos vidaus reikalų 
ministerijos (VRM) pareigū
nai prašo skirti lėšų kali
niams išlaikyti.

„Žmonių daugėja, o pinigų 
mažėja”, sakė VR viceminis
tras Arvydas Svetulevičius 
trečiadienį Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto Teisėt
varkos institucijų parlamen
tinės kontrolės pakomitečio 
posėdyje.

Lietuvoje 100,000 gyventojų 
vidutiniškai tenka 373 kali
niai, o Vidurio Europoje — 
200, Vakarų Europoje — 100.

Pasak A. Svetulevičiaus, 
įkalintų asmenų kasmet dau
gėja. Palyginti su 1997 m., 
kalinių padaugėjo 1,400.

Lukiškių kalėjimo viršinin
kas Jurijus Andžela ir VR 
sekretorė Teresėlė Kazlaus
kienė posėdyje pabrėžė tokias 
problemas, kaip perpildytos 
įkalinimo įstaigos, nuteistųjų 
užimtumas ir kalėjimų dar
buotojų profesinis rengimas.

Dabar Lietuvoje yra 14 kali
nimo įstaigų: 2 tardymo izo
liatoriai, 1 nepilnamečių tar
dymo izoliatorius — auklėji
mo darbų kolonija, 9 pataisos 
darbų kolonijos, 1 gydymo pa
taisos darbų kolonija sergan
tiems tuberkulioze bei Patai
sos reikalų departamento li
goninė. Juose kalinama 
13,800 asmenų, iš kurių apie 
2,200 laukia teismo.,

1 nuteistajam kameroje ten
ka vidutiniškai 2.15 kvadrati
nių metrų, o įstatymai numa
to 3 kvadratinius metrus.

Tik 23 proc. visų įkalintųjų 
dirba apmokamu darbus.

Planuojama, kad dar šiemet 
Seimas paskelbs nedidelę am
nestiją, pagal kurią, nuo ka
lėjimo bausmės bus atleisti 
nepilnamečiai, moterys ir nu
sikaltėliai su negalia arba jų

nušviesta fragmentiškai”.
Pasak istoriko, bene labiau

siai tam trukdo išankstinės 
nuostatos, „dvigubo genocido” 
teorija, tad ligi šiol neatkurtas 
visapusiškas įvykių vaizdas.

.Atsiduriame dar prieš vie
ną dilemą: ši tema intensyviai 
tyrinėjama Izraelyje, JAV, Di
džiojoje Britanijoje, Vokieti
joje. Lietuvos istorikai kai 
kurių mums ne itin malonių 
vakariečių teiginių negali nei 
patvirtinti, nei paneigti”, sakė 
V. Brandišauskas.

Konferencijoje perskaityta
me Millersville (JAV) univer
siteto profesoriaus Sauliaus 
Sužiedėlio pranešime „Lietu
vos katalikų bažnyčia ir holo
kaustas” teigiama, kad po
piežiaus laiškas yra „svar
biausia sąlyga tolimesniems 
tyrimams, tai visuomenės ir 
Bažnyčios atvirumas savo pra
eičiai, atvirumas nagrinėjant 
ne tiktai didvyriškus Baž
nyčios puslapius, bet ir ne itin 
krikščioniško elgesio pavyz
džius”.

S. Sužiedėlio vertinimu, „pa
ties popiežiaus ir kitų kraštų 
(pavyzdžiui, Prancūzijos) hier- 
archų skelbti pareiškimai, pri
pažįstantys ir atgailaujantys 
praeities klaidas, rodo, kad 
šiuolaikinė Bažnyčia nėra lin
kusi užmerkti akis net ir 
skaudžių ir nemalonių praei
ties faktų akivaizdoje”.

kalinimo laikas bus sutrum
pintas.

Numatoma, kad 2000 me
tais pradės veikti dvi naujos 
įkalinimo įstaigos. Tai — re
konstruotas buvęs Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimas (300 
vietų) ir, pertvarkant Pravie
niškių sustiprinto režimo pa
taisų kolonijos nenaudojamus 
pastatus, įkurtas naujas 320 
vietų kalėjimas.

Taip pat numatoma statyti 
400 vietų kalėjimą Vilniuje 
Pašilaičių gyvenamajame ra
jone, tardymo izoliatorius 
Klaipėdoje ir Panevėžyje, kali
nių ligoninę Santariškėse.

Tačiau, pasak A. Svetulevi
čiaus, naujos kalinimo įstaigos 
visų perpildymo problemų ne
išspręs. Jo nuomone, reikia 
švelninti bausmes, ir apie pu
sę sulaikytųjų galėtų būti lai
komi namų arešte.

Lietuvos kalėjimų perpil
dymą ne kartą kritikavo ir 
tarptautinių organizacįjų at
stovai, įskaitant rugsėjį Lietu
voje viešėjusį Baltijos jūros 
valstybių Tarybos žmogaus 
teisių įgaliotinį Ole Espersen.

* Šį rudenį jau ketvirtąjį 
kartą broliai Kazys ir Jurgis 
Bobeliai apdovanos savo žur
nalistinėmis premijomis žur
nalistus, rašančius kriminali
nių, ekonominių ir politinių 
nusikaltimų bei jų išaiškinimo 
temomis, todėl jie paprašė re
dakcijas ir pavienius sudomin
tus asmenis pristatyti savo 
kandidatūras šiai premijai 
gauti Seimo nario Kazio Bobe
lio vadovaujamai komisijai iki 
lapkričio 10 d. į Seimą. Pernai 
septyniems Lietuvos žurna
listams buvo įteiktos tradi
cinės Kazio ir Jurgio Bobelių 
premijos už straipsnius teisė
saugos temomis. Premijas bro
liai Bobeliai įsteigė po „Res-
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Lietuva per savaitę

Nuotr.: Lietuvos susisiekimo ministras Algis Žvaliauskas (kairėje) ir ministras pirmininkas Gediminas Vagno
rius atidengia greitkelio “Vilnius-Panevėžys” atminimo akmenį. (Elta)

Atidarytas Europos keliu tinklui 
priklausantis greitkelis

Vilnius-Panevėžys, spalio 
9 d. (Elta) — Penktadienį 
buvo atidarytas naujasis Vil- 
niaus-Panevėžio greitkelis, 
kurį suprojektavo valstybinis 
kelių projektavimo institutas 
„Lietkelprojektas”, statė Vil
niaus, Vievio, Ukmergės, Ro
kiškio, Panevėžio kelių tiesė
jai.

Atidarymo iškilmėse daly
vavęs ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius sakė, 
kad, siekiant narystės Euro
pos Sąjungoje, Lietuvos kelių 
tinklas nuolat gerinamas. 
Kasmet jų priežiūrai, remon
tui ir tiesimui išleidžiama 
apie milijardą litų.

Naująją magistralę pa
šventino Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas. Buvo ati
dengtas atminimo akmuo.

Kaip sakė susisiekimo mi
nistras Algis Žvaliauskas, šis, 
kaip ir prieš dešimtmetį nu
tiestas Vilniaus-Klaipėdos 
greitkelis ne tik kad nenusilei
džia, bet ir lenkia daugelio 
valstybių tokios kategorijos 
kelius.

Naująjame greitkelyje — 
keturių eismo juostų važiuoja

Vilniuje išaiškinta didžiausia 
Lietuvoje žudikų gauja

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) apsistoję ties „Vilniaus briga
da”. Tačiau pernai metų pa-— Vilniaus prokuratūra ir po

licija mano atskleidusi svar
biausią per pastarąjį, dešimt
metį žmogžudžių gaują.4

Vilniaus apygardos proku
ratūros vyriausiasis prokuro
ras Ramutis Jancevičius spau
dos konferencijoje penktadienį 
teigė, jog jau atskleista gaujos 
įvykdytų 13 tyčinių nužu
dymų, 5 pasikėsinimai nužu
dyti, 6 turto prievartavimo at
vejai, 2 ginkluoti apiplėšimai, 
rasta per 4,000 įvairaus kali
bro šovinių, keliolika kilogra
mų sprogstamųjų medžiagų.

Nusikaltimai buvo įvykdyti 
199Ž-1998 metais.

Pasak R. Jancevičiaus, su
imta 15 asmenų. Iš viso su 
gaujos veikla siejama 30 įta
riamųjų.

Gauja įtariama žudžiusi 
verslininkus ir nusikaltėlių 
pasaulio autoritetus, sprogdi
nusi automobilius, plėšusi, 
grobusi įkaitus ir dariusi kitus 
nusikaltimus.

Vilniaus kriminalinės polici
jos vadovas Visvaldas Rač
kauskas sakė, jog ilgą laiką 
teisėsaugos pareigūnai buvo
publikos” dienraščio žurna
listo Vito Lingio nužudymo.

moji kelio dalis (po dvi juostas 
kiekviena kryptimi). Vienos 
eismo juostos plotis — 3.75 m. 
Tokio pat pločio ir kelkraščiai.

Vilniaus-Panevėžio greitke
lio ilgis — 122.8 km.

Pasak kelininkų, pasiren
kant kelio kryptį, stengtasi 
kuo labiau prisitaikyti prie 
vietovės, tinkamiausiu atstu

Prezidentas pritaria amnestijos 
paskelbimui

Vilnius, spalio 8 d. (BNS). 
Prezidentas Valdas Adamkus 
džiaugiasi ketinimais Visuo
tinės žmogaus teisių deklara
cijos metinių proga Lietuvoje 
paskelbti amnestiją.

Su Teisingumo ministerijos 
parengtu amnestijos projektu 
susipažinęs V. Adamkus ypač 
vertina, kad planuojama ne 
visuotinė, bet tik tam tikros 
kalinių kategorijos amnestija.

„Be to, prezidentas ypač 
gera proga amnestijai skelbti 
laiko deklaracįjos metines”, 
sakė prezidento referentas 
teisėtvarkos klausimais Jonas 
Kriukas.

50-osios Visuotinės žmogaus

baigoje Vilniaus zonos Orga
nizuotų nusikaltimų tyrimų 
tarnybos (ONTT) pareigūnai 
aptiko kitos grėsmingos gau
jos pėdsakus.

Vilniaus zonos ONTT vyres
nysis komisaras Jonas Suba
čius sakė, jog gauja pasi
žymėjo profesionalumu: nusi
kaltimai buvo kruopščiai pla
nuojami, nebuvo gailimą pi
nigų ginklams ir maskuotei 
įsigyti. Nusikaltėliai pasirink
davo turtingas aukas, jas 
stebėdavo ir sekdavo. Gaujos 
nariai gerai išmanė apie gink
lus ir šaudmenis. Grupuotėje 
yra nemažai anksčiau teistų 
asmenų.

Pasak Vilniaus apygardos 
prokuratūros Organizuotų nu
sikaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus prokuroro Justo Lau
ciaus, gaujos nariai — „nuo 
loterijos bilietų platintojo iki 
Operos ir baleto teatro solis
to”.

Pasak R. Jancevičiaus, ne 
kartą ant plauko kabojo gau
jos nusikaltimus tyrusių pa
reigūnų gyvybė. Pasitvirtino 
įtarimai, kad ne kartą jie 
galėjo žūti visi kartu.

mu apeiti gyvenvietes ir ma
žiausiai pažeisti dirbamos že
mės, miškų plotus.

Lietuvoje statomų greitkelių 
projekto bendra vertė — 44.4 
mln. JAV dolerių. Iš jų užsie
nio investicijos sudaro 32.2 
mln. JAV dolerių, Kelių fondo 
lėšos — 8 mln. JAV dol., Vil
niaus ir Kauno savivaldybių 
biudžetų lėšos — 3 mln. dol., 
Europos Sąjungos PHARE 
programos lėšos — 1.2 mln. 
dolerių.

teisių deklaracįjos metinės 
bus pažymimos gruodžio 10 
dieną.

Penktosios po Nepriklauso
mybės atkūrimo kalinių am
nestijos projekte numatyta 
nuo kalėjimo bausmės atleisti 
nepilnamečius, moteris ir nu
sikaltėlius su negalia arba su
trumpinti jų kalinimo laiką.

Amnestijos gali tikėtis apie 
1,000 nuteistųjų.
Amnestija nebus taikoma 

minėtųjų kategorįjų kali
niams, kurie yra padarę ypač 
sunkius nusikaltimus. Amnes
tijos įstatymo projektą Teisin
gumo ministerįja netrukus ke
tina pateikti svarstyti vyriau
sybei, kuri dokumentą pateiks 
Seimui.

Lietuva yra skelbusi kalinių 
amnestijas 1990 m., 1993 m., 
1995 m. ir 1996 metais.

Vilniaus
universitetas gaus
UNESCO paramą

Vilnius-Paryžius, spalio 
8 d. (Elta) — Ketvirtadienį 
UNESCO generalinis direk
torius Federico Mayor ir Vil
niaus universiteto rektorius 
Rolandas Pavilionis pasirašė 
sutartį, kuria Vilniaus univer
sitete įkuriama UNESCO 
tarptautinių santykių ir Euro
pos studijų katedra. Artimiau
siu metu ketinama pasirašyti 
dar vieną sutartį dėl funda
mentinių mokslų centro steigi
mo universitete, kurį taip pat 
rems UNESCO.

Nuo savaitės pradžios Pa
ryžiuje vyksta Pasaulinė 
aukštojo mokslo konferencija, 
kurioje dalyvauja ir Lietuvos 
delegacija.

Konferencijos dalyviai, tarp 
kurių yra ir daugiau kaip 100 
ministrų, tariasi, kokių refor
mų būtina imtis švietimo sri
tyje. Paryžiuje numatoma pri
imti veiksmų programą, ku
rioje bus įtvirtinti principai, 
kad ateityje į aukštąsias mo
kyklas būtų priimami tik pa-

* Penkios partijos Vy
riausiąja! rinkimą komisijai 
jau atnešusios dokumentus 
įregistruoti kandidatams į Sei
mo narius Panevėžio Nevėžio 
rinkimų apygardoje. Konser
vatoriai kandidatu į Seimo na
rius iškėlė Panevėžio apskri
ties viršininką Tomą Josą, 
jaunalietuviai — Evardą Kriš
čiūną, socialdemokratai — 
mokytoją Joaną Čiplytę, Nau
joji sąjunga — rašytoją Ed
mundą Malūką, krikščionys 
demokratai — Panevėžio 
miesto valdybos narį Vitalijų 
Satkevičių, liberalai — versli
ninką Virginijų Dauką. Cen
tro sąjunga partijos konferen
cijoje penktadienį kandidatu 
ketina patvirtinti Panevėžio 
apskrities viršininko adminis
tracijos Socialinių reikalų ir 
švietimo departamento direk
torių Kęstutį Gudą. Patys 
kandidatais išsikėlė moksli
ninkas, buvęs parlametaras 
Antanas Baskas, dainininkas 
Algirdas Motuzas bei AB 
„Metalistas” darbuotojas Ser
gejus Davydovas, kurį remia 
LDDP. ibns)

* Už gamtos stichijos šių 
metų derliui padarytą žalą 
Panevėžio, Vilniaus ir Klaipė
dos apskričių žemdirbiams iš 
Kaimo rėmimo fondo lėšų nu
matyta skirti 7 mln. litų. Šie
met labiausiai nukentėju- 
siems Žemaitijos regiono ūki
ninkams dalinėms kompensa
cijoms išmokėti tikimasi gauti 
apie 3 mln. litų.

* Kitais metais Lietuvos 
vežėjai turės dvigubai dau
giau leidimų gabenti tarptau
tinius krovinius automobiliais 
nei šiemet, numato pasirašyta 
Lietuvos ir Rusijos tarpvalsty
binė bendradarbiavimo trans
porto srityje sutartis. Lietuvos 
vežėjai į Rusiją gabena krovi
nių net 20 kartų daugiau, ne- * 
gu rusai vyksta į Lietuvą, iš
augo vežimų apimtys į Rusiją 
per Klaipėdos uostą ir į Kara
liaučių. Kadangi Lietuvos ve
žėjai užima tvirtas pozicijas 
Europos vežimų rinkoje, Rusi
ja norėtų steigti bendras kro
vinių gabenimo įmones.

* Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Irena Degu
tienė spėja, kad oficialusis ne
darbas kitų metų pirmąjį ke
tvirtį sieks 9 proc., o tikrasis 
— net 20 proc. Pasak jos, tik
rasis nedarbas dabar siekia 
apie 16 proc., o Statistikos de
partamento ir darbo biržos 
duomenis — 5.6 proc. Ministrė 
sako, kad Rusijos finansų 
krizė atskleidė nelegalų dar
bą. Daugiausia neįteisintu 
darbu vertėsi prekeiviai auto
mobiliais.

* Lietuvos transporto ir
kelių tyrimo instituto specia
listai sudarė pavojingiausių 
Lietuvos kelių vietų žemėla
pius. Tokios vietos pažymimos 
juodomis dėmėmis, ir tokia žy
ma žemėlapyje atsiranda ta
da, kai kelio atkarpoje per 4 
metus pusės kilometro ruože 
įvyksta 4 avarijos. Pasak šio 
instituto specialistų, nuo 1996 
m. tokių juodų dėmių nuolat 
daugėja. Kelių policijos su
rinkti duomenys rodo, kad 
Lietuva, deja, „pirmauja” tarp 
Baltijos valstybių pagal eismo 
nelaimių ir jose žuvusių žmo
nių skaičių. U2ita>

žangūs kandidatai, kad būtų 
pagerinta mokslo kokybė, o 
dėstomos disciplinos labiau 
atitiktų būsimos darbo vietos 
reikalavimus.

* Baltijos žvejai siūlo vi
somis įmanomomis priemonė
mis didinti žvejybos plotus, 
parduoti žvejams kurą suma
žintu akcizo mokesčiu, peržiū
rėti žūklės verslo mokesčius 
bei sukurti valstybės remiamą 
jūrinio verslo programą, nes 
žvejų verslas Baltijos jūroje 
žlunga. Europos Sąjungos val
stybėse žvejybos verslui ski
riamas ypatingas dėmesys, 
nes žvejybos vieta jūroje suku
ria penkias darbo vietas kran
te. Nors susidariusi padėtis ži
noma ir Seime, ir vyriausybė
je, kol kas tik pripažinta, jog 
žvejų keliamos problemos yra 
teisingos. Baltijos jūros Lietu
vos išimtinėje ekonominėje zo
noje dirba apie 60 žvejybinių 
laivų. Pakrantėse žvejoja apie 
100 smulkių žvejybos įmonių.

* Lietuvos banko oficia
liosios tarptautinės atsar
gos rugsėjį sumažėjo 149 mln. 
JAV dolerių arba beveik 9 
proc. Atsargos mažėjo antrą 
mėnesį iš eilės (rugpjūtį su
mažėjo 48 mln. dolerių). Rug
sėjo pabaigoje atsargos buvo 1 
mlrd. 525 mln. JAV dolerių, 
pranešė Lietuvos bankas. Lie
pos mėnesį atsargos buvo la
bai išaugusios, gavus pinigus 
už parduotą „Lietuvos teleko- 
mą”.

* Už biudžeto ar valsty
bėm f-ndų pinigus ne kon-

ir paslaugas, biudžetinės orga
nizacijos, pagal vyriausybės 
priimtą nutarimą, privalės 
pirkti tik Lietuvoje įregistruo
tų įmonių pagamintas prekes, 
išskyrus tuos atvejus, kai Lie
tuvoje reikalingos prekės ne
gaminamos, paslaugos netei
kiamos ar darbai neatliekami.

* Minske buvo pasirašyta 
Lietuvos ir Baltarusijos olim
pinių komitetų bendradarbia
vimo sutartis, numatanti, kad 
šalys sudaro sąlygas Lietuvos 
ir Baltarusijos sportininkams 
dalyvauti kaimyninės valsty
bės varžybose be npokesčio, re
glamentuoja bendrą naudo
jimąsi sporto bazėmis bei tre
nerių ruošimą.

* Pagrindinių prekių ir
paslaugų kainos rugsėjo mė
nesį sumažėjo 0.4 proc. Dau
giausiai — 1.6 proc. — atpigo 
maisto produktai ir nealkoho
liniai gėrimai. Alkoholiniai gė
rimai ir tabako gaminiai atpi
go 0.02 procento. 0.2 proc. su
mažėjo transporto paslaugų 
kainos. Statistikos departa
mento duomenimis, rugsėjo 
mėnesį daugiausiai pabrango 
švietimo paslaugos. Palyginti 
su rugpjūčiu, jos padidėjo 2.2 
proc. 1.1 proc. pakilo drabužių 
ir avalynės kainos. Poilsio ir 
kultūros bei viešbučių, kavi
nių ir restoranų paslaugų kai
nos padidėjo 0.6 proc., būsto, 
vandens, elektros dujų ir kito 
kuro — 0.4 proc., sveikatos ap
saugos — 0.1 prOC. (Elta)

KALENDORIUS
Spalio 10 d.: Pranciškus, Danie

lius, Gilvydas, Jogaudas. 1939 m'. 
Maskvoje pasirašyta Lietuvos ir So
vietų Sąjungos sutartis dėl Vil
niaus krašto perdavimo Lietuvai ir 
sovietinių karinių bazių įkurdini
mo Lietuvoje.

Spalio U d.r Germanas, Kviri- 
nas, Valius, Zinaida. 1858 m. Lietu
voje paskelbtas Motiejaus Valan
čiaus specialus aplinkraštis apie 
blaivybę.

Spalio 12 d.: Serapinas, Rudol
fas, Gantas, Deimena, Vaišvydas, 
Ugnis. Kolumbo diena (JAV). Padė
kos diena (Kanada).

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET


2________________DRAUGAS, 1998 m. spalio 10 d., šeštadienis

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

DVYLIKA ŽINGSNIŲ Į TALKĄ, 
MEILĘ, RAMYBĘ

Šeštasis žingsnis

Nei vienas šios programos 
žingsnių gali būti perbėga
mas. Kiekvienas reikalauja 
susikaupimo ir maldos. Kiek
vienas žengiamas individo as
meniškuoju supratimu, pasi
ruošimu, ir priėjimu. Tikram 
dvasiniam pasveikimui, būti
na nuoširdžiai žengti kiekvie
ną Šių dvylikos žingsnių. Sus
toti pusiaukelyje būtų panašu 
į ėmimą tik pusę gydytojo pri
rašytų vaistų! Svarbu nesi
liauti įgyvendinti šiuos žings
nius, kad ir kartais nematy
tume, nejaustume gijimo sa-

e.
eštasis žingsnis labiau api

ma žmogaus dvasinę būklę, 
dvasinį nusiteikimą. Šis žings
nis nėra taip aktyvus, kaip 
sąžinės sąskaitoje arba išpa
žintyje. Šeštasis žingsnis yra 
sielos pasiruošimas atsisaky
ti netobulumų, atsipalaiduoti 
neigiamų poelgių, „charakte
rio defektų”, kaip žmonių ir 
aplinkos manipuliavimo, sten
giantis pasiekti tai ko norime, 
laikymosi neteisybės, norėda
mi save apginti nuo skausmo, 
arba neigdami savo emocijas, 
kad mums būtų „lengviau” gy
venti.

Šeštajame žingsnyje jaučia
me eustiprėjinią LiUjėfų tikė
jimo ir atsipalaidavimą 
nuo neigiamos praeities.
Kaip pirmajame savo laiške 
šv. Petras (1:13) rašo krikščio
nims, vargstantiems Mažojoje

ARTĖJA ATEITIES 
SAVAITGALIS

Vos kelios savaitės beliko 
iki spalio mėnesio gale Čika
goje ir Lemonte vyksiančio 
Ateities savaitgalio.

Savaitgalis pradedamas 
penktadienį, spalio 30 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje. Tradiciniame literatū
ros vakare dalyvaus Vainis 
Aleksa, Audrė Budrytė, Kor
nelijus Jazbutis, Daiva Karu- 
žaitė, Audra Kubiliūtė, Ričar
das Spitrys.

Šeštadienio ir sekmadienio 
programa vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Paskaitą 
„Lietuvos katalikai ant XXI 
amžiaus slenksčio” skaitys 
profesorius Tomas Sodeika, 
Ateities savaitgaliui atskren- 
dantis iš Lietuvos. Arvydas 
Tamulis supažindins su Inter
neto galimybėmis lietuviškai 
veiklai. Tą šeštadienio popietę 
vyks svarstybos apie pagalbą 
Lietuvai, kurioms vadovaus 
Ramunė Kubiliūtė.

Šeštadienį, 7 vai vak. Atei
tininkų namuose ruošiama 
Ateitininkų šalpos fondo va
karienė. Jos tikslas — sutelkti 
lėšas Ateitininkų namų Kau
ne remontui.

Sekmadienio popietėje vyks 
plačios apimties svarstybos 
apie iššūkius Ateitininkų są
jūdžiui. Svarstyboms vado
vaus Jonas Pabedinskas.

Ateities savaitgalio rengėjai 
kviečia Čikagos ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti Ateities sa
vaitgalyje. Laukiame svečių ir 
iš tolimesnių lietuviškų telki
nių. Pasižymėkite savo kalen
doriuose spalio 30, 31 ir lapk
ričio 1 d. Ateities savaitga
liui. Visi kviečiami ir laukiami 
atsilankant.

Rengėjai

Azijoje: „Todėl susijuosę savo 
dvasios strėnas, būkite blai
vūs ir visiškai pasitikėkite 
malone, kurią jums ' suteiks 
Jėzaus Kristaus apreiškimas”. 
Šventas Jokūbas (4:10) rašo: 
„Nusižeminkite prieš Viešpatį, 
tai jis jus pakels”. Šv. Povilas 
laiške Filipiečiams (3:12-14) 
rašo: „Aš nesakau, kad jau esu 
šito pasiekęs ar tapęs tobulas, 
bet aš vejuosi, norėdamas pa
gauti, nes aš jau esu Kristaus 
Jėzaus pagautas. Vis dėlto, 
broliai, aš nemanau, kad jau 
būčiau tai pasiekęs. Tik viena 
tikra: pamiršęs kas užpaka
lyje, aš veržiuosi pirmyn, į 
tikslą, siekiu laimikio aukšty
bėse, kurio Dievas kviečia 
siekti Kristuje Jėzuje”. Mūsų 
pačių supratimas, kad mums 
reikia pasikeisti ir mūsų no
ras pasikeisti dar nereiškia, 
kad mes pajėgiam pasikeisti. 
Kartais užspringsta kažkas 
tarp supratimo ir noro. Ypač 
tada meldžiamės ir leidžiame 
Dievui veikti mumyse. Šv. Jo
kūbas (1:5-6) rašo: „Jei ku
riam trūksta išminties, tepra
šo Dievą, kuris visiems gau
siai duoda ir nepriekaištauja, 
ir jam bus suteikta. Tegul pra
šo, tvirtai tikėdamas, ne kiek 
neabejodamas, nes abejojantis 
žmogus panašus į jūros ban
gas, kurias varinėja ir blaško 
vėjas”.

Kiekvienas iš mūsų galime 
gyventi taikoje, meilėje, ir ra
mybėje, kaip tikri Dievo vai
kai, neblaškomi jokių vėjų. 
Šeštasis žingsnis siekiant šio 
„naujo” gyvenimo teigia, kad 
mes esame visiškai pasi
ruošę leisti Dievui mūsų 
charakterio trūkumus pa
šalinti.

L.Š.

SUSIRINKIMAI 
ATEITININKU NAMUOSE
Lapkričio 1 d. — Dauman- 

to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas.

Gruodžio 6 d. — Dauman- 
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas.

REDAKTORĖS KERTELĖ

Š.m. spalio mėnesiui ateiti
ninkų skyriui straipsnius, 
pranešimus ir korespondenci
jas siųskite „Draugo” redakci
jai, Irenos Regienės dėmesiui 
ar adresuojant „Ateitininkų 
skyriui”. Pageidauju, kad 
siunčiamos medžiagos kopijos 
būtų pasiųstos ir man į namus

L. Š. Rengėjai

Daumanto-Dielininkaičio jaunučių ir jaunių kuopos globėja Dainė Naru- 
tytė-Quinn įteikia dovanėlę įžodį davusiam Algiui Grybauskui. Toliau 
matomas Sendraugių v-bos pirm. dr. Algis Norvilas.

Vėliavininkai ir palyda šalia vėliavų Čikagos ateitininkų Šeimos šventėje. Iš k.: Audra Valiulytė, Paulius Elvi- 
kis, Kęstutis Daugirdas, Rima Kuprytė, Linas Dailidė, Giedrė Kazlauskaitė, A. Jameikis ir Julija Krumplytė.

DĖMESIO VERTI JAS 
KVIETIMAI

Neseniai gavome ketvirtąjį 
Jaunųjų Ateitininkų sąjungos 
centro valdybos aplinkraštį 
paruoštą ir suredaguotą JAS 
pirmininkės dr. Onos Daugir
dienės.

Viršelyje, visos valdybos 
vardu, pirmininkė rašo: 
„...Kviečiame visus jaunučius 
ir jų tėvelius energingai pra
dėti šiuos naujus veiklos me
tus. Norime, kad mūsų na
riams ir sąjungai šie metai 
būtų ypatingi. Todėl skelbia
me šiems metams šūkį 
•ATSINAUJINKIME!’, kad 
mūsų veikla būtų tikrai gy
va...”

Kitame puslapyje kvietimas 
visoms kuopoms kreiptis į val
dybą visais jaunučių reikalais. 
Rašoma: „Mums rūpi kiekvie
na kuopa ir kiekvienas jaunu
tis. Ypač laukiame atsiliepimų 
iš tėvų, kurie geriausiai jaučia 
mūsų veiklos poveikius savo 
vaikuose. Rašykite, skambin
kite mums”.

Valdybą sudaro: pirmininkė 
Ona Daugirdienė (15W560 
89th St. Hinsdale, IL 60521; 
tel. 630-325-3277; faksas 630- 
887-1446; „e-mail”:

<jtdaugir@hdcn.com>, iždi
ninkė Dana Gylienė, 13505 S. 
Redcoat Dr., Lemont, IL 
60439; tel. 630-257-3424; narė 
teisiniams reikalams ir ap
linkraščiui — Laima Garbon- 
kienė, 760 W. 94th St., Burr 
Ridge, IL 60521; korespon
dentė Roma Kuprienė, 752

ATEITININKŲ ŠALPOS 
FONDO VAKARIENĖ

Ateitininkų Šalpos fondo 
vakarienė ateitininkų veiklai 
paremti, š.m. spalio 31*d. ruo
šiama Ateitininkų namuose, 
12690 Archer Avė, Lemont, 
IL. Renginys 5:30 _val. vak. 
bus pradėtas pabendravimu, 
6:30 v.v. — vakarienė. Kvie
čiami visi ateitininkai, jų šei
mos ir draugai. Mažiems vai
kučiams būs parūpinta suau
gusių asmenų priežiūra. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti Vidai Maleiškienei, 
tel, 630-257-8087.

Leesley Rd., Riverside, IL 
60546; narė kuopų reikalams 
Jolita Narutienė, 390 Long- 
common Rd., Riverside, IL 
60546; tel. 708-447-8568; fak
sas 708-447-8864; sekretorė 
Lidija Ringienė, 21 Long Cove 
Dr., Lemont, IL 60439; tel. 
630-243-8113; narė ypatin
giems projektams Živilė Vait
kienė, 3321 Alla Dr., Seven 
Hills, OH 44131; valdybos 
narė Vakarė Valaitienė, 7215 
S. Sacramento, Chicago, IL 
60629.

Nario mokestis JAS CV-bai 
nėra pasikeitęs, mokama 6 
dol. asmeniui. Mokestis ne tik 
padengia įvairias valdybos 
raštinės ir pašto išlaidas, bet 
užtikrina nariams ir papigintą 
stovyklos mokestį.

Šiais mokslo metais vėl. tę
siamas rašymo vajus. Jaunu
čiai, kurie aprašo savo kuopos 
veiklą ir siunčia „Iš Ateitinin
kų gyvenimo” skyriui „Drau
ge”, susilauks padėkos pažy
mėjimo ir 5 dol. honoraro.

JAS valdyba dėkoja Ateiti
ninkų Šalpos fondui už para
mą. Rašo: „Jau antrą kartą 
mūsų sąjunga yra gavusi fi
nansinę paramą iš Ateitinin
kų fondo (red., Ateitininkų 
Šalpos fondo). Pernai mūsų 
Centro valdyba gavo 2,000 
dol. iš AF. Mes iš tų pinigų pa
siuntėme kiekvienai kuopai 
dotaciją, išleidome Kalėdų 
giesmynus, išleidome 'Mano 
įžodžio knygelė’ ir atlikome 
kitus darbus”.

„Šį pavasarį, gavome 1,000 
dol., stovyklos reikalams. Mes 
už tuos pinigus nupirkome la
bai gražias knygas iš Lietuvos 
pavyzdingų stovyklautojų ap
dovanojimui ir vadovų kursų 
išlaidoms. Taip pat, padengėm 
dalį išlaidų, susijusių su jau
nučių marškinėlių pagamini- 
mu .

Padėkota Lidijai Ringienei, 
suprojektavusiai ir vykdžiu
siai stovyklos marškinėlių do
vanėlę visiems stovyklauto
jams.

Centro valdyba planuoja 
šiais metais aplankyti visas 
jaunučių kuopas Čikagoje, 
Clevelande, Hamiltone, Los 
Angeles, Detroite, Vašingtone, 
Baltimorėje ir Philadelphijoje.

Paminėta, kad stovykloje 
rasti du pilki sijonėliai. Už- 
miršusios gali kreiptis į Oną 
Daugirdienę.

Išreikšta užuojauta stovyk
los šeimininkei Aldonai Joni
kienei ir jos šeimai bei arti
miesiems, jos vyrui netikėtai 
mirus.

Džiaugiasi, kad Philadel
phia/ Baltimore/ Vašingtono 
kuopa, globojama Onilės Šeš
tokienės, dar neseniai pra
dėjusi veikti, jaunučių įžodžiui 
paruošė 17 kandidatų. Taip 
pat džiugu, kad Lionės Kaz
lauskienės iniciatyva Bostono 
rajone organizuojama jaunu
čių kuopa. Malonu, kad Dau
manto-Dielininkaičio kuopa,

kurios globėjos yra Rasa Kas- 
niūnienė ir Dainė Quinn, šiais 
metais turi 123 narius.

Valdyba atkreipusi dėmesį į 
sunkumą gauti uniformos pil
kus sijonėlius ir kelnes jaunu
čiams. Paruoš anketą, kurią 
tėveliai bus kviečiami užpil
dyti.

Atkreipiant dėmesį į šių 
veiklos metų šūkį, .Atsinau
jinkime”, valdyba siūlo vi
siems, pakviesti „...naują šei
mą ateiti pas jaunučius...” ir 
„...pravesti vieną susirinkimą, 
vieną projektą, paruošti vie
nas vaišes, sugalvoti vieną 
iškylą...” Siūlo atlikti penkių 
principų sąžinės sąskaitą, 
kaip įgyvendinam tuos mūsų 
penkis principus. Kviečia pa
siryžti „...atnaujinti, sustiprin
ti, ir pagerinti savo kuopas, 
savo sąjungą, ir savo ateiti
ninkų organizaciją”.

Aplinkraštis baigiamas: „Lin
kime smagių ir įdomių veiklos 
metų!”.

L.Š.
DR. V.J. VASARIENĖ

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

Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S

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

630-852-5353 ,
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai '

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellovv: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

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

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos

15300 West Avė.
Orland Park 

708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

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

DR LEONAŠ"SĖiBŪTIš
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzie Avė.

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. Ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Šeštd. pagal susitarimą

Kabineto tel. 773-776-2880
Namų tel. 708-448-5545

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida

4007 W. 59 St, Chicago, IL
Tel. 773-735-5556

4707 S. Gllbert, La Grange, IL
Tel. 708-352-4487

.....M.VU/SJMHTO
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 8t, Lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Communlty Hospital

Sllver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

_________________________________

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441

LIDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.
AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094

Tel. (440) 944-7277

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Main St.
Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

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

Naperville, IL 60563
Tel. (630) 627-0090
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C

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

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Harlem, Bridgevtew, IL 60455

Te). 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

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

7915 W. 171 St 
Tinley Park IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo Goocl Samarttun ligoninės) 

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. Cdlege Dr.
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Westche8ter, IL60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarirrią

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Avė., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trečd. Seštad. 11-4 v.p.p.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai. pirmd. Ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
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NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212
 ir Libertyville
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LIETUVOS PREZIDENTAS 
VALDAS ADAMKUS

Praėjusį mėnesį, nuvykęs į 
Lietuvą dalyvauti tarptauti
nėje Vilniaus konferencijoje ir 
susitikimuose su švietimo, 
spaudos bei valdžios pareigū
nais, kaip užsienio Lietuvių 
žurnalistų sąjungos pirminin
kas, turėjau progą net trejetą 
kartų susitikti' pokalbiui ir su 
Lietuvos Respublikos prezi
dentu Valdu Adamkum. Vie
no susitikimo metu pasikal
bėjimas jam leidžiant, buvo 
įrašytas į garsinę juostą. Ir 
Štai čia yra tas įrašas su prezi
dento nuoširdžiais atsakymais 
į mano klausimus.

— Gerbiamas Prezide'nte, 
ačiū, kad sutikote pasida
linti mintimis. Visa Lietu
va, o ypač mūsų išeivija 
džiaugiasi Jus matydama 
prie valstybės vairo. Net ir 
daug buvusių bei esančių 
opozicjojet žiūri į Jus, kaip 
į asmenį, išvesiantį į skai
dresnį Lietuvos ekonominį 
bei politinį gyvenimą. Pir
mame prezidento rinkimų 
rate dauguma išeivijos lie
tuvių, netikėdami, kad Jūs 
galite būti išrinktas, balsa
vo už Vytautą Landsbergį. 
Kaip Jūs, kaip būdamas 
išeivis, tada jautėtės ir ar 
nebuvote nusivylęs tokiu 
išeivijos lietuvių elgesiu?

— Ačiū už šią progą pasida
linti mintimis;. Prisimenant 
rinkimus, galiu tik tiek pasa
kyti, kad rinkimai buvo įdo
mūs ir Lietuvai. Jie buvo ne 
tik įdomūs, bet ir reikšmingi, 
taip pat vertingi ir išeivijai. 
Jūs paminėjote išeivijos pasi
sakymą'dėl Vytauto Landsber
gio, ir aš gerai suprantu tą lai
kyseną, nes jis to nusipelnė. 
Jo įnašas atgimimo laikotar
piu yra visų giliai vertinamas 
ir tokiu pasiliks. Tačiau realus 
politinis gyvenimas kartais ki
taip sprendžia ir atitinkamu 
laikotarpiu pasisako, ko reikia 
Lietuvos ateities gyvenimui. 
Rinkimai parodė apsisprendi
mą už kitus kandidatus.

—“Centro partija išstatė 
Jūsų kandidatūrą į prezi
dentus, bet jos Jūs neprivi
legijuojate. Jūs daug kar
tų pareiškėte, kad jokiai 
partijai nepriklausote. Ne
jaugi neturite kuriai parti
jai palankumo, ar visos 
partijos, be išimčių Jums 
yra lygios? t

— Taip, Centro partija ma
ne išstatė ir, kaip Jūs pasa
kėte, aš jai nepriklausau. Ji ir 
rėmė mano kandidatūrą. Už 
tai esu dėkingas, bet tai ma
nęs neįpareigoja būti jos nariu 
ar daryti jai specialias išimtis.

Aš jaučiu, kad esu išrinktas 
Lietuvos žmonių tarnauti Lie
tuvai, nesiremiant jokia viena 
partija. Žinoma, aš simpati
zuoju kai kuriom politinėm 
partįjom. Esu ne kartą pasisa
kęs, kad remiu visas dešinei 
orientacijai priklausančias 
partines struktūras. Su jomis 
artimai bendradarbiauju, bet 
tuo pačiu neišskiriu ir visų ki
tų parlamentinių partijų. Ir 
joms durys pas mane visuo
met atdaros, ir su jomis ta
riuosi, diskutuoju Lietuvos 
problemas, ieškant bendrų 
sprendimų.

— Daugelis tikėjosi, kad 
Jūs iš pagrindų pakeisite 
buvusią vyriausybę ir vi
sus buvusius prezidento 
patarėjus. Vyriausybė ma
žai pasikeitė, o patarėjų 
eilėje bei prezidentūros ad
ministracijos palikote be
veik tuos pačius žmones, 
buvusius komunistus. Ko
dėl taip atsitiko?

— Visų pirma dėl vyriau
sybės. Yra visai netikslu saky
ti, kad vyriausybė nėra pasi
keitusi. Ministras pirminin
kas pertvarkė savo vyriausybę 
ir ji šiuo metu yra ant įsta
tyminės ribos, tai yra, vienin
telio vieno ministro pakeiti
mas praktiškai priverstų at
statydinti visą Lietuvos vy
riausybę. Šiuo metu beveik 50 
proc. esančių vyriausybės na
rių yra nauji asmenys. O dėl 
mano patarėjų, sunku supras
ti prielaidą, kad jie yra pasili
kę iŠ praėjusios administraci
jos. Priešingai, iš buvusių pa
tarėjų pasiliko tik du žmonės 
— teisės patarėjas — teisinin
kas, kuris ir šiandien atlieka 
pasigėrėtinai puikų darbą, ir 
kanceliarijos vadovas, kuris 
yra puikiai susipažinęs su 
esančiu ūkiniu prėzidentūros 
darbu. Jų abiejų įnašas man 
yra be galo naudingas. Visi 
kiti patarėjai yra visiškai nau
ji ir mano pasirinkti žmonės, 
kuriais aš visiškai pasitikiu. 
Jie yra lojalūs; aš didžiuojuo
si, kad tokius žmones galėjau 
sutraukti į prezidentūros šta
bą.

— Šiandieninė Rusijos 
ekonominė krizė kelia pa
vojų ir Lietuvos ne tik 
ekonomine, bet ir politine 
plotme. Sakykime, kad iš
badėjusi Rusijos armija, 
niekieno nekontroliuoja
ma, imtų žygiuoti į Lietu
vą. Ką darytumėte tokiu 
atveju?

— Visų pirma, niekas tokios 
išbadėjusios armijos nei Lietu
voje, nei Rusijoje, nei kaimy

Lietuvos Respublikos prez Valdas Adamkus (kairėje) su Lietuvių 
žurnalistų sąjungos pirm. Kęstučiu K. Miklu po pašnekesio prezi
dentūroje.

nystėje esančiose valstybėse 
nemato. Tai yra tik prielaida, 
neturinti jokio realaus pagrin
do. Tiesa, Rusija išgyvena fi
nansinę ir politinę krizę, kuri 
paskutinėmis dienomis jau iš
sisprendžia. Pamatysime, 
kaip naujasis ministras pirmi
ninkas Primakovas tvarkysis 
ypatingai ekonominiuose rei
kaluose. Pasaulis viską seka 
su dideliu dėmesiu. Ir Lietuva 
kreipia dėmesį į galimas eko
nomines pasekmes, bet tam ji 
yra pasiruošusi. Mes jau paro
dėm visai Europai, kad mūsų 
politika finansiniu ir ekonomi
niu požiūriu yra sveika. Jei ir 
turėsime tam tikrų sunkumų, 
bet ne tokių didelių kaip kitos 
pasaulio valstybės.

— Išeivijos lietuviai, lan
kydamiesi Lietuvoje, stebi
si, kad Lietuva yra perte
kusi pensininkais. Mato, 
kaip jie skursta, kaip jie iš 
tos gaunamos mažos pen- 
sijėlės beveik pusbadžiu 
gyvena. Kaip Jūs išspręsite 
šią problemą?

— Aš nemanau, kad mes 
esame paskendę pensininkais. 
Lietuvos pensininkų nuošim
tis su dirbančiaisiais yra pa
našus kaip visame pasaulyje. 
Tiesa, kad mūsų pensininkų 
gyvenimas yra tikrai sunkus. 
Ir jį bus galima pagerinti tik 
tada, kai bendras Lietuvos gy
venimas pakils. Tada iš vals
tybės iždo bus galima pakelti 
pensijas iki tokio lygio, kad 
būtų galima padoriai gyventi, 
nesirūpinant, ką atneš ryto
jus. Aš jau matau, kad padėtis 
jau gerėja, nors ir labai pa
mažu. Dabartinės padėties aš 
jokiu būdu nepatęisinu ir bus 
ieškoma visokių kelių tai pa
dėčiai pataisyti.

— Lietuvoje yra ir kito
kių pensininkų — daugiau
sia buvusių sovietinių kari
ninkų (jų yra apie 10,000). 
Visi jie gauna net dvi pen
sijas — vieną iš Lietuvos, o

kitą iš Rusijos. Kodėl Lie
tuva jiems turi mokėti pen
siją?

— Tiesa, kad Lietuvoje yra 
apie 10,000 Rusijos piliečių, 
kuriems mokoma pensija tie
siog iš Maskvos. Kadangi jie 
taip pat yra dirbę ir Lietuvoje, 
pagal esamus mūsų įstaty
mus, jiems priklauso ir dalinė 
pensija iš Lietuvos vyriausy
bės. Šis reikalas galbūt nėra 
tvarkingai išspręstas, ir juo 
turėtų pasirūpinti Seimas. 
Nei vyriausybė, nei preziden
tūra šiuo atveju nieko negali 
pakeisti.

— Esu įsitikinęs, kad ir 
Jūs matote tą gausybę nau
jų svetimybių, svetimžo
džių su lietuviškom galū
nėm mūsų kalboje. Ir jų vis 
daugėja. Lietuvių žurna
listų sąjunga užsienyje yra 
pasirengusi kovoti prieš 
tokį lietuvių kalbos darky
mą, kurio pagrindinis kal
tininkas yra Lietuvos ži- 
niasklaida. Ar galėtume ti
kėtis Jūsų paramos šioje 
kovoje?

— Noriu pasveikinti užsie
nio lietuvių žurnalistų sąjun
gą už ryžtą ir labai prasmingą 
užsimojimą švarinti lietuvių 
kalbą. Jūs esate teisus — lie
tuvių kalboje yra be galo daug 
svetimžodžių. Taip, jie sklinda 
žmonėse per žiniasklaidą. Tuo 
klausimu yra jau rodomas di
delis susirūpinimas. Televizija 
yra net įsivedusi skelbimus, 
kur bandoma taisyti lietuvių 
kalbą. Ir laikraščiuose yra 
skiltys, kur šis klausimas ke
liamas, bet dažnai tuo ir bai
giasi, nes jų kitose skiltyse 
nesilaikoma pačių propaguo
jamų kalbos taisyklių. Kad 
mūsų kalba būtų švari, reikia 
visomis pastangomis to siekti, 
ypač per mokyklas, net ir uni
versitetuos.

— Kaip išeivijos lietuvių 
spaudos atstovas, dalyva
vau ir stebėjau tarptautinę

Vilniaus konferenciją. Kon
ferencijoje net ir jokių iš
vadų nebuvo pateikta. Ar 
matote kokią nors naudą iš 
šios konferencijos? Kas pa
dengė šios konferencijos 
surengimo bei pravedimo 
išlaidas?

— Šios paskutinės konferen
cijos rengime dalyvavo dvi val
stybės — Lietuva ir Lenkija, 
ir jos abi yra įsipareigojusios 
per pusę visas išlaidas pa
dengti. O dėl konferencijos 
reikšmės, aš manau, pats fak
tas rodo, kad joje dalyvavo be
veik visos Europos valstybės. 
Tokiose konferencijose tarp
tautine plotme iškeliami Lie
tuvos ir apskritai visų Baltijos 
valstybių interesai, pavyzdžiui 
NATO reikalu. Šiuo metu dėl 
NATO plėtotės didelio poslin
kio į priekį nėra. Ir tai nepri
klauso nuo Lietuvos. Tai yra 
tarptautinės pasaulinės politi
kos pasekmės. Jeigu neturė
sime tokių konferencijų, jeigu 
nesvarstysime šio klausimo, 
jeigu nelaikysime jo gyvo prieš 
pasaulį, būsime greit užmiršti 
ir išstumti iš to pasaulio ap
linkos. Lietuvos užsienio poli
tikos pagrindinis tikslas yra 
tapti Europos Sąjungos ir 
NATO narėmis. Todėl tokios 
konferencijos yra būtinybė.

— Baigdamas pokalbį, 
norėčiau dar išgirsti, ko 
Jūs pageidautumėte iš išei
vijos lietuvių dabar, kai 
Lietuvos išlaisvinimo ko
vos periodas yra pasibai
gęs, ir ko lauktumėte iš 
išeivijos spaudos?

— Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimui išeivija suvaidi
no be galo reikšmingą rolę. Ji 
savo misiją iš dalies yra už
baigusi. Noriu patvirtinti — 
tik iš dalies. Nepriklausomybė 
nėra vien tik jos atgavimas ir 
deklaravimas. Nepriklauso
mybė yra tolimesnių Lietuvos 
gyvybinių sričių išlaikymas, 
lietuvybės, lietuvių kalbos ir 
jos svarbos puoselėjimas. To
dėl aš matau, kad misija dar 
nebaigta. Reikia dar didesnio 
įsipareigojimo puoselėti ir iš
laikyti tą nepriklausomybę. 
Mano didžiausias noras, kad 
tas entuziazmas, pasiryžimas, 
parodytas atkovojant nepri
klausomybę, išeivijoje neding
tų. Tai turėtų būti kiekvieno 
lietuvio pareiga, nesvarbu, 
kur jis bebūtų. Ir svarbiausia, 
kad ji būtų perduota jaunes
niajai kartai. To aš linkiu 
kiekvienam lietuviui, jo orga
nizacijoms ir ypač spaudai. 
Dėkoju visiems už tą darbą, 
kurį atlikote, ir tikiu, kad tą 
darbą ir toliau tęsite.

— Ačiū Pone Prezidente, 
už šį pašnekesį.

Kalbėjosi Kęstutis Miklas

„Lietuvos ryto” pirmame 
puslapyje — didžiausia sensa
cija: „Lietuvos rytui” pavyko 
sužinoti, kad JAV dirbantis 
ambasadorius buvo apskųstas 
Vilniui”. Reikėjo net dviejų 
žurnalistų — Vašingtone ir 
Vilniuje, kad išlukštentų šį 
„siaubingą skandalą” apie 
Lietuvos ambasadoje vyks
tančius nesutarimus, kurie 
„kenkia normaliam diplomatų 
darbui”.

Jeigu ir pamirštume žur
nalistinę etiką, kai nepatik
rinti ir nepatvirtinti „vidaus 
reikalai” iškeliami viešumon, 
kad skaitytojai galėtų spėlioti, 
maitintis gandais bei užuo
minomis, skaitant „internete” 
tolimesnę korespondenciją, 
paaiškėja, jog pagrindinė prie
žastis, dėl kurios ambasados 
pareigūnai rado reikalą skųs
tis net spaudai, yra, kad..... S.
Sakalauskas piktnaudžiauja 
tarnybine padėtimi...”, o „du 
ambasados diplomatai buvo 
priversti naudotis vienu auto
mobiliu”.

Verta pažymėti, kad Lietu
vos ambasada savo žinioje turi 
penkis naujus „Ford” markės 
automobilius ir „Lincoln Town 
car”. Vieną jų ambasadorius 
leidęs naudoti savo žmonai, 
tad ir problema: kiekvienam 
tarnautojui neužteko po vieną 
mašiną:

Čia nejučiomis prisimename 
buvusį amžinos atminties Lie
tuvos ambasadorių Stasį Lo
zoraitį, kuris jokio automobilio 
neturėjo — važinėdavo pože
miniais traukinėliais, autobu
sais, o retkarčiais, kai 
reikėdavo vykti į svarbius 
priėmimus ar pavėžinti gar
bingus svečius, išsinuomodavo 
mašiną. Nepaisant šių nepato
gumų, Lietuvos ambasada 
Vašingtone ir sėkmingai vei
kė, ir daug svarbių darbų atli
ko tėvynei labai reikšmingu 
laikotarpiu.

Atrodo, kad Vašingtone visi 
žurnalistai įgavo naują pas
kirtį — knistis po įvairių 
įstaigų ir institucijų pamatais, 
ieškoti sensacijų ir jas kaip 
galima greičiau paskleisti vi
suomenei. Nenori nuo tos ma
dos nutolti ir „Lietuvos ryto” 
korespondentas. Gal Amerikos 
sostinėje vanduo, o gal oras 
paveikia žmones, kad praran
da sveiką nuovoką ir ieško, ko 
nepametė?

Nereikia stebėtis, kad Lie
tuvos ambasadoje vyksta tam 
tikras trynimasis — to ne
trūksta ir kitur. Pastaruoju

* Danutė Bindokienė

Gal ore, o gal 
vandenyje?

metu daug medžiagos kalboms 
davė „Pasaulio lietuvio” re
daktoriaus pasitraukimas iš 
pareigų. Trumpas Broniaus 
Nainio pareiškimas, neilgas 
PLB pirmininko Vytauto Ka- 
manto pasisakymas neuž- 
gniaužia gandų ir spėliojimų. 
Visi norėtų žinoti „tikrąsias 
priežastis”, nes spaudoje pa
skelbti paragrafai per daug 
paprasti ir tiesūs, jie smalsuo
liams nepriimtini.

Panaši situacija ir su Litua
nistikos tyrimų bei studijų 
centru Čikagoje: kam priklau
so Pasaulio lietuvių archyvas? 
tfas dabar vadovauja (ar vado
vaus) centrui? Ar jau turime 
dvi tarybas, dvi valdybas, kaip 
seniau buvo dvi bendruo
menės? Tarytum amerikiečių 
pamėgtose „muilo operose” 
pamažu atsivynioja įvykių 
kamuolys, o jo siūluose painio
jasi žmonių liežuviai, rikiuoja
si lojalumai ir nekatriai lau
kiama — kas bus toliau?

Girdėti šnibždėsiu, kad akis 
akin nesutinka Lietuvių fon
das ir JAV LB Krašto valdyba, 
kad toje pačioje valdyboje, lyg 
gyvačių lizdas, knibžda kaž
kokie nesklandumai, o kai 
kurių skyrių pirmininkai (ar
ba vicepirmininkai) pasiruošę 
stoti į atvirą kovą su pirmi
ninke...

Pasiklausius visų tų gandų 
gandelių, skundų skundelių, 
nejučiomis kyla klausimas: 
kodėl? Juk mokėjome dirbti 
kartu ir atlikti didžius darbus, 
o jeigu reikėjo kovoti, kovo
jome dėl Lietuvos reikalų. Tad 
dėl ko dabar tas nuolatinis 
tarpusavio kapsėjimasis, kuo 
mes nepasidaliname, kodėl 
negalina gyventi, ir ‘ veikti, be 
erzelių?

Ar gali būti tai, kad po Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo praradome bendrą 
priešą — raudonąjį okupantą, 
kuriam neapykanta jungė ir 
jaunesnius, ir senesnius,. ir 
vienos, ir kitos partijos žmo
nes? Sakoma, kad lietuviai 
yra kovinga tauta, o ne
turėdama pašalinio priešo, 
pradeda pulti savuosius... Tas 
ironiškas posakis pastaruoju 
metu tarytum įsiteisino.

Norime tikėti, kad šį savait
galį vykstanti JAV LB Tąry- 
bos sesija daug nesklandumų 
išblaškys, kad bendruomeni- 
ninkai pasisems naujo ryžto, 
jaujų jėgų ir energijos. Dar 
daug darbų mūsų laukia, o 
ypač savo nuosavame kieme. 
Negalime skaldytis!

NEIŠGYVENTŲ DIENU 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
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Važiuodamas namo mėginau suimti į

galvą viską, kas darosi, ir atėjo mintis, kad varge 
esam tik todėl, kad neturime genijaus, kuris visus 
apie save suburtų. Geram, ne piktam, Tokio, kokį 
žydai turėjo. Mozę. Surinktų visus ir išvestų visą 
tautą. Nors ir į skurdą, bet visą, sveiką, nesunaikintą. 
Nors ir be žemės, bet gyvą. Arba surinktų visus į vie
ną ir sakytų — kovokim. Mirkim ligi paskutinio. Tau
tos nebeliktų, bet liktų vardas. Amžiams liktų. O jeigu 
taip visi petys į petį stotų, gal nė nesunaikintų. Dva
sios stiprumas gal padarytų stebuklą. Bet kai genijaus 
nėra, reikia kiekvienam būti savo genijum, gelbėtis 
kiekvienam, kaip kas išmano, o paskum žiūrėti. Bet 
kas bus, jeigu niekas nieko nedarys. Jeigu visi nuleis 
rankas ir sėdės, ir galvas nulenkę lauks užgriūvančios 
nelaimės.

Kol juodu tylėjo, tas savo mintis jiem išdėsčiau ir, 
rodos, taip aiškiai, kad visos turėjo susmegti jiems tie
siai į širdį. Galvojau, kad motina pirmoji pakils ir 
lieps broliui rengtis į kelionę, nes patrankų, o gal ir 
bombų, gaudimas jau buvo pasiekęs ir čia. bet ji nepa
kilo.

— Ne, vaikuti, — ramiai pasakė. — Jūs kaip iš
manot, bet aš... Kur aš bevažiuosiu. Kas man beliko, o 
mirti noriu namie. Čia pat kur gimiau.

— O jeigu jie ir to neleis? Paims, išveš, kaip kitus

išvežė. •
— Tai kas. Tada bent širdis bus rami, kad ne savo 

pačios valia. Kaip savo valia palikti savo žemę. Sava 
žemė man visada buvo kaip antroji gyvybė. Ir tebėra. 
Kaip aš bejos.

— Kam taip galvoji? Žemė yra žemė, o tauta yra 
tauta, — bandžiau ją atversti. — Tautai žemė yra tik 
kėdė ant kurios laikinai sėdi. Mūsų tauta irgi ne visa
da čia buvo. Ji atėjo iš kitur ir gali vėl kitur nueiti. 
Tauta yra vienos giminės žmonės ir jų dvasia. Mokyk
los, bažnyčia, spauda, dainos, literatūra, visoks kitas 
menas. Tauta ne žemė,“ bet žmonės ir jų dvasia plas- 
danti juose ir viršum jų. Ta dvasia, mamut, ne žemėje, 
bet viršum jos. Viršum laukų, miškų, upių ir net vir
šum tų namų ir miestų, kuriuos žmonių rankos pa
statė. Ne juose, bet žmonėse. Išeidami visus dvasios 
turtus išsinešim. O! Jeigu toks pranašas, koks buvo 
žydams Mozė, pasakytų: „Einam!”, ir visi pakiltų eiti. 
Viską išsineštų. Net gyvulius išsivarytų. Rusai pama
tę tuštumą nustebtų kaip perkūno trenkti. Gal net to
liau nebedrįstų eiti.

Motina visą laiką žiūrėjo pro langą. Už lango buvo 
daržas pilnas sužydusių aguonų. Baltų ir raudonų, pa
prastų ir pilnavidurių. Ji labai rūpestingai rinkdavos 
sėklas iš savų ir akiai patrauklesnes pamačiusi iš kai
mynų, ką surinkusi, pavasarį pažerdavo per visą 
daržą, ravėdama visas palikdavo augti, o ir niekur ki
to tokio daržo nebuvau matęs kaip mamos. Kai man 
pabaigus savo pamokslą pakėlė akis, maniau, kad pa
sakys: „Kaip galiu savo aguonas palikti?” ir jau ieš
kojau žodžių, ką dar reikės jai pasakyti, bet ji pasakė. 
Net galvą palinguodama pasakė:

— Išsineš ir išbarstys. Po svetimas žemes išbars
tys. Svetimom žolėm viskas apaugs, o rusas atėjęs

džiaugsis, kad žemė tuščia, kad nebereikia nieko nei 
vežti, nei į kalėjimus kimšti. Ir pats ateis ir savo dva
sią atsineš. Ar iš tolo žiūrintiems nesuskaus širdis, 
kad jų žemę svetima dvasia apsėdo? Anot tavęs, vaiku
ti, kad jau ji viršum tavo laukų ir miškų net pasiū
baudama plazda?

— Tai ir man pasilikt? — nejučia net balsą pa
kėlęs pasakiau.

Abu žiūrėjom vienas kitam tiesiai į akis ir mane 
tada nusmelkė, kad tas beveik žydras jos akis tikrai 
paskutinį sykį tematau, o tą žemė vargu ar kada.

— Dėl manęs, vaikuti, žinokis — pasakė ir dar 
pridėjo. — Gal ir geriau bus, kad pasitrauksi. Baisu 
būtų sužinoti, kad esi paimtas.

Man žybtelėjo viltis.
— O kaip mama? Ar mums nebūtų baisu.
Ji tik nusišypsojo.
— Mane? Kas mane ims? Kam sena kaimo boba 

gali būti reikalinga? Kas su ja terliosis?
Ir brolis nenorėjo judėti. Jį supratau, negalėjo vie

nos motinos palikti. Dėl jo ir man nelengva buvo 
išlėkti. Net ir dabar, kai nežinau, kas ten darosi, su
spaudžia. Taip lyg savo paties brolį būčiau išdavęs. Ne 
labai ramina nė jo žodžiai. Kai dar įkalbinėjau, net 
grasinau, kad vienas ir aš neisiu, kad pasiliksim visi 
kartu ir tegu būna, kas bus, jis pasakė:

— Tu eik. Tau reikia. Jie žino, kad karo pradžioj 
jų neglostei. Jeigu dar nežino, tai atėję sužinos. Mudu 
su mama niekur neįsikišom. Nebuvo kada. Iš čia patys 
išgaravo. Net nepajutom kaip. Visą neišveš, visų ne- 
išžudys. Reikia tikėti,kad laimė bus mūsų pusėje. 
Kaip nors išliksim. Jie irgi ne amžini. O kad išeini, tai 
irgi gerai. Vieni būsim’ čia, kiti būsit ten. Ką dabar 
gali žinoti, kurių kur kada prireiks.

Kalbėjo man, lyg būtų ne jaunėlis, bet bent kele- 
riais metais vyresnis, motinajam irgi pritarė. Nebijojo 
pasilikti ir viena, bet neragino nė jo. Sakė: „Būna 
tokių dieną, kai kiekvienam reikia daryti pagal savo 
galvą”.

Siūlė man pakinkyti arklį. Arkliui įmesti porą 
maišų avižų, man šio ir to. Žinote, mama, o aš galvo
jau, kad man ihažiau vargo bus su dviračiu. Taip ir 
buvo. Su arkliu tikrai būtų paėmę į apkasus. Būtų 
reikėję važiuoti keliais, kur stovėjo žandarai ir gaudė, 

„ o su dviračiu, užuodęs kad gaudo, galėdavau gaudyto
jus aplenkti laukų kelučiais, takais ar net stačiai per 
laukus. Tuo pačiu ir dabar tebevažinėju, tik padangas
kitas užsidėjau.

Tuščiomis neišleido. Apsikroviau dviratį lašiniais, 
dešromis, o brolis dar ir prieškarinės butelį skaidrio
sios įsiūlė. Tai už jį ir naujas padangas įsigijau.

Kitą rytmetį namų gėrybėmis apsikroviau tik taip, 
kad galėčiau patogiai važiuoti Visko, ką siūlė, anaiptol 
negalėjau paimti, dar išklausiau priekaištų, kam nei
mu vežimėlio, ir jau rengiausi eiti atsisveikinti, ašaro
tomis akimis iš priemenės išėjo motina.

— Še, — pasakė. — Mano širdis prijaučia, kad 
šiam pasauly tave paskutinį sykį matau, o tu gal jau 
paskutinį sykį ant savo žemės stovi...

— Mama, kad tu... — norėjau nutraukti, kad nebe
pasakytų, ką rengėsi pasakyti, nors iš tikrųjų net ne
nujaučiau, ką dar sugalvojo. Nebenorėjau jokių grau
dingų sentimentų, bet ji nesileido nutraukiama.

— Palauk! — net ranka mostelėdama sustabdė. — 
Žinau, kad tu daugiau už mane išmanai, bet nors tą 
valandą pasistenk nebūti išmintingesnis už motiną. 
Še, tam maišely yra žiupsnis gimto kiemo žemės.

(Bus daugiau)
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Rimties valandėlė

DĖKINGUMAS — TIKĖJIMO 
LAIDAS

AMERICAN TRAVEL SERVICE

ATOSTOGOS EUROPOJE

Skrydis iš Čikagos ir 3 naktys viešbutyje. Prie kainos reikia pridėti 
mokesčias.

Šį sekmadienį esame kvie
čiami pasimokyti dėkingumo 
Dievui iš „svetimtaučių” — tų, 
kurie buvo laikomi neturin
čiais tikro tikėjimo, teisingo jo 
supratimo.

Evangelijoje (Luko 17:11-19) 
Jėzus kelyje sutinka dešimt 
raupsuotųjų, kurie, „sustoję 
atstu garsiai šaukė: Jėzau, 
Mokytojau, pasigailėk mūsų!” 
Visi teisingai Jėzuje atpažino 
geraširdį Mokytoją, kuris nori, 
ir gali jiems padėti. Ir visiems 
jis pasakė eiti pasirodyti kuni
gams — pagal žydų tikėjimą, 
tai pirmas žingsnis, apsivalius 
nuo religinio-apeiginio susite
pimo (šiuo atveju, raupsų li
gos), norint vėl būti priim
tiems į Dievui pašvęstosios 
tautos bendruomenę. Visi jie 
Jėzumi patikėjo iš anksto — 
kad jo žodžiu jie stebuklingai 
.pasveiks — ir pasuko eiti pas 
kunigus. Ir jie pagijo kelyje. 
Bet iš tų dešimties tik vienas 
— samarietis, kuris net nebu
vo laikomas Dievo išrinktosios 
tautos nariu, turėjo tikrą dė
kingumą pačiam Dievui. Ne
pasitenkindamas vien tik 
apeiginio apsišvarinimo apei
ga, jis sugrįžo Jėzui padėkoti. 
(Tremties į Babiloniją metu — 
6 šmt., prieš Kristų — Sama- 
rijos žydai nebuvo ištremti, 
bet prisitaikė prie pagonio oku
panto statomų sąlygų, ben
draudami, net šeimas su jais 
kurdami.)

Iš kur samariečio dėkingu
mas? Gal dėl to, kad jam visas 
gyvenimas buvo sunkesnis, 
nes, kaip samarietis, buvo lai
komas „antros klasėj” (ar net 
žemesnės) žmogum. (Sama
riečiai taip pat praktikavo žy-' 
dų tikėjimą, bet pripažino tik 
Mozės Šv. Rašto knygas, nes 
tik jos buvo pripažintos trem
ties į Babiloniją metu.) Gal 
per tą pažeminimą, kurį ken
tėjo dėl savo kilmės, jis įgijo 
dėkingumo jausmą, per kurį 
jam atsivėrė imlumas Jėzaus 
duodamai tikėjimo malonei. 
Gal dėl to jis buvo jautresnis, 
kai jam buvo daroma kas ge
ra: kai Jėzus jo neišskyrė iš 
kitų žydų raupsuotųjų —jį pa
gydė taip, kaip ir juos; kai 
Jėzus jį pripažino jiems lygiu 
žydu, neduodamas skirtingo 
apeiginio nurodymo nei jiems 
davė. Kaip raupsuotasis, jis 
buvo atstumtas iš visuomenės, 
o kaip samarietis, jis net pačių 
raupsuotųjų tarpe buvo at
stumtas kaip klaidatikis. Gal 
dėl to jis jautė tokį dėkingumą 
Jėzui, kuris, pripažindamas jo 
vertumą ir gerumą, net įga
lino jo tikėjimą.

Labai dažnai sugebėjimas 
būti dėkingais atsiranda tik 
po to, kai suvokiame, kad esa
me ko nors labai reikalingi. 
Dažnai nedrįstame net pagal
voti apie tuos dalykus, nes at
rodo, kad tokių dalykų net ne
galima prašyti, nes neįsivaiz
duojame, kaip jie galėtų būti 
patenkinti, pavyzdžiui, svei
katos, jei sergame chroniška 
liga; lengvesnių pragyvenimo 
sąlygų, kai nematyti jokių per
spektyvų joms pagerinti; išsi
vaduoti nuo kokios adikcijos 
ar ydos, kurios nepavyksta 
įveikti.

Bet pirmas žingsnis, norint 
išmokti dėkingumo, yra drįsti 
Dievui prisipažinti, ko iš tik
rųjų labiausiai trokštame, ir 
tuomet jo prašyti, nes tikime, 
kad jis iš tikrųjų mus supran
ta, myli ir tikrai yra Visagalis. 
Tai reikalauja nuolankumo, 
pasitikėjimo ir atvirumo Dievo 
veikimui, kuris dažniausiai 
įvyksta mums visai nesitikėtu 
būdu.

Pirmame skaitinyje (2 Kara
lių 5:14-17) matome pagonio

— Sirijos generolo Naamano 
pavyzdį, kuris susirgęs nepa
gydoma liga — raupsais, atėjo 
pas Dievo žmogų (pranašą) 
Eliziejų prašyti stebuklingo 
pagydymo. Ir pagonis Naama- 
nas, stebulingai pagijęs, suvo
kė jam padarytą stebuklingą 
gerumą ir norėjo už tai iš
reikšti savo dėkingumą prana
šui. Bet Eliziejus atsisakė pri
imti dovaną.

Tuomet Naamanas prisimi
nimui pasiėmė tos žemės, ku
rią tikrasis Dievas dovanojo 
savo išsirinktai tautai, ir nuo 
tos dienos tapo tikrojo Dievo 
garbintoju. Naamano dėkin
gumo jausmas tapo jam var
tais į tikėjimą tikruoju Dievu 
taip, kaip ir samariečio raup
suotojo dėkingumas tapo as
meniško ryšio su Jėzumi lai
du.

Šv. Pauliaus dėkingumas 
Jėzui, kad jį pašaukė ir kad 
mirė ir buvo prikeltas visų 
žmonių išganymui, stiprina jį 
net kalėjime, laukiant mirties, 
kaip jis rašo antrame laiške 
Timotiejui (2 Tim 2:8-13). Kai 
Paulius dar persekicjo krikši 
čionis, jis net nežinojo, ko jam 
reikėjo, bet Jėzus jį „pagavo” 
pakeliui į Damaską.

Paulius dėkingumą Dievui, 
kad jį išgelbėjo, net kai jis 
pats nemokėjo to paprašyti, 
išreiškė visą savo gyvenimą 
pašvęsdamas evangelijai skelb
ti, negailėdamas jokios asme
niškos aukos tam darbui — 
nei kalėjimo, nei savo mirties. 
Dėkingumas Dievui jam at
vėrė tokį tvirtą tikėjimą, kad 
jis Timotiejui iš kalėjimo rašo: 
„Dievo žodis nesurakinamas!” 
Paulius įsitikinęs, kad net jei 
pats mirs, jis susijungs su 
Kristaus mirtimi. O ji veda į 
prisikėlimą.

Iš tiesų, jei norime, kad sus
tiprėtų mūsų tikėjimas, prašy
kime Dievo pagalbos išugdyti 
savyje dėkingumą.

Aldona Zailskaitė

MŪŠŲ ŠEIMOSE

Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte trečio skyriaus mokinys Alek
sas Kairelis, š.m. balandžio 26 d. priėmęs Pirmąją Komuniją, su ta pro
ga šventiškai pasipuošusiomis pussesere Deana ir sesute Kristina.

Vienos šeimos Kalifornijoje keturios moterų kartos. Viduryje promočiutė Adelė Balsienė su provaikaite Izabela 
Rice, kairėje — močiutė Žibutė Balsytė Brinkienė, dešinėje ketvirtosios kartos atstovės mama Nida Brinkytė 
Rice.

SUKAKTUVĖS QUINCY, ILLINOIS

Mariją Mogenienę, švenčiančią 90-jį gimtadienį, sveikina provaikaite 
Claudia.

Didžiosios Mississippi upės 
slėnyje, Mark Twain paunks
nėje, glūdi Quincy miestas. 
Jis žymus Amerikos istori
joje. Čia įvyko garsieji Lincol- 
no ir Douglas debatai, vystėsi 
susisiekimas ir pramonė, že
mės ūkis. Dar šiandien pra

eičiai liudija miesto viduryje 
parkas, kuriame tada iškal
bingai ginčijosi Lincoln ir 
Douglas juodaodžių vergijos 
klausimu. Tebestovi didingi, 
erdvūs namai, veikia kalkak- 
mens kasyklos ir verslas, gy
vuoja meno ir istoriniai mu
ziejai, Quincy universitetas.

Šiame mieste gyvena būre
lis lietuvių, tarp jų, sukaktu
vinė, medicinos sesuo Marija 
Mogenienė, a.a. gydytojo, Ka
zio Mogenio našlė. Č. m. rug
pjūčio vidury automobiliu, 
lėktuvu, traukiniu susirinko 
Mogenių gentis paminėti jos 
90-tąjį gimtadienį. Dalyvavo 
jos vaikai su šeimomis, duktė 
Aldona, sūnus, Algimantas, 
šeši vaikaičiai, šeši provai
kaičiai ir kiti giminės. Tarp 
namiškių šventė ir šeimos ar
timoji, buvusi Lietuvos solistė 
balerina Irena Adomavičiūtė- 
Gintautienė. Jaukią popietę, 
tarp gėlių ir skanėstų buvo 
prisiminta Marijos Mogenie- 
nės karjera Raudonojo Kry
žiaus ligoninėje Klaipėdoje ir 
Vilniuje, jos ištvermė ir nuo
seklumas karo metais, ne
lengva pradžia naujajame 
žemyne — Amerikoje, E. St. 
Louis, Illinois. Dėkota Marijai 
už skatinimą mokslui, už 
pasišventimą, meilę savo vai
kams ir visam atžalynui. 
Įvertinti jos daugiamečiai lab
darybės darbai Amerikoje ir 
Lietuvoje. Dar kartą, ilgiau
sių metų, Marija! Gyvuok 
šiame gražiame slėnyje ir • 
savo artimųjų širdyse.

ŠEIMOS CENTRŲ 
STOVYKLA

Rugpjūčio 9-16 d. Šventojoje

vykusioje Lietuvos šeimos cen
tro tarybos narių stovykloje 
dalyvavo vyskupijų Šeimos 
centrų vadovai su šeimomis, 
psichologai, konsultantai — 
apie 50 žmonių. Šią stovyklą 
už prel. J.Prunskio paaukotas 
lėšas organizavo Lietuvos šei
mos centras, paskaitas ir dis
kusijas vedė gyd. G. Vaitoška, 
psichologė R. Bieliauskaitė ir 
gyd. N. Liobikienė. Grupelė
mis diskutuota apie Šeimos 
centrų strategiją ir taktiką, 
iškeltos jau vykdomų prog
ramų problemos bei svarstyta 
naujų programų galimybė, 
daug kalbėta apie tai, kaip 
tobulinti sužadėtinių pasiren
gimo Santuokos sakramentui 
darbą. Stovyklos dalyviai stu
dijavo Šventąjį Raštą.

VAIKŲ ŠVENTĖ 
„RUGSĖJO VARPELIS”

Rugpjūčio 27 d. Panevėžio 
„Caritas” kiemelyje vyko tra
dicinė socialiai remtinų šei
mų vaikų šventė „Rugsėjo var
pelis”. Renginio iniciatoriai —- 
Panevėžio moterų katalikių 
draugijos skyrius ir „Caritas”. 
Šventėje dalyvavo vyskupas 
Juozas Preikšas, miesto Glo
bos ir rūpybos skyriaus direk
torė G. Vaicekauskienė, jos 
pavaduotoja Z. Sargautienė, 
apie 150 socialiai remtinų vai
kų ir jų tėvų. Renginyje daug 
išradingumo parodė Panevėžio 
„Caritas” reikalų vedėja Gra
žina Kacevičienė. Vaikai pie
šė, deklamavo, dainavo, žai
dė, demonstravo savo rank
darbius. Vyskupas J. Preik
šas, pasveikinęs vaikus su ar
tėjančiais mokslo metais, ragi-“ 
no ne tik semtis mokslo, bet ir 
mokytis daryti gera. Pasibai
gus šventei, ganytojas pašven
tino suremontuotas „Caritas” 
patalpas.

Teisininkas Jonas Dainauskas, Lietuviškosios Skautijos veteranas, 1923 m. Klaipėdos vadavimo dalyvis , ilga
metis pedagogas, istorikas ir visuomenininkas, negali praeiti pro knygyną nenusipirkęs dar vienos knygos savo 
didžiulei bibliotekai, čia jį matome šįmetinėje Čikagos lietuvių skautų ir skaučių tradicinėje Kaziuko mugėje 
su sūnum dr. Jonu Rimvydu Dainausku ir marčia Virginija. Nuotr. Ed. Šulaičio

Munich
Paris
Prague
Vienna

Specialios kainos skrydžiams į Vilnių 
iš įvairių miestų

Baltimore $480.00
Chicago $504.00
Cleveland $540.00
Denver $564.00
Detroit $504.00
Los Angeles $594.00
Minneapolis $504.00
New York . $444.00
Omaha $582.00
Orlando $504.00
San Francisco $594.00
Tampa $504.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius.,
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams j Vilnių iš kitų JAV 

miestų

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome kreiptis j 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime.
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9439 S. Kedzie Evergreen Park, IL 60805-2325 
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METU NAŠTA JAM NE 
PROBLEMA

Jau tik keturi mėnesiai liko 
iki čikagiečio istoriko, visuo
menininko, paskaitininko, kul
tūros veikėjo Jono Dainausko 
95-jo gimtadienio. Tačiau, 
kaip atrodo, didelė metų našta 
jo neatbaido nuo įvairių užsi
mojimų.

Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
J. Damauskas grįžo iš dviejų 
savaičių lankymosi Kaliforni
joje, kur jis svečiavosi savo 
dukros Jūratės ir jos vyro Juo
zo Jakubonių šeimoje. Dau
gumą laiko praleido Rodonda 
Beach mieste, netoliese Los 
Angeles miesto, tačiau ir į šį 
didmiestį buvo nuvažiavęs ir 
susitikęs su tenykščiais visuo
menės veikėjais.

Čikagietis „atšoko” savo vai
kaitės Aldonos vestuvėse, į 
kurias buvo susirinkusi Dai- 
naūskų šeima iš visos Ameri
kos. Čia matėsi ir dr. Jono 
Rimvydo Dainausko ir jo 
žmonos Virginijos Jūratės 
dukra Rūta, kuri baigusi kon- 
sulės tarnybą JAV ambasa
doje Krokuvoje, gavo atsakin
gą darbą JAV Valstybės de
partamente, Vašingtone.

Dėl išvykos į Kaliforniją J. 
Dainauskas turėjo praleisti 
poros šeštadienių pamokau 
Pedagoginiame lituanistikos 
institute, kuris vis neapsieina 
bėjo talkos. Taip pat jis asme
niškai negalėjo dalyvauti Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio ir Mažosios Lietuvos 
fondo suvažiavirpė, rugsėjo 26-
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27 d. vykusiame Toronto, Ka
nadoje. Tačiau ten buvo per
skaityta jo paruošta plačios 
apimties paskaita istorinę Ma
žąją Lietuvą liečiančia tema.

Čikagon sugrįžusio J. Dai
nausko laukė daugybė kitų 
įsipareigojimų, nes čia per po
ra savaičių susikaupė įvairių 
reikalų ne vien asmeniškoje, 
bet ir visuomeųįnėje plotmąję. 
Vis dar laukia nemaža rašomų 
straipsnių, ruošiamų paskaitų 
ar skaitomų knygų puslapiai. 
Beje, naujų knygų įvairiomis 
kalbomis J. Dainauskas sten
giasi įsigyti bent po pora per 
savaitę. Jis ypač domisi Lietu
va bei jos problemas nagri
nėjančiomis knygomis. Daug 
laiko jis turi pašvęsti ir savo 
didelės bibliotekos bei laik
raščių ir žurnalų rinkinių 
tvarkymui.

Praėjusį šeštadienį, spalio 3 
d. J. Dainauskas dalyvavo 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Čikagos skyriaus metinėje šven
tėje, vykusioje Willowbrook 
pokylių salėje. Pažymėtina, 
jog jis yra pats seniausias 
skautas išeivijoje, šiai organi
zacijai priklausantis nuo 1918 
metų.

Stebint J.“Dainausko veik
lumą ir jo atliekamus darbus 
sunku tikėti, kad netrukus 
minėsime jo garbingą 95 metų 
amžiaus sukaktį. Iš šio darbš
taus vyro net ir jaunesnieji 

“darbuotojai daug ko galėtų pa
simokyti. E. Šulaitis



FILMAS APIE ČIURLIONĮ 
BANDYS PELNYTI „OSKARĄ”

ARVYDASJOCKUS

Dar šiais metais anglų 
režisierius Bob Mullan Lietu
voje baigs filmuoti pilname- 
tražį vaidybinį filmą „Laiškai 
Sofijai”, o jo premjera kitų 
metų kovo mėnesį turėtų 
įvykti Vilniuje, Čikagoje ir 
Londone. Dviejų valandų ko
mercinis vaidybinis filmas 
skirtas pasaulio kino teatrų, 
vaizdo įrašų ir televizijos rin
kai. „Laiškus Sofijai” numato
ma platinti Amerikos, Euro
pos, Azijos, Afrikos, Artimųjų 
Rytų šalyse ir Australijoje. 
Maždaug 1 mln. JAV dolerių 
kainuojantį filmą finansuoja 
Vokietijos kino kompanija 
„Das Werk” ir Lietuvos inves
tuotojai.

Būsimo filmo šerdis — ro
mantiški M. K. Čiurlionio laiš
kai’žmonai Sofijai Kymantai- 
tei-Čiurlionienei, kuriuos jis 
rašė būdamas Sankt Peter
burge, Druskininkuose ir „Rau
donojo dvaro” sanatorijoje 
Pustelninke. „Čiurlionio ir So
fijos meilės istorija gali sujau
dinti daugybę žmonių visame 
pasaulyje. Joje glūdi visi pa
grindiniai elementai, reikalin
gi bet kuriam geram kino pa
sakojimui apie meilę. Tačiau 
svarbiausia — Čiurlionis yra 
neatrastas genijus. Jeigu jis 
būtų gimęs Prancūzijoje ar 
Vokietijoje, apie jį žinotų visas 
pasaulis*, — „Lietuvos aidui” 
sakė filmo režisierius. B. Mul
lan nuomone, „Laiškai Sofijai” 
gali išgarsinti Lietuvą pasau
lyje ne mažiau nei Indiją fil
mas „Gandis”.

Pas Čiurlionį atginė 
šaltis

Prieš dvejus metus Bob Mul
lan dėstė psichologiją Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Kaune buvo labai šalta, uni
versitete stigo šilumos. Nuo 
Šalčio Bob bėgdavo sušilti į 
Nacionalinį M. K. Čiurlionio 
dailės muziejų. „Ten klausy
davausi Čiui ionio fortepijoni
nių kūrinių bei simfonines 
poemas „Jūra” ir „Miške”, — 
prisimena B. Mullan. Kartą 
užlipau į antrą aukštą, kur 
pamačiau Čiurlionio paveik
slus. Taip pamažu manyje 
brendo mintis sukurti filmą 
apie Čiurlionį. Kartą muzie
jaus direktorius Osvaldas 
Daugelis pasakė, kad lietuvių 
ir lenkų kalbomis yra išleisti 
Čiurlionio laiškai Sofijai su 
prof. Vytauto Landsbergio 
įvadu. Pasidariau tos knygos 
kopiją, o ją į anglų kalbą 
išvertė Lietuvos ambasados 
Londone kultūros atašė”.

Iš pradžių B. Mullan ketino 
susukti dokumentinį filmą. 
Bet vėliau suvokė: be galo dra
matiškas Čiurlionio gyveni
mas, su pakilimais ir nuopuo
liais, tragiška ankstyva mirtis, 
nesulaukus 36-erių, taip ir

Filmo „Laiškai Sofijai” scenarijaus autorius ir režisierius, menininkas iš 
Didžiosios Britanijos Bob Mullan (kairėje) kalbasi su Seimo nariu Ri
mantu Pleikiu Didž, Britanijos ambasadoje rugsėjo 17 d., kai buvo pris
tatytas busimasis vaidybinis filmas „Laiškai Sofijai”. Nuotr. Eltos

neišvydus savo dukrytės Da
nutės, jo nuostabūs laiškai 
žmonai, — visa tai puiki me
džiaga dramatiniam vaidy
biniam filmui. „Noriu papasa
koti jo istoriją, apsistodamas 
ties dvejais paskutiniais gyve
nimo metais. Filme bus eks
kursų į Čiurlionio vaikystę, 
bet pagrindinė siužeto gija — 
Čiurlionio pastangos parduoti 
savo paveikslus Peterburge, 
kur jis buvo toli nuo Sofijos — 
todėl jo laiškai žmonai pilni 
vilties ir liūdesio. Filmui tai 
puikus siužetas, nes kiekvie
nam žmogui pasaulyje bus su
prantami jo išgyvenimai. Tai 
universalūs dalykai”, — mano 
B. Mullan.

Pakerėjo muzika

Pačiam B. Mullan įspūdį 
pirmiausiai padarė ne Čiur
lionio dailė, o muzika. „Ma
nau, kad žmonės nepakanka
mai ją vertina — sakė jis. 
Mane tiesiog užbūrė roman
tinės simfoninės poemos „Jū
ra” ir „Miške”. Nesu didelis 
muzikos žinovas, bet Čiur
lionis kažkuo artimas Sibeliui. 
Nuostabi jo fortepijoninė mu
zika. Paveikslus pamačiau 
vėliau, ir man buvo labai su
prantama, ką buvau sakęs 
anksčiau, kad tapydamas 
Čiurlionis girdėjo muziką, o 
kurdamas muziką regėjo pa
veikslus. Man asmeniškai la
bai artima ta Čiurlionio sa
vybė, kad jis nepaliaujamai 
ieškojo Dievo, žmogaus gyve
nimo prasmės. Čiurlionis buvo 
mistikas, jo mąstysena labai 
skyrėsi nuo mūsų, jis buvo 
unikalus. Ne kiekviena šalis 
pagimdo genijų. Per šimtmetį 
turbūt apskritai vienas toks 
gimsta pasaulyje. Kiekviena 
pasaulio valstybė didžiuotųsi, 
turėdama tokį menininką kaip 
Čiurlionis”.

Vaidins tik lietuvių 
aktoriai

Filme „Laiškai Sofijai” vai
dins lietuvių aktoriai. Praėju
sią savaitę kartu su Lietuvos 
kind studijos darbuotoju B. 
Mullan pradėjo jų atranką. 
Vakar vyko pirminiai scenari
jaus skaitymai. O ketvirta
dienį jau tikimasi galutinai 
paskirstyti vaidmenis. Tą pa
čią dieną didžiosios Britanijos 
ambasadoje rengiamas pri
ėmimas, kuriame bus prista
tyti pagrindinių vaidmenų at
likėjai.

Visi dialogai bus filmuojami 
du kartus — lietuviškai ir 
angliškai, todėl, anot B. Mul
lan, labai svarbu, kad aktoriai 
bent kiek mokėtų anglų kalbą.

Filmo techninis personalas 
taip pat bus iš Lietuvos. Iš
imtis — tik operatorius Mark

Ruduo Sereikiškių parke Nuotr. Eltos

Chappell iš Naujosios Zelandi
jos, su kuriuo jau daugelį 
metų bendradarbiauja B. Mul
lan. Paskutinis jų darbas — 
pernai Vokietijos ZDF televizi
jai Vašingtone nufilmuotas do
kumentinis filmas „Taiki ke
lionė namo: demokratinė opo
zicija Irane”.

Suderinusi su Lietuvos kino 
studija, filmavimo grupė jau 
pradėjo natūros, laivų, gar
vežių, pastatų paiešką. Šiuo 
metu ieškoma konkrečių na
mų, gatvių, kur bus filmuoja
mos scenos.

Sank Peterburgas irgi bus 
filmuojamas Lietuvoje. „Jeigu 
ankstyvą rytą nufilmuosiu 
saulėtekį, o horizonte matysis 
stačiatikių cerkvių kupolai, 
kiekvienam bus aišku, jog tai 
Rusija, tikslios detalės šiuo at- 

-veju nėra itin svarbu”, — sakė 
Bob, juolab kad dauguma 
Čiurlionio gyvenimo Sankt Pe
terburge scenų bus filmuoja
ma patalpose.

Specialieji efektai kaip 
„Titanike”

Vienas ryškiausių filmo epi
zodų bus legendinė Jūratės ir 
Kastyčio meilės istorija. Jais 
filme taps Sofija ir Čiurlionis. 
Šiam epizodui sukurti bus pa
naudota „Das Werk” kino 
kompanijos moderniausia kom
piuterinė specialiųjų efektų 
įranga „Domino”, kuria naudo
tasi ir kuriant garsųjį „Tita
niką”. Filme išvysime ir un
dines, ir Gintaro pilį jūros 
dugne, kurią susprogdins Per
kūnas. „Viskas atrodys labai 
tikroviškai”, — tikina B. Mul
lan.

Režisierius (jis taip pat ir 
filmo scenarijaus autorius) 
„Laiškus Sofijai” apibūdina 
kaip romantinę biografiją, nes 
„Čiurlionis buvo romantiškas, 
poetiškas, mistiškas žmogus”.

Premjera Vilniuje, 
Čikagoje ir Londone

„Laiškų Sofijai” filmavimas 
prasidės spalio 19 dieną ir 
truks šešias savaites. Sumon
tuoti filmą numatoma sausio 
pabaigoje Miunchene.

Filmo premjera turėtų įvyk
ti kovo pabaigoje Vili. iųje, Či
kagoje ir Londone. Čikaga 
pasirinkta ne tik dėl to, kad 
ten gyvena gausiausia lietuvių 
išeivių bendruomenė. Šis mies
tas yra stambus JAV kino in
dustrijos centras — jeigu 
„Laiškai Sofijai” sulauks at
garsio ten, juo susidomės ir ki
tos šalys. Kūrėjai tikisi, kad į 
premjerą Čikagoje atvyks ir 
Prezidentas Valdas Adamkus, 
kuris „dešimtmečius gyvenęs 
Amerikoje, suvokia, kokią mil
žinišką įtaką žmonių sąmonei 
daro kinas”.

Sėkme neabejojama

„Laiškų Sofijai” prodiuseriai 
iš anksto optimistiškai vertina 
filmo komercinę sėkmę. Jau

dabar vyksta derybos, kur fil
mas bus rodomas. Šiuo metu 
deramasi su lenkų distributo- 
riais, kuriuos sudomino šis 
projektas.

Ekspertų vertinimu, vien 
Lietuvoje bent 600,000 žiūrovų 
per tam tikrą laiką pasižiūrės 
šį filmą („Lietuvos kino” duo
menimis, filmą „Skrydis per 
Atlantą” per pirmuųsius trejus 
metus Lietuvoje matė 647,400 
žmonių). Todėl prodiuseriai 
prognozuoja, kad vien Lietu
vos žiūrovai padengs visas fil
mo gamybos išlaidas. Kitos po
tencialios rinkos yra JAV, kur 
gyvena apie 800 tūkst. lietu
vių kilmės amerikiečių. Filmai 
„meno” tema šiuo metu labai 
populiarūs Vakarų Europoje. 
Neseniai Vokietijos surengtą 
Čiurlionio dailės darbų parodą . 
lydėjo sėkmė. Susidomėjimas 
lietuvių genijumi sparčiai 
auga Skandinavijoje. Čiur
lionio vardas puikiai žinomas 
Lenkijoje, Rusijoje, Čekijoje. 
Tikras Čiurlionio bumas, te
besitęsiantis iki šiol, 1991 m. 
kilo Japonijoje. Be to, nema
žos lietuvių išeivių bendruo
menės gyvena Kanadoje, Pie
tų Afrikoje, Australijoje ir Iz
raelyje.'

Kino filmą lydės plati rekla
mos kampanija, bus leidžia
mos Čiurlionio kūrinių kom
paktinės plokštelės ir audio- 
kasetės, paveikslų reprodukci
jos, atvirukai, rengiamas nau
jas „Laiškų Sofijai” bei Čiur
lionio biografijos leidimas lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Didžiosios Britanijos kino 
marketingo specialistų ap-* 
skaičiavimais, demonstruo
jant mažo biudžeto („no stars”) 
kategorijos kino filmą, įvai
riose pasaulio . valstybėse pa
jamos nuo 2 iki 10 ir daugiau 
kartų viršija investuotą kapi
talą (Japonijoje 10-100, JAV 
20-200).

Filmo biudžetas 1 mln. 
dolerių

Filmo biudžetą sudaro maž
daug 1 mln. dolerių. 60 proc. 
lėšų skiria Vokietijos kino 
kompanija „Das Werk” iš Miun
cheno, likusią dalį finansuoja 
„Granada Films” (Didžioji Bri
tanija). Filmo patarėjas ir vyk
domasis prodiuseris bei Lietu
vos investitoriai. Pritraukti ir 
lietuvių kapitalą pasiūlė „Gra
nada Films” atstovai, nes jų 
nuomone, mūsų verslininkų 
dalyvavimas padės lengviau 
peržengti biurokratinius bar
jerus Lietuvoje. <-

„Das Werk” finansuoja. 35 
mm kino juostų įsigijimą, fil
mo parengimą televizijai ir 
kino teatrams, specialiųjų efek
tų, garso ir vaizdo montažo bei 
medžiagų pristatymo išlaidas. 
Lietuvių investuotojų lėšos 
bus naudojamos filmo gamy
binėms išlaidoms Lietuvoje 
padengti.

Kaip komercinė stuktūra fil
mo gamybai, Lietuvoje š.m. 
rugsėjo mėn. įregistruota UAB

.Aušros Filmai”, kurios akci
ninkai yra visi Lietuvos as
menys ir organizacijos, pri
sidėję prie filmo finansavimo.

Baigiant kurti filmą, bus 
paskirtas tarptautinis parda
vimo agentas, atsakingas už 
teises rodyti filmą kino tea
truose ir televizijos kanaluose 
bei parduoti vaizdo įrašus, 
kompaktines plokšteles, kny
gas ir kt. UAB Aušros Fil
mai” suteiktos išimtinės teisės 
platinti filmą Lietuvoje, „Das 
Werk” — Vokietijoje. Lietuvos 
įmonė taip pat gaus propor
cingas įplaukas iš kino teatrų, 
vaizdo įrašų, televizijos ir kitų 
papildomų teisių pardavimo 
pasaulinėje rinkoje.

Bandys laimę „Oskarų” 
loterijoje

B. Mullan mano, „Laiškų So
fijai” lietuviškasis- variantas 
gali automatiškai pretenduoti 
į Amerikos kino akademijos 
„Oskarų” apdovanojimą ge
riausio užsienio filmo nomi
nacijoje, nes bus platinamas 
JAV. „Esame įsitikinę, kad šis 
filmas gali būti labai geras 
pretendentas į šią nominaciją, 
nes jame bus puikus siužeto, 
gamtos, muzikos 1 ir tapybos 
derinys. „Laiškai Sofijai” bus 
stiprus varžovas, rimtai dėstė 
B. Mullan — Lietuvoje visi 
pamišę dėl Čiurlionio. Manau, 
kad visa mūsų komanda pa
jėgs sukurti filmą, kurį bus 
nelengva nurungti. Lietuviai 
nepakankamai pasitiki savi
mi. Aš, pašalietis, matau, kad 
Čiurlionis yra brangiausias 
karūnos perlas. Tikiu, žmo
nės, išgirdę Čiurlionio mu
ziką, pamatę jo paveikslus, 
bus pakerėti”.

„Laiškai Sofijai” bus siūlomi 
ir visiems pagrindiniams tarp
tautiniams kino festivaliams 
— Venecijoje, Berlyne, Lon
done.

Sąjūdis, Čiurlionis, 
Lietuva

„Laiškų Sofijai” prologas 
-prasideda 1991 m. demonstra
cijų kadrais. Skamba Čiurlio
nio preliudas fortepijonui op. 
11. Filmas lėtėja sulig muzi
kos ritmu. Rodomos Lietuvos 
taikių žmonių žudynės sausio 
13-ąją. Spalvos tirštėja iki 
visiškos juodumos, kurioje 
išnyra filmo pavadinimas... ir 
pirmasis kadras — septynio
likmetis Čiurlionis kunigaikš
čio Oginskio muzikos mokyk
loje Plungėje. Kiek vėliau — 
epizodas, kur Čiurlionis klau
sosi daktaro Basanavičiaus, 
kalbančio apie Lietuvos Atgi
mimą.

„Kas žino, kokia ateitis lau
kia Baltijos valstybių, svarsto 
B. Mullan. Jūsų saugumas 
daugiausia priklauso nuo to, 
ar pasaulis žino, kad yra tokia 
šalis Lietuva. Nors esu pakan
kamai išsilavinęs, ir aš prieš 
kelerius metus beveik visiškai 
nieko nežinojau apie šį kraštą.
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SMAGIOSIOS LINARŪTĖS 
TALKOS

DR. LIBGRTAS KLIMKA

Vienas svarbesnių rugsėjo 
mėnesio darbų Lietuvos kaime 
būdavo linų rovimas. Jį atlik
davo talkomis, su tam tikro
mis tradicijomis, kuriose dar 
žymūs senosios pasaulėžiūros 
aidai, pagoniškųjų tikėjimo 
apeigų reliktai.

Kai maždaug nuo pusės stie
belio nubyra žemutiniai lape
liai, tada linų branda pasiekia 
geltonosios rauties laipsnį. 
Jeigu reikia gerų sėmenų, li
nai raunami kiek vėliau, gal
vutėms parudavus ir ėmus 
„skambėti”. Stiebelių aukštį 
dažniausiai matuodavo saujos 
gniaužtais. Apie labai menkus 
linus sakydavo: „Linai tik per 
gniaužtelį; pasilenkus rauti, 
barščiai bėga”. Išties linarūtė 
— nelengvas darbas. Neatitie- 
siant nugaros, vis skubant, 
kad nepasilikus nuo kitų 
„šluotos vilkti”. Vienodesniam, 
geresniam linų pluoštui gauti 
vieno sėjimo plotą reikėdavo 
nurauti per dieną ar dvi. To
dėl linarūtei ir būdavo kvie
čiamos merginų bei moterų 
talkos. Jos vadintos atbūtinė- 
mis, ries kaimynams už pa
galbą reikėdavo tuo pačiu at
silyginti.

Į linarūtę rovėjos susirink
davo baltomis drobinėmis 
prijuostėmis pasidabinusios.

Manau, kad nėra geresnio 
būdo pristatyti Lietuvą pasau
liui kaip vaidybinis filmas. 
Kai žmonės išvys Čiurlionį ir 
Sofiją Nidos kopų fonė ar Vil
niaus katedroje, jiems gali kil
ti noras savo akimis pamatyti 
šiuos stebuklus. Todėl tikiu, 
kad šis filmas padės pasauliui 
„atrasti” Lietuvą, jos kultūrą 
ir istoriją. Ar būtų šiandien 
mums taip gerai žinoma Indi
ja, jei ne filmas „Gandis”?

Apie Bob Mullan

Bob Mullan kurį laiką dėstė 
įvairiuose universitetuose, 
tarp jų garsiojoje London 
School of Economics and Po- 
litical Science. Vėliau baigė 
„National Film School” Angli
joje. B. Mullan yra parašęs 
keturis scenarijus vaidybi
niams filmams. Pagal vieną iš 
jų pastatytas trumpametražis 
filmas Anglijoje. Kitas pilna
metražis filmas kitais metais 
bus kuriamas Libijoje. Jis taip 
pat pasakoja apie anksti mi
rusį menininką.

Iki pastarojo meto B. Mullan 
daugiausia dirbo kaip doku
mentininkas BBC televizijos 4 
kanale ir „Granada Televi- 
sion”. Taip pat yra kūręs do
kumentinius filmus vokiečių 
ZDF ir kitoms pasaulio televi
zijos stotims. B. Mullan yra 
sukūręs 53 dokumentinius fil
mus, tarp jų Ambedakaro 
žingsniai” (BBC Chanel 4, 
1989), Apsišvietęs anglas” 
(Anglia, 1993), „Paprastos juo
dos moterys” (BBC2, 1996), 
„Džainizmas” (Discovery), 1996 
Azerbaidžiano pabėgėliai” 
(BBC Chanel 4, 1998). B. Mul
lan filmų temos labai įvairios, 
bet dauguma jų — apie reli
giją. Filmuodamas nemažai 
keliavo, dirbo Indijoje, Pakiš- 
tane, Maroke, Egipte, JAV, 
Švedijoje ir kt.

B. Mullan taip pat kelių 
knygų autorius. Vieną jų — 
„Voices of Pain” („Skausmo 
balsai”) šiemet Lietuvoje iš
leido Aidų” leidykla. „Para
šiau knygą norėdamas parody
ti, kad neteisinga atstumti 
skurstančius, ligotus, prara
dusius viltį žmones, kai šalis 
žengia į ekonominę gerovę.

nešinos ąsočiais parūgštinto 
vandens atsigaivinimui. Dar
bo sparta priklausydavo nuo 
barvedės, patyrusios darbinin
kės, kurią pasiskirdavo pačios 
rovėjos. Jei sukraipys barą, 
juokomis sakydavo, kad gau
sianti kreivą vyrą. Barvedės 
surautų pirmosios linų saujos 
stiebeliais visos liemenį apsi- 
juosdavo, — kad skausmas 
nuo darbo neįsismelktų. Tuo 
rūpindavosi ir per kai kurias 
išskirtinas metų dienas; per 
Gandrinę (III.25) kuo anks
čiausiai keldavosi, šv. Kalėdų 
rytmetį nugara į trobos sieną 
pasitrindavo. Baro plotį pama
tuodavo ištempus už kampų 
skarelę. Jis maždaug lygus 
biržei, — tiek iš karto rankos 
mostu užberiama sėjant. Linai 
būdavo raunami dvejopai: 
saujelėmis ir pėdais. Sauje
lėmis rauta daugiau kloti- 
niam, dargintinam rasoje ar 
po lietumi pluoštui, pėdais — 
tik mirkytiniam. Klotinių linų 
pėdai įvairiose Lietuvos vie
tovėse vadinti skirtingais var
dais; gubele, krūvute, mende- 
laičiu, kučkele, rautine, ger
vele, sėdeliu, šereliu, šlituke.

Smagu beraunant rasti su
augusius į vieną du lino stie
belius. Tai lynė arba lininas; 
jis lemia rovėjai sveikatą, sėk
mę, laimę, o, jei netekėjusi — 
gerą vyrą gauti. Atokvėpio va
landėlę nuskambėdavo talkos 
daina:

„Kaip roviau linelį,
Taip roviau linelį.
Siūdi liūdi linelis,
Šalavijo šakelė,
Va taip roviau ir nuroviau.i BBlnd-
Kaip rišau saujelę,
Taip rišau saujelę.
Siūdi liūdi linelis,
Šalavijo šakelė,
Va taip rišau ir surišau”.

(Iš Ukmergės apylinkių)
Linarūtės dainose dažni la

bai išmoningi garsažodžių 
priedainiai. Štai keletas iš 
įvairių Lietuvos kampelių: 
,Ak dundavatur, vas padra- 
tum, tatum, tatum. Fitur vi- 
tur viturėlis”, „Ok sandar van- 
dar vaspatrektar, minasetar 
setar vetar”, „Čindžir vindžir, 
šokšto brokšto”. Lyg svetimos 
kalbos žodžiai, lyg burtažo
džiai...

Baigiant darbą linienoje, 
paskutines saujas rovėjos 
džiaugsmingai sviesdavo į vir
šų, saulės link: „Valio! Linų, 
baltų linų!” Kuri aukščiausiai 
išmesta, ta greičiau ištekės. O 
aukštaitės kartu sušukdavo: 
„Baikim: baikim! Kiškį grieb
kim!” Iš kur tas kiškis? Ar tik 
nebus kokios prosenoviškos 
linų dievybės, pluoštinių au
galų globėjo, įvaizdis? Lygiai 
ir priežodžio Pilypas, iššokęs 
iš kanapių. Senajame Ipati
jaus metraštyje, rašytame 
1248-1263 metais, minimas 
Zuikių dievas. Jį garbinęs ku
nigaikštis Mindaugas, pasak 
pravoslavų vienuolio, apsime
tėlis naujakrikštas karalius.

Dar smagesnės linarūčio tal
kos būdavo Žemaitijoje ir 
šiaurinėje Lietuvos dalyje. 
Ten nuo seno buvo paprotys 
nurautus linus, nušukavus 
galvenas, tuojau pat merkti į 
linmarką. Tai būdavęs vyriš
kas darbas. Taigi į talką susi
rinkdavo visas kaimo jauni
mas. Pokštaujant ir pasidai
nuojant, darbas neprailgdavo. 
Užbaigdavo vaišėmis su sma
gia muzika ir šokiais. Šeimi
ninkus apvainikuodavo pa
baigtuvių vainikais, išpuoštais 
gėlėmis.

Rovimas — pirmasis iš dar
bų pradedant lino „mūką” — 
ilgą pluošto apdorojimo kelią.
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MACHINE SHOP

Brass valve manufacturer located
in city reųuires person for set-up/ 
operate lathos, chuckers and secon- 
dary machines. Mušt be able to 
sharpen tools. $40,000 plūs, with ex- 
cellent benefits. Fax resume 
312-666-8597.

H I- .
toj

xj
to n

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

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

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

Tel. 773-778-1451

Reikalinga siuvėja
Vyriškų ir moteriškų rūbų tai
symui.
Tel. 773-735-5667, 4412 W. 
59 St., Chicago.

americaty M*road* INC.

48 m. moteHsTurlntnniąTiortelę 

ieško darbo. Gali prižiOrėti vyr. 
amžiaus žmogų arba ligonį ir gyventi 
su ramia 12 m> dukra kartu. Turi ge
ras rekomendacįjas, vairuoja savo au
tomobilį, kalba angliškai. Tel. 773- 
778-8144.

Moteris ieško gerai apmoka-
mo darbo. Gali dirbti su sene
liais ir vaikais, 6 arba 7 dienas. 
Skambinti tel. 708-636-0562, 
galima palikti žinutę.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

For sale 
Burbank, IL $ 90’s. BeaurifuI 
brick ranch, ncw.furnacc and car- 
peting, applianccs, 2 1/2 car gar- 
age fenced lot, immediate occu- 
pancy. Century 21/ Mike Ham 
& Assoc. Tel.: 708-361-8888

CLASSIFIED GUIDE
S /< £ L. ut t M /

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

MAIN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

4801 W. PETERSON AVĖ., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500.

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding”
Tel. 708-728-0208

Moteris ieško nedidelio 
ir nebrangaus buto.

Gali padėti namų ruošoje.
Tel. 773-778-8144.

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir Otf. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviška). 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

GREIT PARDUODA

RE/MAX
TTREALTORS

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

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

ten ir atgal į vieną pusę
Kyga. $515 $390
Kijevas $496 $415
Lvovas $496 $415
Minskas $496 $390
Vilnius $478 $380
Maskva $478 $420
St. Peterburgas $515 $400

Keliaujant 1998.11.1 -1999.3.17

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

OUTOF STATE
TEL. 1-800-342-5315

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

TEL. 773-467-0700.

3000 N MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/CENTRAL
5637 W. BELMONT AVĖ., 

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

BELMONT/LARAMIE
5150 W. BELMONT AVĖ., 

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

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

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

THE '99$ ARE ARRIVING DAILY... AL L '98$ ARE PRICED TO GO!

3 9

KRINTA KAINOS! 
Į VILNIŲ

$375 + mokesčiai
Finnair linija

New York - Vilnius - New York

• išvykti ketvirtadieniais, grįžti trečiadieniais;
• skrydžių pradžia spalio 29 d.;
• paskutinė grįžimo data kovo 31 d.;
• kaina negalioja kalėdiniam laikotarpiui;
• bilieto nepanaudojus, pinigai negrąžinami.

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St.

Douglaston NY 11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM

d
Realty Group Ine. 

Realmart
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI

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

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas

TYPEVVRITERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 

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

Pigiai priimame gyventi dvi
moteris į atskirus kambarius, ku
rios būna savaitgaliais. Kreiptis 
tel.: 773-376-6051 nuo 10 vai. 
ryto._______________________________

1998 CIVIC DX COUPE 1998 CIVIC DX 3-DR.
STASYS' CONSTRUCTION

BUY FOR: «11,479 BUY FOR: s11,151

BT

1998 CIVIC DX SEDAN SI19 per
month*

36 mo. lease; 
•2244 due at 
lease signlng

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings", 

“soffits", “decks", “gutters”, plokšti 
ir “shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
. S.Benetis, tel. 630-241-1912..

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.

BUY FOR: S11 ,723

*93©

s169
NEW 99 ACCOROUEŠffl LX SEDAN

per month*
36 mo. lease; “2344 
due at lease signlng

•Air -Auto •Front disc brakes
•2.2L Fuol Injected •Dual Airbags 

•Bodyside Molding •Stereo/Cassette 
•Remote Trunk Helease «Power Windows& Locks

Cars
•150-Point Mechanical & Appearance Inspection 

ę;Backed by a Honda MiJlM. Mi “Plūs” Limited Warranty^
‘98 Honda Accord 4 Dr. $4 o nne
A,r Aulo. Loaded ................................................................. I 0,03 J
*98 Honda Civic LX 4 Dr. $4 ■» COC
Auto . Air.„Full Power................................................. 10,099

‘15.995 
‘15,995

*97 Mazda Protege $4 A /1QC
Ajr, Cassette. 3 to choose from_............................. I

‘9,995 
‘16,995 
*13,595 
‘12,995 
‘12,995 
‘11,495 
‘10,995

*96 Chevy Cavalier Coupe $q QQC
Air . Auto, Stereo/Cassette.................................

‘13,495 
‘11,995

*97 Honda Accord LX
Air. Auto , Power Wmdows/Locks, Stereo/Cass
*97 Mazda 626 LS
Air Auto. Power W/Door Locks. Ster/Cass

*97 Nissan Sentra GXE
Fully Loaded. Low Milės ................
*96 Honda Accord EXL
V-6, Leatberlnt. Sun Roof. Loaded
‘96 Honda Accord LX
4 Door. 5 to choose froml................
*96 Honda Civic
Air Conditioning, Cassette ............
*96 Honda Civic EX
Coupe. Auto, Air, Cassette............
*96 Plymouth Voyager
Air. Auto.7-Passenger. Extra Clean .
‘96 Dodge Intrepid
Air. Auto . Power Windows/Locks, ABoy Wheeis

*95 Honda Odyssey
Air Auto Power Wmdows/Locks. Lug Rack
*95 Honda Accord
3 to choose from. startinę a t................

1999S
ABrX'?° " Q?ntui)^. Accent

Homefinders

$

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Volce Mali (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS

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

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

Pokalbiai iš visur ir bet kada,
kur tik yra telefonas. Jokio spe
cialaus prisįjungimo, jokių są
skaitų ir papildomų mokesčių. 
Taip nebūna”! BŪNA!!!

GLOBAL KEY telefono kor
telės $5, $10, $20, ir $60 vertės. 
Perkant už $100 — viena ($10) 
nemokamai!!!
Teiraukitės tel. (773) 261-5822 
(773) 419-3595; (773) 230-0138.

*95 Honda Del Sol SI
Air. Low Certified Milės ....
*95 Honda Civic LX
Auto
•9!
Air. _
*95 Mazda Miata Convertible
Air. Stereo/Cassette. Summer Fun...................
*95 Suzuki Sidekick
Stereo/Cass, Fully Factory Equipped. Alloy VVheels .........
*94 Honda Prelude V-Tech
Leather Interior. Sun Roof. Loaded.....................
*94 Mazda 626
Great Car................................................................
*94 Pontiac Bonneville SE 4 Dr.
Air, Power Windows/Locks. Ster/CO. Allcy Wheete

17.499
Stereo/Cass. »Alr •Power Locks •Fold-in Mirrors 

•Tilt ■Electric Rear Defrost «Dual Airbags

‘10,495 
‘9,995

*95 Honda Civic Cpe. $q QQC
Air^Auto. Transmission, Loaded...................................... 52,“523

•9,995 
‘8,995 
*13.995 
‘9,995 

Allcy'AFeels ‘7,995
*94 Toyota Corolla 4-Dr. OOC
Air. Cassette................................. 0,5)33
*93 Olds Cutlase Supreme $/■ qqc
Air. Auto. Full Povver .................................................................
*92 Ford Expiorer 4x4 XLT COC
Loaded. Low Mileage........................................................  59,3590
*92 Toyota Corolla 4 Dr. QQC
Fully Factory Eąuipped .................................................... 3,59593
*92 Plymouth Sundance qqc
Air, Auto. Transmission. Stereo 4.,59593
*91 Toyota Celica GT $į- ene
Air. Auto. Sun Roof........................................................ 3,3593
*91 Ford Explorer XLT 4x4 «/■ qqp
Loaded. RunninaBoardc ........................................ *4,59593
‘90 Acura Legend $» OflC

IIPower.................................................. 3,5933
‘3.995 
‘3,995 
•2,995 
‘3,495
M9

V-6. Air. Auto. Full
*89 Honda Accord
Reliable Transportation ........................
*89 Jeep Cherokee 4x4
Air. Auto. Stereo/Cas3. Pioneer Edition
*89 Lincoln Continental
Sun Roof. Power tverything ................
*88 Cadillac Fleetwood
V-8.Leather Interior. Loaded .................

USED CAR LOT AROOND THE CORNER AT 8833 VVAUKEGAN
•Just add Itc., title. tax and doc fee. Lease for 36 mos. 
w/12.000/yr. 15ę/mile In excess. Option to purchase at lease 
Civic DX-$8024; Accord LX-$13,289. tUp to 36 mos. on select 
models to ąuallfled buyers.

WE VVILl, GET VOU APPROVED!
2A Urs./Z Days BBB 7HO-AUTO

LIVE AND WORK
INTHE U.S. A.
50,000 Immigrant Visas (Green Cards) are offered in 
new U.S. GOVERNMENT LOTTERY.

DEADLINE: OCTOBER 31,1998
FREE official lottery Information. Send a post card ooly with 
name, address, country to:

4200 MflSCONSIN AVENUE N.W. 
WASHING70N, O.C. • 20016 U.S.A.
FAX (202) 298-5601 • TEL (202) 298-5600

•imt iMM(QR*Tion uRvičEt www.MtiooilvisaMnter.com

NATIONAL:^ 
VISA SERVICE

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Ilunois Tel 708.839.1000

pokylių saite - tinka įvairioms progoms
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

MORTON
HftlįMaliĮ

IV.
(847) 965-7070 M-F 9ain-9pm • Sat 9am-8pm

35 iki 40 svečių

Bordaiux Room

40 iki 60 svečių

»«<?»
AAIOAI00M
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

in
OfC4jt(CU 

125 iki 175 svečių

i* uitt nuim
225 iki 550 svečių

DĖMESIO!
1^00-SPARNAI— 

tai BALTIA EXPRESS
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai 
įstringantis į atmintį.

Jūsų patogumui dirbame: 
nuo pirm. iki šeštd. 9 v.r-4:30 v. p.p.,

o ketvd. nuo 3 v. p.p.— 10 v.v. ir 
šeštd. 9 v.r.-3 v. p.p. 

Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei;

7269 S. Harlem, 
Bridgevie^ILfilO^SS

On1u%i KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

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

alls to LITHUANIA 
$0.46 per/mln

no monthly chargee, no need to «wtteh your eurrent phone compeny, any dey, 
eny time; greit retee to the re»t of the worid

For information call AOF International:

1-800-449-0445
A JF 4 per minute ■13 ▼ Anytime

to LITHUANIA
Low Rates also:

• Within most statės, IL 8.9,
CA 6.9 & Continental US

• To Other Countries
• From most countries to

ANYVVHERE

No monthly fee - Usually 
6 second billing 
Friendly service 
VISO GERO

MARKETEL
Toll-Free 1-888-734-1910
310-395-5578 • Fox 310-3954449 

828-1 lth St., #3
Santa Monica, CA 90403 
marketel@ix.netcom,com

SIŪLOME DARBUS!

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

Reikalinga profesionali 
siuvėja

Skambinti vakarais arba palikti 
žinutę. Tel.: 708-535-3014

M O VIN G
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. . 
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS 
773- 925-4331

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

CHICAGO.IL
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.MtiooilvisaMnter.com
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

JŪSŲ PINIGAI IR DEBITO KORTELĖ
Laikai modemėja, viskas 

progresuoja. Pirmiausia buvo 
pinigai, paskui čekiai, vėliau 
kredito kortelės, o dabar debi
to kortelės. Viskas tai daroma 
palengvinti žmonėms išleisti 
jų pinigus — palengvinti jų 
gyvenimų. Viskas tai atrodo 
labai gerai, bet su kiekviena 
naujove, su kiekvienu paleng
vinimu ateina ir tam tikra at
sakomybė. Kada žmonės nau
dojo tik pinigus, nebuvo daug 
problemų — neturėjai pinigų 
nepirkai. Visada žmonės žino
jo, kiek jie turi pinigų ir kiek 
jų gali išleisti. Turint čekius— 
išrašai čekį, atimi išleistų su
mų iš turimos ir žinai kiek dar 
tau liko pinigų Čekiai nume
ruoti tai kiek tu ar tavo su
tuoktinis išleido gali atsekti iš 
numerių. Kredito kortele gali 
pirkti kiek nori arba, geriau 
sakant, kiek tau leista korte
lės kompanijos išleisti. Gale 
mėnesio gauni sųskaitų iš kre
dito kortelės kompanijos, jeigu 
negali pilnos sųskaitos sumo
kėti, gali dalimis mokėti visų 
gyvenimų; aišku, turėsi mokė
ti aukštus paskolos procentus. 
Truputį kitaip yra su debito 
kortele. Debito kortelė atrodo 
lygiai taip, kaip ir kredito kor
telė. Tačiau ji skiriasi tuo, kad 
naudojant jų pinigai tuojau, 
elektroriiniu būdu, yra išima
mi iš jūsų banko sųskaitos. 
Tokių kortelę neatsargiai nau
dojant labai lengvai galima 
savp banko sųskaitų ištuštinti. 
Kai debito kortfelės keičia gry
nų pinigų naudojimų pirki
niams į plastikinę kortelę, 
žmonės pradeda atprasti ba
lansuoti čekių knygelę, ir susi
vokti, kiek jiems pinigų liko. 
Rinkos tyrimų firma BAIGlo- 
bal, N.Y., š. m. kovo ir ba
landžio mėnesiais apklausė 
400 šeimų ir rado, kad 60% 
turėjo debito korteles, ir 40% 
tas korteles turinčiųjų, vartojo
jas užmokėti už maisto pro
duktus, benzinų ir pietus, ar
ba vakarienę restorane. Kai 
individualūs šios grupės žmo
nės buvo plačiau apklausinėti, 
didžiausias jų rūpestis buvo, 
kaip sekti ir kontroliuoti jų 
išleidžiamus pinigus. BAI- 
Global darbuotojai sako, kad 
reikalinga turėti kokių nors 
sistemų šeimoje, jei tikrai no
rima žinoti kur yra debito kor
tele išleidžiami pinigai. Ši šei
mos išlaidų sistema turėtų 
apimti įvairiais būdais išlei
džiamus prekėms pinigus: de
bito kortelėmis, kredito kor
telėmis, mokėjimas pinigais ir 
pan.

Debito kortelės yra labai pa
togios. Jos atrodo kaip kredito 
kortelės ir jos yra su „Master 
Card” arba „Visa” ženklais. 
Bet kai mokame su debito kor
telėmis, jos veikia kaip čekiai 
arba „ATM” kortelė, išimanti 
pinigus tiesiog iš mūsų banko 
sųskaitos. Daugumoje atvejų, 
vartojant debito kortelę ne
reikia nei asmens dokumento, 
nei vairuotojo leidimo. Daugu
mai žmonių tai patinka. Jie 
sako, kad mokant debito kor

KAPITALO (AKCIJŲ) RINKA TAI:
1. Įmonei — finansų šaltinis,
2. Šalies ekonomikai — varomoji jėga,
3. Investuotojai — galimybė uždirbti.
Mes dirbame Lietuvos akcijų rinkoje ir kviečiame Jus prisijungti! 
Nemokamos konsultacijos ir analitiniai tyrimai bei rekomendacijos:
FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai”
Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos licenzija Nr. B027 
Adresas: Gedimino pr. 60, 2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 2 31 38 36; + 370 2 31 38 35
Mob. tel. + 370 87 45373; + 370 87 96105 *
Fax +370 2 31 38 40 
E-mail tbls@eunet.lt .

telėmis, jų pinigai yra lengvai 
prieinami. Tačiau problemų 
atsiranda, kai vyras ir žmona 
turi bendrų kortelę, vadinamų 
Joint account”. Nors tokias 
korteles turintieji stengiasi vi
sas išlaidas ir pajamas įvesti į 
savo kompiuterį, tačiau vienas 
arba kitas pamiršta tai pada
ryti, arba tiesiog neberanda 
pirkinio sųskaitos. Tokiu būdu 
galima lengvai pasimesti savo 
išlaidose ir paskui kų nors 
mokant ir išrašant čekį, kuris 
jau galbūt nebėra padengtas, 
galima visai sumaišyti savo fi
nansus. Bankai tai supranta 
ir stengiasi savo klientams 
padėti. Pavyzdžiui, už pusan
tro dol., Washington Mutual’s 
ATM parūpina savo klientams 
pranešimus per automatų 
(ATM), kokiame stovyje yra ei
namoji sųskaita. O jeigu klien
tas pats atvyksta į bankų, tai 
gali nemokamai sužinoti savo 
sųskaitos padėtį. NationsBank 
turi 24 valandų patarnavimų: 
klientas paskambinęs telefonu 
gali nemokamai išgirsti jo 
sųskaitos padėtį. Republic Se
curity Bank praneša, kad jų 
klientai vis dažniau naudoja 
nemokamų (800) jų banko te
lefono numerį, kad sužinotų 
savo einamos sųskaitos stovį. 
Tačiau visi bankai pageidauja, 
kad jų klientai peržiūrėtų ir 
subalansuotų prisiunčiamus 
mėnesinius pranešimus. Žmo
nės tai žino, bet daugumas to 
nedaro. Dažnai nepastebi klai
dingai įrašytų sumų, arba ki
tų žmonių neteisėtai supirktų 
daiktų jų kortelės sųskaiton. 
Įstatymai reikalauja, kad ban
kų klientai praneštų bankams 
apie pranešime pasitaikusias 
klaidas per 60 dienų nuo ban
ko pranešimo gavimo datos. 
Jei debito kortelė yra pavogta 
ir kortelės savininkas nepra
nešė laike 60 dienų, jis gali 
būti laikomas atsakingu už 
kitų padarytas išlaidas. Iš
vengti įvairias apgavystes ir 
klaidas banko sųskaitoje, rei
kia peržiūrėti banko praneši
mus kas mėnesį. '

Šiame aukštos technikos 
amžiuje, atsiranda technikos 
firmų, kurios ieško būdų pa
dėti žmonėms. Viena tokių 
firmų yra Personai Solutions 
Corp., kuri siūlo žmonėms 
elektroninę čekių knygutę, t.y. 
plonutis kalkuliatorius čekių 
knygutės gale, kuris mokėji
mus įrašo automatiškai. Kita 
firma, William Exline, siūlo 
debito kortelės vartotojui spe
cialų registrų. Tačiau šitie visi 
nauji išradimai ir patarnavi
mai jums nepadės išvengti 
klaidų, jeigu patys atsakingai 
nevesite savo piniginės apys
kaitos. Reikia tvarkingai už
rašyti savo pajamas ir išlaidas 
ir kas mėnesį atidžiai peržiū
rėti atsiųstus banko praneši
mus ir subalansuoti sųskaitas. 
Kitaip niekada nežinosite kiek 
pinigų turite ir kiek jų galite 
išleisti.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”. 1998.09.21.

Diskusijos „Seklyčioje”... Iš kairės: Juozas Žygas ir Alė Kėželienė; Aldona Šmulkštienė ir Dana Kaunienė; Ma
rija Reinienė ir Antanas Paužuolis.

SVEIKATOS
APDRAUDA

Sveiki žiųpnės, o ypač jau
nesni, kol neserga, nesirūpina 
sveikatos apdrauda. Žmonės, 
ieškodami darbo, visada pir
miausia žiūri algos dydžio, 
įvairių lengvatų, o sveikatos 
apdraudų ir įvairias galimas 
lengvatas, išėjus pensijon, pa
lieka paskutinėje vietoje. Tik 
susirgus, žmonės pamato, 
kiek šiandien kainuoja ligo
ninė, daktarai, vaistai ir ligo
nio priežiūra. Niekas nežino, 
kiek sveikatos priežiūra kai
nuos ateityje, ir todėl protinga 
turėti sveikatos apdraudų, 
kad išėjus į pensijų nors dalį 
išlaidų galėtumėte apsimo
kėti.

Remiantis The Health Care 
Finansing Administration da
viniais, nuo 1990 m. sveikatos 
priežiūros kaina išaugo 48%. 
Todėl daugelis darbdavių su
mažina savo įnašų į dirban
čiojo apdraudų, jam išėjus į 
pensijų, riboja apdraudos tie
kiamus patarnavimus (bene- 
fits), arba padidina sumas, ku
rias apdraustieji turi patys 
apsimokėti. Kai kurie darbda
viai iš viso neduoda apdraudų 
pensininkams.

Medicare Federalinės val
džios sveikatos apdrauda žmo
nėms, vyresniems nei 65 me
tai taip pat kyla. Per pasku
tinius 10 metų išlaidos patri
gubėjo. Noras sumažinti su
mas, kurias valdžia moka už 
Medicare draudimų, gali padi
dinti sumas, kurias Medicare 
draudimų turintieji turės pa
tys apsimokėti.

Renkantis sveikatos apdrau
dų, pagalvokite, ar norite svei
katos apdraudos, kurių duoda 
HMO (Health Maitenance or
ganizacijos) ir kt. į jas pa
našios, ar norite turėti tradici
nę apdraudų, kuri apmoka už 
medicininį patarnavimų, kai 
jis jums yra suteikiamas (free- 
for-service).

HMO’s apdraudos yra pi
gesnės nei tradicinės sveika
tos apdraudos. HMO’s apdrau
dos daugumų medicininių pa
tarnavimų' teikia už nustatytų 
mėnesinį mokestį, be to, jūs 
taip pat turite truputį pri
mokėti, kai tais patarnavi
mais naudojatės (flat monthly 
fee plūs modest copayments). 
Jūs privalote naudotis jums 
HMO nurodytais, daktarais, 
ligoninėmis ir laboratorijomis.

Kita sveikatos apdraudų rū
šis, panaši į HMO, — PPO’s 
(Preferred — provider organi- 
zation). Turėdami tokių ap
draudų, turite daugiau gali
mybių rinktis daktarų, ligo
ninę ir laboratorijų savo 
nuožiūra, bet už tai jums rei
kia daugiau mokėti.

Kai gaunate Medicare ap
draudų, .papildoma apdrauda, 
vadinama „Medigap”, gali už
mokėti už medicininius patar

navimus, už kuriuos neapmo
ka Medicare.

Kai jums sueina 65 metai, 
jums yra duodamas 6 mėnesių 
laikotarpis, per kurį galite pa
sirinkti papildomų apdraudų, 
ir jos davėjas turi drausti jus, 
nesvarbu, koks jūsų sveikatos 
būklė bebūtų. Būkite atsar
gūs, apsvarstykite viskų, nes 
papildomos apdraudos (medi
gap policies) gali kainuoti nuo 
800 dolerių iki 3,000 dolerių 
metams, priklauso nuo to už 
kų esate apdraustas.

Ilgalaikės priežiūros ap
drauda (long-term-care Insu
rance) apima nuolatinę prie
žiūrų (custodial care), kurios 
neapmoka Medicare. Daugu
ma žmonių ilgalaikės priežiū
ros apdraudos išlaidų neįtrau
kia į savo ateities išlaidų fi
nansinį planavimų, o ypač ne
pagalvoja apie savo tėvų drau
dimų. Tipiška ilgalaikės prie
žiūros apdrauda (long-term- 
care policy), pridedant inflia
cijų, 50 metų amžiaus žmogui 
gali kainuoti 850 dolerių per 
metus. Jei žmogus jau yra su
laukęs 65 metų, tai kaina gali 
būti daugiau negu dviguba. O 
sulaukus, sakykime 79 metų, 
tokia apdrauda gali kainuoti 
beveik 6,000 dolerių.

Anksti į pensijų išeinantys 
štisiduria su kita problema —

WESTERN UNION - 
GREIČIAUSIAS 

BUDAS PASIŲSTI 
PINIGUS 

Į LIETUVĄ 
IRI VISĄ 
PASAULĮ!

• 125-eri metai patirties
• 40 OOO agentūrų, 150-tyje pasaulio šalių
• 54 skyriai Lietuvoje
• saugus pinigų persiuntimas per kelias minutes
• naudodami kredito kortelę, per WESTERN UNION 

pinigus galite pasiųsti tiesiai iš namų

VVESTERN
UNION
RASITE
ŠIUOSE

LIETUVOS
MIESTUOSE

• Smulkesnės Informacijos anglų kalba teiraukitės telefonu:
1-800-325-6000

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

The fastest way to send money worldwide'

kaip apdrausti save, kol jiems 
sueis 65 metai, ir kol jie gaus 
Medicare. Vienas būdas yra 
toliau pratęsti darbovietėje tu
rėtų apdraudų. Įstatymai lei
džia tokių apdraudų išėjusiam 
į pensijų žmogui turėti 18 
mėnesių tai — „COBRA” ap
drauda. Buvęs tarnautojas už 
apdraudų moka visų sumų ir 
prideda mažų mokestį admi
nistracijos išlaidoms padengti. 
Nors tie draudimai ir brangiai 
kainuoja, kai kurie išeinantys 
į pensijų galvoja, kad tai yra 
geriausias ir pigiausias būdas 
turėti apdraudų, atsidūrus to
kioje situacijoje.

Kita galimybė apdraudų pa
sirinkti asmeniškai ir indi
vidualiai. Daugelis apdraudų 
bendrovių teikia tokias indi
vidualias apdraudas, bet jos 
gali būti labai brangios. Kar
tais įmanoma pakeisti darbda
vio duotų grupinę apdraudų į 
individualių, bet tas pakeiti
mas yra brangus, ir tokių ap
draudų mokama tik už būti
niausius patarnavimus.

Pradėdami dirbti, visada 
planuokite ateičiai — atmin
kite, kad metai labai greitai 
bėga, o su metų našta ateina 
ir ligos.

Medžiaga naudotasi iš 1998 
m. AARP biuletenio.

Akmenėje 
Alytuje 
Anykščiuose 
Biržuose 
Druskininkuose 
G:
Ignalinoje
Jonavoje
Joniškyje
Jurbarke
Kaišiadoryse
Kalvarijoje
Kaune

Šilutėje
Kazlų Rūdoje Pakruojyje Širvintose
Kėdainiuose Palangoje Skuode
Kelmėje Panevėžyje Švenčionėliuose
Klaipėdoje Pasvalyje Švenčionyse
Krekenavoje Plungėje Tauragėje
Kretingoje Prienuose Telšiuose
Kupiškyje Radviliškyje Trakuose
Lazdijuose Raseiniuose Ukmergėje
Marijampolėje Rokiškyje Utenoje
Mažeikiuose Saikuose Varėnoje
Molėtuose ŠalčininkuoseVilkaviškyje
Nidoje Šiauliuose Vilniuje
Pabradėje Šilalėje Zarasuose

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

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

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

KATECHETAI SULAUKS 
NAUJOVIŲ

Rugpjūčio 28 d. Šiauliuose 
buvo surengtos Šiaulių vysku
pijos katechetų rekolekcijos, 
kurioms vadovavo kun. Leo
nardas Jagminas, SJ. Visų 
dienų trukusiose rekolekcijose 
dalyvavo vyskupas Eugenijus 
Bartulis. Pasveikinęs kateche
tus su naujųjų mokslo metų 
pradžia, ganytojas linkėjo būti 
kupiniems džiaugsmo ir mei
lės, kad per juos „mokytų 
Kristus, kuris trokšta mūsų 
širdis paversti dangumi”. Per 
rekolekcijas katechetai ap- 
mųstė meilės esmę — tarnauti 
kitiems, pradedant nuo gėrio 
linkėjimo ir baigiant pačia die
viškiausia meilės rūšimi — 
kančia už sielų išganymų. Re
kolekcijoms vadovavęs kun. L. 
Jagminas, SJ, akcentavo, kad 
neapsakomai svarbu niekuo
met neprarasti „džiaugsmo, 
vilties ir įsitikinimo, jog tai, 
kų dirbi, yra prasminga”. 
Šiaulių vyskupijos Katecheti
kos centro direktorė Diana 
Neimantienė tųdien kateche
tus supažindino su nauja tiky
bos dėstymo programa. Pasak 
direktorės, šiai programai bū
dinga tai, kad nuosekliai iš
dėstomas mokymo turinys. 
Naujojoje programoje išryš
kėja ir didesnis dėmesys atei
nančiam į tikybos pamokas 
netikinčiam mokiniui. Krikš
čionio ir netikinčiojo perspek
tyvos, mintys, motyvai labai

Brangiai Sesutei

A. t A. STASEI MAČIUKEVIČIŪTEI

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžių užuojautų jos bro
liams ALBINUI KARNIUI, BRONIUI IR VYTUI su šeimo
mis.

Dr. Domas ir Jadvyga Giedraičiai 
Birutė Semakienė

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California 4605 So. Hermitage
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Avė.

ALL PHONES 
1-773-523-0440

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

skiriasi, o naujoji programa 
kaip tik leidžia tai atskleisti.

Šiuo metu Šiaulių vyskupi
joje dirba 180 katechetų, nere
tai tikybų dėsto pradinių kla
sių mokytojai: specialistui dėl 
nepatogaus susisiekimo daž
nai labai sunku pasiekti mo
kyklų. Vyskupijoje kuriamas 
naujas metodikos kabinetas, 
kur kiekvienas katechetas ga
lės gauti reikiamų pagalbų. 
Nauja yra ir tai, kad Kateche
tikos centro direktorė (arba ki
tas vyskupo įgaliotas asmuo) 
lankysis vyskupijos dekana
tuose ir teiks dalykinę metodi
nę ir kitokių paramų, lankys 
tikybos pamokas.

BŽ, 1998, Nr. 17

• Nemunaitis. Rugpjūčio 
29 d. Nemunaityje vyko Vilka
viškio ir Kaišiadorių vysku
pijų šv. Pranciškaus trečiojo 
ordino konferencija, kurioje 
apsilankė Kaišiadorių vysku
pas J. Matulaitis, kun. V. In- 
soda, kun. V. Striokas, kun. A. 
Matusevičius. Konferencijai 
vadovavo Kaišiadorių vysku
pijos sielovados koordinato
rius, Nemunaičio parapįjos 
klebonas kun. V. Rudzinskas 
ir Kaišiadorių bei Vilkaviškio 
vyskupijų šv. Pranciškaus tre
čiojo ordino ministrė sės. J. Si
monaitytė, OFS. Šiame rengi
nyje dalyvavo apie 100 žmonių 
iš Rudaminos, Leipalingio, 
Veisiejų, Lazdijų, Alytaus, Pu
nios.

mailto:tbls%40eunet.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Šį sekmadienį, spalio 11 
d., 3 vai. popiet, Jaunimo cen
tro salėje vėl išgirsime parti
zanų dainas, poeziją, vėl 
išgyvensime džiaugsmą, kad 
juos tebeturime savo tarpe, 
liūdesį dėl visų, kurie nesu
laukė tėvynės laisvės ryto, 
pirkę jį savo kančių ir gy
vybės kaina. Esame laimingi, 
kad mums nereikėjo kovoti 
žūtbūtinės kovos miškuose, 
lindėti bunkeriuose, gyventi 
nuolatinėje baimėje ir neži
nioje, o pagaliau kentėti kalė
jimuose tardymus ir tremtį. 
Būtų neatleidžiamas nusikal
timas, jeigu nesiryžtume bent 
porą valandų praleisti kon
certe, tuo paremiant Lietuvos 
Partizanų globos komiteto 
darbus ir pagerbiant koncerto 
programos atlikėjus — „Girių 
aido” dainininkus, buvusius 
partizanus. Kas gali, ragi
name dalyvauti koncerte ir šį 
vakarą, penktadienį, spalio 9 
d., 7 vai. vak., Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte.

Rokas Zubovas — ne eili
nis pianistas. Galbūt jo genai, 
paveldėti iš savo giminaičio, 
lietuvių tautos genijaus Mi
kalojaus Konstantino Čiur
lionio, suteikia Rokui ypa
tingą įžvalgumą ir Čiurlionio 
muzikos pajautimą, bet, iš
girdus Roką Zubovą skambi
nant Čiurlionį, pasidaro aiš
ku, kad tai ne vien pirštų 
technika, kad tai ir širdies 
balsas. Ne tik Čiurlionio mu- 
■zika, bet ir jo dailė (skaidrės) 
pradžiugins Roko Zubovo kon- 
certo-paskaitos publiką šį sek
madienį, spalio 11 d., 1:30 va. 
popiet, Lietuvių dailės muzie
jaus salėje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

Kur bepažvelgsi — kainos 
kyla ir kyla. Kiek kainavo 
vakar, šiandien jau daug 
brangiau... Tačiau ribotą lai
ką nauji „Draugo” skaitytojai 
gali visiems metams 
užsiprenumeruoti vienintelį 
užsienyje leidžiamą lietuvišką 
dienraštį už juokingai žemą 
kainą — tik už 60 dol.! Tokią 
nuolaidą galime padaryti vien 
su Lietuvių fondo parama ir 
JAV LB Kultūros tarybos 
talka. Siūlome pasinaudoti 
pasiūla (paprastai „Draugo” 
prenumerata yra 95 dol. me
tams). Dovanokite prenume
ratą vestuvių, gimtadienio, 
sukakties proga. Papasakokite 
apie šią nuolaidą savo pa
žįstamiems, kurie dar „Drau
go” neskaito. Nuolaida taiko
ma skaitytojams tik Jung
tinėse Amerikos Valstijose,

Mrs. Niola Cerekas, War- 
ren, MI, kartu su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė dar 105 
dol. auką dienraščio leidybai 
paremti. Labai dėkui!

Čikagos universiteto profesorė dr. Renata Variakojytė š.m. rugsėjo 19 ir 21 d. Vilniaus universiteto Skausmo 
klinikoje skaitė paskaitas apie naujausius skausmo gydymo būdus ir pravedė intervencinių procedūrų demon
stravimų. Dr. Variakojytė pradėjo bendradarbiavimą tarp Čikagos ir Vilniaus universitetų steigti skausmo gy
dymo specialistų ruošimo programą Lietuvoje. Po konferencijos - - k.: Lietuvos Paliatyvios medicinos draugijos 
pirmininkė dr. Lukoševiėiūtė, dr. Renata Variakojytė, dr. Aurelija Garliauskienė, Vilniaus universiteto- Skaus
mo klinikos direktorė dr. Janė Baublienė ir dr. Romas Polianskis.

Primename, kad kun. Al
girdo Palioko, Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos kapeliono, 
25 - rių metų kunigystės jubi
liejus švenčiamas ateinantį 
sekmadienį, spalio 11d. Mišios 
11 v.r., o pagerbimas ir pietūs 
12:30 vai. p.p. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. 
Vietas reikia užsakyti iš anks
to pas Oną Abromaitienę, tel. 
630 - 257 - 6675.

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje” spalio 14 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. įvyks 
Lietuvos partizanų „Girių ai
do” ansamblio koncertas, ku
riam vadovauja meno vadovas 
— Antanas Paulavičius. Jeigu 
dar neturėjote progos šio kon
certo pasiklausyti, atvykite 
„Seklyčion”! Visi kviečiami ir 
laukiami.

Stasys Surantas, Rockford, 
IL, prie „Draugo” prenumera
tos mokesčio pridėjo 155 dol. 
auką. Tai tikrai prasminga ir 
labai įvertinama dovana. 
Ačiū!

Šv. Kazimiero kapų 
sklypų savininkų draugi
jos metinis susirinkimas
vyks sekmadienį, spalio 25 d., 
2 vai. p.p. Gage parko Field-, 
house auditorijoje, esančioje 
prie 55 gatvės ir Western 
Avė. sankryžos. Visi draugijos 
nariai ir Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėmis susirūpinusi 
visuomenė kviečiama dalyvau
ti. Darbotvarkėje — valdybos 
pranešimai, naujos valdybos 
rinkimai, dalyvaujančių pasi
sakymai ir visiems rūpimų 
reikalų svarstymai. Dalyvau
kime visi.

„Moters savaitgalis” Pa
saulio lietuvių centre spalio 
17 - 18 d., šeštadienį, „Bočių 
menėje” nuo 9 vai. r., o sekma
dienį, 12 vai., didžiojoje salėje. 
Paskaitos parinktos įvairios, 
įdomios ir aktualios šių dienų 
greitai kintančiame pasaulyje. 
Paskaitininkės savo pasirink
tų temų žinovės - profesiona
lės, mielai sutiko su mumis 
pasidalinti savo žiniomis, bei 
patirtimi. Simpoziumas „Šal
pa Lietuvai” dalyvės supažin
dins mus su šalpos organiza
cijų darbais, vargais, rūpes
čiais ir džiaugsmais. PLC ren
ginių komitetas kviečia visuo
menę šiame renginyje daly
vauti, nes nagrinėjamos temos 
įdomios visiems: jaunesniems, 
vyresniems, moterims ir vy
rams.

Dr. Justinas Dėdinas, 
Oak Brook Terrace, IL, Drau
go fondo rudens vajaus proga 
atsiuntė 400 dol. prie ankstes
nių 600 dol. įnašų ir tapo 
garbės nariu. Sveikiname 
naują DF garbės narį ir 
dėkojame už dosnią paramą.

Atkreipkite dėmesį į 
adreso pakeitimą: naujasis 
Lithuanian Mercy Lift 
adresas yra: P.O. Box 88, Pa
los Heights, Illinois, 60463; 
tel. 708-448-6173; fax. 708- 
388-2059.

Profesorius Tomas Sodei
ka atskrenda iš Lietuvos da
lyvauti Ateities savaitgalyje. 
Jis skaitys paskaitą “Lietuvos 
katalikai ant XXI amžiaus 
slenksčio”. Ateities savaitgalis 
įvyksta Jaunimo centre Čika
goje ir Ateitininkų namuose 
Lemont’e. Savaitgalis praside
da penktadienį, spalio 30 d.

Jau visi girdėjome, kad
maždaug po savaitės į Čikagą 
atvyksta Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adam
kus. Jį reikiamai sutikti ruo
šiasi ir lietuviai, ir ameri
kiečiai — šį kartą ne vien kaip 
svarbų Amerikos vyriausybės 
tarnautoją, bet kaip neprik
lausomos valstybės prezi
dentą. Pirmadienį, spalio 19 
d., 5:30 vai., popiet, prez.
Adamkus kalbės University of 
Chicago Max Palevsky Cine- 
ma patalpose, kurios yra Ida 
Noyes salėje, 1414 East 59th 
Street, Chicago. Salėje telpa 
apie 430 žmonių. Labai svar
bu, kad joje būtų tinkamai at
stovaujama lietuviams ir 
mūsų tautiečiai gausiai susi
rinktų. Įėjimas nemokamas.

LKV sąjungos „Ramovė” 
Čikagos skyriaus ramovėnų 
susirinkimas šaukiamas sek
madienį, spalio 18 d., 1 vai. 
popiet, Jaunimo centro patal
pose. Kviečiami visi skyriaus 
ramovėnai susirinkime daly
vauti.

IŠVYKA Į GURNEE

Šį sekmadienį, spalio 11 d., 
„Lituanicos” vyrai pirmenybių 
rungtynėms važiuoja į Gur- 
nee, IL, esantį Serbian Bro
thers Resort. Bus rungtyniau
jama ten 2 vai. p.p. prieš stip
rią „United Serbs” vienuolikę.

Paskutinės dvejoa pirmeny
bių rungtynės (spalio 18 ir 25 
d.) vyks Lemonte. Bus žaidžia
ma prieš „Highlanders” ir 
„Croatia”.

KLUBO LEIDINYS

Kaip ir kiekvieno sezono pa
baigoje, taip ir šiemet yra ren
giamas klubo metinis pobūvis 
(jis vyks lapkričio 21 d. PLC, 
Lemonte). Jo proga bus išleis
tas klubo veiklą pažymintis 
leidinys, su apžvalgine me
džiaga, nuotraukomis, o taip 
pat ir sveikinimais bei rek
lamomis.

Turintieji įdomių nuotraukų 
prašomi atsiųsti redaktoriui 
E. Šulaičiu, 1330 So. 51 Avė, 
Cicero, IL 60804. O sveikini
mui bei reklamai reikia siųsti 
L. Juraičiui 15242 Narcissus 
Ct., Orland Park, IL 60462.

DRAUGO FONDAS
4545 IV. 93rd Stroot
Chicago, IL 90929 
Tol. 773-585-9500

RUDENS VAJAUS DOVANOS
Draugo fondo lėšų telkimo 

rudens vajus sėkmingai rieda 
pirmyn. Su didesnėmis ar ma
žesnėmis dovanomis atsiliepia 
ilgalaikiai Draugo fondo na
riai. Į fondą įstoja naujais na
riais ir rėmėjais tie „Draugo” 
skaitytojai, bendradarbiai, ku
rie dėl vienų ar kitų priežas
čių dar nebuvo parėmę Drau
go fondą. Naujus vardus ir pa
vardes, naujas organizacijas 
įrašome garbės narių bronzos 
lentoje, kuri ateinančioms 
kartoms, ateinantiems „Drau
go” skaitytojams bylos apie di
džiuosius lietuviškos spaudos 
išlaikytojus išeivijoje. Vieni 
garbės nariai atėjo su tūks
tantinėmis, ar su daugiau, kiti 
per 5 metus, per jų dešimtį 
vajų atsiuntė po šimtinę ir ga
vosi tūkstantis. Turime ir 
aukščiausiojo laipsnio garbės 
narių su 10,000 dol., kurių 
priešakyje stovi prelatas dr. 
Juozas Prunskis su 32,000 
dol. Tikimės jų sulaukti ir 
daugiau šiame rudens vajuje 
ir per ateinančiuosius, kol su
rinksime milijoną-dolerių.

Dar daug „Draugo” skaity
tojų neprisidėjo prie Draugo 
fondo milijoninio kapitalo su
telkimo. Jų labai laukiame.

KVIEČIAME J 
SUVAŽIAVIMĄ

Visus Draugo fondo narius, 
rėmėjus kviečiame atsilankyti 
į penktąjį metinį Draugo fon
do narių suvažiavimą š.m. 
spalio 17 dieną, šeštadienį, 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje 10 vaj. ryte. Suvažia
vime paminėsime ir Draugo 
fondo penkerių metų veiklos 
sukaktį. Atsilankę į suvažiavi
mą išgirsite visus Draugo fon
do bei dienraščio „Draugo” 
pranešimus, Kontrolės komisi
jos revizijos aktą ir nariai 
išrinks keturius direktorius 
sekantiems 2 metams. Kvie
čiami ir svečiai artimiau susi
pažinti su Draugo fondo veikla 
bei jos darbininkais ir įsijung
ti į prasmingą lietuviškos 
spaudos išlaikymo darbą išei
vijoje. Suvažiavime bus įteikti 
diplomai naujiems garbės na
riams.

NAUJI ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE

Su 1,000 dolerių:
Prelatas Jonas Kučingis, 

garbės narys, iš viso 2,600 
dol., Los Angeles, CA.

Su 500 dolerių:
Apolonija Vitkuvienė, gar

bės narė, iš viso 3,500 dol., 
W. Hartford, CT.

Su 400 dolerių:
Dr. Justinas Dėdinas, gar

bės narys, iš viso 1,000 dol., 
OakBrook Terrace, IL

Su 300 dolerių:
Kun. Anthony Bertašius, 

garbės narys, iš viso 1,600 
dol., Paterson, NJ.

Dr. Leonas ir Marija Bajo
rūnai, iš viso 500 dol., Pompa- 
no Beach, FL.

ALMOS FONDAS

A.a. Janinos Žygienės at
minimą pagerbdama, Stasė 
Kazlienė aukojo 100 dol.

A.a. Filomenos Tarulie- 
nės atminimą pagerbdami, 
Balys ir Aldona Slonskiai au
kojo 100 dol.

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu — ačiū! Au
kos nurašomos nuo mokesčių, 
TAX I.D. 36-4124191. Čekius 
rašyti „Lietuvos Našlaičių 
globos” komiteto vardu ir 
siųsti 2711 West 71st Str., 
Chicago, IL 60629, pažymint, 
kad skiriama Almos fondui.

Birutė Jasaitienė

Su 200 dolerių:
Gabrielė Ročkus, garbės 

narė, iš viso 1,000 dol., Oak 
Park,IL.

Ona Dovydaitienė, garbės 
narė, iš viso 1,000 dol., 
Thompson, CT.

Jurgis ir Regina Mikailos, 
garbės nariai, iš viso 1,200 
dol., Seminole, FL.

Dr. Augustinas Laucis, gar
bės narys, iš viso 2,000 dol., 
Mount Olive, IL.

Jurgis ir Danutė Bendikai, 
iš viso 900 dol., Deerfield, IL.

Bronė ir Vytautas Paulius, 
Allendale, NJ.

Jadvyga ir Petras Gruodis, 
garbės nariai, iš viso 1,300 
dol., Chicago, IL.

Su 175 doleriais:
Izabelė Oksas, iš viso 500 

dol., Los Angeles, CA.
Su 150 dolerių:
Julius Karsas, iš viso 600 

dol., Oak Lawn, IL.Su 100 dolerių:
Dr. Arvydas Vanagūnas, 

garbės narys, iš viso 1,000 
dol., Oak Park, IL.

Gražina Kenter, garbės na
rė, iš viso 1,100 dol., Danbury, 
CT.

Dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai, garbės nariai, 
iš viso 2,000 dol., Lansing, MI.

N. N. iš viso 700 dol., Chica
go, IL.

Regina ir Julius Matonis, iš

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

(sk.)
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Avė., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422- 
3455.

(sk.)
• II-oji Pasaulio lietuvių 
dainų šventė-1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 
4d. (2 vai.); 2. Šokių diena 
„Žalgirio” stadione, liepos 5d. 
(2 vai.); 3. Dainų diena Vin
gio parke, liepos 6d. (4 vai.). 
Jau dabar galite užsisakyti 
pas International Historic 
Films, Ine., skambinant tel.: 
773-927-2900, raštu arba as
meniškai atvykdami į mūsų 
raštinę 3533 S. Archer 
Avė., Chicago, IL 60609. 
Vienos vaizdajuostės kaina 
tik $20, arba visų trijų $50 ir 
$5 už persiuntimą. Mes prii
mame čekius ir Visa/ 
MasterCard kredito korteles. 
Sav. Petras Bernotas

(sk)

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

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

(sk)

viso 700 dol., Burbank, IL.
Genovaitė Narbutienė, Vis

ta, CA.
Jonas Kučinskas, iš viso 850 

dol., Miami Beach, FL.
Vytautas Petruševičius, 

Franklin, MI.
Lietuvių Skautų Sąjunga, iš 

viso 300 dol., Worchester, MA.
Gražina ir Albinas Reške- 

vičius, iš viso 800 dol., Oma
ha, NE.

Irena ir Eugenįjus Vilkas, iš 
viso 600 dol., Valencia, C A.

Stasė Keženienė, a.a. vyro 
Leono atminimui, iš viso 375 
dol., Willowick, OH.

Ona Mažionytė, garbės na
rė, iš viso 1,625 dol., Lemont, 
IL.

Danutė ir Raimundas Korzo- 
nai, iš viso 600 dol., Palos 
Hills, IL.

Dr. Jonas ir Janina Šalnos, 
iš viso 550 dol., Portage, WI.

Jurina ir Vitas Rugienius, 
Livonia, MI.

Su 50 dolerių:
Kostas Stankus, garbės na

rys, iš viso 1,100 dol., Lock- 
port, IL.

Veronika Paovys, garbės 
narė, a.a. Jono Paovio atmini
mui, iš viso 1,150 dol., Grand 
Rapids, MI.

Ilona ir Petras Dapkus, iš 
viso 750 dol., Chicago, IL.

Balys Kondratas, iš viso 500 
dol., Quaker Hill, CT.

Stasė Laniauskas, iš viso 
700 dol., Euclid, OH.

Algimantas ir Teresė Lands
bergiai, iš viso 525 dol., Up- 
per Marlboro, MD.

Diana ir Joseph Noreika, iš 
viso 475 dol., Beverly Shores, 
IN.

• Legaliai galiu išrūpinti 
•„Sočiai Security” iki spalio 30 
d. E. Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651.

(sk)
• Alfonsas ir Inga Tumai, 

Simi Valley CA, Paulius Va- 
dopalas, Palo Alto, CA, dr. 
Alina ir Van Domanskiai, 
Palos . Park, IL, Aldona 
Šmulkštienė, Chicago, IL, 
dr. Birutė Ciplijauskaitė, 
Madison, WI, visi globoja po 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams visi at
siuntė po $150. Genovaitė 
Kaufmanienė, Springfield, 
VA atsiuntė $300 — tai jos 
globojamų dviejų Lietuvos 
našlaičių metinis mokestis. 
Petras ir Irena Vėbrai, Chi
cago, IL atsiuntė $50 — tai 
dovana dviem Lietuvos našlai
čiams. Geriesiems aukotojams 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 
71st St., Chicago, IL 60629.

(sk)
• Prieš užsisakydami

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. - 
lllth 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.)

• 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.)
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk.)

Pranas Michelevičius, iš viso
200 dol., St. Pete Beach, FL.

Rimantas ir Dalia Bitėnai, 
iš viso 100 dol., Bronxville, 
N.Y.

Romana Paulienė, iš viso 
350 dol., Montague, MI.

Tadas Bauža, iš viso 250 
dol., Hayden, ID.

Anna ir Petras Jakutavičius, 
iš viso 520 dol., Val-d’Or, Que. 
Canada.

Liucina Grigalauskas, iš vi
so 50 dol., Berwyn, IL.

Vaclovas Laukaitis, iš viso 
300 dol., Baltimore, MD.

Danutė Krivickas, iš viso 
280 dol., Clarks Summit, PA.

Jonas ir Gloria Sadūnai, iš 
viso 150 dol., Los Alamitos, 
CA.

Su 30 dolerių:
Aleksandras Atutis, iš viso 

50Č dol., Pleasant Hill, CA.
Bronė Motušis, iš viso 275 

dol., Cicero, IL.
Danutė Garbonkienė, iš vi

so 115 dol., Chicago Ridge, IL.

Su 25-20 dolerių:
Gloria H. O’Brien, iš viso 

100 dol., Westwood, NJ.
Petronilla F. Mesec, iš viso 

75 dol., Waukegan, WI.
Nijolė ir Kostas Žalnierai- 

čiai, iš viso 400 dol., Claren- 
don Hills, IL.

Birutė ir Bronius Banaitis, 
iš viso 90 dol., Abington, MA.

Eugenija ir Kazys Prišman- 
tas, iš viso 400 dol., Vista, CA.

Leonas Daukus iš viso 265 
dol., Chicago, IL.

Alexandra Gylys, iš viso 170 
dol., Olympia, WA.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.

Fondo iždininkas

• Tradicinė „Puota jūros 
dugne” (kaukių balius) šeš
tadienį spalio 31 d. 7 v.v. 
Willowbrook Ballroom. Su
augusiems $45, jaunimui $30. 
Vakarienė ir baras. Nelau
kite, užsisakykite vietas! Tel.: 
815-725-8494

(sk)
• Kviečiame visus slidi- 
nėtojus dalyvauti LAMA sli
dinėjimo savaitėje, Snowmass, 
Aspen, CO 1999 m. ko-vo 27 
d.-balandžio 3 d. Informaci
ja: Rūta Degesienė, tel.: 
757-428-7047, Elena Glavic- 
kienė, Beach Travel Agcy., 
tel.: 877-367-1933

(sk)

• A.a. Raimundo Šlenio 
dvejų metų mirties sukaktį 
minint, šv. Mišios bus atna
šaujamos sekmadienį, spalio 
11 d. 11 vai. ryto Pal. Jur
gio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Šeima atsiprašo už 
klaidingą datą „Drauge” spa
lio 3 d. laidoje.

(sk)
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd.

. Chicago, IL 60629 
Tel. 773-582-4600 

Valandosj3aga^siįsitanm£į

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S .Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI
LJRane & I.Feyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
5213 8Archer Avė., Chicago, 11.60632. 
Tel. 847-361-7636 (kalbame lietu
viškai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai; 
per parą, 7 d. per savaitę.




