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Seimas tapo aštrių politinių 
diskusijų arena

Vilnius, spalio 22 d. (Elta- 
BNS) — Ketvirtadienį opozi
cinės Socialdemokratų frakci
jos surengtoje diskusijoje vers
lo klausimais Seimo tribūnoje 
nebuvo leista pasisakyti Na
cionalinės verslininkų kon
federacijos prezidentui Vikto
rui Uspaskich.

Prasidėjus diskusijai, žodis 
buvo suteiktas V. Uspaskich, 
tačiau Seimo narys Ignacas 
Uždavinys pasiūlė pakalbėti 
apie moralinius verslo aspek
tus ir suabejojo, ar turėtų Sei
mo tribūnoje kalbėti žmogus, 
kurio vadovaujamos įmonės 
turi problemų su prokuratūra. 
Jam pritarė Seimo kancleris 
Jurgis Razma.

Klausimas buvo pateiktas 
balsavimui. Seimo daugumai 
nesuteikus žodžio V. Uspas
kich, protestuodami Seimo So
cialdemokratų ir LDDP frak
cijų nariai paliko salę. Kartu 
su jais išėjo ir Socialdemo
kratų frakcijos pakviesti ver
slininkų atstovai. Tačiau dis
kusijos verslo klausimais ne
nutrūko. Seimo visuotinių po
sėdžių salėje vykusiame pasi
tarime ta pačia tema kalbėjo 
vyriausybės atstovai, specia
listai ir parlamentarai. O kon
ferencijų salėje diskusijas tęsė 
verslininkai su Seimo nariais 
iš opozicinių socialdemokratų 
ir LDDP frakcijų.

Seimo LDIpP frakcijos nario 
Justino Karoso nuomone, pra
sidėjusios valdančiosios dau
gumos viešos peštynės „mūsų 
valdžiai, valstybės prestižui 
yra pavojingos ir negeros ten
dencijos”.

Penktadienį spaudos konfe
rencijoje jis sakė, kad dabar

Vilnijos lenkai nenori Vilniaus 
rajono ir miesto susijungimo

Vilnius, spalio 23 d. (BNS) 
— Keli šimtai mitinguotojų iš 
Vilniaus krašto penktadienį 
pareikalavo sustabdyti sostinę 
juosiančių teritorijų administ
racinio suskirstymo reformą ir 
ragino atsistatydinti ją paruo
šusius valdininkus.

Lietuvos lenkų sąjungos 
surengtame protesto mitinge, 
be Lietuvos tautinių mažumų 
atstovų, kalbas sakė ir mitin
guotojų reikalavimus parėmė 
oratoriai iš Lenkijos ir Balta
rusijos.

Nepriklausomybės aikštėje 
prie Seimo susirinkę protes
tuotojai atsinešė plakatų len-

* Seimo narys Vidmantas 
Žiemelis toliau rūpinasi dėl 
Vilniaus Sporto rūmų priva
tizavimo, ir šį kartą prašo Sei
mo Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisijos ištirti, „kokie 
valstybės ar savivaldybės pa
reigūnai atliko neteisėtus veiks
mus”, privatizuojant šį kom
pleksą. Prašymą tai išsiaiš
kinti jis penktadienį įteikė 
Seimo komįsijoa pirmininkui 
Sigitui Slavickui. V. Žiemelio 
smalsumo neatvėsino dėl šios 
privatizavimo istorijos jo jau 
patirti nemalonumai. Rem
damasis, kaip vėliau pats pri
sipažino, klaidinga informaci
ja, jis buvo viešai pareiškęs 
įtarimus, esą premjeras Gedi
minas Vagnorius yra susijęs 
su neteisėtu rūmų privatiza
vimu. Vėliau V. Žiemelis pri
pažino negalįs patvirtinti 
premjero kaltės, o už savo par
tijos vadovo šmeižimą sulaukė 
griežto įspėjimo Konservato
rių valdybos ir politinės tary
bos posėdyje. (BNS)

tinė dauguma, norėdama iš
saugoti valdžią, visų pirma 
bando įvaryti baimės sindro
mą viduje. „Tai matyti iš to, 
kad prasideda senų laikų par
tinių bausmių atgaivinimas. 
Kai kurie frakcijos ir partijos 
nariai baudžiami partinėmis 
nuobaudomis”, pastebėjo jis.

LDDP frakcijos narys Ge
diminas Kirkilas pažymėjo, 
jo nuomone, nedemokratišką 
konservatorių partijos pri
gimtį, Statutą. Jo nuomone, 
konservatorių partijoje vyksta 
susidorojimas su kitaminčiais.

Seimo LDDP frakcija ruo
šiasi įteisinti parlamentarų, 
valdžios bendravimą su versli
ninkais. Penktadienį spaudos 
konferencijoje šios frakcijos 
narys Gediminas Kirkilas sa
kė, kad jau yra beveik pareng
tas Lobizmo įstatymo projek
tas, kuris artimiausiu laiku 
bus pateiktas Seimui.

„Politiką diktuoja ne kon
servatorių rinkimų programa, 
net ne vyriausybės programa, 
o mūsų jau susiformavę nauji 
lietuviški oligarchai. Jie gali 
ateiti ir pasakyti, kad reikia 
šitai produkcijai pakelti mui
tus ir jie tą daro”, sakė G. Kir
kilas.

Justinas Karosas sakė, kad 
vienas iš saugiklių šitai pro
blemai sušvelninti yra partijų 
finansinės veiklos tam tikras 
sureguliavimas ir jų parėmi
mas iš valstybės biudžeto.

Jis apgailestavo, kad ne 
pirmą kartą Seimo posėdžių 
tribūna tampa teismo posė
džių tribūna, tai — „prece
dento neturintis ir labai pavo
jingas dalykas”.

kų ir anglų kalbomis, kuriuo, 
se reikalaujama atsižvelgti į 
jų nuomonę vykdant Lietuvos 
administracinio padalijimo re
formą, nevilkinti žemės grąži
nimo teisėtiems savininkams 
bei paisyti tautinių mažumų 
teisių.

Mitinge kritikuota reforma 
numato didžiąją Vilniaus rajo
no dalį prijungti prie Vilniaus 
miesto savivaldybės.

Vilniaus rajone gyvena apie 
100,000 žmonių, kurių didelę 
dalį sudaro vietos lenkai.

Mitinge buvo priimti du 
nutarimai, skirti prezidentui, 
Seimui ir vyriausybei. Juose 
reikalaujama Vilniaus apskri
ties viršininko Alio Vidūno bei 
reformos darbo grupei vadova
vusio valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų viceministro 
Vlado Katkevičiaus atsistaty
dinimo.

Taip pat reikalaujama nu
traukti Vilniaus apskrities ad
ministracijos darbuotojų „sa
vivaliavimą” sprendžiant že
mės grąžinimo klausimus, o 
„kaltus — patraukti atsako
mybėn”.

* Tarptautinėje konfe
rencijoje Taline dalyvaujan
tis Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Algimantas 
Rimkūnas susitiko su naujuo
ju Estijos užsienio reikalų mi
nistru Raul Malk ir apsvarstė 
Estijos ir Lietuvos bendradar
biavimą, Europos integracijos, 
laisvosios prekybos sutarties 
įgyvendinimo ir kitus abi šalis 
dominančius klausimus. R. 
Malk ministru buvo paskirtas 
praėjusią savaitę, vietoj atsis-

I

Nuotr.: Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus ir Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos sekretoriaus William C. 
Kohen susitikime dalyvavę (iš kairės) JAV ambasadorius Lietuvoje Keith Smith, William C. Kohen, Valdas 
Adamkus ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas. (Elta)

Baigėsi Lietuvos prezidento 
vizitas Jungtinėse Valstijose

Vašingtonas, spalio 22 d. 
(Elta-BNS) — Ketvirtadienį 
Vašingtone, Jungtinių Ameri
kos Valstijų Valstybiniame 
spaudos klube, Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus, svei
kindamas Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos priėmimą į NATO 
bei pripažindamas, kad tai tei
giamai paveiks ir Baltijos val
stybių saugumą, ragino „ne
sustoti pusiaukelėje, plečiant 
saugumo ir stabilumo zoną į 
Rytus”.

Prezidentas patikino, kad 
ekonomikos augimas Lietu
voje leidžia skirti daugiau lėšų 
kariuomenei, jos modernizavi
mui ir pritaikymui prie vaka
rietiškų reikalavimų, dar kar
tą reikšdamas tikėjimą, kad 
kitąmet Vašingtone rengia
mas sąjungos viršūnių susiti
kimas priims palankius spren
dimus Lietuvai.

Lietuvos vadovas pasi
džiaugė aktyviu JAV versli
ninkų investavimu į įvairias 
Lietuvos ūkio šakas ir pareiš
kė tikįs, kad Lietuvos pasieki
mai leis jau šių metų gruodį

Lietuvoje atšaukiamas 
vasaros laikas

Vilnius, spalio 22 d. (Elta) 
— Šio sekmadienio naktį Lie
tuvos Respublikos teritorijoje 
atšaukiamas vasaros laikas — 
spalio 25-ąją trečią valandą 
laikrodžių rodyklės bus pasu
kamos viena valanda atgal.

Lietuvos Respublikos teri
torijoje nuo kovo 29 d. galioja 
I laiko juostos laikas (Green- 
wich laikas plius viena valan
da).

Vyriausybė neketina keisti 
savo sprendimo dėl perėjimo 
iš II laiko juostos į pirmąją. 
Bent artimiausiu metu nebus 
keičiamos ir dabar nustatytos 
valstybės įstaigų darbo valan
dos, ketvirtadienį . patvirtino 
vyriausybės kancleris Kęstu
tis Čilinskas.

Kartu jis pripažino, kad pa
daryta nemažai klaidų pasi
ruošiant metų pradžioje mi
nistrų kabineto priimtam 
sprendimui grąžinti Lietuvą į 
tą laiko juostą, kokioje ji buvo 
prieš II pasaulinį karą. Žmo
nės psichologiškai nebuvo pa
ruošti, kad skaičiavimas pagal 
I laiko juostą įvestas tik laik
rodžio rodyklių atžvilgiu. Mat
tatydinusio Toom Hendrik II- 
ves. (BNS)

pakviesti ją derybų dėl narys
tės Europos Sąjungoje.

Valdui Adamkui ketvirta
dienio vakarą Vašingtone bu
vo įteiktas garbingas Jungti
nių Amerikos Valstijų gamto
saugininkų apdovanojimas — 
Aplinkos apsaugos teisės in
stituto (Enviromental Law In
stitute — ELT) šių metų apdo
vanojimas už nuopelnus gam
tos apsaugos srityje.

Dėkodamas už aukštą savo 
veiklos įvertinimą, V. Adam
kus sakė, kad visuomet siekė 
ir sieks vadinamojo „žaliojo 
verslo” plėtojimo. „Tai labai 
aktualu posovietinėse valsty
bėse, kur ypač juntamas eko
nomikos augimas ir, deja, tam 
tikras nihilistinis požiūris į 
gamtosaugą”, tvirtino jis.

Vėliau Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų priėmęs JAV 
gynybos sekretorius William 
S. Cohen pabrėžė, kad JAV ir 
ateityje padės modernizuoja
mai Lietuvos kariuomenei, 
siekiančiai atitikti NATO lygį.

W. C. Cohen pažymėjo ne
mažą Lietuvos pažangą sie-

šį pavasarį pereinant į vasa
ros laiką, skirtingai nei visi 
buvo įpratę, rodyklės nebuvo 
pasuktos į priekį.

Kad būtų išlaikytas biolo
giškai ir Saulės požiūriu tas 
pats ritmas, vyriausybė nusta
tė, jog darbas valstybinėse įs
taigose prasideda, kai laikro
džio rodyklės rodo 8 valandas 
(pagal senąjį laiką būtų 9 
vai.).

Pasak K. Čilinsko, iš kaimo 
žmonių beveik negauta skun
dų, nes jie geriau jaučia gam
tos ritmą ir mato, kad šian
dien 8 vai. ryte taip šviesu, 
kaip buvo 9 vai. praėjusiais 
metais. Tačiau vyriausybė ne
numatė, jog bus daug žmonių, 
kurie greit užmirš, kad pava
sarį nereikėjo pasukti laikro
džio rodyklių valandą į priekį, 
todėl jiems šiandien 8 vai. ryto 
psichologiškai yra tokia pat 
tamsi ir ankstyva kaip ir pra
ėjusiais metais.

Kanclerio teigimu, jei pa
keitimai laikrodžio rodyklių 
atžvilgiu sukėlė tiek nesusi
pratimų, tai paskubomis de
šimtmečiais nusistovėjusio 
darbo ritmo vyriausybė keisti 
nežada.

kiant integracijos į NATO. V. 
Adamkus padėkojo JAV už 
konkrečią paramą Lietuvos 
krašto apsaugai ir pareiškė ti
kįs, kad bendradarbiavimas 
šioje srityje ir ateityje bus plė
tojamas.

Susitikime nemažai dėme
sio skirta Lietuvos karininkų 
parengimui ir oro erdvės kont
rolės sistemos diegimui. Bū
tent šiose srityse Lietuva lau
kia Amerikos paramos. Taip 
pat kalbėta apie kaimyninius 
santykius, tarp jų — ir su Ru
sija. V. Adamkus pastebėjo, 
kad Lietuva palaiko konstruk
tyvius ir geranoriškus santy
kius su „didžiąja kaimyne”. 
W. C. Cohen sakė, kad NATO 
santykiai su Rusija grindžia
mi pernai pasirašytu bendra
darbiavimo dokumentu, kurį 
vykdo abi pusės.

Lietuvos prezidentas pasi
džiaugė vaisingu bendradar
biavimu su Lenkija ir pažymė
jo, kad Lietuva stengiasi akty
viai dalyvauti Jungtinių Tau
tų rengiamose taikos užduoty
se Balkanuose, kad itin sėk
mingai praėjo didelės tarptau
tinės pratybos „Baltic Chal- 
lenge’98”, kurios praėjusią va
sarą vyko Klaipėdos apskrity
je. Prezidento nuomone, tai 
įrodo, kad Lietuva gali būti ne 
tik saugumo vartotoja, bet ir 
pati siekia įnešti savo indėlį į 
tarptautinį saugumą.

********
Remiantis paskutiniais El

tos pranešimais, Valdas 
Adamkus dar susitiks su JAV 
Valstybės sekretorės pavaduo
toju Strobe Talbott. Šis susi
tikimas vyks vietoj planuoto 
pokalbio su Valstybės sekreto
re Madeleine Albright. Jis bu
vo numatytas penktadienio 
darbotvarkėje, tačiau atšauk
tas, nes M. Albright dalyvauja 
Maryland valstijoje vykstan
čiose Vidurio Rytų taikos de
rybose.

Penktadienį prezidentas ir 
jį lydinti delegacija iš Vašing
tono vyks į Vokietiją dalyvauti 
Vestfalijos taikos sutarčių 
350-mečio jubiliejaus iškilmė
se, o šeštadienį grįš į Vilnių.

Anksčiau buvo skelbiama, 
kad prezidento žmona Alma 
Adamkienė liks Čikagoje pas 
savo motiną Oną Nutautienę 
ir rūpinsis jos grįžimo į Lietu
vą reikalais, tačiau vėliau A. 
Adamkienė nusprendė šį kar
tą grįžti į Lietuvą, o į JAV vėl 
atvykti lapkričio mėnesį, kad 
galutinai sutvarkytų savo mo
tinos grįžimo į Lietuvą reika
lus.

Lietuva per savaitę
♦* Seimo Centro frakcija 

nutarė paremti socialdemok
ratų siūlymą, apie kurį pra
nešė Seimo socialdemokratų 
frakcijos narys Vytenis And
riukaitis, kreiptis į Konstitu
cinį teismą dėl Seimo sprendi
mų, susijusių su „Williams” 
investicijomis į Lietuvos naf
tos pramonę. Centro frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas 
sakė, kad centristai nuspren
dė pasirašyti prašymą Kons
tituciniam teismui ištirti, ar 
Seimo priimti teisės aktai dėl 
„Williams” investicijų į Lietu
vos naftos pramonę neprieš
tarauja pagrindiniam valsty
bės dokumentui. Centristai 
skeptiškai vertina vyriausybės 
veikimo būdus privatizuojant 
naftos pramonę, neužtikrinant 
privatizavimo proceso viešu
mo, nekompetetingai vedant 
derybas, darant spaudimą Sei
mui.

* Po mėnesio įsigalios su
tartis, pagal kurią Baltarusi
joje bausmę atliekantys Lietu
vos piliečiai galės būti perkelti 
į savo valstybę ir likusią baus
mės dalį atlikti Lietuvoje. To
kia pati tvarka pagal sutartį 
galioja ir Baltarusijos pilie
čiams, kurie bausmę atlieka 
Lietuvos įkalinimo įstaigose. 
Dabar yra žinoma, kad į Lie
tuvos įkalinimo įstaigas norė
tų būti perkelti apie 40-50 nu
teistųjų, kalinčių Baltarusijo
je. Baltarusijos pilietybę tu
rinčių kalinių Lietuvoje gali 
būti apie 20. 'Eita)

* Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto mo
kslo taryba penktadienį pa
tenkino Seimo nario Audriaus 
Butkevičiaus prašymą leisti 
jam rašyti daktaro disertaciją. 
Disertacijos tema — „Krizių 
informacijos vadyba”. A. But
kevičius, pagal išsilavinimą 
gydytojas,. po atsistatydinimo 
iš krašto apsaugos ministro 
posto 1993 m. mokėsi Londono 
karališkoje gynybos kolegi
joje, ir viena jo studijuotų dis
ciplinų buvo krizių valdymas. 
Seimo narys A.« Butkevičius 
jau beveik metus iki teismo 
nuosprendžio kalinamas Lu
kiškių kalėjime Vilniuje, kol 
vyksta jo teismas už pa
sikėsinimą sukčiauti stambiu
mastu.

* Jau antrą kartą Kauną 
puoš norvegiška Kalėdų eg
lutė. „Tai bus mūsų tradicija 
ateinantiems šimtui metų”, 
susitikime su Kauno meru 
Henriku Tamulių trečiadienį 
sakė Westfoldo apskrities, su 
kuria Kaunas bendradarbiau
ja nuo 1991 metų, tarptauti
nių ryšių sekretorius Odbjorn 
Oygard. Jis taip pat prisiminė 
neseniai vykusias „Skandina
vijos dienas”, kurių metu buvo 
iškelta ir skandinavų entu
ziastingai sutikta idėja Kaune 
kurti „Skandinavijos namus”. 

* Mažeikių gydytojas
Stasys Petrošius, ginklais .gąs
dinęs pacientus ir kolegas bei 
sugadinęs brangią medicinos 
įrangą (padaryta žala— maž
daug 70,000 litų), buvo išvež
tas į Švėkšnos psichiatrinę li
goninę ištirti jo psichinę būk
lę. Gydytojo kolegos dienraš
čiui „Lietuvos rytas” sakė, 
kad 50-metis S. Petrošius šie
met gegužę jau buvo gydytas 
nuo alkoholio sukeltos depre
sijos, o pastarąsias porą savai
čių gąsdino bendradarbius ir 
pacientus peiliais ir dujiniu 
pistoletu bei kalbomis apie ta
riamą darbą tarnybą užsienio 
žvalgybai. (BNS)

Premjeras Gediminas 
Vagnorius paprašė Valstybi
nę mokesčių inspekciją kartu 
su Mokesčių policija patikrinti 
mokesčių surinkimą Kaune, 
Šiauliuose, Kretingoje, Alytuje 
ir Trakuose. Toks sprendimas 
priimtas atsižvelgiant į tai, 
kad Kauno valstybinėje mo
kesčių inspekcijoje 9 mėnesių 
biudžeto įplaukų užduotis neį
vykdyta 140.5 mln. litų, Šiau
liuose surinkta tik 26 proc., o 
Kretingoje, Alytuje ir Trakuo
se — tik 5-12 proc. pridėtinės 
vertės mokesčio.

* Kaune kuriama šovinių 
gamybos linija, kuri pradės 
veikti per dvejus metus. Dien
raštis „Respublika” penkta
dienį pranešė, kad šovinius 
ketinama gaminti akcinės 
bendrovės „Tide” gamyklos 
patalpose. Planuojama, kad 
vinis, varžtus bei vielą gami
nanti įmonė savo veiklą derins 
su šalia įkurta šovinių gamy
bos linija, nors pastaroji bus 
įrengta ir saugoma atskirai. 
Visa šovinių gamybai reikalin
ga technika, jos atgabenimas į 
Lietuvą bei darbininkų moky
mas kainuos apie 74 mln. litų. 
Visos išlaidos bus padengtos iš 
Prancūzijos banko „Banųue 
Francaise du Commerce Ex- 
teur” suteikto kredito. (BNS)

* Lietuvos banko Kasos 
departamento direktorius 
Arūnas Dulkys sako, kad per 
Kalėdas lietuviai galės atsi
skaityti naujomis 1, 2 ir 5 litų 
vertės metalinėmis moneto
mis. Pasak, A. Dulkio, mone
tos skirsis nuo centų ir gyven
tojai nebepatirs tokių nemalo
numų, kokie kildavo dėl 1993 
m. išleistų monetų.Visos trys 
metalinės monetos apyvartoje 
pasirodys vienu metu ir laips
niškai pakeis greitai nusidė- 
vinčius popierinius bankno
tus.

* Seimo narė, buvusi 
premjerė Kazimiera Pruns
kienė pakviesta atstovauti 
Lietuvai JAV ir Europos vals
tybių parlamentarų vadovų 
veikloje bei Valstybių įstaty
mų leidybos vadovų fondo val
dyboje. (Elta)

* Vilniaus miesto I apy
linkės teismas penktadienį 
leido suimti pasikėsinimu 
sukčiauti stambiu mastu įta
riamus du Latvijos ir vieną 
Estijos piliečius. Įtariama, jog 
panaudodami „Visa” kredi
tines korteles, iš AB „Vilniaus 
bankas” jie pagrobė ne mažiau 
kaip 300,000 litų. Manoma, 
kad estas ir latviai priklauso 
tarptautinei organizuotai nu
sikalstamai grupuotei, nuo 
kurios nukentėjo Estijos, Šve
dijos, Suomijos, JAV, Norvegi
jos, Vokietijos bankai — iš 
viso 13 bankų. Sukčius, ben
dradarbiaudami su „Vilniaus 
banko” vindikacijos departa
mento darbuotojais, spalio 21 
d. sulaikė Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) pareigūnai. Pa
sak STT, tarptautiniai aferis
tai už panašią veiklą buvo 
ieškomi „Interpol’o”. STT pra
nešė turinti informacijos, kad 
į Lietuvą ketina atvykti kita 
grupė aferistų, kuri panašiu 
būdu, kaip suimtieji, ketina 
grobti pinigus iš bankų. (bnsi

KALENDORIUS ~
Spalio 24 d.: Šv. Antanas Kla- 

retas; Nuntilė, Gluoda, Undinė, 
Valmantas.

Spalio 25 d.: Krizantas, Darija, 
Švitrigaila, Minas, Kirkantas.

Spalio 26 d .: Evaristas, Vita, 
Liubartas, Minginė.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Avė.
Arlington Heights, IL 60004

IN MEMORIAM DR. VYTAUTUI 
VYGANTUI
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Ateitininkų Šalpos fondo Taryba. Iš k.: Jonas Kavaliūnas, dr. Kažys Ambrozaitis, dr. Aldona Juozevičienė, Vida 
Maleiškienė, Laima Šalčiuvienė, Valerija Žadeikienė, dr. Petras Kisielius ir dr. Vaclovas Šaulys.

Šiandien mus aplankė liūde
sys. Iš mūsų tarpo pasitraukė 
Ateitininkų federacijos Garbės 
pirmininkas dr. Vytautas Vy
gantas — mūsų visų bičiulis ir 
mokytojas. Vis dėlto šiame liū
desyje galime rasti giedrumo 
ir paguodos. Dr. Vytauto Vy
ganto mirtis — mums visiems 
netektis, tačiau sykiu vilties ir 
tikėjimo ženklas. Vilties, kad 
idealai gali būti stipresni už 
visas lemties negandas. Dr. V. 
Vygantas savo būtimi paliudi
jo, kad idealas gali tapti gyve
nimo realybe ir kasdienybės 
pagrindu. Žvelgdami į jo gyve
nimą, semiamės stiprybės ti
kėjimui ateitininkijos idealais.

Sulaukęs garbingo amžiaus, 
jis tapo žmogumi, sutaikinu
sių jaunatvę ir senatvę. Ke
lioms kartoms jis teikė tvirtą 
idėjinį pagrindą. Apie svar
biausius gyvenimo dalykus 
mokėjo kalbėti taip, kad su
prastų ir jaunas, ir senas. Jis 
sugebėjo parodyti, kad idėjos 
yra ne sausa teorija, bet gyve
nimą formuojanti jėga. O tai 
įmanoma tik tam, kuris turi 
jaunatvišką širdį. Jo gyveni
mas geriausiai atskleidžia tai, 
apie ką prof. St. Šalkauskis 
svajojo rašydamas „Jaunuo-

DVYLIKA ŽINGSNIŲ l TAIKĄ, 
MEILĘ, RAMYBĘ

aštuntasis žingsnis

Kai šios dvylikos žingsnių 
programos pirmieji trys žings
niai yra mūsų susitaikymas 
su Dievu ir kai kiti keturi su
sitaikymai su savimi, natūra
liai plaukia programos aštun
tasis ir devintasis — susitai
kymas su kitais.

Kas mus privedė prie aštun
tojo žingsnio? Prisipažinimas 
savo bejėgiškumo ir atsiverti
mas į Dievą, sąžinės sąskaita, 
išpažintis, ir atgaila. Įgyven
dinus pirmuosius septynius 
žingsnius, turime pagrindą 
pilnai įgyvendinti aštuntą ir 
devintą, tai yra, atlikti ata
skaitą.

Norint pilnutinai žengti aš
tuntą žingsnį, būtų gera suda
ryti sąrašą visų asmenų, ku
riuos kokiu nors būdu užga- 
vome ar įžeidėme. Greta para
šyto vardo galima pažymėti 
kokiu būdu prieš žmogų nu
sidėjome, ar tai būtų fiziniai, 
medžiaginiai, moraliniai ar 
dvasiniai, ir kokios to poelgio 
pasekmės buvo kitiems ir 
mums patiems. Šį atlikus, pa- 
siruošiam atsiprašyti kiekvie
no asmens mūsų sąraše ir ati
tinkamai atstatyti nusikal

menę ir Gyvąją Dvasią”.
Dr. Vytautas Vygantas turė

jo karštą širdį, įžvalgų protą ir 
aštrų liežuvį. Jo lūpose tiesa 
dažnai nuskambėdavo aštriai, 
tačiau niekada — be meilės 
artimui. 'Jis mokėjo skaityti 
laiko ženklus ir mokė tai dary
ti kitus. Kas klausėsi jo, tas 
girdėjo nuolatinį rūpinimąsi 
ateitimi. Jis be paliovos ragino 
ateitininkiją būti „tame kovos 
lauke”, kuriame lemiama visų 
mūsų ateitis. Jis buvo tas, ku
ris dabartyje įžvelgė ateitį, jis 
buvo ateities žmogus — ateiti
ninkas tikrąja šio žodžio pras
me.

Pasaulis jį vertino ir nešykš
tėjo jam pagarbos. Didžiausia 
pasaulio katalikų intelektualų 
organizacija „Pax Ramona” 
buvo patikėjusi jam vadovo 
pareigas. Paradoksalu, bet 
ateitininkijoje jis tik prieš me
tus užėmė iškilią vietą ir tapo 
Garbės pirmininku, ne tiek 
gaudamas garbės sau, kiek 
pagerbdamas mus visus. Ta
čiau tai neatrodo paradoksalu, 
žinant, jog jo gyvenimo šūkis 
buvo vadovauti tarnaujant. 
Jis darė tai nuolat ir dažnai, 
nepastebimai ir nepaisydamas 
sunkios ligos. Galime tik nu
jausti, kaip tai paveikė visą 
ateitininkiją. Dr. Vytauto Vy
ganto palikimas didesnis, ne
gu mes šiuo metu galėtume 
apčiuopti ar apskaičiuoti. Ta
čiau vienu dalyku galime būti 
tikri — esame gyvas sąjūdis 
dėka tokių mūsų narių, kaip 
dr. Vytautas Vygantas.

Su giliu, bet giedru liūdesiu 
reiškiame užuojautą dr. Vy
tauto Vyganto žmonai, dukte
rims, artimiesiems ir visiems 
bičiuliams ateitininkams.

Ateitininkų federacijos var
du,

Vygantas Malinauskas
Pirmininkas

Kaunas, 1998 m. spalio 15 d.

timą.
Šventas Lukas evangelijoje 

(6:31) rašo: „Kaip norite, kad 
jums darytų žmonės, taip ir 
jūs jiems darykite”. Toliau 
(6:37—38) jis rašo: „Neteiski
te, ir nebūsite teisiami; nes
merkite, ir nebūsite pasmerk
ti; atleiskite ir jums bus atleis
ta. Duokite, ir jums bus duota;, 
saiką, gerą, prikimštą, sukra
tytą ir su kaupu atiduos jums 
į glėbį. Kokiu saiku seikite, to
kiu jums bus atseikėta”.

Šventas Povilas laiške Ro
mėnams (2:1) rašė: Esi nepa
teisinamas, kas bebūtum, žmo
gau, kuris mėgsta smerkti ki
tus. Juk smerkdamas kitą, 
pasmerki save, nes ir pats tai 
darai, už ką teisi”.

Šv. Mato evangelijoje (7:3-5) 
skaitome: „Kodėl gi matai 
krislą savo brolio akyje, o ne
pastebi rąsto savojoje? Arba, 
kaip gali sakyti broliui: 'Leisk, 
išimsiu krislą iš tavo akies’, 
kai tavo akyje rąstas?! Veid
mainy, pirmiau išritink rąstą 
iš savo akies, o paskui pažiū
rėsi, kaip pašalinti krislelį iš 
brolio akies”.

Bet kurios iš šių švento raš-

ATEITIES SAVAITGALIO 
PROGRAMA

Ateities savaitgalis vyksta 
Čikagoje ir Lemonte spalio 
mėn. paskutinį savaitgalį.

Penktadienį, spalio mėn. 30 
d. Jaunimo centro kavinėje, 
Čikagoje, 7:30 v.v. bus lite
ratūros vakaras, kuriam vado
vaus aktorė Audrė Budrytė. 
Dalyvauja: Vainis Aleksa, 
Kornelijus Jazbutis, Daiva 
Karužaitė, Audra Kubiliūtė, 
Ričardas Spitrys.

Šeštadienį, spalio 31 d. pro
grama vyks Ateitininkų na
muose, Lemonte. 12 v.r. — 
kava ir pyragai. 12:45 v.p.p. 
prof. dr. Tomas Sodeika skai
tys paskaitą „Lietuvos katali
kai ant XXI amžiaus slenks
čio”. 2:30 v.p.p. bus svarstybos 
„Investicija Lietuvos ateitin”. 
Svarstyboms vadovaus Ramu
nė Kubiliūtė. Dalyvaus: Tadas 
Kulbis, sesuo Daiva Kuzmic
kaitė, Ritonė Rudaitienė, Ind
rė Tijūnėlienė, Rita Venclovie
nė. 3:45 v.p.p. Arvydas Tamu
lis, „Interneto galimybės lietu
viškai kultūrinei veiklai”. 7 
v.v. Ateitininkų šalpos fondo 
vakarienė Ateitininkų namuo
se. Vakarienė skiriama pa-

RUGSĖJO MĖNESĮ SUSIPAŽINOME
Mes pirmą kartą susirinko

me ir susipažinome vieni su 
kitais. Mūsų vadovai yra 
Pranckevičius ir padėjėjai Ma
rius Pakalniškis ir Petras 
Kuprys. Mes turėjome vieni 
kitus nupiešti. Mes tarėmės į 
kokias iškylas norėsime vykti. 
Kompiuteryje žiūrėjome iš 
jaunučių stovyklos. Paskui 
ėjome žaisti lauke. Buvo labai 
smagu.

Algis Kasniūnas 
3 būrelis

Rugsėjo 13 d. mes turėjome 
susirinkimą. Šiais metais kuo
poje yra daug nauju vaikų. 
Mano vadovai yra Čyvas ir 
Kuliava. Mes piešėm paveiks
lus, kurie buvo simboliai mū
sų gyvenimo. Buvo įdomu.

Kęstutis Daugirdas 
7 būrelis

Rugėsjo 12 d. šeštas mer
gaičių būrelis susitiko Ateiti
ninkų namuose. Tem mes su
sitikome su mūsų vadove 
Dalia Lietuvninkiene ir jos 
padėjėja Aušra Norušyte. Mes 
kalbėjome apie iškylas ir apie 
Vaivą Aglinskaitę. Vaiva gy
vena Havajuose ir ten nėra 
ateitininkų. Mes nutarėm su 
Vaiva susirašinėti, kad ji ga
lėtų priklausyti mūsų kuopai. 
Po to mes žaidėm „Koks 
prots”.

Audrė Kapačinskaitė 
6 būrelis

Mano vadvovai yra Aras Jo
nikas ir Tomas Kuprys. Šian-
dien mes žaidėm „Koks prots”.
Mano komanda pralaimėjo Kaune atstatymo darbams pa

remti, ruošiama šeštadienį, 
spalio 31 d. Ateitininkų na-

115-20. Po to mes ėjom laukan 
ir žaidėm kvadratą. Man pa

to eilučių teikia pagrindą aš 
tuntam žingsniui, kuris tei
gia: „Sustatėme sąrašą visą 
žmonią, kuriuos kaip nors 
įžeidėme/užgavome ir pasi- 
ruošėme visą atsiprašyti 
arba atitinkamai atstatyti.

L.Š.

remti Ateitininkų namų Kau
ne atstatymą.

Sekmadienį, lapkričio 1 d. 
programa vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 10 v.r. 
prof. dr. Tomas Sodeika susi
tiks su jaunų šeimų tėvais. 11 
v.r. šv. Mišios Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misįjos kop
lyčioje. 12 v. r. virtiniai, kava 
ir pyragai Ateitininkų namuo
se. 1 v.p.p. a. a. Vytauto Vy
ganto prisiminimas. 2:00 
v.p.p. įvyks svarstybos .Ateiti
ninkų atskaitomybė praeičiai 
ir atsakomybė ateičiai”. Juo
zas Polikaitis ir Laima' Šal
čiuvienė atliks įvadinius pra
nešimus, o juos komentuos 
Danutė Bindokienė, sesuo 
Daiva Kuzmickaitė, Alė Liepo- 
nienė, prof. dr. Tomas Sodei
ka. Svarstyboms vadovaus Jo
nas Pabedinskas.

Ateities savaitgalio progra
ma yra spausdinama skelbi
mu šios dienos „Drauge”. Ma
loniai prašome skelbimą išsi
kirpti ir magnetu pritvirtinti 
prie šaldytuvo, kad'tokiu būdu 
turėtume ją po ranka.

tinka mano vadovai. Aš ma
nau, kad mes turėsim smagius 
metus.

Tomas Quin
5 būrelis

JAUNUČIU IR JAUNIU 
SUSIRINKIMAS

Daumanto — Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas bus sekmadienį, 
lapkričio 1 d. 10:10 vai. ryto 
Ateitininkų namuose (tuojau 
po šv. Mišių vaikams Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje). Susi
rinkimo tema „Šventieji”. Dė
vime uniformas. Kviečiame 
tėvelius 11:15 vai. prisijungti 
ir kartu pasimelsti.

MOKSLEIVIU
SUSIRINKIMAS

Moksleivių ateitininkų susi
rinkimas penktadienį, spalio 
30 d., 7:30 vai. vak. vyks Atei
tininkų namuose, 126-ta ir 
Archer Avė., Lemonte. Moks
leiviams ateitininkams ir jų 
tėveliams dalyvavimas šiame 
susirinkime privalomas nes 
bus susipažįstama ir aptaria
ma 1998/99 veiklos metų pro
grama. Laukiame ir naujų 
narių įsijungimo mūsų kuopos 
veiklon.

ATEITININKŲ ŠALPOS 
FONDO VAKARIENĖ

Ateitininkų Šalpos fondo 
vakarienė, Ateitininkų namų

muose, Lemonte. Pradžia - pa- 
sižmonėjimas 5:30 v.v., o va
karienė — 6:30 v.v. Mažame
čiams vaikams priežiūrą su
teiks seselės Aušrelė, Laimutė 
ir Daiva. Apie dalyvavimą jau 
dabar būtina pranešti Vidai 
Maleiškienei, tel. 630-257- 
8087. Visi kviečiami.

MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ

VEIKLA
CLEVELANDE

Clevelando Maironio kuopos 
moksleiviai ateitininkai susi
rinko pirmą kartą š.m. rugsėjo 
20 dieną po šv. Mišių, Dievo 
Motinos, Nuolatinės Pagalbos 
parapijos patalpose. Susirinki
mą vedė globėjai dr. Vida 
Švarcienė ir dr. Marius La- 
niauskas.

Nutarėme rengti teminius 
susirinkimus, kuriuose kiek
vienas moksleivis papasakos 
apie jam svarbius dalykus ir 
įvykius. Žadame dalyvauti 
metinėse rekolekcijose, kurio
se apmąstome mūsų gyvenimą 
ir Dievą jame. Rekolekcijos 
vyksta Camp Corde, gražioj 
stovyklavietėje netoli Cleve
lando.

Šiame susirinkime išrinko
me naują valdybą: Mikas Ruk
šėnas — pirmininkas, Tadas 
Tamošiūnas — pirmininko pa
dėjėjas, Simona Augytė — 
sekretorė, Saulius Kliorys — 
iždininkas, Laura Rukšėnaitė 
ir Simas Laniauskas paruoš 
moksleivių laikraštėlį.

Simona Augytė

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114

Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61«t Ava. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

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

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

penktad. Ir SeStad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS. 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 Northwestem 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. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Avė.
Ortand Park 

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

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

Valandos susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. 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. 708448-5545

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida

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

4707 S. Gilbert, La Grange, IL
Tel. 708-3524487

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą 

Ms,72B;gg^fiS
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 6C652

• Kab. tel. 773471-3300

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
TaI 77*^-43R-77nn

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 773489-&41

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.

AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
Willoughby Hills, OH 44094

Tel. (440) 944-7277

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ, POSLĖS 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) 527-0090
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C

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

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bridgevlew, IL 60455

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

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

7915 W. 171 SL 
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo Good Samaritan ligoninės) 

Dovvnera Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St., Lemont, IL 60439
Tel. 815-728-1854:: "“ 

7600 W. College 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. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą *

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
We8tchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-6524159 atsakomas 24 vai.
1443 S. 50(h Avė., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trečd. Šeštad. 11-4 v.p.p.

~DRPĖTRAŠ'ŽLi^BA
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. 
Kitomis dienomis - susitarus

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

,3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at Califomla Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773471-7879

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5984055 
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 
TERPI DALLAS 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



Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje

y Paruošė Eglė Paulikienė

•Prez. Clinton pasirašė 
Kongreso pateiktą naują 
biudžetą ir po to Kongresas 
padarė pertrauką, nes nori pa
siruošti rinkimamas. Tuo tar
pu prezidentas pareiškė 
„veto” Kongreso pateiktam 
pasiūlymui sumokėti Jungti
nėms Tautoms susikaupusias 
skolas, nes pasiūlymas laikėsi 
ilgamečio JAV nusistatymo 
neskirti pinigų užsienyje vyk
domiems abortams. (WSJ).

•Jūrą pėstininką vyriau
sias vadas įsakė savo ka
reiviams viešai nekritikuo
ti prezidento. Tai atsilie
pimas į vis daugėjantį skaičių 
kareivių pareikštų komentarų 
kritikuojant ir pajuokiant pre
zidentą per internetą ir „laiš
kai redakcijai” skyriuose 
spaudoje. (WSJ).

•Clinton advokatams su
sitikus su Juridinės komi
sijos patarėjais, nepasisekė 
apriboti prezidento pašali
nimo tyrinėjimų. Juridinės 
Komisijos respublikonų vy
riausias patarėjas yra Čikagos 
demokratas, prokuroras David 
Schippers, kuris anksčiau sėk
mingai vedė bylą prieš Čika
gos mafiją, yra rėmęs ir balsa
vęs už prež. Clinton. (WSJ).

•Izraelio ir Palestinos 
viršūnių susitikimas Mary- 
land valstijoje baigiasi. Pa
lestiniečiai sutiko su viena pa
grindine sąlyga - išbraukti iš 
Palestinos chartijos reikala
vimą Izraelį sunaikinti. Ne- 
tanyahu toliau tariasi su Ara- 
fat apie žydų kariuomenės pa
sitraukimą iš West Bank. 
(WSJ).

•Ispanijai pareikalavus, 
buvęs Čilė 'Vadas Pinochet 
areštuotas Londone, kur
buvo nuvykęs lengvai operaci
jai. Ispanų teisėjai nori, kad 
jis būtų jiems išduotas teismui 
apie ispanų tautiečių žudynes, 
kurios įvyko Čilėje 1973 - 
1990 m., Pinochet valdžios 
metu. Ispanijos kairiųjų pa
kraipų valdžios elgesys yra su
silaukęs nemažai kritikos, nes 
šiuo metu Ispanijoje lankosi 
Fidel Castro, kuris atsakingas 
už daugybę žmogžudysčių ir 
žmonių teisių pažeidimų, ta
čiau niekas jo neareštuoja. 
Tuo tarpu Pinochet, vadova
vęs Čilės marksistinės Allende 
valdžios perversmui ir vėliau 
įvedęs laisvą rinką ir demo
kratinius rinkimus, yra pasi
traukęs iš valdžios pareigų. 
Perversmo metu žuvo maž
daug 3,000. Čilės demokratinė

valdžia smerkia areštą.(WSJ).
• Serbų vadas Miloševič 

sako, kad jis pasiryžęs lai
kytis sutarties pasitraukti iš 
Kosovo, bet albanai „teroris
tai” sabotuoja jo planus. Ko
mentarai buvo padaryti po su
sitikimo su NATO aukščiau
siu vadu. Spėliojama, kad vėl 
bus pratęstas terminas serbų 

i kariuomenei pasitraukti. Tuo 
tarpu buvęs kandidatas į pre
zidentus Bob Dole rašo (WSJ 
10/23), kad JAV ir NATO be 
reikalo vis nusileidžia ser
bams. Dole teigia, kad tik 
prieš metus buvo reikalauja
ma serbų kariuomenės vispu
siško pasitraukimo iš Kosovo 
ir albanams pilnos autonomi
jos suteikimo; dabartiniai JAV 
ir NATO pareikalavimai yra 
sušvelninti ir pasitenkina 
trečdaliu serbų kariuomenės 
sumažinimu, bei albanams ne
garantuoja autonomijos.
(WSJ).

•Žuvo 41 ir 70 buvo 
sužeisti, kai Kolumbijos pa
grindinio naftotiekio sprogi
mas padegė kaimelį. Valdžios 
pareigūnai kaltina kairiuosius 
sukilėlius. (WSJ).

•1998 m. Nobelio taikos 
premija buvo skirta šiau
rės Airijos katalikų ir pro
testantų partijų vadams, 
John Hume ir David Trimble, 
už pastangas sumažinti įtam
pą tarp abiejų pusių. (WSJ).

•Audros metu Philippine 
salose žuvo 11 žmonių savai
tę po to, kai per 70 žuvo nuo 
taifūno Zeb. Tuo tarpu, pietų 
Indijos potvyniuose jau prigė
rė per 230. (WSJ).

•250 žmonių sudegė Ni
gerijoje, kai siurbiant naftą 
iš įtartinai prakiurusio nafto
tiekio, įvyko gaisras. Valdžios 
pareigūnai kaltina sabotažą, 
kurio skaičius prieš Niger Riv- 
er Delta įtaisymus kyla. (WSJ 
ir CSM).

•Federal Drug Adminis- 
tration pareikalavo, kad 
du JAV tyrinėtojai „tuoj 
pat” nustotų platinti „qui- 
nacrine pellets” vaistus po 
to, kai JAV spauda dokumen
tavo šių vaistų vartojimą ste
rilizuoti per 100,000 moterų 
pasaulio neturtinguose kraš
tuose, kartais be moters ži
nios. (WSJ).

•Nors Vatikanas prieši
nasi, buvęs komunistų parti
jos vadas Massimo D’Alema 
taps Italijos ministru pirmi
ninku ir tikimasi, kad bent 
du dabartiniai komunistai bus

Spalio 21 - osios vakarą Baltuosiuose rūmuose Vašingtone įvyko Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus susitiki
mas su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu Bill Clinton. Nuotr. Eltos

paskirti kabineto ministrais. 
D’Alema valdžia - jeigu jai 
pritars parlamentas, bus pir
moji Vakarų Europoje vedama 
buvusio komunisto. Naujas 
ministras pirmininkas nura
mino parlamentą, sakyda
mas, kad jo valdžia rems 
NATO ir nekeis valdžios poli
tikos. (CSM ir WSJ).

•Prez. Boris Jelcin svei
kata buvo patikrinta 
Kremliaus ligoninėje, ta
čiau valdžios pareigūnai pa
neigė spaudos pranešimą, kad 
jį ištiko lengvas širdies smū
gis. (WSJ).

•Atrodo kad greitai nesi
baigs Congo valstybės pi
lietinis karas, kuris prasi
dėjo rugpjūčio 2 d. Kabila 
valdžios sąjungininkai Zim- 
babwe, Angola ir Namibia su
tiko pradėti karinį užmojį 
atimti Congo rytinę dalį iš su
kilėlių rankų. Tuo tarpu prieš 
dvi savaites,sukilėlių nušau
tas lėktuvas buvo surastas, 
tik valdžia ir sukilėliai nesu
tinka, ar lėktuve žuvo karei
viai, ar civiliai. (WSJ).

• Rastas geresnis būdas 
sėkmingai perkelti kaulo 
smegenis, kada nėra tikslaus 
biologinio suderinimo. Italijos 
ir Izraelio gydytojai rašo 
„New England Journal of 
Medicine”, kad reikia naudoti 
didesnį kiekį kaulo smegenų, 
pirma išvalius dovanotas 
kraujo ląsteles. (WSJ).

•Kokaino kontrabanda, 
kuri keliauja per Haiti į 
JAV-es yra šiemet padvi- 
gubėjusi iki 45 metrinių tonų. 
Reikalas pablogėjo 1994 m. po 
to, kai Haiti kariuomenė buvo 
išformuota ir nepriklausomi 
kontrabandininkai perėmė ko
kaino prekybą. (CSM).

•Vyskupų ir kunigų ap

klausinėjimai parodo, kad 
šių laikų jauni klerikai yra 
žymiai konservatyvesni už jų 
viršininkus ir už daugumą 
Amerikos katalikų. (NYT).

DANAI NEGRĄŽINS 
SKOLŲ

Su Danijos bendrove „Da- 
nisco Sugar” Valstybės turto 
fondas jau pasirašė sutartį dėl 
valstybei priklausančių cuk
raus fabrikų akcijų pardavi
mo. Dabar danų bendrovė val
dys 25 proc. „Marijampolės 
cukraus” ir 20 proc. „Pavenčių 
cukraus” akcijų. Už jas danai 
turi sumokėti 12,5 mln. litų.

Tačiau, kaip rašo „Lietuvos 
rytas”, Privatizavimo fondas 
iš cukraus fabrikų privatizavi
mo realiai pasipildys ne 12,5 
mln. litų, o tik 2,5 mln. Mat 
10 mln. litų iš šio fondo Vy
riausybė jau anksčiau buvo 

—skyrusi „Pavenčių cukrui” at
siskaityti su žemdirbiais už 
1997 m. supirktus runkelius. 
Valdžios pareigūnai neslepia, 
jog finansinė parama Pavėnių 
fabrikui buvo skirta vien tam, 
kad jį būtų galima kaip nors 
„įkišti” užsienio investuotojui.

Tuo tarpu Valstybės turto 
fondo ir danų kompanijos pa
sirašytoje sutartyje nė žodžio 
neužsimenama apie Danijos 
bendrovės pažadus sumokėti 
likusias „Pavenčių cukraus” 
bendrovės skolas žemdirbiams 
nors skolose skęstančio Pa
venčių fabriko gelbėjimą val
džios pareigūnai laikė vienu 
svarbiausių privatizavimo už
davinių. Pasirašytoji sutartis 
parodė, jog Danijos bendrovė 
nė negalvoja mesti pinigų 
„Pavenčių cukrui” gelbėti. „Da- 

• nisco Sugar”, tik įsipareigojo

„parengti skolų padengimo 
programą”.

Finansų drugys purto ir 
„Marijampolės cukrų”, ku
riame daugiau nei 50 proc. ak
cijų valdo Marijampolės ap
skrities runkelių augintojai, 
susibūrę į „Suvalkijos cukri
nių runkelių” kooperatyvą. Šio 
kooperatyvo pirmininkas Ri
mas Krunkaitis kaltina vy
riausybę vienašališku „Danis- 
co Sugar” bendrovės palaiky
mu bei „Marijampolės cuk
raus” žlugdymu. Pasak R. 
Krunkaičio, „ant Marijam
polės fabriko jau padėtas 
kryžiukas. Jeigu vyriausybė 
skyrė 10 mln. litų. ‘Pavenčių 
cukrui’, kad šis atsiskaitytų 
su žemdirbiais, kodėl ‘Mari
jampolės cukrui’ nė kiek ne
davė?”

Tuo tarpu žemės ūkio mi
nistras E. Makelis tvirtina, 
jog vyriausybė pasirinkdama 
strateginį investuotoją, galvo
jo ne apie vieną kurį nors fa
briką, o apie šalies cukraus 
pramonės ateitį. Ministras 
aiškino, kad Europos Są
jungos raportuose jau dabar 
rašoma, jog Lietuva ateityje 
gamins nebe 118 tūkst., o 152 
tūkst. tonų cukraus per metus 
ir tai susiję su strateginio in
vestuotojo atėjimu.

* Statistikos departa
mento duomenimis, rugsėjo 
pradžioje Lietuvoje gyveno 3 
milijonai 703,100 žmonių — 
903 žmonėmis mažiau negu 
šių metų pradžioje. Rugpjūtį 
natūralus gyventojų prieaugis 
buvo teigiamas — Lietuvoje 
gimė 217 žmonių daugiau nei 
mirė. Gyventojų skaičiaus ma
žėjimą lėmė vien neigiama na
tūrali gyventojų kaita. (Eita)

Danutė Bindokienė

Mažais žingsneliais į 
didžius pasikeitimus

Artėjant lapkričio mėnesio 
rinkimams, palaipsniui didėja 
ir balsuotojų apatija, nes 
žmonės jaučiasi nusivylę, tiek 
demokratų, tiek respublikonų 
partijos veikla, ypač susieta 
su prezidento Bill Clinton kal
tinimais. Nors valstybei to
kios balsuotojų nuotaikos la
bai pavojingos, vis tik tai 
nepaneigiamas faktas, kuriuo 
turėtų rimtai susirūpinti ir 
Vašingtonas, ir visi, kandida
tuojantys į Senatą bei Atstovų 
rūmus.

Tačiau vienas kandidatų 
sluoksnis ketina kaip tik pasi
naudoti esama politine bei 
partine maišatimi ir laimėti 
pakankamą balsų skaičių, kad 
patektų į JAV Senatą ir Kon
gresą. Gal geriau turėtume 
sakyti „kandidačių sluoks
nis”, nes kaip tik tai moterys, 
vis labiau besiveržiančios į 
vyriausybės viršūnes. Nema
ža dalis balsuotojų pritaria 
nuomonei, kad moterys yra 
darbštesnės, rūpestingesnės, 
jų pažiūros į apsiimtas parei
gas teigiamesnės, o, be to, 
moterys ne taip lengvai įsi
veltų į visokias „aferas”, ku
rių epidemija šiuo metu siau
čia sostinėje.

Verta prisiminti, kad pirmo
ji moteris Atstovų rūmuose 
buvo Jeannette Rankin (R- 
Mont.), išrinkta 1916 metais. 
Jos šūkis buvo: lygios teisės 
moterims, vaikų gerovė ir dar
bininkų teisių įtvirtinimas. 
Nors Jeannette Rankin, gali
ma sakyti, pralaužė pirmąsias 
užtvaras į Atstovų rūmus, 
moterys jos pėdomis ilgą laiką 
žengė labai lėtai ir mažais 
žingsneliais. Tačiau tie žings
neliai vis tik veda į didesnius 
pasikeitimus. Dar prieš de
šimtmetį Kongrese buvo tik 
25 moterys, šiuo metu jų yra 
63, o valstijų sostinėse tas 
procentas dar žymesnis. Šį
met moterys pirminiuose par
tijų balsavimuose laimėjo 130 
rinkimų į Atstovų rūmus ir 
Senatą (1988 m. laimėjo tik 67 
moterys). Moteris užima JAV 
Valstybės sekretorės kėdę, 
taip pat prisimintina Janet 
Reno ir kitos įtakingos mote
rys atsakingose JAV vyriau
sybės pareigose.

1992-ieji buvo vadinami 
„Moters metais”. Manoma, 
kad moteris labiau domėtis 
politika — ne tik domėtis, bet 
ir įsijungti į patį veikliausią 
politinio gyvenimo sūkurį — 
paskatino Aukščiausio teismo 
kandidato Clarence Thomas 
patvirtinimas, nepaisant jam

darytų kaltinimų dėl nepado
raus ir nepriimtino elgesio su 
moterimis tarnautojomis. At
rodo, kad tuomet amerikietės 
apsisprendė vyriškų pažiūrų 
pakeitimus daryti „iš vidaus” 
ir pradėjo aktyviai dalyvauti 
politinėje veikloje. Šiuo metu 
moterys sudaro 12 procentų 
Atstovų rūmų ir 9 proc. Sena
to narių.

Tačiau tai tik pradžia. Atei
nančiuose rinkimuose kandi
datuoja nemažas skaičius 
kompetentingų moterų kandi
dačių, kurios tikisi balsuotojų 
palankumo — ne dėl to, kad 
jos moterys, bet todėl, kad jos 
žada geriau atlikti savo parei
gas Vašingtone, kaip iki šiol 
atliko vyrai.

Daugiausia moterų atstovių 
turi Kalifornija (ir būsimuose 
rinkimuose jų skaičius yra 
pastebimas). Įdomu, kad sep
tynios valstijos niekuomet 
nėra išrinkusios moters į At
stovų rūmus. Tai: Alaska, 
Delavvare, Iowa, Mississippi, 
New Hampshire, Vermont ir 
Wisconsin. Pastarosios valsti
jos viena apskritis galbūt 
šįmet tą statistiką pakeis, nes 
kandidatuoja dvi gabios mo
terys: respublikonų Josephine 
Musser, o demokratų — Tam- 
my Baldwin.

Žinoma, ne visoms moterims 
taip gerai sekasi rinkiminėje 
kampanijoje. Tarp tų atsiliku
sių yra Kalifornijos Barbara 
Boxer ir Illinois Carol Mose- 
ley-Braun. Abi yra demokratų 
partijos kandidatės, abiejų 
oponentai yra vyrai. Di
džiausia kliūtis, dėl kurios 
daugiau moterų negali patekti 
į baigminius balsavimus, yra 
lėšų trūkumas, ypač, kai at
siduriama prieš neribotų fi
nansinių išteklių oponentą 
(pvz., kaip Carol Moseley- 
Braun ir Peter Fitzgerald), 
galintį panaudoti gausias ir 
sėkmingas reklamas, patrau
kiančias balsuotojų palanku
mą.

Dar per anksti Amerikoje 
kalbėti apie moterį kandidatę 
į prezidentus, tačiau iš tų, ku
rios sėkmingai įsitvirtina 
Kongreso ar Senato rūmuose, 
galima ilgainiui tikėtis ir 
ketinančių siekti valstybės 
vairuotojo vietos. Nors jau 
porą kartų pasitaikė kandi
dačių į viceprezidentės kėdę, 
tačiau tai buvo greičiau gu
drus vyrų kandidatų politinis 
ėjimas, kurio pagalba tikėtasi 
laimėti rinkimus. Paskubomis 
pasirinktos moterys pasirodė 
netinkamos toms pareigoms.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.51 (Tęsinys)

— Tą skaičiau ir tikiu, kad taip gali atsitikti, bet, 
sakyk, kaip iš tos stotelės ištrūkai? Juk tą patį pava
sarį ten rusai užplūdo.

— Netikėtai. Net nebaigiau rašyti. Trudė įbėgo ir 
sušuko: „Mesk viską, ir lekiam!” Net krūptelėjau. Pa
galvojau, kad Leoną rado. Bet buvo jos brolis, vokiečių 
armijos pulkininkas. Atlėkė sesers pervežti per Elbę. 
Sakė, kad Jaltoje Churchilis su Rooseveltu Vokietiją 
ligi Elbės atidavė Stalinui. Esą reikia paskubėti, kol 
amerikiečiai nepasiekė Elbės. Kai pasieks bus blogiau. 
Susikrovėm ir išlėkėm. Turbūt nė savaitės netruko, 
kai toje vietoje ir amerikiečiai pasiekė Elbę ir visus ke
lius uždarė, kad visa Vokietija pas juos nesugarmėtų. 
Taip jie patys sakė.

Ji tą man susakė tarp išbėgimų į užeigą, o man vis 
labiau ėmė pagunda nutapyti ją tokią liekną ir 
šmaikščią kaip nors kalnų fone. Labai panašiai kaip 
Maxfieldas Parrish tapydavo. Nelaikiau savęs daili
ninku, tik laisvalaikio teplium, tai nebijojau nė pa- 
bezdžionauti. Kai užsimaniau pasimokyti meno, profe
sorius net liepdavo kopijuoti. Sakė, tik gerai išmokęs 
piešti, galėsi dirbti savaip. Dabar esą reikia išmokti 
padaryti taip, kaip kiti yra darę. Ir darau: pirma prisi-

fotografuoju, o paskum savaip maišau. Bet tojai saky
ti negalėjau. Ne viską, ką turi galvoje, gali padaryti 
rankomis. Bet taip palikti negalėjau. Kai grįžusi pa
sakė, kad tuo tarpu jau viskas, išdrįsau:

— Tai ką? Vykstam pasidairyti. Pratęstume vaka
rykščią.

— Skani mėsytė, bet kas čigonui jos duos?
— Kodėl? Jeigu niekas neduoda, pačiam reikia pa

siimti.
Abu pasijuokėm, o ji visai surimtėjusi:
— Kai pagalvoju, būtų gera ir man, ir Jonui kiek 

pasiblaškyti. Ir mudu kartais pašnekam, kad reikėtų 
ir vienam ir kitam po kokią savaitę kur išlėkti. Jeigu 
ne kitur, tai nors senus pažįstamus aplankyti. Tikėsi 
ar ne, bet kai į tą vietą sulindom, tai nei jis, nei aš nie
kur ilgesniam nebuvom ištrūkę. Nebuvo iš ko. Iš pra
džių reikėjo žiūrėti, kad galai susidurtų, o paskum ap- 
simynėm ir gana. Žmogus nuaugi. Po tiek metų nebe
žinočiau net kur lėkti. Dabar vėl siūlai progą ir neiš
eina. Matei, kiek darbo. Jonas vienas nepadarys.

— Ar Kristina negalėtų tą savaitėlę padėti?
— Jonas tik rytojui prisiprašė, o poryt ji išvažiuoja 

pas motiną.
— Ir daugiau nieko nėra?
Ji papurtė galvą.
Atrodė, kad šneka nuoširdžiai, bet ką gali žinoti. 

Diplomatai, sako, irgi visada nuoširdžiai šneka, o už 
ančio gatavai atlenktą peilį slepia.

— Labai gaila, — tepasakiau.
— Ir man, — pridėjo. Nenusuko akių į šoną ir žiū

rėjo taip, kad net krūtinė šiluma patekėjo.
Buvo taip, lyg buvau kažin ką berandąs, bet iš

vykdamas vėl prarandu. Stengiausi to neparodyti. Nu

ėjau pas Joną. Užkandinė buvo ištuštėjus, tik du vyrai 
prie baro gurkšnojo alų. Abu patyliai kalbėjosi, Jonas 
kažin ką triūsė už baro. Išgirdęs einant pakėlė galvą, 
o aš pajutau, kad lengviau būtų buvę šnekėti, jeigu Al
dona nebūtų prasitarusi apie rytojaus jo planą. Vis 
tiek pasakiau:

— Išnykstu. Kol oras gražus, noriu toliau pasidai
ryti, bet jeigu dar nespėjau įkyrėti, grįždamas žadu vėl 
užsukti. Atsisveikinti.

Jis nustebo.
— Ar Aldona nieko nesakė?
— Sakė, užtat ir noriu atsiprašyti. Išvažiuodamas 

buvau užmetęs, kur pasidairyti, tai noriu, kol gražus 
oras, tas vietas ir aplėkti. Juk ruduo. Nežinai, kada 
pradės rūgti.

— O mudu galvojom, kad ilgiau pas mus pagaiši. 
— Ir staiga lyg susigriebęs: — o gal vakar su ja kas ne 
taip išėjo?

— Priešingai. Viskas buvo labai gražiai. O šį rytą 
net šovė mintis pašnekinti, kad ir ji važiuotų kartu, 
bet ji negali. Suprantu, kad dirbdamas žmogus negali 
kada panorėjęs nuo darbo atitrūkti.

Nežinau, ką jautė, kad nepasilieku rytojui, bet ne- 
sispyrė ir kvietė po kalnus pasidairiusį vėl užsukti 
nors keletai dienų.

Užsukau. Iš tikrųjų ir po kalnus pasidairymas bu
vo ne tas pats kaip būdavo. Ne‘t keista, kaip žmogus 
gali tapti išmuštas iš, rodosi, jau gerai įsisenėjusių 
vėžių. Kai išvažiuodavau pasidairyti, būdavom tik aš, 
kalnai ir jų rudeniškos grožybės. Kelias pirmąsias die
nas ir šįkart buvo taip pat, bet po stabtelėjimo Jono ir 
Aldonos užeigoje, mano įprastos poilsio atostogos su
kiužo. Kur ėjau, su manim ėjo arba Jonas su savo

skauduliu arba Aldona visam atsiveriančiam kalnų 
vaizdui pridedanti savo šilumą ir dalį pačios savęs. 
Daugelį kartų pasigavau besakantį: „Žiūrėk”. Žinojau, 
juk, kad čia jos nėra, kad tik atšvaitas anos dienos, kai 
abu bastėmės po jųdviejų Velnio kalną. Apsisukęs vėl 
nejučia žiopteliu: „Žiūrėk!” Ir buvo į ką. Kitoje gilaus 
plyšio pusėje stovėjo juoda meška. Valandėlę žiūrėjo- 
mės į vienas kitą. Ji palaukė, kol normalų aparato ob
jektyvą pakeičiau ilgu, bet kai tik pakėliau prie akies 
nusisuko ir tegalėjau spėti pagauti tik jos užpakalį. 
Pagalvojau, gal buvo kada šauta, kad taip greitai nu
sigrįžo ir tuoj nusmego krūmuose. Jeigu Aldona būtų 
buvusi kartu, tikrai būtų susijuokusi. Nors ir nebuvo, 
tą juoką išgirdau dar iš vakarykščios. Tokį trumpą ir 
skardų. Jis vaikščiojo vakar visą dieną su manim, te
bebuvo gyvas ir šiandien.

Atsisėdau ant apkerpėjusio akmens Galvojau, kad 
meška dar susigalvos ir sugrįš pažiūrėti, kas toks iš 
anapus to siauro tarpekliuko žiopso. Į kairę kalnas 
kilo aukštyn ir netrukus, išsirengęs iš rudens pamar
gintų lapų, visiškai plikas džiūgavo popiečio saulės 
nupliekstas; į dešinę kalnynas bėgo žemyn, viena po 
kitos kalnų virtinėmis, keteromis, toliau kilo aukštyn, 
ketera su ketera palenktyniaudamos, spalvų mirgėsiu 
pasivaržydamos, kol toli į dangų atsirėmė viena vėl iš 
spalvų išnirusi plika, vieniša kažin kokio kalno vir
šūnė! Grožėjausi ir staiga pasiilgau Aldonos. Sėdė- 
tumėm čia abu, grožėtumėmės, gal pradėtumėm dek
lamuoti Maironį, ką jis matė nuo Medvėgalio, Šatrijos, 
o gal net nuo „Regi Kulmo, aukščiau debesų”; gal net 
padainuotumėm „Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų...” 
ir susigriebiu, kad labai vaikiškai nusvajojau. Gal ir 
vaikiškai. (Bus daugiau)
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MUSŲ ŠEIMOSE

PO LAIMINGA ŽVAIDŽDE 
GIMĘS TAUTIETIS

Iš „Estonia” kelto išsigelbėjęs lietuvis rado prieglobstį 
Čikagoje

EDVARDAS ŠULAITIS

„Aš turbūt esu gimęs po lai
minga žvaigžde”, — kalbėjo 
savo 33-jį gimtadienį spalio 7 
d. šventęs Artūras Tamašaus
kas. Jis prieš 4 metus pergy
veno baisiąją „Estonia” kelto 
katastrofą. Joje iš 1,054 tuo 
didžiuliu laivu plaukusiųjų 
tarpo tik 137 išliko gyvi. Iš 
keturių jame buvusių lietuvių, 
tik vienam Artūrui pavyko 
sugrįžti į namus.

Ne vien tik jis laimingai grį
žo atgal į Lietuvą, bet po pu
santrų metų laimėjo „žalią 
kortelę”, kuri kartu su žmona 
ir dukra įgalino išvykti į iš
svajotąją žemę — Ameriką. 
Štai jis jau pusmetį gyvena 
Čikagoje ir turėjo laimę švęsti 
savo 33-jį gimtadienį jau Dė
dės Šamo žemėje.

Reikia pasakyti, kad jis net 
savo gimtadienio nebūtų 
šventęs, jeigu ne laimingos 
aplinkybės, kuriose nusišyp
sojo jam didelė laimė 1994 m. 
rugsėjo 28-sios dienos naktį, 
kuomet įvyko viena didžiau
siųjų šio šimtmečio katas
trofų. Tuomet jis plaukė di
džiuliu 8 aukštų laivu, vadina
mu „Estonia” vardu, kuris dar 
iki šiai dienai, ne visai išaiš
kintomis aplinkybėmis, nus
kendo.

Daugumas nuskendusiųjų 
buvo estai ir švedai, nes keltas 
plaukė iš Talino į Stokholmą. 
Jį aptarnavo estai ir jo perso
nalas buvo didžiulis, nes čia 
buvo įtaisyti prašmatnūs re
storanai, barai ir kitos pasi
linksminimo vietos. Keleivių 
tarpe buvo ir būrelis švedų 
Lietuvoje — Šiauliuose studi
javusių moksleivių, kurie 
grįžo namo. Iš šių išsigelbėjo 
tik vienas, panašiai kaip ir 
Artūras, buvęs vienintelis lai
mingasis iš 4 lietuvių. Kiti 
tautiečiai: Vytautas Miliaus
kas ir Vitalija Gudaitienė su 
jos 14 m. amžiaus dukrele 
Gintare, nugrimzdo į Baltijos 
gelmes. Keltu turėjo plaukti 
Vilniaus universiteto studentė 
Rūta Puodžiukaitė, bet ji pa
vėlavo atvykti ir turėjo pasi
likti krante.

Pažymėtina, kad laiminga
sis Artūras Švedijon plaukė 
ne pramogai. Jis tuomet Pa
nevėžyje dirbo UAB „Greit
kelis” vairuotoju ir važiavo į 
Švediją, pargabenti užsaky
tųjų prekių.

Apie tragediją kalbanti 
knyga

Kuomet nuvykau į Artūro ir

Indrė Tamašauskienė, iš „Estonia” kelto avarijos išsigelbėjusio Artūro 
žmona, laiko knygą „Estonia”, kurioje plačiai aprašoma ši viena 
didžiausiųjų šio šimtmečio tragedijų. Šalia - jos dukrelė Kotryna.

Nuotr. Ed. Šulaičio

jo šeimos kuklų butą Brigh- 
ton Parko lietuvių telkinyje, 
čia radau ir jo žmoną Indrę 
bei ketverių su puse metų la
bai drąsią dukrelę Kotryną, 
kuri kalbėjo daugiau negu abu 
tėvai.

Jie parodė 1995 m. Švedijoje 
„Bonnier Alba” leidyklos iš
leistą, 384 puslapių knygą su 
gausybe nuotraukų apie šią 
tragediją. Knygos autoriai: 
Niklas Bodell, Leif Kasvi, Bo 
Liden švedų kalba rašo apie 
šią didžiulę tragediją, kurią 
kai kas yra linkęs lyginti su 
garsiojo „Titaniko” laivo ne
laime.

Knygoje, tarp kitų dalykų 
bei gausios dokumentinės 
medžiagos, yra ir 137 išsigel
bėjusių sąrašas, susidedantis 
iš 26 moterų ir 111 vyrų. Jų 
tarpe matome ir Artūrą Ta
mašauską iš „Litauen”.

Mačiau ir atsivežtą pažymą 
iš Stokholmo esančios Lietu
vos ambasados. Jos pirmasis 
sekretorius Kęstutis Jankaus
kas jau rytojaus dieną po ne
laimės rašo, kad Artūras Ta
mašauskas, plaukęs keltu 
„Estonia” iš Talino į Stok
holmą, išsigelbėjo, bet nusken
do visi jo dokumentai — pa
sas, vairuotojo pažymėjimas, 
automobilio registracijos pa
žymėjimas ir kt. Todėl jis 
prašo Lietuvos atitinkamas 
įstaigas išduoti naujus doku
mentus.

Kelionė į Ameriką

Sugrįžęs į namus, jis gavo 
ne tik visus nuskendusius 
savo dokumentus, bet, žmonos 
raginimu, nutarė pabandyti 
laimę „žaliųjų kortelių” loteri
joje. Pirmą kartą nepasisekė, 
bet antruoju bandymu laimė 
nusišypsojo. O tada rūpesčiai 
tik prasidėjo, nes reikėjo bel
stis į biurokratines įstaigas, 
besirūpinant dokumentais iš
važiavimui. Žinoma, reikėjo ir 
krūvos pinigų dokumentų 
tvarkymui, vizų gavimui, bi
lietų pirkimui bei kitiems da
lykams. Gerai, kad čia pagel
bėjo kompensacija, kurią su
teikė „Estonia” kelto savinin
kai už Artūro pergyvenimus.

Kelionė į išsvajotąją 
Ameriką

Apie metus laiko Tama
šauskai tvarkė dokumentus ir 
tada jau galėjo pajudėti į 
Laisvės statulos kraštą, kuris

nuo praėjusio šimtmečio trau
kė mūsų tautiečius iš tėvynės.

Pradžioje Artūras planūvo 
vykti į Atlanta miestą, bet 
vėliau pakeitė nuomonę, ka
dangi pažįstamas tautietis pa
sakė, kad Čikagoje yra dau
giau lietuvių ir čia greičiau 
galima gauti darbo. Taip jis ir 
padarė. Čia atvykus, pradžioje 
prisiglaudė pas buvusį pa
nevėžietį aktorių — Petrą Ste
ponavičių. Netrukus po atvy
kimo Artūras gavo darbą lie
tuvių statybos bendrovėje ir 
joje jau dirba pusmetį. Šiuo 
metu Artūras ruošiasi tapti 
sunkvežimio vairuotoju ir lan
ko specialią mokyklą. Ją bai
gęs, galės pretenduoti į žymiai 
geriau apmokamą darbą, nes 
prie statybų pinigų nedaug 
gauna.

Neseniai kartu su žmona 
pradėjo lankyti anglų kalba 
kursus, nes nusprendė, kad 
nemokant šio krašto kalbos, 
ateitis Amerikoje nėra už
tikrinta. Iki šiolei Artūrui 
anglų kalba net nebuvo reika
linga, nes statybos bendrovės 
savininkas ir bendradarbiai 
kalba lietuviškai. Bet, pakei
tus darbą, jos labai prireiks.

„Amerika nėra vien tik 
rojus”

Artūras su žmona per pus
metį turėjo galimybę patys 
daug ką sužinoti apie Ame
riką. „Čia vietoj gyvenant, vis
kas yra kitaip, negu Lietuvoje 
Ameriką įsivaizduoja tautie
čiai, — sako Artūras. — Čia 
gerai tiems, kurie turi gali
mybę užsidirbti daug pinigų. 
Jeigu jų uždirbi nemažai, tai 
ir sutaupyti daugiau gali. 
Ypač yra sunku žmonėms su 
šeimomis”. Jis tikisi, kad Lie
tuvoje gyvenantieji apie Ame
riką nekalbės vien tik roži
nėmis spalvomis.

Tačiau, nepaisant, kiek jis 
pinigų uždirbtų ir kaip gerai 
sektųsi, Artūras nenorėtų visą 
amžių čia praleisti. Jis dažnai 
kartoja: „Esu kaimo vaikas ir 
į jį norėčiau sugrįžti”. Jį, kaip 
ir daugumą naujų ateivių, la
bai traukia atgal į Lietuvą.

Klaikūs nelaimės 
prisiminimai

Jau praėjo daugiau negu 
ketveri metai nuo tos siaubin
gos nakties, kuomet, pajutus 
svirduliuojantį keltą, jis iš pir
mojo laivo aukšto vien tik su 
apatinėmis kelnaitėmis bėgo į 
denį — aštuntąjį aukštą. Stai
ga jis kartu su laivu pasinėrė į 
šaltas Baltijos bangas. Bet 
Artūrą dar dažnai kamuoja 
tos tragedijos vaizdai. „Jų aš 
turbūt visą gyvenimą neatsi- 
kratysiu”, — samprotauja iš 
kaimo kilęs, buvęs panevė
žietis , Artūras.

Dar tik neseniai jis Čikagoje 
matė garsųjį filmą „Titaniką”, 
kuris vėl labiau sužadino jo 
vaizduotę. Jis sako: „Mane 
apėmė dvilypis jausmas. Vie
nas — atrodo, buvo palaima, 
kad aš išsigelbėjau, bet grįžo 
tas siaubas, kurį tada pačiam 
reikėjo pergyventi. Gerai, kad 
man pasisekė pasiekti gelbė
jimo plaustą ir po 4 jame pra
leistų valandų, aš buvau išgel-

Laimingas atrodo iš „Estonia 
Tamašauskas.

kelto nelaimės išsigelbėjęs Artūras

Po Julijos Audros Žliobaitės krikštynų. Iš k.: krikšto tėvas dr. Vytas Saulis, krikšto mama Daina Anužienė, 
naujagimės mama Lina Žliobienė su Julyte ir tėvas dr. Aras Žlioba.

DŽIAUGIAMĖS NAUJA 
KRIKŠČIONE

Šių metų rugpjūčio 23-čią 
dieną, Pasaulio lietuvių cen
tro Palaiminto Jurgio Matu
laičio misijos koplyčioje, kun. 
Ignas Urbonas Pakrikštijo Li
nos (Saulytės) ir dr. Aro Žlio- 
bų antrąją dukrelę Julijos Au
dros vardu. Krikšto tėvai buvo 
Linos brolis dr. Vytas Saulis ir 
Aro sesuo Daina Anužienė iš 
Howell, Michigan.

Po apeigų, nepaisant labai 
karšto oro, į Ateitininkų na
mus susirinko gausus būrys 
draugų ir šeimos narių, pasi
vaišinti ir Švęsti šį linksmą 
įvykį.

Su tėveliais ir krikšto tėve
liais, nauja krikščione ypač 
džiaugiasi sesutė Ariana Žlio- 
baitė, dėdė Vidas Žlioba, sene
liai — dr. Petras ir Laima 
Žliobai, Algirdas ir Aušra Sau
liai, bei promočiutės — Angelė 
Poškaitienė ir Marija Šaulie
nė. L.Ž.

NAUJA PEDAGOGIKOS 
DĖSTYTOJA

Kristina Aukštuolytė Vi- 
džiūnienė pakviesta Notre 
Dame College of Ohio, tapo 
naujoji Professional Education

betas. Bet daugumai tokia lai
mė nenusišypsojo. Ir jų man 
labai gaila”.

Savaitgaliais, kuomet yra 
daugiau laisvo laiko, jis «?u 
žmona ir dukrele išsiblaš
kymui stengiasi pakeliauti po 
Čikagą ir apylinkes. Neseniai 
jie buvo nuvykę į Navy Pier 
esančią karuselių pramogą. 
Ten jie išbandė ir tą didįjį sū
pynių ratą, nuo kurio viršaus 
žmonės atrodo visiškai ma
žučiai. Nauji įspūdžiai, jis tiki
si, greičiau Artūrui leis pa
miršti tuos siaubingosios 1994 
m. rugsėjo 28 d. nakties prisi
minimus.

Linkime Artūrui, išsigelbė
jusiam iš mirties nasrų Balti
jos jūroje, susirasti ramią ir 
gražią užuovėją didžiojoje Či
kagoje ir kartu su savo šeima 
čia pasiekti tai, ko tik širdys 
geidžia!

skyriaus mokomo personalo 
narė. Ji dėstys Eaily Child- 
hood Education ir Educational 
Psychology, prižiūrės ir patars 
studijuojantiems pedagogiką .

Kristina yra mokytojavusi 
pradžios mokykloje jau dau
giau kaip 12 m. Ji baigė Lake 
Erie College, Painesville, OH 
ir įsigijo magistro laipsnį Ear-

Nauja kolegijos dėstytoja Kristina Aukštuolytė Vidžiunienė su sūnumis 
Jonu ir Aleksu.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
ATOSTOGOS EUROPOJE

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

Munich
Paris
Prague
Vienna

Specialios kainos skrydžiams į Vilnių 
iš įvairių miestų

Baltimore
Chicago
Cleveland
Denver
Detroit
Los Angeles
Minneapolis
New York
Omaha
Orlando
San Francisco
Tampa

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 į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime.

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

Tek: 708-422-3000 arba 800-422-3190 
fax: 708-422-3163

ly Childhood Education srityje 
Čikagos Loyola universiteto 
Erikson institute. Su vyru Ra
mūnu, Kristina augina du vai
kučius Joną ir Aleksą, o lais
valaikio metu mėgsta skaityti, 
daržininkauti ir domisi mo
derniu šokiu. Sveikiname nau
jais pasiekimais ir linkime 
sėkmės.

$488.00
$516.00
$495.00
$585.00

$480.00
$504.00
$540.00
$564.00
$504.00
$594.00
$504.00
$444.00
$582.00
$504.00
$594.00
$504.00

DR. SIMONAS 
ŽMUIDZINAS

Šį pavasarį Mainz mieste, 
Vokietijoje, dr.Simonui Žmui- 
dzi^ui Europos ortodontų ta
ryba (European Board of Or- 
thodontics). suteikė aukščiau
sią Europoje klinikinės orto- 
dontijos titulą „Diplomate of 
the European Board of Ortho
dontics”.

Praėjusių metų pavasarį 
St. Lous mieste, JAV, Ameri
kos ortodontų taryba (Ameri
can Board of Orthodontics) 
dr. S. Žmuidzinui suteikė 
aukščiausią šios specialybės 
Amerikoje titulą „Diplomate 
of the American Board of Or
thodontics”. Šiuo metu dr. S. 
Žmuidzinas yra vienas iš tri
jų daktarų pasaulyje, turin
čių abu šiuos ortodontijos 
specialistų titulus.

Dr. S. Žmuidzinas gimė Ro- 
chester N.Y., baigė,New York 
University cum Įaudė, stoma
tologines studijas ir 3 metų 
ortodontijos rezidentūrą bei, 
diplominį darbą — Ohio Sta
te University, Columbus, 
Ohio. Šį rudenį jis švenčia sa
vo ortodontinės praktikos 10 
metų sukaktį Lausanne, 
Šveicarijoje.

Dr. S. Žmuidzinas yra veik
lus lietuvių gyvenime. Kele
rius metus jis buvo Švei
carijos Lietuvių Bendruome
nės vicepirmininkas. Šveica
riją atstovavo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo sąjungos kon
grese Pietų Amerikoje. Iš Lie
tuvos atvykę svečiai ne kartą 
rado pastogę svetinguose Si
mono namuose.

Dr. S. Žmuidzinas, arba tik
tai Simas, kaip jis vadinamas 
draugų, yra „apsikrėtęs” ke
lionių bacilomis: jis jau pabu
vojo visuose pasaulio konti
nentuose, aplankytų šalių 
daugiau 50, o Europa — tie
siog skersai — '^išilgai ui ^iš
maišyta”. Dabar Simo kelib- 
nės krypsta į Afriką ir Aziją. 
Šią vasarą jis praleido keliau
damas Uzbekijoje ir besilan
kydamas Lietuvoje. Jdomu 
tai, kad keliauja Simas dau
gumai turistų netradiciniu 
būdu: savo kelionėse jis sten
giasi kuo geriau pažinti lan
komos šalies kultūrą, pap- 
pročius, vietinių gyventojų 
buitį, todėl keliaudamas gyve
na taip, kaip tai daro tos ša
lies šeimininkai.

Kur Simas bekeliautų, kur 
bebūtų, savo puikių asmeni
nių savybių dėka jis turi 
daug draugų, todėl dr. S. 
Žmuidzino mokslo — prakti
kos didžiu įvertinimu bei jo 
profesiniu dešimtmečiu kartu 
su juo džiaugiasi Šveicarijoje 
gyvenantys lietuviai.

Giedrė Švobienė

Dr. Simonas Žmuidzinas

* Skriaudžiai. Liepos 19 d. 
Skriaudžių parapijoje buvo 
švenčiami Švč. Mergelės Mari
jos Škaplierinės atlaidai ir 
šios parapijos klebono kunigo 
Vincento Čėsnos 50 metų ku
nigystės jubiliejus. Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis, 
MIC ir prelatas Vincas Bar- 
tuška teikė Sutvirtinimo sa
kramentą.
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DIEVUI PATINKANTI 
MALDA

Kalbėtis, bendrauti su Die- 
vū — melstis — nėra tas pats, 
kas kalbėtis ar bendrauti su 
mums galinčiu padėti įtakin
gu asmeniu. Kai norime, kad 
įtakingas asmuo mums pa
dėtų (pvz., duotų darbų ar re
komendaciją, paaukotų stam
besnę sumą labdarai, kuriai 
darbuojamės), stengiamės su
kurti kuo geriausią įspūdį 
apie save — kad esame ma
lonūs, draugiški, kūrybingi, 
gabūs, kad mėgstame tą as- 
rrięnį; stengiamės įsiteikti, nes 
žinome, kad žmonės greičiau 
padeda tiems, kuriuos mėgsta.

Nors net ir geri žmonės yra 
šališki, šio sekmadienio pir
mame skaitinyje iš Siracido 
knygos (Sir 35:15-17, 20-22) 
girdime, kad Dievas, anaiptol 
nėra. Maldoje ateinant pas 
Dievą nereikia save nušviesti 
kuo palankiausiai. Dievas pa
žįsta mus geriau, negu mes 
patys. Anot Siracido, Dievas 
yra nešališkas, neteikia leng
vatų tiems, kurie moka įsi
teikti ir kurie to gabumo dėka 
aplamai geriau gyvena. Nau
jasis prel. Antano Rubšio šio 
teksto vertimas, kurį pacituo
sime kartu su eilutėmis, ku
rios neįeina į Mišių skaitinį, 
padės geriau suprasti šio skai
tinio pamokymą: Dievas „nie
kad nėra šališkas, skriausda
mas silpnuosius, bet išklauso 
nuskriaustojo maldą. Jis nėra 
kurčias našlaičio verksmui, ar 
našlės, kai ji lieja savo skun- 
dą( Argi našlės skruostais te
kančios' ašaros neapkaltina 
žmogaus, privertusio jas lie
tis? Kas nuoširdžiai tarnauja 
Dievui, bus išklausytas; jo
maldavimas pasiekia dangų”.

Šio sekmadienio Evangeli- 
jčįė'ilftfko 18*9^14) Jėzus pasa
koja apie du maldininkus šven
tykloje: fariziejų, kuris moka 
įtikti įtakingiesiems ir tą patį 
metodą vartoja, kalbėdamasis 
su Dievu, ir muitininką, kuris, 
b^'ėfbejo, to paties moka (nes 
kitaip nebūtų gavęs pelningo 
muitininko darbo), bet žino, 
kad Dievas jį kiaurai pažįsta 
ir kad prieš Dievą jis tėra tik 
begalinės malonės reikalingas 
nūsidėjėlis.

Fariziejus dėkojo Dievui, 
kad nėra „toks, kaip kiti 
žmonės — plėšikai, sukčiai, 
svetimautojai, arba, va, šis 
muitininkas”. Nors savo gy- 
rimąsi įvyniojo į dėkojimo 
maldą, ši „malda” vis tiek liko 
savo nuopelnų priminimas 
Dievui: „Aš pasninkauju du 
kartus per savaitę, atiduodu 
dešimtinę iš visko, ką įsigyju”. 
Fariziejus matė kitų žmonių 
ydas, bet nematė savųjų ir dėl 
to neprašė Dievo gailestingu
mo.

Kalbėdamas apie tuos, kurie 
save laiko geresniais už kitus, 
Jėzus pasakė: „Kiekvienas, 
kuris save aukština, bus pa
žemintas, o kuris save že
mina, bus išaukštintas”. Anot 
Jėzaus, muitininkas, kuris su
prato savo priklausomumą 
nuo Dievo malonės ir kuris 
gailėjosi už savo nusikaltimus 
žmonėms, nes jautė atsakomy
bę ir prieš juos, grįžo namo 
„nuteisintas” (t.y., paties Die
vo padarytas teisiu).

Iš muitininko maldos galima 
pasidaryti išvadą, kad jis su
prato teisumą ne pagal žmo
giškų idealą, bet pagal die
višką (pvz., kai Kristus moki
nius ragina „Būkite tobuli, 
kaip jūsų dangiškasis Tėvas 
yra tobulas” — Mt 5:46), ir 
toje šviesoje vertino savo san
tykius su kitais žmonėmis. 
Pamatęs, kaip dažnai jis gal 
riet nesąmoningai būna ša
liškas vieniems žmonėms, ne
pastebėdamas kitų, kurie gal 
ne taip gerai moka apsieiti, jis 
šventykloje tik mušėsi į krū

tinę, prašydamas, kad Dievas 
jo pasigailėtų ir, be abejo, 
ryžosi teisingiau su žmonėmis 
elgtis ateityje (nes be ryžto 
pasitaisyti, pasigailėjimo pra
šanti malda nebūtų nuoširdi).

Šv. Pauliaus laiške Timotie
jui (2 Tim 4:6-8, 16-18) gali at
rodyti, kad, žvelgdamas mir
čiai į akis ir rašydamas iš 
kalėjimo, Paulius giriasi: „Iš
kovojau gerą kovą, baigiau 
bėgimą, išsaugojau tikėjimą. 
Todėl manęs laukia teisumo 
vainikas, kurį aną dieną man 
atiduos Viešpats, teisingasis 
Teisėjas”, Bet čia tik išryškėja 
tai, kas daro Paulių panašesnį 
į Jėzaus pagirtą muitininką, o 
ne į fariziejų. Paulius nesi-' 
jaučia geresnis už kitus, o kar
tu su jais (visais, „kurie su 
meile laukia Viešpaties pasi
rodant”) deda savo viltį į 
Kristų, kuris ištesės savo pa
žadą.

Šv. Paulius, jausdamasis gi
liai priklausomas ne tik nuo 
Dievo, bet ir nuo kitų žmonių 
paramos, giliai išgyveno tai, 
kad jo teisme „visi mane aplei
do”. Bet prisimindamas, kad 
Dievas žmones laiko teisiais 
(„nuteisina”) ne pagal jų dar
bus, o pagal savo begalinį gai
lestingumą, jis prašo, kad Die
vas to jų apsileidimo nepa
laikytų nusikaltimu, ir pri
pažįsta, kad jo sunkioje valan
doje „Dievas buvo su manimi 
ir mane sustiprino, kad toliau 
skelbčiau Evangeliją”. Tad 
matome, jog Paulius ne tam 
skelbia Evangeliją, kad įsi
teiktų Dievui, o priešingai. 
Kadangi jis jaučia nuolatinę 
Dievo malonę ir paramą, jis 
yra įgalintas skelbti Evange
liją ir pasitiki, kad, net ir kai 
skelbdamas Evangeliją sutiks 
mirtį, „Viešpats mane vėl iš
trauks iš visų piktų kėslų ir 
išgelbės, paimdamas į savo 
dangiškąją karalystę”.

Aldona Zailskaitė

PRASMINGA
DOVANA GIMTINEI

Bronė Karaškienė, jau ketu
ris dešimtmečius gyvenanti 
Philadelphijos pašonės maža
me Delrano, N.J. valstijos, 
miestelyje, į Lietuvą yra kelia
vusi jau keletą kartų aplanky
ti savo artimųjų. Šių metų va
sarą įvykusios Dainų šventės 
proga ji, lydima sūnaus Mak- 
simino, savo apsilankymą 
gimtajame kaime prasmingai 
paįvairino prieš keletą mėne
sių pas žinomą tautodailinin
ką Antaną Kubilių, užsakyda
ma ąžuolinį kryžių, kurį pa
statė š.m. rugpjūčio 10 dieną 
jos gimtojo Būdviečių kaimo 
pakraštyje, šalią įdomios kryž
kelės. Prie kryžiaus pritvirtin
tas užrašas:

Kun. E. Naujalis šventina kryžių. Nuotr. M. Karaškos

Klykdamos žąsys ir gervių pulkai į pietus klebėdami traukia... Nuotr. Viktoro Kučo

Žiaurios okupacijos teroro 
kančioje 1944 m. rudenį žuvo 
Petrauskas Anupras, Pet
rauskas Ignas ir kiti Būd
viečių kaimo vyrai bei mote
rys, mirę okupacijos vergtoje. 
Viešpatie, suteik jiems amži
nąją ramybę! Pagerbiant gim
tojo Būdviečių kaimo okupaci
jos metais mirusiuosius, šį 
kryžių pastatė Bronės ir Ka- 
raškų šeima JAV 1998.VIII.- 
10.

Šis prasmingas išeivijos lie
tuvių Karaškų šeimos įvyk
dytas užmojis, žymintis istori
nį Lietuvos okupacijos aukų 
prisiminimą, reikia manyti, 
paskatinančiai veiks ir kitus 
pasekti šiuo pavyzdžiu.

Kryžiaus šventinimo iškil
mes aprašė Janina Pricevičiū- 
tė-Kurtinaitienė Vilkaviškio 
krašto laikraštyje „Santaka”, 
kur, tarp kitko, sakoma: 
„Žmogus gali išvažinėti visą 
pasaulį, bet jis niekur neras 
geriau už savo tėviškės žydin
čias obelis, gimto namo 
slenkstį, kiemo žolę. Todėl, 
kur tu bebūtum, visada širdi
mi grįžti į ten, iš kur tu išėjai. 
Iš savo mielo kaimo”.

Toliau laikraštyje rašoma, 
kad ši iškilmė prasidėjo Paje
vonio bažnyčioje šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo klebonas kun. 
E. Naujalis, kuris dalyvavo 
kartu su žmonėmis iki šios 
šventės pabaigos.

Po Mišių buvo sustota ka
pinėse pasimelsti už visus 
Būdviečių kaimo mirusiuosius 
bei padėti gėlių ant artimųjų 
kapų. Iš čia daugiau šimtinės 
žmonių eisena su žvakėmis 
pajudėjo link Būdviečių kaimo 
kryžkelės, kur stovi Karaškų 
šeimos padovanotas kryžius, 
tautodailės stilingas kūrinys. 
Įspūdį prie šio kryžiaus ta 
pati žurnalistė aptaria šitaip:

„Ir stovėjo kryžkelėje lyg pa
klydę paukščiai iš visų kraštų 
sulėkę Būdviečių kaimo žmo
nės. Ta kryžkelė suvedė mus 
ir tarsi jungė visus į vieną šei
mą... Dėkodama už nuosta
biais drožiniais išpuoštą kry
žių Bronė Petrauskaitė-Karaš- 
kienė, atvykusi netgi iš už 
vandenyno, šluostėsi ašaras. 
Juk kryžius dabar stovės ten, 
kur kažkada buvusi jos žemė”.

KAŠUBŲ PATIRTIS — 
LIETUVAI
Kašubai ir žemaičiai

Spalio 5-9 d. Gdanske (Len
kija) vyko seminaras — kon
ferencija „Kašubai ir žemai
čiai vieningoje Europoje”. Pa
mario kašubų kultūrinis susi
vienijimas į konferenciją pak
vietė Žemaičių kultūros drau
gijos,žemaičų akademijos ir 
Žemaičių akademinio jaunimo 
korporacijos „Samogitia” at
stovus susipažinti su etninės 
kašubų bendrijos istorija ir 
kultūra, pasvarstyti, kas jun
gia skirtingose valstybėse 
gyvenančias etnines grupes, 
kokia galėtų būti bendra veik
la, skatinanti puoselėti etninį 
paveldą.

Pranešimus apie žemaičių 
istorijos, etnografijos, kalbos 
ir literatūros savitumus, šian
dienos kultūros bruožus skai
tė A. Butrimas, V. Daujotytė, 
L. Klimka, D. Mukienė.

Veikė Žemaičių akademijos 
leidinių paroda, o Baltijos val
stybių-kultūros centre buvo 
atidaryta paroda, kurioje eks
ponuota J. Danausko fotogra
fijos, atspindinčios Žemaitijos 
istorijos ir kultūros paveldą, 
Skuodo P. Žadeikio vidurinės 
mokyklos mokytojos L. Vaitu- 
levičienės karpiniai ir palan
giškės audėjos E. Černec- 
kienės darbai — skaros, lova
tiesės, rankšluosčiai.

Per savaitę buvo daug kal
bėta, diskutuota, koncertuota 
(žemaičių studentų folkloro 
ansamblis „Virvytė” stebino 
kašubus meile dvasiniam pa
veldui), daug pamatyta ir pa
sisemta patirties.

Kunigui pašventinus kryžių, 
visi pajudėjo Būdviečių pra
dinės mokyklos link, kur prie 
paruoštų užkandžių buvo nuo
širdžiai pabendrauta, pokal
biuose prisimenant tolimą 
praeitį, perpintą skaidriu 
džiaugsmu, neužmirštant ir 
tragiškų įvykių, skaudžiai su
krėtusių šio gražaus ir mielo 
Būdviečių kaimo buitį...

B. Raugas

Šventasis Raštas kašubų 
kalba

Pamario kašubai — savita 
etninė grupė, išsiskirianti iš 
kitų Lenkijoje (šlionskiečių, 
mozūrų, kalniečių ir kt.).

Kašubai turi savo kalbą (ne 
tarmę), ja kalba apie 170,000 
gyventojų (iš viso kašubų yra 
apei 350 tūkst.) Šia kalba 
išleista net du Šventojo Rašto 
leidimai, kašubai turi savo 
žodyną, išleidę apie 300 įvai
rių knygų.

Kašubų kultūrinis susivie
nijimas veikia nuo 1956 m., 
tačiau ypač jo veikla suak
tyvėjo po 1989 m. Dienraštį 
„Kašubai” pakeitė mėnesinis 
žurnalas „Pomeranija”. Kultū
rinis susivienijimas, jungian
tis 6,000 žmonių, nesiekia tap
ti masine organizacija.

Jo tikslas — tyrinėti kašubų 
istoriją, kultūros paveldą, ska
tinti savimonę, palaikyti tra
dicinį gyvastingumą. Kryptin
ga veikla duoda rezultatus: 
kašubų kalba mokoma mokyk
lose (8 pradinėse, 2 vidurinėse 
ir seminarijoje), o Gdansko 
universitete rengiami specia
listai dirbti tokiose mokyklose 
(grupės formuojamos ne kas
met).

Kašubų institutas, 
muziejus, universitetas

Gdanske yra Kašubų insti
tutas, vienijantis 49 mokslo 
žmones, tyrinėjančius kašubų 
regiono istoriją, papročius, be
sirūpinančius administraci
niu, ekonominiu ir kultūriniu 
regiono vystymusi.

Kartūzuose įkurtas įdomus 
kašubų istorijos muziejus turi 
žvejybos, buities ekspozicijas. 
Kašubų žemėje yra apie 600 
ežerų (ši teritorija vadinama 
Lenkijos Šveicarija). Čia pla
čiai išvystytas turizmas.

Restauruotame Starbienino 
dvare, padedant Danijai, įkur
tas Kašubų liaudies universi
tetas, savo darbą organizuo
jantis trimis kryptimis: 1. re
gioninis švietimas (vyksta 
trumpi kursai, seminarai, 
liaudies meno plenerai), 2. 
ekologinis švietimas ( kartu su 
Danija), pilietinis švietimas, į 
užsiėmimus kviečiami burmis
trai, vaitai, kai kurie projektai 
bendri su katalikų parapijo
mis).

Čia veikia ir kašubų mokyk
la, kuri yra viso kairfto kul
tūros centras. Mokykla turi 
patvirtintas nulinės, pirmos, 
antros, trečios ir ketvirtos 
klasės programas. Mokoma ir 
amatų, bene geriausiai įreng
ta klasė. Jos materialinę bazę 
finansuoja Kultūros ministeri
ja.

Valstybės dėmesys kašubų 
kultūriniam susivienijimui 
jaučiamas ne tik Starbienine. 
Kašubai turi savo kultūros 
centrą Gdanske. Puikiose pa
talpose įsikūręs klubas, ku-

DRAUGAS, 1998 m. spalio 24 d., šeštadienis

riame vyksta įvairūs rengi
niai, „Pomeranijos” redakcija, 
kašubų biblioteka, adminis
tracija.

Dikusijose apie regionų kul
tūros vystymą, etninių grupių 
identiteto išlaikymo svarbą, 
įvairias problemas, su kurio
mis susiduria etninės bendri
jos, puoselėdamos savo kul
tūrą, paveldą, tyrinėdamos is
toriją, išsakyta daug gerų 
minčių. Daugelis kalbėjusiųjų 
pabrėžė, kad ateities Europos 
Sąjunga — etninių bendrijų 
Europa, kurioje ryškėja etni
nės sienos, o valstybių nyksta.

Seminaro dalyviai atsivežė 
daug sumanymų, kuriuos ben
dromis jėgomis bandys įgy
vendinti.

„Kultūros gyvenimas” 
Nr. 15.

CHICAGO-VILNIUS- 
CHICAGO 

$404 + mokesčiai

• skrydžių pradžia lapkričio 15 d.;
• paskutinė iš Čikagos išskridimo diena —

vasario 28 d.;
• pridėtinis mokestis gruodžio 12-24 d.;
• savaitgaliais — plius $25;
• išbūti nuo 7 iki 30 dienų.

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

ATEITIES SAVAITGALIS
Penktadienis, spalio 30 d. Jaunimo centro kavinėje, 
Čikagoje.

7:30 v.v. Literatūros vakaras. Vadovauja Audrė Budrytė.
Dalyvauja: Vainis Aleksa, Kornelijus Jazbutis, 
Daiva Karužaitė, Audra Kubiliūtė, Ričardas 
Spitrys.

Šeštadienis, spalio mėn. 31 d. Ateitininkų namuose, 
Lemont'e.

12:00 Prof. dr. Tomas Sodeika, „Lietuvos katalikai ant 
XXI amžiaus slenksčio”.

1:30 v.p.p. Kava ir pyragai.

2:15 v.p.p. Svarstybos „Investicija Lietuvos ateitin”.
Vadovauja Ramunė Kubiliūtė. Dalyvauja: 
Tadas Kulbis, sesuo Daiva Kuzmickaitė, Ritonė 
Rudaitienė, Indrė Tijūnėlienė, Rita Venclovienė.

3:30 v.p.p. Arvydas Tamulis, „Interneto galimybės 
lietuviškai kultūrinei veiklai”.

5:30 v.v. Ateitininkų šalpos fondo pabendravimas ir 
vakarienė.

Sekmadienis, lapkričio mėn. 1 d. Ateitininkų namuose, 
Lemont'e.

10:00 v.r. Prof. dr. Tomo Sodeikos susitikimas su jaunų 
šeimų tėvais.

11:00 v.r. Šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
koplyčioje.

12:00 . Virtiniai, kava ir pyragai.

1:00 v.p.p. A. a. Vytauto Vyganto prisiminimas.

2:30 v.p.p. Svarstybos „Ateitininkų atskaitomybė praeičiai 
ir atsakomybė ateičiai”. Pranešimai: Juozas 
Polikaitis ir Laima Šalčiuvienė. Komentarai: 
Danutė Bindokienė, sesuo Daiva Kuzmickaitė, 
Alė Lieponienė, prof. dr. Tomas Sodeika. 
Vadovauja Jonas Pabedinskas.

5

• Kaunas. Rugpjūčio 3-29 
d. 16 Kauno Šančių parapijos 
Dienos centro vaikų atostoga
vo Vokietijoje, Hueckeswage- 
no mieste. Kelionę finansavo 
buvusi Hueckeswageno Joha- 
nosstiffto senelių namų direk
torė, dabar pensininkė sės. 
Gerda Franke, kiti geros va
lios vokiečiai. Vaikai, globoja
mi Šančių Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčios klebono V. Vepraus- 
ko, mokytojos metodininkės O. 
Norkutės, studentų E. Sen- 
džikaitės, G. Kunčiaus ir vo
kiečių šeimų, dalyvavo eks
kursijose po žymias Vokietijos 
istorines ir kultūrines vietas, 
dalyvavo šv. Mišiose Koelno 
katedroje, Marienheide susiti
ko su parapijiečiais. Atsidėko
dami sės. Gerdai Franke ir ki
tiems geradariams Johaness- 
tiffto senelių namuose vaikai 
surengė koncertą.

mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM


6 ____________ DRAUGAS, 1998 m. spalio 24 d., šeštadienis

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.

M O VIN G
Ilgametis profesionalus kraustymas 

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

DEMESIOt
1-800-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. Hariem,

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baidų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. (vairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, teL 312-850-0595.

CLASSIFIED GUIDE
SKELBI M XI /

ĮVAIRŪS

AMERICAĄr NBROAD>,NC-

iRVJDMMS MINOS

MA IN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

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

ten ir atgal į vieną pusę

Ryga $541 $390

Kijevas $496 $415

Lvovas $496 $415

Minskas $496 $390

Vilnius $478 $380

Maskva $478 $420

St. Peterburgas $515 $400
BELMONT/CENTRAL

5637 W. BELMONT AVĖ., 
CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237-4747.

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

OUT OF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

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

TEL. 773-467-0700.

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

3000 N.MELAVAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999.

BELMONTZLARAMIE
5150 W. BELMONT AVĖ., 

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE

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

FOR RENT
Evergreen Pk. clean one bedrm. 

apt. available Nov. 1;
sec. dep. reųuired; $525 per mo.

Tel. 708-424-0470.

Reikalingi darbininkai
statybos darbams - 

„siding”.
Tel. 708-728-0208.

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

Išnuomojamas 1 kambarys 
naujame name; $300 į mėn., o 
taip pat ir 2 mieg. kamb. butas.

Skambinti Zitai, 
tel. 708-594-1184.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

STASYS' CONSTRUCTION

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

SHOW TOWN PRISTATO
KARALIŠKA ERDVĖ

Populiariausia šokių muzikos grupė Lietuvoje - Čikagoje! 
Tik vienintelį kartą š.m. lapkričio 14 d., 8 vai vakaro 

Juos girdėsite ir matysite
WILLOWBROOK GRAND BALLROOM

8900 S.Archer Rd., Willow Springs, IL 
Tel. 708-839-1000

Bilietus galima įsigyti:
Atlantic Exp. Co. Willowbrook

2719 W. 71 St 8900 S.Archer Rd.
Tel. 773-434-9330 Willow Springs, IL

Informacijai skambinti: 630-632-4403

alls to LITHUANIA
____ $0.46 per/min

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.
We also offer prepaid Calling Cards: calls to Lithuania 29 c/min.

For Information call AOF International:
1-800-449-0445

KAPITALO (AKCIJŲ) RINKA TAI:
1. Įmonei — finansų šaltinis,

Staliaus darbai, rOsių, 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. f

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklų ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

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

Tel. 773-778-1451.

'2ĮĮ* RE/MAX 

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

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

, KMIECIK REALTORSLJcrnUOę— 7922 S.Pulaski Rd. 
•— *" t-^I- 4365 S.Archer Ava.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Realmart ln 
Realty Group Ine.

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

CzntuDį| 

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: 
FMJ „Baltijos vertybiniai popieriai”
Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos licenzija Nr. B027 
Adresas: Gedimino pr. 60, 2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 2 31 3£ 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

Išnuomojami 2 atskiri kam
bariai 2 moterims. Virtuvė, 
tualetas, vonia. Kreiptis nuo 10 

vai., tel. 773-376-6051.

/■ r* 4 Per m’nute 
t Anytime

to LITHUANIA
Low Rates also:

•Within mosi 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-Fr.. 1-888-734-1910
310-395-5578 • Fsx 310-3954449 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street
Tek: 773-776-1486

Parduodamas „Condo” Oak Lawn 
Parkshire; 2 mieg. 2 vonios; privati 
skalbykla; garažas. Nauja virtuvė, 
vonia, oro vėsinimas. Viskas puikiai, 
modemiškai įrengta. 98 St. ir Pulaski 
Rd. apyl. $109,900. Skambinti: Diane, 
Groebe R.E., tel. 708-346-8834.

Jauna šeima, ką tik atvažiavusi 
iš Lietuvos, priimtų dovanų baldus 
ir būtų labai dėkingi. Tel. 773-286- 
1044. Skambinti 8:00 v.v. arba 
sekmadienį visą dieną.

Namų valymui reikalingos 

moterys turinčios transporto 

priemonę. Tel. 815-464-0261 

arba 815-464-7146.

Priimu vyr. amžiaus žmogų 
gyventi prie šeimos. Turiu 
rekomendacijas. Tel. 708-387- 
9058. Skambinti po 6 vai. va
karo. Galima palikti žinutę.

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Accent
Homefinders

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

HLl J \ :

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

(vairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

VIDAS POSKUS
RETINK* HOME CENTER 
Marketing Consultant 

Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M.

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą;

• „foreclosure” ir„handyman-spe- 
cial” nuosavybės;
• nekilnojamo turto įvertinimas.

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

Šetiąs pokyliu salės - tinka įvairioms progoms
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 

TYPEVVRITERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 

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

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

35 iki 40 svečių

BordčouxR0om

40 iki 60 svečių

t«r 
Ak lOItlO O M 
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

100 iki 135 svečių

StfWMK4:JtfCM 

125 iki 175 svečių

m EIKI tiuliu
225 iki 550 svečių

Bake
nsr

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
CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
mailto:tbls%40eunet.lt


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

i

KĄ DARYTI, KAI PRARANDATE 
KREDITO KORTELĘ?

Anksčiau, eidami apsipirk
ti, turėjome piniginėje ar ki
šenėje pluoštą pinigų. Jei juos 
pamesdavome, ar vagis juos 
išraukdavo iš kišenės ar ran
kinuko, paprastai niekada 
neatgaudavome. Šiandieną ki
taip, retas kas nešiojasi daug 
pinigų, o paprastai piniginė 
yra prikimšta plastikinių kor
telių: kredito, telefono, debito 
ir kitokių. Tos kortelės mums 
palengvina apsipirkimą, pade
da užmokėti už patarnavimus. 
Bet ką reikia daryti, jei jas 
pametame ar vagis pavagia?

Pirmiausia nedelsiant reikia 
telefonu pranešti apie vagystę 
kortelės išdavėjui. To greitai 
nepadarant gali kainuoti ne
mažai pinigų.

Daugeliu atvejų, jei jūsų 
kredito kortelės yra pavogtos, 
turite ribotą įsipareigojimą — 
atsakomybę. Jeigu pranešate 
apie vagystę pirma, negu va
gis prisipirko pirkinių, nau
dodamas jūsų kortelę, nerei
kia nieko mokėti už vėliau va
gies padarytus pirkinius ta 
jūsų kortele. Daugiausia ką 
jums reiktų mokėti už pavogta 
kredito ar debito kortele pa
darytus nuostolius, yra 50 do
lerių už kiekvieną kortelę.

Pametus ATM kortelę, tu
rėsite daugiau vargo ir galbūt 
nuostolio. Jei pranešate grei
tai apie pametimą ar pavo
gimą, daugiausia, ką reiktų 
mokėti, būtų 50 dolerių. Jei 
laukiate ir nepranešate per 
60 dienų, suma paauga iki 500 
dolerių, o jei laukiate dar il
giau, vagis gali išimti viską iš 
jūsų banko sąskaitos.

Jeigu turite namų apdraudą 
(homeowner’s insurance), ji 
galbūt draudžia iki 1,000 dole
rių už vagies padarytus pir
kinius, naudojant jūsų korte
lę. Nuomininkų apdrauda 
(renter’s insurance) taip pat 
siūlo panašią apsaugą. Ap
drauda draudžia ir benzino, 
telefono, sandėliuotų vertingų 
dalykų korteles, kurioms nėra 
kitos apdraudos. Apdraudos 
įstaigos sako, kad jie gauna 
mažai paieškų dėl nuostolių, 
padarytų vogtomis kortelėmis, 
nes žmonės greitai praneša 
apie vagystes ir vagys ne
suspėja kredito kortelėmis pa
sinaudoti. Nors kortelių išda
vėjai daugiausia padengia jū
sų nuostolius, bet gali už
trukti iki 20 dienų, kol pinigai 
grąžinami jūsų banko są
skaitom

Galimas dalykas, kad esate 
kalbėję . su „telemarketers”, 
kurie siūlo kredito kortelių ap
saugą. Paprastai tokios firmos 
užsirašo visus jūsų kortelių ir 
ATM kortelės numerius ir, jei 
jūsų kortelė yra pavogta, jūs 
paskambinate tik vieną kartą 
tai įstaigai, o jos tarnautojai 
paskambina kiekvienam kre
dito kortelės išdavėjui. Šis pa
tarnavimas yra tik jūsų pa
togumui, nes jis neteikia jo
kios kitos apsaugos. Jūs pats 
galite paskambinti kredito 
kortelių išdavėjams ir tai nie
ko nekainuos.

Jei galvojate įsigyti kredito 
kortelės apsaugos įstaigos pa
tarnavimus (credit protection 
Service), sužinokite, ką ta ar 
kita bendrovė jums siūlo. The 
Federal Trade Commission 
pataria gauti raštiškas pa
siūlas iš įvairių įstaigų ir jas 
paskui palyginti. Kokie yra 
įstaigos įsipareigojimai, kai 
jūs pranešate apie pavogtą 
kortelę? Kas atsitiktų, jei 
įstaiga nepraneštų kredito

kortelės išdavėjui prieš vagiui 
prisiperkant pirkinių jūsų kor
tele? Ar tokiu atveju įstaiga 
užmokėtų už padarytus nuos
tolius? Ką įstaiga daro su in
formacija, kurią gauna apie 
jus ir jūsų sąskaitas (ac- 
counts)?

Nors yra daug teisėtų 
„credit-card protection Servi
ces”, bet yra ir tokių, kurios 
naudoja apgaulingas bei abe
jotinas priemones įsigyti jūsų 
pasitikėjimą. Visada reikia 
būti atsargiam, duodant kre
dito kortelės numerius įstai
gai, kurios nežinome. Prieš 
duodant kortelių numerius, 
gerai pasitikrinkite Better 
Business Bureau ir States At- 
tomey General’s Office”, ar ta 
įstaiga galima pasitikėti. Iš
skyrus bankus, bet kurie 
„telemarketing” patarnavimai, 
į kuriuos įeina ir kredito kor
telių apsauga, turi užsire
gistruoti „attorney general’s” 
įstaigoje.

Čia keletas patarimų kaip 
apsisaugoti nuo kredito korte
lių vagysčių.

1. Vagis gali piktnaudoti ne 
tik jūsų kredito kortelę, bet ir 
jos numerį, užtat saugokite ir 
kredito kortelės numerį.

2. Niekada neduokite kredi
to kortelės numerio per tele
foną, nebent žinote firmą, su 
kuria kalbate.

3. Jei perkate kredito kor
tele, nubraukite brūkšnį per 
visas tuščias vietas sąskaitoje, 
kad jūsų įrašyta suma nega
lėtų būti pakeista. Pasilaiky
kite sau kopiją, bet „carbons” 
suplėšykite, kad vagys ne
galėtų pasinaudoti jūsų kredi^ 
to kortelės numeriu.

4. Jei paštu gaunate kredito 
kortelės ar kitokių kredito pa
siūlymų prašymus (applica- 
tions), suplėšykite juos, prieš 
išmetant į šiukšlių dėžę. Taip 
pat suplėšykite visas sąskai
tėles (receipts) ir pranešimus, 
prieš juos išmetant.

5. Laikykite savo PIN (Per
sonai Identification Number) 
paslaptyje. Niekad nesinešio- 
kite jo piniginėje, neužra
šykite jo ant savo ATM kor
telės ar ant deponavimo lape
lių (deposit slips).

6. Jei PIN numeriui naudo
jate savo telefono numerį ar 
gimimo datą, tai yra tas pat, 
kaip padėti durų raktą po ki
limėliu prie iš laukinių jūsų 
namų durų. Vagims tie daly
kai gerai žinomi.

7. Kai naudojatės ATM 
mašina, užbaigus pasiimkite 
visus kvitelius.

8. Atidžiai perskaitykite 
banko ir kredito kortelių pra? 
nešimus (statements), kad 
juose nebūtų jums nežinomų 
— netikėtų sumų.

9. Jei negaunate mėnesinio 
pranešimo, paskambinkite 
kredito kortelės davėjui ir 
paklauskite, kodėl jos nega
vote. Kai kurie vagys pakeičia 
jūsų adresą, kad apvogtasis 
nesusigaudytų, jog kortele yra 
piktnaudojama.

10. Ribokite turimų kredito 
kortelių skaičių. Jei nenorite 
jų sumažinti, tai bent ne- 
sinešiokite visų piniginėje.

11. Jei jūsų kortelė yra pa
vogta ar ją pametėte, tuojau 
praneškite kortelės išdavėjui. 
Paprašykite, kad bankas ar 
kitas kortelių davėjas atida
rytų jūsų vardu naują są
skaitą, kad apsaugotų nuo 
nuostolių vėliau. Pvz., jei jūsų

„Lietuvos Vaikų vilties” komiteto į JAV atvežta gydyti Miglė Švobaitė ir 
LR prez. Valdas Adamkus „Seklyčioje” spalio 18 d.

pavogtą kortelę kas nors nau
dotų ateityje.

12. Padarykite visų turimų 
kredito ir kitų kortelių sąrašą, 
taip pat telefono kortelių nu
merių, ir kam reikia skambinti 
nelaimės atveju. Laikykite są
rašą saugioje vietoje, kad, rei
kalui esant, galėtumėte grei
tai pranešti apie vagystę. 
Užsirašykite viską: banko są-« 
skaitąs, kredito korteles, o 
taip pat ir benzino bei krautu
vių telefonų kortelių nume
rius.

13. Jei keliaujate, neimkite 
su savimi kredito kortelių 
sąrašo. Vagys, jį radę, labai 
apsidžiaugs. Bet pasiimkite su 
savimi kredito kortelių davėjų 
ir bankų telefonų numerius, 
kad, reikalui esant, galėtumė
te jiems pranešti apie vagystę.

Kiek irožkų'esate jūs atsa
kingi?

1. Kredito kortelės. Jums 
nereikia nieko mokėti, jei 
pranešate apie vagystę pirma, 
negu vagis pirko su ta kortele 
pirkinius. Bet, jei jūs ne
spėjote pranešti prieš vagiui 
pradėjus jūsų kortele apsipir- 
kinėti, tad turite bendrovei 
mokėti daugiausia tik 50 dol.

Kredito kortelė VISA nerei
kalauja iš savo klientų mokė
ti, jei jie praneša apie vagystę 
per dvi darbo dienas, nepai
sant, ar vagis jau tą kortelę 
naudojo, ar ne.

2. ATM KORTELĖS. Ne
reikia mokėti nieko, jei pra
nešėte davėjui, prieš vagiui 
išimant pinigus iš jūsų są
skaitos. Daugiausia reiktų 
mokėti 50 dolerių, jei pra
nešate per dvi darbo dienas 
apie ATM kortelės vagystę ar 
jos praradimą. Bet jei ne- 
pranešate 60 dienų, jums 
reiktų mokėti 500 dolerių. Ir 
turėtumėte mokėti neribotą 
sumą bankui, jei nepranešėte 
laike 60 dienų, po to, kai ga
vote banko pranešimą, ku
riame buvo įrašytos išnau
dotos jums nežinomos sumos.

3. Debito kortelės. Reikia

mokėti daugiausia 50 dolerių, 
jei jūsų VISA ar MASTER
CARD debito kortelė buvo pa
vogta. Pasitikrinkite banke, 
kokia yra jūsų atsakomybė va

gystės atveju.

4. Prepaid phone or gas 
cards — iš anksto užmokė
tos benzino, ar telefono 
kortelės. Šios kortelės naudo
jamos kaip pinigai. Ir jūs 
esate atsakingas už kortelės 
piniginę vertę.

5. Telefono kortelės (tele- 
phone calling cards). Dau
giausia jums tektų mokėti 50 
dolerių, pagal įstatymus, bet 
kai kurios ilgų nuostolių 
skambinimo bendrovės nerei
kalauja jokio mokesčio, jei lai
ku pranešate. Dalį nuostolių 
gali padengti ir jūsų namo ap
drauda (home owner’s) ar 
nuomininko (renter’s). Pasi
tikrinkite!

Įvairios plastikinės mokė
jimo kortelės palengvina mū
sų šiandieninį gyvenimą, bet, 
jas praradus, jei nesielgiame 
taip, kaip nustatyta, galime 
turėti daug nuostolių. Todėl 
žinokite ne tik kaip kortelę 
naudoti, bet ir ką reikia daryti 
praradus!

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998-09-29.

DRAUGAS, 1998 m. spalio 24 d., šeštadienis 7

A.tA.
PAULIUS NOREIKA

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1998 m. spalio 21 d., sulaukęs 36 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: motina Zelma Noreikienė, sesuo Rita 

Stončienė, jos vyras Pijus ir duktė Kristutė; senelis Hi- 
ginas Gečas; dėdė Emilis Hollenderis, tetos: Elena 
Hamilton ir Lydija Vaitonienė bei kiti* giminės Lietu
voje ir Amerikoje.

Velionis pašarvotas sekmadienį, spalio 25 d. nuo 2 
iki 8 v.v. Lack-Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Ke
dzie Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 26 d. Po religi
nių apeigų 11 vai. ryto Lietuvių Evang. liuteronų baž
nyčioje, 6641 S. Troy Avė., velionis Paulius bus palaido
tas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: motina, sesuo su šeima, tetos, dėdė, 
senelis ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnūs Funeral Hoąge. 
Tel. 708-430-5700.

WESTERN UNION - 
GREIČIAUSIAS 

BUDAS PASIŲSTI 
PINIGUS 

’ Į LIETUVĄ 
IR Į VISĄ 
PASAULĮ!

• 125-eri metai patirties
• 40 000 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

WESTERN
UNION
RASITE
ŠIUOSE
LIETUVOS
MIESTUOSE

Akmenėje
Alytuje
Anykščiuose
Biržuose

Kazlų Rūdoje Pakruojyje 
Kėdainiuose Palangoje
Kelmėje
Klaipėdoje

Druskininkuose Krekenavoje 
Gargžduose Kretingoje 
Ignalinoje
Jonavoje 
Joniškyje 
Jurbarke 
Kaišiadoryse 
Kalvarijoje 
Kaune

Panevėžyje
Pasvalyje
Plungėje
Prienuose

Šilutėje
Širvintose
Skuode
Švenčionėliuose
Švenčionyse
Tauragėje
Telšiuose

Ku p iškyje 
Lazdijuose 
Marijampolėje Rokiškyje 
Mažeikiuose Saikuose
Molėtuose
Nidoje
Pabradėje

Radviliškyje Trakuose 
Raseiniuose Ukmergėje
“......... * Utenoje

Varėnoje 
Šalčininkuose Vilkaviškyje 
Šiauliuose Vilniuje
Šilalėje Zarasuose

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

WESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

The fastest way to send money worldwide '

BALTIJA EXPRESS CO LTD
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO
NEMAŽAS IR VERTINGAS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINYS TIK $47.00 

VISA TAI PER BALTIJA EXPRESS - VIENINTELĘ KOMPANIJĄ LAIKU PRISTATANČIĄ 
ŠVENTINIUS SIUNTINIUS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI TURI BŪTI PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 10 D. 
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 

72 69 S.HARLEM AVĖ .BRIDGEVIEVV ,IL 60455
TEL: 1 -800-S P ARNAI Z 1-800-772-7624
1554 CARMEN DRIVE ,ELK GROVE VILLAGE ,IL 60007 

TEL: 1-800-AMBER XP / 1-800-262-3797

Mirus
A.tA.

Dr. VYTAUTUI VYGANTUI
jo žmonai MARAI, dukterims MONIKAI ir KRISTI
NAI, broliui MINDAUGUI ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Indrė ir Donatas Tijūnėliai
Aras Tijūnėlis
Nida Tijūnėlytė
Daina ir Donatas Siliūnai
Rasa ir Patrick Mc Carthy

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose * 5

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — IjaImTd
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. Calįfornia 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

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. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES

1-708-652-5245
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Nepamirškite prieš ei
nant miegot šeštadieni va
kare atsukti laikrodį vieną 
valandą atgal. Sekmadienį, 
spalio 25 d., visi renginiai bus 
„nauju” laiku.

Pranešame, kad šeštadie
ninę „Draugo” laidą gali
ma įsigyti ir Lemonte, Pa
saulio lietuvių centro krau
tuvėlėje „Dovana”.

Sabina Ručaitė - Henson, 
Oak Brook, IL, Draugo fondo 
rudens vajaus proga atsiuntė 
1,000 dol. ir tapo garbės 
nare. Iš viso ji yra atsiuntusi 
1,375 dol. Draugo fondui. 
Sveikiname naują garbės narę 
ir dėkojame už paramą.

„Rudens simfonija" - tai 
Pasaulio lietuvių centro madų 
paroda. Ši paroda visu savo 
grožiu, aprangos įvairumu ir 
ištaigingumu suspindės lapk
ričio 15 d., 12 vai. centro di
džiojoje salėje. Madų parodos 
rengiamos kiekvienais metais. 
Aprangą gauname vis iš kitų 
parduotuvių. Žiūrovams rody
sime pačias naujausias rudens 
ir žiemos madas, spalvas bei 
jų derinius, ir patarsime, kaip 
prie jų pritaikyti papuošalus, 
šalikus. Pamatysite madų ir iš 
Lietuvos. Stalus prašytume 
užsisakyti iš anksto. Skam
binkite Žibutei Pranskevi- 
čienei tel. 630-257-0153 arba 
Dainai Siliūnienei tel. 630- 
852-3204.

Spalio 31 d., 8 v.v., Šaulių 
namuose įvyks Kaukių va
karas. Programoje - „siaubo 
kambarys”, kaukių konkur
sas, vaišės, pramogos, diskote
ka. Kviečiame atvykti su kau
kėmis. Rengėjas - kultūros 
klubas „Baltija”, tel. (847) 
342-1512.

Dalia-ir Stasys Strasius, 
Ann Arbor, MI, Draugo fondui 
atsiuntė 200 dol. prie anksty
vesnių 800 dol. įnašų ir tapo 
garbės nariais. Sveikiname 
naujus garbės narius ir dėko
jame už paramą Draugo fon
dui.

Namams pirkti paskolų
procentai dabar labai maži. 
Taigi ieškokite savo išsvajo
tojo namo! Atvykite į Namų 
savininkų vakaronę antradie
nį, spalio 27 d., 7 v.v. „Sek
lyčion”, 2711 W. 71st. Ten 
sužinosite, kaip labai priei
namomis sąlygomis nusipirkti 
namą Marųuette Parko apy
linkėje. Bus galima susikal
bėti lietuviškai.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje” spalio 28 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., rengia
ma dainų popietė, kuriai vado
vauja muz. Faustas Strolia. 
Su poeto Apolinaro P. Bagdo
no poezijos knyga „Nemirš
tančios godos” klausytojus su
pažindins Emilija Valantinie- 
nė. Eilėraščius skaitys Onutė 
Lukienė ir pats autorius. Pro
gramai pasibaigus - pietūs ir 
pabendravimas. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami atsilan
kyti ir pasidžiaugti poeto ku

priniais. Atvykite!
Free Republic „website” 

organizuoja „March for 
justice” demonstracijas 
prieš prez. Clinton šešta
dienį, spalio 31 d., 12:00 - 6:00 
v.v., Lafayette Park, Washing- 
ton, D.C. Kalbėtojų tarpe: bu
vęs Secret Service agentas 
skirtas Clinton baltiems rū
mams, autorius Gary Aldrich, 
„Judicial Watch” steigėjas 
Larry Klayman, buvęs JAV 
ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms dr. Alan Keyes, Lu- 
cianne ir Jonah Goldberg. 
MSNBC televizijos stoties ko
mentatorė Laura Ingraham ir 
FoxNews stoties žurnalistas 
Tony Snow duos ataskaitą.

Blynai, blynai! Labai ska
nių mielinių blynų su obuoline 
koše galėsite prisivalgyti spa
lio 25 d., sekmadienį, 9 vai. 
ryto Jaunimo centro kavinėje. 
Vaišes ruošia Moterų klubas. 
Savo . apsilankymu paremsite 
Jaunimo centrą. Atvykite!

Rudens gegužinę spalio 25 
d. 12 vai. p.p. 2417 W. 43-joje 
gatvėje Čikagoje rengia Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinė. 
Ten jūsų lauks įvairiausios 
gėrybės, garuos karšti didžku
kuliai ir balandėliai. Veiks ba
ras. Gros Kosto Ramanausko 
orkestras. Atvykite, pasilinks
minkite, susitikite su drau
gais ir bičiuliais!

Eglė Kliknaitė

VĖL PRASIDEDA 
BALETO PAMOKOSs

Vilniuje baleto mokyklą bai
gusi jauna balerina Eglė Klik
naitė jau maždaug dvejus su 
pusė metų moko Čikagos vai
kučius baleto. Tie, kurie atsi
lankė birželio 6 d. į Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
vykusį jos studijos mokinių 
pasirodymą, matė, kad jos 
darbas nenueina vėjais. Jos 
mokinių pasirodymas buvo 
plačiai pažymėtas ir Čikagos 
lietuvių televizijos programo
je, kur duotas pasikalbėjimas 
su jaunąja baleto mokytoja.

Pasikeitus sąlygoms, šį ru
denį Eglė Kliknaitė savo stu
diją perkelia į Pasaulio lietu
vių centro patalpas Lemonte. 
Čia bus tęsiamos baleto pa
mokos vaikučiams dvejose 
grupėse.

Mokslas prasidės spalio 28 
d. ir vyks kiekvieną ketvirta

Čikagos lit. mokyklos 98 / 99 m. dešimtos klasės mokiniai iš kairės: Daina Valaitytė, istorijos mokytoja Violeta 
Pakalniškienė, Rasa Dovilaitė, Živilė Bielskutė, Renius Padalino, Aušra Brooks.

'• <■ K g? V *$ ?>:£•.: •'
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Draugo fondo direktorių tarybos pirm. Bronius Juodelis (stovi dešinėje) duoda pranešimą penktajame DF narių 
suvažiavime spalio 17 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Greta — prezidiumas — suvažiavimui pirmi
ninkavęs dr. Petras Kisielius ir sekretoriavusi Aldona Jurkutė.

dienį iki gruodžio 17 d. Taip 
pat bus pamokos ir antradie
niais, pradedant lapkričio 3 d. 
(iki gruodžio 22 d.). J pamokas 
yra kviečiami ne tik anksčiau 
dalyvavusieji mokiniai, bet 
laukiami ir naujieji.

Šį kartą bus ne vien baleto 
pamokos jauniesiems. Tomis 
pačiomis dienomis kviečiami 
ir suaugusieji į aerobikos bei 
„kūno pastatymo” užsiėmi
mus. Antradieniais vaikučiai 
pradės 6:45 vai. p.p., jų pamo
kos tęsis iki 7:30 vai . vakaro, 
o suaugusieji turės užsiėmi
mus nuo 7:45 vai iki 8:30 vai. 
vak. Ketvirtadieniais pamokos 
vyks ta pačia tvarka, kaip an
tradieniais. Tačiau, jeigu bus 
skirtingų pageidavimų, valan
dos gali keistis.

Į šias baleto pamokas regis
truotis reikia kiek galima 
greičiau, skambinant mokyto
jai Eglei telefonu (773) 918- 
0815 ( po 7 vai. vakaro).

Labai kviečiami ne tik jau
nieji, bet ir vyresnieji susido
mėti šia reta proga gauti ba
leto pagrindus arba susipa
žinti su dabar labai populiaria 
aerobika.

E.Š.

MOKYKLOS
DEŠIMTOKAI

Nenumaldomai bėga laikas į 
priekį ir vis nauji mokiniai 
praveria Čikagos Lituanis
tinės mokyklos duris. Klasės 
pilnos jaunatviško šurmulio ir 
didelių vilčių, na, o patiems 
mažiausiems — kiškių dar
želio auklėtiniams, — tai ir 
pirmieji žingsneliai į didįjį pa
žinimo kelią. Motiniška šilu
ma juos visus gaubia savo lai
ką ir žinias atiduodantys rū
pestingieji mokyklos mokyto
jai.

Dešimtos klasės mokiniams 
— paskutinieji metai mokyk
loje. Ši klasė ypatinga tuo, 
kad mokykloje ji pati mažiau
sia — tik penki mokiniai. Bet 
jie tokie šaunūs! Visi jie gimę 
jau šiame krašte ir visų tėve
liai nepaprastai daug prisidėję 
prie Čikagos Lituanistinės 
mokyklos gyvavimo.

Besišnekučiuojant paaiškė
jo, kad Živilė Bielskutė ir Ra-

DRAUGO FONDAS
4545 W. 83rd Street
Chicago, IL 50629 
Tel. 773-585-0500

RUDENS ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE

Su 1,000 dolerių:
Sabina Ručaitė-Henson, gar

bės narė, iš viso 1,375 dol., 
Oak Brook, IL.

Su 200 dolerių:
Vytautas Montvilas, iš viso 

600 dol., Toronto, Ont., Cana- 
da.

Juozas Mikulis, garbės na
rys, iš viso 2,000 dol., West- 
chester, IL.

Viktorija Karaitienė, gar
bės narė, iš viso 1,305 dol., 
Union Pier, MI.

Dalia ir Stasys Strasius, 
garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Ann Arbor, MI.

Ferdinandas Liktorius, 
garbės narys, iš viso 1,200 
dol., Ft. Lauderdėle, FL.

sa Dovilaitė neseniai lankėsi 
Lietuvoje, joms ten labai pati
ko, mergaitės džiaugiasi pake
liavę po savo tėvų ir protėvių 
žemę. Daina Valaitytė ir Auš
ra Brooks galvoja, kad mokyk
la joms padėjo suprasti, kad 
jos yra lietuvės ir išmokti lie
tuviško rašto. Vienintelio šios 
klasės vyruko Reniaus Padali
no nuomone, mokykloje dirba 
pačios geriausios pasaulio mo
kytojos, džiaugiasi čia turin
tis daug draugų ir didžiuojasi 
esantis lietuviu. Visi dešimto
kai pasidžiaugė, kad jų tėve
liai daug dirba mokyklos la
bui ir visi norėtų kitą rudenį 
sugrįžti į Jaunimo centrą jau 
kaip Pedagoginio lituanisti
kos instituto studentai.

Palinkėkime šiems jauniems 
žmonėms sėkmės jų tolimes
niame kelyje, padėkokime tė
veliams, mokslu ir žiniomis 
skiepijantiems lietuvybę ir 
kartu pamąstykime apie šiuos 
tautos dainiaus Maironio žo
džius: „Ne kumštė tevaldo pa
saulį šiandieną, bet meilė, ti
kyba, šviesa”.

Dalia Badarienė

Wi

Andrius Kurkulis, Chicago, 
IL.

Vytenis Lietuvninkas, Le- 
mont, IL.

Su 100 dolerių:
Vytautas Vidugiris, garbės

narys, iš viso 3,100 dol. R. 
Palos Verdes, CA.

Vince Derenčius, iš viso 400 
dol., Sunny Hills, FL.

Jadvyga Putrius, iš viso 200 
dol., Troy, MI.

Pranas Visvydas, Santa Mo- 
nica, CA.

Su 75-60 dolerių:
Stanislava Cibas, iš viso 200 

dol., Milton, MA.
Jadvyga ir Edvardas Biskis, 

iš viso 400 dol., Placitas, NM.
Su 35-20 dolerių:
Salomėja Nyergienė, iš viso

420 dol., Santa Monica, CA. 
Vytautas Apeikis, iš viso

225 dol., Los Angeles, CA. 
Virginija ir Algimantas Gu-

reckas, iš viso 20 dol., Wind- 
sor, CT.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.

Fondo iždininkas

SKEL BIMA f
• „Draugo” administra

torius ieško asmens, kuris 
moka paruošti grafiką su kom
piuteriu. Skambinti Valentinui, 
tel. 773-585-9500.

(sk.)
• „PENSININKO” žurna

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

(sk.)
• Namams pirkti pasko

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

(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.)
• 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.)

• 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.)• 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.)
• Tik 46 centai už minu

tę, skambinant į Lietuva; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK 
pasiūlymui? Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracįjos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556.

(sk.)
• Legaliai galiu išrūpinti 

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

(sk.)
• Dėmesio! Legaliai išrūpi

nu vairavimo teises (Drivers 
Lic.), Illinois I.D., vizų pratęsi
mą - pirmą, antrą, trečią kartą, 
atidarau bankų sąskaitas. 
E.Šumanas, tel. 1-708-720- 
2651.

(sk.)
• Kviečiame jus į iškil

mingą San Francisco, CA, 
Lietuvių Bendruomenės 
balių š.m. lapkričio 7 d., 
šeštadienį, 7 v.v.-12:01 v.r., 
Fort Mason Center, San Fran
cisco, CA. Bus skani vakarienė 
ir linksmi šokiai. LB nariams 
$50 asm., ne nariams $55 asm., 
studentams $35. Čekius rašyti 
ir siųsti: Lithuanian Ameri
can Community, c/o A^Iuo- 
dikis, P.O. Box 9572, San 
Jose, CA 95157-0572. Tel. 
408-984-7269.

(sk.)
• Jei norite sutaupyti, 

siunčiant kalėdines dovanas į 
Lietuvą, jau pats metas ruošti 
siuntinius laivu. Malonus pa
tarnavimas ir greitas prista
tymas. Dėl platesnės informa
cijos skambinkite 1-773-434- 
7919 arba nemokamu tel. 1- 
800-775-7363 Atlantic Ex- 
press Corp.

(sk.)
• Tradicinė „Puota jūros 

dugne” (kaukių balius) spalio 
31 d., 7 v.v., šeštadienį Wil- 
lowbrook Ballroom. Suaugu
siems $45, jaunimui $30. Va
karienė ir baras. Užsisakykite 
vietas, nelaukite! Tel. 815-725- 
8494.

(sk.)
• Skambinkite į Lietuvą

6 kartus pigiau nei per AT & 
T. Nemokama konsultacįja ne
mokamu tel. 1-888-615-2148.

(sk.)
• Labdaros koncertą „Auk

so gija” atliks tenoras Virgili
jus Noreika ir sopranas Aud
ronė Gaižiūnienė. Akompa
nuos Povilas Jaraminas. Scenos 
dekoracįjos dail. Rasos Sutku- 
tės. Visus maloniai kviečia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, atsilankyti į ne
eilinį koncertą spalio 25 d., 
sekmadienį, 3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Po koncerto 
visi kviečiami pabendrauti 
kavinėje. Bilietus galima 
įsigyti „Seklyčioje” ir prieš 
koncertą nuo 1:30 vai. p.p. 
prie įėjimo.

(sk.)
• Lietuvių fondui aukojo: 

$300 Irena Jansonienė, $250 
Bronė Budreika Tender, po 
$100 Vytautas Apeikis, Vytau
tas ir Gražina Kamantai, Vin
cas ir Genovaitė Maciūnai, 
Veronica Paulionis, Bronė Šim
kus, Vytautas ir Stefa Vai
kučiai. Visiems nuoširdžiai

dėkojame. Prašome aukas siųs
ti ir įsigyti bilietus lapkričio 7 d. pokyliui LF būstinėje, 14911-127th St., Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616.

(sk.)• Autobusai veltui paims ir parveš svečius iš Čikagos, 
kurie vyks į Lietuvos Vyčių rudeninį pobūvį lapkričio 1 d., 12 v.p.p. Pasaulio lietuvių centre, Didžiojoj salėj, Lemonte. Svečius paims nuo Švč. M.Marįjos Gimimo bažnyčios 11 vai., o nuo Nekalto Prasidėjimo -11:30 vai. ryto. 
Užsisakyti vietas į autobusą 
skambinti: Marįjai Kinčius, tel. 773-927-4990 arba Onai Mari
jai Kassel, tel. 630-910-5045. 
Kviečiame naujus narius stoti 
įį mūsų organizacįją.

(sk.)• Stasė Kazlas, Chicago, 
IL, Lorteta Mikeska, Whit- 
more Lake, WI, Laima Vaičiūnas, Chicago, IL, Vytautas ir Wanda Jankai, Delran, NJ 
pratęsdami paramą Lietuvos 
našlaičiams kitiems metams 
atsiuntė po $150. F. ir S.Pum- pučiai, Lemont, IL globoja du 
našlaičius Lietuvoje, pratęs
dami globą kitiems metams 
atsiuntė $300. Fred Daniel, 
Maspeth, NY kas mėnesį at
siunčia dviem našlaičiams $25, 
o George Dereška, Lynd- 
hurst, OH $10. Naujieji Lietu
vos našlaičių rėmėjai atsiuntę 
po $150 yra Stasys Griežė- Jurgelevičius, Dudley, MA, Ann E.Sikora, Pottsville, PA, Ferdinandas Liktorius, Ft. 
Lauderdale, FL. Dr. Peter Iron Jokubka, Chicago, IL 
aukoja našlaičiams $10. Vi
siems rėmėjams - aukotojams 
Lietuvos vaikų vardu nuošir
džiai dėkojame! „Lietuvos Našlaičių globos” komitetas, 2711 W. 71 St., Chicago IL 60629.

_ į* /CM" /^k.)• Teresė u* dr. Algis Les- niauskai per „Saulutę”, Lietu
vos vaikų globos būrelį remia 
berniuką Lietuvoje. Atsiųsdami $240 auką, jie paramą pratęsė 
dar vieneriems metams. Pasi
renkant remti konkretų vaiką 
rėmėjas gauna nuotrauką, 
adresą ir jei nori gali asmeniš
kai su remiamu vaiku bei jo 
šeima bendrauti, bet tai nebū
tina. Labai ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL, 60089. Tel. (847) 537-7949. Tax ID #36-3003339.

(sk.)• Kviečiame visus slidi- 
nėtojus dalyvauti LAMA slidi
nėjimo savaitėje 1999 m. kovo 27 - balandžio 3 dienomis, 
Snowmas8, Aspen, CO. Infor- 
macįja: Rūta Degesienė, tel. 757-428-7047, Elena Glavins- kienė, Beach Travel Agcy., tel. 877-367-1933.

(sk.)
ADVOKATAS

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

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. 
Šefttad. 9 vx 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 ■nnitarimą

ADVOKATAI 
LJRane & LFeyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
5213 &Archer Ave„ Chicago, H.60632. 
Tel. 847-361-7636 (kalbame lietu- 
viilcai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.




